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SZENT ISTVÁN DIÁKONUS
Ünnepe: december 26.
stván diákonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az
Apostolok Cselekedeteiben (6,1--8,2). E két fejezetben Lukács nem annyira a
vértanúságot hangsúlyozta, mint inkább azt az üdvtörténeti fordulatot,
amelynek dátuma István halálának napja: a fiatal Egyház Jeruzsálemből
szétszóródik ,,Júdeába és Szamariába'', majd a pogányok közé is, s ez által egyre
szélesebb körben terjed az Evangélium.

I

István a hét diákonus egyike, akiket az apostolok azért választottak, mert feszültség
támadt a görög nyelvű és hellén kultúrájú, valamint a jeruzsálemi hívek között. A
görögök úgy érezték, hogy az ő özvegyeiket elhanyagolják az alamizsnaosztásnál.
Az apostolok ezért úgy határoztak, hogy megbíznak hét hellén férfit az asztal
szolgálatával, s ők az imádságnak és az ige szolgálatának élnek. E férfiak a hellén
keresztények tekintélyes képviselői lehettek, s emellett igazi apostolok, akiket nem
lehet ugyan együtt említeni a Tizenkettővel, de teljes bátorsággal hirdették az
Evangéliumot, és magukkal
vitték egész Júdeába.
A hét diákonus közül Lukács
kiemeli Istvánt, ,,ezt a hittel és
Szentlélekkel eltelt férfit'' mint
igazi
keresztényt.
Isten
nagyobb mértékben tette őt
kegyelme eszközévé, mint a
másik hatot, ezért művelt
csodákat és jeleket a nép
körében. Emellett a bölcsesség
ajándékából is bőségesebben
részesült, ennek köszönhetően
hirdette oly nagy erővel Isten
igéjét:
,,István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében.
Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és asiaiak zsinagógájából
némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a
Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni.''
Az elbeszélésben Istvánt nemcsak bölcs és Szentlélekkel eltelt tanúnak, átütő
erővel érvelő szónoknak láthatjuk, hanem látnoknak is, akinek arca fölragyog, mint
egy angyalé, és arra is méltónak találtatott, hogy Isten dicsőséges jobbján meglássa
az Emberfiát.
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Jézus születése Szent Lukács evangéliumából
1

Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár
rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez
az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt.
3
Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is
fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid
városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből
származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki
áldott állapotban volt. 6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés
ideje. 7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba
fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. 8Pásztorok
tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték
nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és
beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10De az
angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok
tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma megszületett
a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a
jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”
13
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és
dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14„Dicsőség a
magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat
embereinek!” 15Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a
pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd
lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!”
16
Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő gyermeket. 17Miután látták, az ezen gyermekről
nekik mondottak alapján ismerték fel. 18Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok beszédén. 19Mária meg mind
emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. 20A
pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent
mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták
nekik.

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
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2013. NOVEMBER 26-ÁN, KEDDEN
17.30-tól Porpáczy Attila káplán atya
gyóntat a templomban. A gyónásra lehet
még jelentkezni. Alatta rózsafűzért
imádkozunk. Ezt követően 18.30-tól
bibliaórát tart a plébánián. Témára
várjuk a javaslatokat!

December első péntekén istentisztelet
van áldoztatással a decsi idős
otthonokban 10 és 16 órakor. A
betegeket napközben keresi fel a diakónus.
Ugyancsak első pénteken 19 órai kezdettel a Szent Mónika közösség
istentisztelete van a templomban.
Advent 1. vasárnapján adventi koszorúk megáldása
lesz a szentmise kezdetén. Hozzuk el minél többen
koszorúinkat!
Adventben keddi és csütörtöki napokon rorate
istentiszteletek lesznek a templomban reggel 6.30-tól.
December 7-én Szent Miklós püspök meglepi egy kis
ajándékkal a szentmisén résztvevő gyerekeket!

Karácsonyi miserend:
December 24. éjfél: Istentisztelet
December 25. 9.45: Szentmise
December 26. 9.45: Istentisztelet vagy szentmise
Egyetlen
fajta
ismert
rénszarvas
sem
tud
repülni,
de
több
mint
300
000
olyan
élő
organizmus
létezik,
amely
még
besorolásra
vár,
és
bár
ezek
nagy
része
ízeltlábú
vagy
baktérium,
emiatt
mégsem zárhatjuk ki azt, hogy a Mikulás repülő rénszarvason
közlekedik.

ADVENTI KIÁLLÍTÁS
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A

z idei adventi kiállításon
egy házaspár Törő Ani
tűzzománckészítő és férje
Törő György fafaragó, népi
iparművész, a Magyar Kultúra
lovagja mutatkozik be a decsi
nagyközönség előtt, akiknek ez
lesz az első közös kiállításuk.

Az elmúlt hetekben a személyes
meghívás
alkalmával
volt
szerencsém többször is alkotó
műhelyüket felkeresni. Nagy
szeretettel és tisztelettel fogadtak
és meséltek magukról és a
munkájuk titkairól. Gyuri bácsi
elmondta, hogy hazánkban és
Európában több mint száz első és
második világháborús, 1848-as,
1956-os emlékhelyet készített
Századfordulós népi játékokból
szép
gyűjteménye
van
a
családnak. Ezen kívül negyven
féle,
tölgyfából
készült
mozgásfejlesztő gyermekjátékot
zsűriztettek
a
Magyar
Népművelődési
Intézetnél.
Nemcsak saját játszóudvarukban,
de ma már az ország közel
százötven óvodájában szereznek

örömet
a
gyerekeknek.
A
műhelyben
számos
egyházi
alkotással
is
találkoztam,
keresztutat és ember nagyságú
betlehemet is készített már.
Szülőfalujáról, Szakályról mindig
nagy szeretettel mesélt. A
szekszárdi lakásukban felesége
Ani néni óvópedagógus beszélt a
tűzzománc készítésről. 2008-ban
kezdett
el
a
zománcozási
technikákkal
foglalkozni,
tanítómestere Stekly Zsuzsa volt.
A tűzzománc vörös- vagy
sárgaréz,
esetleg
vaslemezre
készül speciális szilikáttartalmú
festékkel.
A
vizes
festék
felhordása és száradása után
850 °C-os égetés következik.

A falakon szebbnél szebb virágait,
tájképeit és vallásos témájú
alkotásait mutatta meg. A decsi
katolikus egyházközség nevében
nagy szeretettel hívtam meg a
kedves, szimpatikus házaspárt az
idei adventi kiállításunkra. Bízok
abban, hogy ismét nagyon sokan
eljönnek erre az alkalomra. K.L
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KARITÁSZ HÍREK

„Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok
Krisztus törvényét.”
(Galata levél 6,2

2013. november 17-én vasárnap olvastuk
fel a templomban a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Szent Erzsébet napi
körlevelét. A szentmisén elhangzott, és
most olvashatjuk a decsi karitász elmúlt
egy évi tevékenységét.

2012. novemberben 9 fővel a
plébánián
megalakult
a
Decsi
Katolikus Karitász. Célunk, hogy
segítsük
a
rászorulókat,
bajba
jutottakat, betegeket a különböző segélyakciók keretében. További célunk,
hogy a személyes szolgálatot végzők, az önkéntes és hivatásos munkatársak
személyes szeretete jusson el a támogatott emberekhez.
Első nagy kihívás volt számunkra hogy az adventi kiállítás megnyitón
próbáljunk támogatókat és adományokat gyűjteni. Sokat gondolkodtuk azon,
hogy mi lenne a legmegfelelőbb ajándék, ami mindenki számára örömet
okoz és szívesen vásárolják meg az adományozók. A Mézeskalács készítést
választottuk. A felajánlók, a hívek és a munkatársak nagy-nagy szeretettel
készítették a szebbnél szebb mézeskalácsokat. Sok-sok mézeskalács készült,
amit csomagoltunk és egy szép idézettel ellátva kínáltunk megvételre. Nagy
boldogság volt számunkra, hogy a bevételből – ami nem kevesebb, mint
70.000 forint volt - tartós élelmiszert vásároltunk. Karácsony előtt kis
csapatunk felkerekedett és közel 30 rászoruló családot látogatott meg. Öröm
volt látni a sok boldog csillogó gyermekszemet mikor átadtuk a csomagot.
Közben elkezdtük gyűjteni és osztani a használt felnőtt és gyermekruhákat.
Eddig 10 alkalommal került sor ruhaosztásra.
A katolikus bálban Bágyi Zsuzsanna és művésztársai felajánlott képeit
árvereztük, melyből közel 40.000 Ft bevételünk gyűlt össze.
Húsvétkor gyűjtött adományokból újból tartós élelmiszereket vásároltunk és
további rászoruló családoknak juttatunk el. A falu gyermeknapi
rendezvényén játékos vetélkedőkkel és palacsintasütéssel vettünk részt,
mely nagy sikert aratott a gyerekek körében. (folyt 7. oldalon)
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Gyorsan fogytak a lekváros, kakaós, fahéjas palacsinták. Az önkéntesek és a
munkatársak összesen 1000 db palacsintát készítettek.
A nyári szünetben segédkeztünk a hittantábor programszervezésében,
lebonyolításában. A gyerekek nagyon várták a kézműves foglalkozásokat és
hihetetlen oda adással készítették a szebbnél szebb dekupázsolt üvegeket és
kavicsokat. Az elkészült darabokat a testvér települések találkozóján
sikeresen árusítottuk. Nagy érdeklődés volt a kis művészek részéről, hogy
kinek mikor veszik meg az elkészült alkotását. Volt, hogy a gyerekek a
szüleiket hozták, hogy vegyék meg az általuk elkészített darabokat.
Ebben a hónapban megérkezett a csoportunk által várt EU-s élelmiszer
adománycsomag. A munkatársak nagy odafigyeléssel, szervezéssel
összeállították az 1200 kg tésztából 420 liter tejből és 50 kg aszalt
gyümölcsből álló csomagokat. Az EU-s élelmiszer csomagot a faluban 93
család
vehette
át,
összesen 360 fő. Az
átadást egy nap alatt
kellet lebonyolítanunk,
melynek helyszínéül a
templomot választottuk.
Részünkről boldogság
volt adni és öröm volt
látni, hogy mennyire tud
örülni egy-egy család
apraja-nagyja
az
adománynak.
Meghatódtunk
mikor
egy rászoruló család
gyermeke már a bejáratnál örömmel bontotta ki és kortyolta a tejet. Jelen
pillanatban újból készülünk az adventi kiállítás megnyitóra ismét
mézeskalácsokkal, melyből hagyományt szeretnénk teremteni. Ezúton
kérjük a híveket, hogy az otthon sütött kalácsokat november 30-ig hozzák el
a plébániára, mert ezen a napon du. 3 órától szeretnénk becsomagolni.
Nagy vágyunk, hogy a helyi Karitásznak egy állandó helyiséget találjunk.
Továbbra is várjuk sorainkba a segítő szándékú önkénteseket! Teréz anya
egy idézetével szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik idáig is
támogatták akár anyagilag akár tettekben a Karitász munkáját. „Ebben az
életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat nagy szeretettel.”
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

MEGHÍVÓ
Decs Nagyközség Önkormányzata, a decsi katolikus és református egyházközség
szeretettel hívja Önt és kedves családját

Törő Ani
tűzzománckészítő
és

Törő György
fafaragó népi iparművész
adventi kiállítás megnyitójára.

Időpont: 2013. december 1. 17 óra Helyszín: Decs, Faluház
Ünnepi beszédet mond:
Biczó Ernő polgármester
Adventi elmélkedés:
Papp Zsolt református tiszteletes
A kiállítást megnyitja:
Ékes László író, újságíró
Közreműködik:
Decsi Kiss János
Fülep Márk fuvolaművész
Dr. Szekeres Beáta és
Ács András
népitánc
Szeretetvendégségre hív:
Kocsis László plébániaigazgató

A kiállításmegnyitó előtt és után mézeskalács vásárt tartanak a decsi katolikus karitász
önkéntesei. A befolyt összeget decsi rászoruló családok támogatására fordítják.

