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A vízkeresztet, (más
néven háromkirályok
vagy epifánia) január 6án ünnepeljük, mely az
idei évtől kezdődően
kötelező ünnep. Ezen a
napon este 17 órától
istentisztelet lesz a
templomban. A nyugati
kereszténység
minden
évben ekkor emlékezik
meg
a
napkeleti
bölcsekről. A keleti
keresztény
egyházak
Jézusnak
a
Jordán
folyóban Keresztelő Szent János által való megkeresztelkedését ünneplik
ezen a napon. (Az ónaptárat használó keleti keresztény egyházak a Gergelynaptár szerinti január 19-én tartják, mivel a Julianus-naptár jelenleg 13 nap
késésben van a Gergely-naptárhoz képest.) Vízkereszt ünnepe a „karácsonyi
tizenketted” (tizenkét napos ünneplés) utolsó napja és a farsang kezdete.
Epiphaneia ünnepét a 4. században tartották meg elsőként a korai keresztény
egyházak. Január 6-án először Jézus születésnapját, karácsonyt ünnepelték.
E mellé vették még Jézusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedését,
valamint első csodatételét is, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá
változtatta. Eképpen vált Jézus háromféle evangéliumi „megjelenése”,
megnyilvánulása az ünnep tanításává. A Római Birodalom területén
december 24-25-én tartott szaturnália és Mithrász ünnepségek miatt azonban
a karácsony átkerült a december 25 - i időpontra, és ezután a január 6 - i
ünnep új jelentést kapott. A katolikus egyházban elsősorban a
háromkirályok tiszteletének, a keleti keresztény egyházakban pedig Krisztus
megkeresztelkedésének az ünnepévé vált.
HÁZSZENTELÉS
20 + G + M + B + 14. Christus Mansionem Benedicat ('Krisztus áldja
meg e házat'). Házszentelésre jelentkezni lehet a vasárnapi liturgiák
után, vagy személyesen a plébánián. telefon: 74/495-047
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Karácsony előtti hittanórákon a gyerekeket
kérdeztem, hogyan ünneplik majd otthon a
karácsonyt? Az alábbiakban az ő írásaikból
idézünk:
„Reggel felkelünk és imádkozunk, majd reggelizünk,
aztán megint imádkozunk. Reggeli után feldíszítjük a
karácsonyfát és fél órán keresztül imádkozunk.
Megnézzük a karácsonyi videókat és dvd-t, majd
felhívjuk az egész családot, hogy délben jöjjenek el
hozzánk. Készítünk süteményeket, hogy legyen mit
falatozni. Azután megint imádkozunk. Megjönnek a
vendégek. Megebédelünk, majd kihozzuk a fát és
mindenki fog egy díszt és feldíszítjük még jobban a karácsonyfát. Felrakom a
csillagot a tetejére. Mindenkinek adunk egy rózsafüzért és fél óra alatt
elimádkozzuk.” Juszt Viktória 4. osztály
„Elmegyünk anyuval fenyőfát venni. haza visszük és feldíszítjük. Én hozom a
gömböket, anya hozza az angyaldíszeket meg az égőket. Behozzuk a fát és
beleállítjuk a cserépbe. Utána felrakom a gömböket. Anya rakja az angyalkás
díszeket meg az égőket. Utána feldíszítjük a házban a függönyt és az egész
házat.” Sándor Ákos 4. osztály

„Sütit sütünk mamával, anyával és dédivel. Aztán felállítjuk a fenyőfát és
mikor már a sütik megsültek feldíszítjük a fenyőfát gömbökkel, égővel,
boával, csillagokkal, gyöngysorral. Utána főzünk, majd fürdünk és
felöltözünk szépen. Vacsora előtt imádkozunk, utána zenét hallgatunk.
Utána a karácsonyfa előtt imádkozunk.” Szabó Fanni 4. osztály
„Leülünk a karácsonyfa alá és meghallgatjuk a Mennyből az angyalt, A
kis Jézus megszületett… Utána megnézzük Jézus születését. Feldíszítjük
a karácsonyfát és felkészítjük a szívünket Jézus születésére. Kibontjuk
az ajándékot, és megint imádkozunk. És megköszönjük Istennek, hogy
megszületett a kis Jézus. Megyünk templomba és ott is megünnepeljük
Jézus születését.” Németh Virág 3. osztály
„Először is pezsgővel köszöntjük egymást. Utána átmegyünk az
unokatesóimhoz és ott is megköszöntjük egymást. Utána a mamám testvérei,
a papám testvérei és apukám testvéreivel együtt ünnepeljük Jézuskát. Ha
ezzel végeztünk, akkor a mamám és az anyukám finom sütit készítenek.
Ilyenkor megvárjuk az apukámat.” név nélküli

EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS
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2014. évi egyházközségi hozzájárulás díjai
Jövedelem
és/vagy
nyugdíj
66 500 Ft

Egyházközségi
hozzájárulás
4 100 Ft

Jövedelem és/vagy
nyugdíj
160 000 Ft

Egyházközségi
hozzájárulás
9 600 Ft

71 500 Ft

4 400 Ft

170 000 Ft

10 200 Ft

76 500 Ft

4 700 Ft

180 000 Ft

10 800 Ft

81 500 Ft

5 000 Ft

190 000 Ft

11 400 Ft

86 500 Ft

5 300 Ft

200 000 Ft

12 000 Ft

91 500 Ft

5 600 Ft

210 000 Ft

12 600 Ft

96 500 Ft

5 900 Ft

220 000 Ft

13 200 Ft

101 500 Ft

6 200 Ft

230 000 Ft

13 800 Ft

106 500 Ft

6 500 Ft

240 000 Ft

14 400 Ft

111 500 Ft

6 800 Ft

250 000 Ft

15 000 Ft

116 500 Ft

7 100 Ft

260 000 Ft

15 600 Ft

120 000 Ft

7 200 Ft

270 000 Ft

16 200 Ft

130 000 Ft

7 800 Ft

280 000 Ft

16 800 Ft

135 000 Ft

8 100 Ft

290 000 Ft

17 400 Ft

140 000 Ft

8 400 Ft

300 000 Ft

18 000 Ft

145 000 Ft

8 700 Ft

310 000 Ft

18 600 Ft

150 000 Ft

9 000 Ft

320 000 Ft

19 200 Ft

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egyházközségi hozzájárulásukkal
2013-ban támogatták a templomot és a plébániát. Kérjük, hogy ezt a jövőben
továbbra is tegyék meg, ehhez ad segítséget a fenti táblázat. A befizetésekre
lehetőség van a plébánián hivatali időben illetve csekkes formában, amit a
templomban találunk. Sajnos sokan vannak, akik egyházadót nem akarnak
fizetni, (köztük rendszeres templomba járók is) viszont egyházi
szolgáltatásokra igényt tartanak, és meglepődnek, ha évekre visszamenőleg
elkérjük tőlük. Ezt megelőzendő, kérjük a rendszeres befizetést.

2014-ben a stóladíjak nem változnak:
Harang 1.000 Ft (temetéseknél a hírharang ingyenes)
Temetés 15.000 Ft
Esküvő: 20.000 Ft
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VISSZAPILLANTÓ
Újabb lépés történt községünk környezetének szebbé tételéért.
Mindszenty Józsefről neveztük el
az uniós forrásból megépített, a
Szent Erzsébet téren keresztül
vezetősétányt, melyet napelemes
kandeláberek világítanak meg.
2013. november 24-én, Krisztus
Király ünnepén áldottuk meg a
templomunk felé vezetősétányt. A
vasárnapi mise után Kocsis László
diakónus beszélt Mindszenty
bíborosról, majd Szép Attila, a
Pécsi Püspökség irodaigazgatója,
Bacsmai László plébános, Biczó
Ernő polgármester mondott rövid
beszédet az avató ünnepségen. A
műsorban és a szentmisén
közreműködött a decsi asszonykórus és
férfikórus.
A hagyománnyá vált „Adventi kiállítás
megnyitó”- ra hívott mindenkit 2013.
december elsején 17 órára Decs
Nagyközség Önkormányzata, a decsi
katolikus és református egy-házközösség.
A vendégek megismerkedhettek
Törő Ani tűzzománckészítő és Törő
György fafaragó népi iparművésszel és
munkáikkal. Ünnepi beszédet mondott
Biczó Ernő polgármester, majd Papp
Zsolt Endre református tiszteletes adventi
elmélkedését hallhatták az egybegyűltek. A kiállítást Ékes László író,
újságíró nyitotta meg. A műsorban
közreműködött: Decsi Kiss János, Fülep
Márk fuvolaművész és dr. Szekeres
Beáta és Ács András Csillagrózsa
Hagyományőrző Együttes táncosai. A
megnyitó után Kocsis László plébániaigazgató szeretetvendégségre hívta az ott
levőket. A kiállítás-megnyitó előtt és
után mézeskalács vásárt tartottak a decsi
katolikus karitász önkéntesei. A befolyt
összeget decsi rászoruló családok
támogatására fordítják.
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KARITÁSZ HÍREK

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

Az adventi kiállítás-megnyitón a karitász javára a
mézeskalácsokból 35.000 Ft adomány gyűlt össze. Ezúton
mondunk köszönetet azoknak, aki sütötték, árulták és
megvették a szép mézeskalácsokat. Karácsony előtt így 36
családnak tudtunk tartós élelmiszercsomagot átadni összesen
77.500 Ft értékben. Köszönjük a karitász munkatársaknak az
önzetlen segítséget. A csoport következő megbeszélése 2014.
január 21-én, kedden 18 órakor lesz a plébánián.

„Hát részekre szakítható-e Krisztus?” mottóval
rendezik meg 2014. január 19-26-ig az ökumenikus
imahetet. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa szervezésében az ökumenikus imahét
országos nyitó istentiszteletét a Kálvin téri
református templomban tartják. Községünkben
január 20-án és 22-én, hétfőn és szerdán 18 órától
lesznek az ökumenikus istentiszteletek.
2013. december 21-én, szombaton, a falukarácsonyon hittanos gyerekek
mesélték és énekelték el Jézus születését a Faluházban. Vannak, akiknek a
karácsony csak a szeretet, a család vagy csak az ajándékozás ünnepe. „Isten
úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz el ne
vesszen, hanem örökké éljen.” – olvashatjuk a Szentírásban. Reméljük a
nagyszámú közönség szívét,
lelkét megérintették a szép
énekek és elgondolkoztak a
szentírási szövegeken. Külön
köszönet Velő Gabriellának,
aki zongorán kísért bennünket.
A fellépők: Baktai Roxána és
Kiara, Velő Zsófi, Galambos
Kinga, Fischer Jázmin, Juszt
Viki, Steiner Ricsi, Szabó
Fanni, Szabó Györgyi, Baka
Erzsi.
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Január 1. Szűz Mária Istenanyaságának és egyben a Béke
világnapjának ünnepe. Ferenc pápa ebből az alkalomból
körlevelet adott ki, melyből az alábbiakban idézünk.”
„Amikor hiányzik ez a nyitottság Isten felé, minden emberi tevékenység
szegényesebb lesz és a személyeket kihasználandó tárgyakká degradálják. A
gazdaság és politika csak akkor lesz képes a hiteles testvéri szeretet alapjára épülni,
ha elfogadja, hogy a minden férfit és nőt szerető Istenre való nyitottság által
biztosított tágas térben mozogjon; csak ekkor lehet a gazdaság és a politika a teljes
emberi fejlődés és a béke hatékony eszköze.
Mi, keresztények úgy hisszük, hogy az Egyházban egymás tagjai vagyunk,
kölcsönösen szükségünk van egymásra, mivel mindnyájan részesültünk a
kegyelemben Krisztus ajándékának mértéke szerint a közösség javára (vö. Ef
4,7.25; 1 Kor 12,7). Krisztus azért jött a világba, hogy elhozza számunkra az isteni
kegyelmet, vagyis annak lehetőségét, hogy részt vegyünk az ő életében. Ebből
fakadóan a testvéri kapcsolatok megvalósítására törekszünk, a kölcsönösségre és a
megbocsátásra, a teljes önátadásra alapítva ezt. Isten szeretete tágasságának és
mélységének mértéke szerint, amit a keresztre feszített és feltámadott Krisztus
kínál az emberiségnek, hogy mindenkit magához vonzzon: „Új parancsot adok
nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek
ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34-35). Ez az az örömhír, amely
mindenkitől megkívánja még egy lépés megtételét, az empátia folytonos
gyakorlását, a másik ember szenvedésének és reményének meghallgatását, még ha
igen távol él is tőlünk. Így indulhatunk el annak a szeretetnek az igényes útján,
amely képes odaadni önmagát és önzetlenül cselekedni minden testvérünk javáért.
Krisztus magához öleli az egész embert és azt akarja, hogy senki se vesszen el.
„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy
üdvösséget szerezzen a világnak” (Jn 3,17). Ezt úgy teszi, hogy senkit sem nyom
el, senkit sem kényszerít, hogy kinyissa előtte szívének és értelmének ajtaját. „A
legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha
szolga volna” – mondja Jézus Krisztus. – „Én úgy vagyok köztetek, mintha a
szolgátok volnék” (Lk 22,26-27). Minden tevékenységünket tehát olyan
hozzáállással kell végeznünk, amelyet a mások, különösen a távoli és ismeretlen
emberek szolgálata jellemez. A szolgálat a lelke annak a testvériségnek, amely a
békét építi.
Mária, Jézus édesanyja segítsen számunkra megérteni és a mindennapokban
megélni azt a testvériséget, amely Fiának szívéből árad, hogy elvihessük a békét
minden emberhez szeretett Földünkön.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Január 3. első péntek. Áldoztatá s az
otthonokban 10 és 16 órakor. A
betegeket napközben keresi fel a
diakónus.
Szombatonként hittanszakkör indul
gyerekeknek a plébánián 14 órától.
Ha szeretnél kötetlenül beszélgetni,
énekelni, játszani és mindezeket nem
iskolai keretek között, akkor rád
várunk! Első alkalom: január 11. ,
14.00 óra.

A januári házszentelésekre jan. 15-ig
lehet jelentkezni a plébánián hivatali
időben, vagy a vasárnapi liturgiák
után, vagy az alábbi telefonszámon:
74/495-045.
Január 14-én, kedden este 6 órától
Porpáczy Attila káplán atya bibliaórát
tart a plébánián. Aki szeretne gyónni
jelezze előtte.

HUMOR

2014.
január
19-26
között A szilveszteri buli már a javában tart,
ökumenikus imahét veszi kezdetét.
zene, tánc, miegymás. Egy srác
A decsi alkalmakat vasárnaponként
odamegy egy már jó ideje ücsörgő
hirdetjük.
lányhoz:

- Veled nem táncol senki?
- Nem.
- Akkor feltennéd a virslit főni?

IV. KATOLIKUS BÁL
időpont: 2014. február 8. 19 óra
helyszín: Decs, faluház
Fellépők:
Csillagrózsa hagyományőrző Egyesület,
Zene: SNAPS zenekar
A bál batyus jellegű.
Jegyek: Felnőtt: 700

Ft
300 Ft

14 éves korig:
Jegyek vásárolhatók a plébánián és a
Faluházban.
Tombolatárgyakat kérjük
leadni a plébánián!
A karitász javára festmények
árverezésére kerül sor!

- Mi az? Ha feldobod Józsi, és nem
esik le semmi?
- ???
- Józsi megfogta az Isten lábát.
- Hogy hívják Stallone
dublőrjét?
- Pótszilveszter!

Boldog új évet, jó
egészségben, ezt kívánjuk
minden kedves Laudate
olvasónak!

