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yertyaszentelő
Boldogasszony
ünnepén,
február
2-án
arra
emlékeztünk, hogy Szűz Mária Jézus
születése után negyven nappal bemutatta
gyermekét a jeruzsálemi templomban. A
nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és
a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a
találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor
találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és
Anna prófétaasszony személyében. Az előírt
áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon
Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló
világosságnak
nevezte.
Innen
ered
a
gyertyaszentelés
szokása.
A szentelt gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb
szentelményeknek. Keresztelésig az újszülött mellett világított.
Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy
az
isteni
Fény
kiáradjon
és
eltöltsön
bennünket.
József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy
galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus
bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az
elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A Kivonulás könyve
előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban.
A
szentmise
a
gyertyák
megszentelésével
kezdődik.
A vallásos néphit szerint: vihar, égzengés, villámlás és jégeső alkalmával is
szentelt gyertyát kell gyújtani. Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló
hiedelmek is kapcsolódnak. Általában úgy vélik, hogyha február másodikán
jó idő van, akkor későn tavaszodik. Gyertyát égettek a súlyos betegek
mellett, elhunytaknál.

G

Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt.
A II. Vatikáni Zsinat óta egyértelműen az Úr ünnepei közé tartozik.
Ugyanakkor régi hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is.
Az ünnep régi nevei között ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok
most is így nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony.
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT

2014. január 20. és 22-én az ökumenikus
imahét alkalmából a decsi református és
katolikus
felekezetek
tartottak
istentiszteletet. Az alábbiakban a református
imaházban Kocsis László diakónustól
elhangzott
prédikációból
idézünk.
Igeszakasz: Lk 1, 66.79 Zakariás hálaéneke
„……. Ahogy ezt leírta, és ott morgolódott még
a nép, egyszer csak észrevették, hogy Zakariás
beszél. Mégpedig valami csodaszép imádságot
kezdett mondani. Úgy kezdődött: Áldott az
Isten, aki meghallgatta a könyörgésünket, aki
Szabadítót küld a népének. - Mindjárt Jézusról
beszélt. És utána olyan dolgokat mondott, amin
ő is meglepődött. Prófétálni kezdett. A kis
Jánosnak a jövőjére nézve mondott el neki Isten olyan dolgokat, ami őt is meglepte,
mert ez a kis János lett később a nagy Keresztelő Szent János, akiről az Úr Jézus
azt mondta: "az asszonyoktól születettek között nincs nála nagyobb."
Bekövetkezett az, amit az angyal megígért. Megnyílt a szája Zakariásnak, elkezdett
beszélni és áldotta az Istent. Legelőször nem azt kérdezte, ki hogyan van? Nem a
kisfiához beszélt, az még úgy sem értette volna akkor, hanem Istenhez beszélt.
Egyszer csak megnyílt a szája, beszélni kezdett és áldotta az Istent. Kedves
testvérek! Ti tudtok beszélni, hála Istennek, de vajon mire szoktátok használni a
szátokat? Ki-mindenkihez beszéltek, meg mi-mindent mondotok? Szoktatok-e
Istenhez is beszélni? Van-e mondanivalótok Isten számára?
Szeretnék most egy könnyen megjegyezhető házi feladatot adni, amire a szánkat
használhatjuk: Tanuljatok meg beszélni Istennek egymásról és egymásnak Istenről.
Mit jelent az, hogy Istennek egymásról? Megköszönjük Istennek, ha vannak
testvéreink. Könyörgünk hozzá azokért, akik betegek. Hogy egyáltalán másoknak a
gondját-baját imádságban elmondjuk Istennek. Beszélünk Istennek másokról és
kérünk valami jót nekik.
Beszélünk egymásnak Istenről. Úgy, mint ahogy Zakariás is tette. Például
elmondani másoknak, hogy minek az ünnepe a karácsony. Ezt sokan nem tudják.
Azt hiszik a fenyőfa ünnepe. Istennek egymásról és egymásnak Istenről. Mert Isten
ma is ugyanolyan hatalmas, mint akkor volt Zakariás idejében. És ugyanolyan
kegyelmes, szeret bennünk, és érdemes hozzá imádkozni. Ezt az egyszerű
mondatot tanuljuk meg most aranymondásként is. Amin csodálkoztak a végén az
emberek: Egyszer csak megnyílt a szája, beszélni kezdett, és áldotta Istent.

PÁLYÁZAT
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2013. októberében adtuk be pályázatunkat az Emberi
Erőforrások Minisztériumába plébánia felújításra és
programszervezésre. A pályázat megírásában a decsi
önkormányzat munkatársai segítettek, amit ezúton
köszönünk! Január közepén kaptam az örömteli hírt emailben, hogy a pályázott összeg 2/3-át sikerült elnyernünk.
Tisztelt Partnerünk!
Ezúton értesítjük, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Egyházi,
Nemzetiségi
és
Civil
Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága
által 2013. október 15-én megjelentetett,
"Egyházi
program-típusú
központi
költségvetési hozzájárulások támogatási
lehetőségeire" elnevezésű, EGYH-KCP14 kategóriában felhívásra benyújtott
egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó döntések megszülettek.
Amint arról Hölvényi György államtitkár úr leveléből értesült, a 2014. évi EGYHKCP-14-0258 azonosító számú, A Decsi Plébánia felújítása, közösségi
programjaik szervezése című támogatási igénye alapján az Ön által képviselt
szervezet 2. 000. 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás
folyósításának előfeltétele a támogatási szerződés megkötése, amelyhez
beküldendő dokumentumokról az EMET főigazgatója, Csete György Eörs
hamarosan postai úton tájékoztatja Önt.
ÖRÖMHÍRRE HANGOLVA

Keresztény örömünk alapja, hogy Isten velünk van! Jézus Krisztus naponta
szól hozzánk a Szentírás és a Tanítóhivatal (a római pápa és a vele egységben
lévő püspökök) által. Jézusnak van üzenete, van mondanivalója számunkra. Ő
az, aki igazi örömöt és békét tud adni nekünk. Ezért minden jóakaratú embert
arra hívok, hogy hétről-hétre figyeljünk együtt oda az Úr üzenetére a
vasárnapi evangélium, illetve Szentatyánk tanításának egy-egy mondata által,
s hagyjuk, hogy ez az üzenet átformáljon bennünket. A Szentlélek
segítségével és Szűz Mária figyelmességével hangolódjunk együtt az

Örömhírre, hogy egyre inkább az igazi öröm és béke embereivé váljunk!
Nyúl Viktor egyetemi lelkész
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Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek szentelte fel a Hargitafürdőn
alapított pálos kolostort, és
celebrálta az ünnepi szentmisét. A
Szent
István-templom,
illetve
annak kertje és környéke a
kedvezőtlen időjárás ellenére is
megtelt az ünnepre érkezett
hívekkel.
A szentelési ünnepség az új pálos
kolostor teraszán kezdődött, ahol a
kereszt és a pálos címer előtt összegyűlt
az asszisztencia. A Székelyföldön közel
kétszázharminc év után újra letelepedő
„fehér
testvérek”
szerzetesházára
Jakubinyi György érsek Isten áldását
kérte, ezt követően pedig átvonultak a
Szent István-templomba, ahol kezdetét
vette az ünnepi szertartás. A templom
kertje és annak környéke már a mise
kezdete
előtt
benépesedett.
A
gyulafehérvári érsek a szentmise elején
kifejezte örömét, hogy az Úr hóeséssel –
fehérbe öltöztetett tájjal – köszöntötte a
fehér
testvérek
hazatérését.
Szentbeszédében kiemelte: „a rendek
között nem lehet széthúzás.” „Szent Pál
azt
mondja,
Krisztus
egyetlen,
megoszthatatlan. Ez a mi egyházunk
egysége a mai napig. Amikor szervezett
rendek sokaságáról van szó, az nem
Krisztus
megoszlása
–
hiszen
mindegyiknek más a hivatása (…),
amelyre Krisztus szólítja őt.” Az érsek
végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy
amennyiben bárki meghallja az Úr hívó
szavát, meg ne keményítse szívét. A
szentmise
végén
elhangzott
a
lengyelországi
Izidor
Matuszewski
generális
levélben
megfogalmazott

üzenete, eszerint a pálos közösség hálás a
Gondviselésnek azért, hogy több száz év
után
visszatérhetnek Székelyföldre.
„Bízom benne, hogy a rend visszatérése
Erdélybe áldott időszak lesz. Kívánom a
magyar provinciában élő rendtársaimnak,
hogy az új pálos szolgálati hely jó
gyümölcsöt teremjen (…). A pálosok
által teljesített szolgálat segítse a hit
megerősödését, a remény és a szeretet
elmélyülését híveink között és saját
megszentelődésünkben” – fogalmazott
levelében
a
generális
atya.
„Hálát adok a jó Istennek, hogy a
történelem
viszontagságai
ellenére
nemcsak él, hanem gyarapodik is az
egyetlen
magyar
alapítású
férfi
szerzetesrendünk” – írta levelében Kövér
László, az Országgyűlés elnöke. Darvas
Kozma József esperes, plébános egy
téglát ajándékozott a Hargitafürdőre
költöző pálos szerzetesrendnek, amely
Klastrompusztáról, az első pálos
monostor padlójából származik. Mint
elmondta, ezt annak érdekében tette,

hogy a székelyföldi pálosokban legyen
meg az a lendület, odaadás, amely
Boldog Özsébben és társaiban, valamint
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a magyar pálos rendben megvolt
évszázadokon keresztül. (Magyar Kurír)

KARITÁSZ HÍREK

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

A februári bálon képárverezésekből 125 ezer forint gyűlt
össze.
Köszönet
a
művészeknek:
Bágyi

Zsuzsának, Hozmecz Tímeának, Braun
Gábornak és Decsi Kiss Jánosnak. És nagy
köszönet azoknak, akik a képekre licitáltak.
Ezúton hívunk szeretettel mindenkit
2014. március 22-én, szombaton 17 órára a
Faluházba, ahol a szekszárdi Tücsök Zenés
Színpad ad koncertet. A belépés díjtalan! A
koncertet követően Karitász csoportunk az
adományokat
köszönettel
fogadja.
Köszönjük Béresné Kollár Évának a
Tücskök vezetőjének, hogy eljönnek és
lehetőséget biztosítanak adománygyűjtésre
ezzel támogatva a decsi Karitászt. A befolyt
összegből tartós élelmiszereket vásárolunk és
húsvét
előtt
rászoruló
családoknak és egyedül élő
nyugdíjasoknak
fogjuk
szétosztani.
Az
1995-ben
alakult
énekegyüttes két korcsoportban
dolgozik, de több ízben lépnek
fel együtt közös műsorban is. 14
éves korig a gyermekcsoport
tagjai, középiskolás kortól az
ifjúsági csoportba lépnek át.
Mindkét együttes többórányi

szerkesztett műsorral rendelkezik. Repertoárjuk a könnyűzenén belül magyar - és
világslágerek, gyermekdalok, musical- összeállítások valamint zenés darabok, musicalek.
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VISSZAPILLANTÓ

Vízkereszt után ebben az évben is
sokan
jelentkeztek
házszentelőre.
(képünkön a Szabó család, Rákóczi
utca). Több mint negyven családot és
egyedül élőt kerestem fel. Együtt
imádkoztunk a család jelenlévő és
távollévő tagjaiért és lehetőség adódott
a kötetlen beszélgetésekre is. Minden
házban a bejárati ajtóra felkerült a
20+G+M+B+14 felirat. (képünkön) Az
idei évszám és a három király
kezdőbetűje.
Február elején immár negyedik
alkalommal tartottuk meg a Faluházban
farsangi bálunkat. Az esten fellépett a
Csillagrózsa Hagyományőrző Egyesület
és az Őszi Napfény Nyugdíjasklub.
(képünkön). Örültünk, hogy sokan
megtiszteltek bennünket. A bált Biczó
Ernő polgármester nyitotta meg. Ezúton
mondunk köszönetet a művészeknek,
Kun Györgyinek, a Faluház dolgozóinak,
min
dazoknak,
akik
tombolatárgyat ajánlottak
fel, valamint, akik a terem
berendezésében
és
a
takarításban részt vettek. Jó
volt együtt lenni, a vidám
gyerekarcokat
látni,
a
fellépőket
megcsodálni.

Reméljük a bálban mindenki jól érezte magát, melyet terveink
szerint jövőre is megtartunk.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Ebben a hónapban egy kicsit
később veheti kezébe a Laudatet
a kedves olvasó. A technika
ördöge
közbeszólt,
amiért
elnézést
kérünk!
Interneten
újságunk a www.decs.hu oldalon
olvasható.
Március 5. Hamvazószerda a
nagyböjti
időszak
kezdete.
Istentisztelet hamvazással 17.30kor lesz.
Március
7.
első
péntek.
Áldoztatás az otthonokban 10 és
16 órakor lesz. A betegeket
napközben keresi fel a diakónus.
Március 22-én, du. 13-16 óráig
családi délután lesz jó idő esetén
a szabadban, rossz időben a
Faluházban. Ezen a napon
közösségépítő játékokra hívjuk a
családokat és a gyerekeket. 16
órakor agape lesz, utána a
délután zárásaként 17 órától a
Tücsök Zenés Színpad előadását
nézzük meg. A programok
ingyenesek. A létszám miatt
előzetes jelentkezést kérünk!
Nagyböjtben péntekenként 17
órától keresztutat járunk a
templomban.

Április 13-án virágvasárnap a
Passiót énekeljük templomunkban
a
9.45-kor
kezdődő
szentmisében. Kisebb szerepekre
jelentkezni lehet a vasárnapi
liturgiák után.

A két favágó
Az erdőben egymás mellett
dolgozott két favágó. A fák
törzseinek hatalmas volt az
átmérõje. Sokat kellett dolgozni
a fakitermeléssel. Mindketten
egyformán jól kezelték a fejszét,
de a munkamódszerük nem
egyezett:
az
elsõ
kitartó
munkával vágta a fába fejszéjét,
egyiket a másik után. Ritkán és
akkor is csak rövid szünetet
tartott. A másik favágó óránként
hosszabb pihenõre megpihent.
Naplementekor az első favágó
csak a munka felét végezte el.
Izzadtan és fáradtan tette le a
szerszámot,
szinte
teljesen
kimerült. A második, szinte
hihetetlen, de befejezte a
munkát. Egyszerre kezdték a
favágást és a fák is nagyjából
egyformák voltak. Az első
favágó nem hitt a szemeinek.

- Nem értem a dolgot – mondta.
– Minden órában kiadós pihenõt
tartottál és mégis elõbbre vagy.
- Igen, láttad, hogy minden
órában megálltam pihenni. Amit
viszont nem láttál az az volt,
hogy a szünetet arra is
felhasználtam,
hogy
megélezzem a fejszémet –
mondta a másik favágó.

