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2014. május 25. Az I. világháborús emlékműnél
Kedves testvérek!
Május utolsó vasárnapja nemcsak gyereknap,
hanem a hősök napja is. Megemlékezések,
koszorúzások vannak az ország több pontján, így
tisztelegve azok előtt a magyar katonák előtt, akik
az Árpád-kortól kezdve a Hunyadiakon át, az
1848-49-es szabadságharc, az első és a második
világháború, valamint az 56-os forradalom idején
és egészen napjainkig megvédték és védik az
országot a külső ellenségektől. Itt állunk
községünk központjában az I. világháborús emlékmű előtt. Egy emlékmű akkor
tesz eleget rendeltetésének, ha üzenete, amelyet közvetít, eljut az emberekhez, az
ember pedig megnyílik és fogékonnyá válik az üzenet befogadására. Ma községünk
háborús emlékművét áldjuk meg és azokra a decsi hősökre emlékezünk, akik
életüket áldozták hazánkért, miközben családtagjaik hazatérésüket remélték és
várták. Azt kell mondanom, sajnos maga az emlékmű nem változtatta meg a
világot, nem tette sem jobbá sem békésebbé. A béke akkor következik be, ha
embertársunkat egyenlő társként fogadjuk el, ha a fiatal és idős egyaránt értékesnek
számít, ha a gyenge nem ér kevesebbet az erősnél. A béke ott válik valóra, ahol az
emberek kölcsönösen elfogadják egymást, ahol nem szólják meg és rágalmazzák
egymást, ahol tiszteletben tartják a kisebbségek jogait, ahol az igazságtalanságot
még nevén nevezik. Összefoglalva: béke csak ott jöhet létre, ahol Isten szeretetről
szóló törvényét valóra váltják.
Kedves testvérek! Szavak és emlékművek nem elegendők a béke megteremtésére.
Szükségesek a békére törekvő cselekedetek. Világraszóló döntések meghozatalára
nincs lehetőségünk, de mindannyiunk feladata, hogy községünkben, családunkban,
munkahelyünkön, szomszédaink és ismerőseink körében törekedjünk a béke
megteremtésére. E törekvés útirányát Jézus mutatja meg nekünk a hegyi beszéd
aranyszabályában, mely így szólt: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az
emberek, ti is tegyétek velük!” Ámen.
Könyörögjünk!
Mindenható Istenünk, élők és holtak Ura! Te ajándékozod nekünk az
irgalmasságot. Ezen emlékmű megáldásakor a háború áldozataira emlékezünk.
Hallgasd meg imáinkat, és Jézus szeretetből vállalt kereszthaláláért légy irgalmas
mindazokhoz, akik a háború, a fogság és gyűjtőtáborokban történt
megsemmisítések következtében vesztették életüket. Vezesd őket az örök élet
boldogságára, és engedd, hogy viszontláthassuk őket országodban. Krisztus a mi
Urunk által. Ámen
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ELSŐÁLDOZÁS

2014. május 25-én a vasárnapi szentmisében járult először
szentáldozáshoz Juszt Viktória, Szabó Fanni, Ignács Csilla, Pusztai László,
Sándor Ákos és Kőkuti Levente
negyedik osztályos tanulók.
Minden évben nagy öröm, amikor
elsőáldozás van templomunkban.
Mindenkinek megvannak az emlékei
a fehér ruháról, az agapéról, de
valójában
mi
is
történik
pontosabban? Az elsőáldozás az
Oltáriszentségben
való
első,
ünnepélyes részesülés. Hét szentség
van. Közülük hármat ún. beavató
szentségeknek hívunk, ezek vezetnek
be a keresztény életbe. Az első és a
legfontosabb maga a keresztség,
hiszen anélkül a többi szentséghez
sem lehet járulni, ezáltal válik valaki
az Egyház tagjává. A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége,
megadja a tanúságtétel bátorságát. Az Eucharisztia – vagyis az
Oltáriszentség – az Úr Jézus teste és vére a kenyér és bor színében,
áldozáskor a szentostyában Őt vesszük magunkhoz. A többi szentség egyegy életállapotban segít, illetve szentel meg: a bűnbánat szentsége, ismert
nevén a gyónás, a betegek szentsége, a házasság és az egyházi rend. Három
olyan szentség van, amelyeket csak egyszer lehet fölvenni, úgy is mondjuk,
hogy eltörölhetetlen jegyet hagynak: a keresztség, a bérmálás és az egyházi
rend. Áldozáshoz akár naponta járulhatunk, a mindennapjainkban ad
segítséget, megerősítést. A szentségeket Jézus alapította, mindegyiknek a
gyökerét meg lehet találni az evangéliumokban. Kiszolgáltatásuknak látható
jelei, szertartásai vannak. Ezek a látható
jelek közvetítik a láthatatlan kegyelmet,
mely a szentségben részesüléskor kiárad
ránk. Az elsőáldozás a keresztény
életútnak
fontos
állomása,
az
Oltáriszentségben
jelenlévő
Jézussal
személyes,
közvetlen
módon
találkozhatnak a hitükben is fejlődésben
levő gyerekek.

PÜNKÖSD

Pünkösd

- A Szentlélek eljövetele

A pünkösd a kereszténység harmadik
legfontosabb ünnepe. Beteljesítése,
megerősítése a feltámadásnak, az Atyához
való fölemeltetésnek, és főleg Jézus
maradandó jelenlétének. A keresztény világ
ebben az esztendőben június 8-án,
vasárnap ünnepli a Szentlélek eljövetelét és
egyben az egyház megalapítását, azaz
Pünkösd napját. A húsvéthoz alkalmazkodó
pünkösd is mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr.
u. 325.) határozata óta.
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap,
neve a görög pentekosztész, ötvenedik
szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe
volt, mikor is a húsvét szombatját követő ötvenedik nap a befejezett aratás
meghálálásának ünnepe volt a Szentföldön. A későbbi időkben ez a nap a híres
Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől
- kőtáblákon - a törvényeket. Izráel népe a Pünkösd ünnepét különleges
áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte el. Ekkor mutatták be az új
gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is ajánlottak fel
Izráel istenének.
A zsidó nép pünkösdi ünnepéből alakult ki tehát ez a keresztény ünnepünk,
amelyen a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény ember, vallási
felekezetétől függetlenül. Pünkösdöt a keresztény világ a Krisztus utáni 2.
századtól tartja számon. A keresztény egyházi ünnep története a következő:
Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek,
majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában
leszállt a tanítványokra.

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan
együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves
szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd
lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek
mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”
(Apcsel 2, 1-4)
Ekkor Péter apostol prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték,
megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Ez az a "történelmi pillanat",
amikor az idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény
vallás világhódító útjára indult.
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KARITÁSZ HÍREK

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

2014. június elsején családi napot szervez az Önkormányzat a Szent
Erzsébet téren 10 órától. Karitászcsoportunk nagyon sok jó minőségű ruhát
kapott az utóbbi időben, ezért ezen a napon ruhaosztás lesz a templomban.
Várjuk a résztvevőket fim vetítésre is, de lehetőség lesz a templom
csendjében elmondani egy imát, hisz a templomajtók nyitva lesznek ezen a
napon 10-16 óráig

Segítse a délvidéki árvízkárosultakat!
A 1356 tárcsázásával hívásonként 500,- forinttal segíti az árvíz sújtotta délvidéki
embereket! Hívjon, hogy segíthessünk!
Országos Szervezetünk segélyszállítmányt indít
a katasztrófa sújtotta területek koordinációs
központjába. A teherautónyi rakományban
több száz lapát, több ezer gumikesztyű,
valamint nagy mennyiségű antibakteriális
kézfertőtlenítő folyadék és fertőtlenítő szer
található. Ezekre napokon belül óriási szükség
lesz, mert a víz visszahúzódásával komoly
fertőzésveszély fenyegeti majd az érintett
településeket.
Munkatársaink felvették a kapcsolatot a Szerb Karitásszal és a kapott tájékoztatás alapján
állítja össze az adományokat.

A 1356-os adományvonalunk tárcsázásával Ön is
bekapcsolódhat a segítségnyújtásba.
Hívásonként 500,- forinttal támogatja a délvidéki
árvízkárosultakat.
Ha Ön kedves olvasó szívesen hozzájárulna mások boldogságához, várjuk
megkeresését! Adományát, - ami lehet pénz, tartós élelmiszer - leadhatja a
katolikus plébánián: Decs, Ady utca 13. Előre is köszönjük!
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A Jézus Szíve tisztelet története
A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve
tisztelet, különösen a „német misztikusoknál” (1250-1350).
Elmélkedésük anyaga az Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese.
A jezsuiták és a karthauziak átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és
elterjesztették az Egyházban. Eudes Szent János is buzgólkodott ebben. A
Jézus Szíve tisztelet erősödésében kulcsszerepe volt Alacoque Szent
Margitnak és az ő látomásainak, melyekben Jézus különösen az emberi
hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést,
a hónap első péntekjén gyónást és
áldozást kért. A felvilágosodás, ill.
a jozefinizmus nem kedvezett
a Jézus Szíve tiszte-let
terjedésének. Az 1814-ben
visszaállított Jézus Szíve tisztelet
azonban ismét
legfőbb tömegpasztorációs
programjának tekintette, s a
társadalmi szolidaritás
és megbékélés, a szociális
megújhodás orvosságaként hirdette
meg a hagyományt. Azóta alig van
templom, ahol ne találkoznánk a
tiszteletmegnyilvánulásaival. Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig
tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíveteológiája nem volt kidolgozva. 1765ben XIII. Kelemen pápa (1758-69) engedélyezte a lengyel püspököknek,
hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát.
IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra
kiterjesztette. XIII. Leó pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá
a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a
Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott
a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa (1939-58) a
Haurietis Aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel korábban
bevezetett ünnepről. Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot
(úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe).
Ezenkívül Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

HITTANTÁBOR
Jelentkezési lap
időpont: 2014. június 30-július
4. (hétfő-péntek)
helyszín: Decs, Faluház
Az öt napból 3 napot a
Faluházban leszünk (ebéd itt) a
konyháról) a másik két napon
pörbölyi kirándulás kisvasúttal
(ennivalót egész napra hozni
kell) és a szekszárdi Remete
kápolna meglátogatása szerepel.
(itt ebédet főzünk.)
Minden napon 9.00 órakor a
templomban találkozunk és
este 17.30-kor istentisztelettel
zárunk. Bővebb információ
Kocsis Lászlónál: Tel: 30/44849-48
Részvételi díj: 3.000 Ft/fő
A jelentkezés a részvételi díj
befizetésével történik: határidő:
június 15.
Résztvevők száma max. 25 fő,
ezért érdemes minél előbb
jelentkezni!
név……………………………
…………………...........……...
lakcím………………………
Telefen:………………………
email: (ha
használjuk)…………………….
…………………………………

2014. június 10-én, kedden este
lesz a plébánián 18 órától az
idei tanév utolsó biblia órája
Porpáczy
Attila
atya
előadásában. Szeretettel várjuk
az érdeklődőket!
Június 6. elsőpéntek. Áldoztatás
az otthonokban 10 és 16 órakor
lesz. A betegeket a nap
folyamán keresi fel a diakónus.

Papp Andor Bulcsú keresztelője
2014. május 23-án nevezte ki a
rendfőnök Csóka Péter János
pálos
szerzetest
új
tartományfőnöknek. János atya
pár
éve
templomunkban
lelkinapot tartott. Imádkozzunk
érte!

