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2014. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén az
este 18.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét dr. Udvardy
György
megyéspüspök
mutatta be a Pécsi
Székesegyházban.
A
szentmise
után
az
Egyházmegyei kitüntetések
átadása következett. A már
hagyományosnak
mondható
elismerést
plébánosuk
javaslata
alapján olyan személyek
kapják (összesen 10 fő),
akik kiemelkedő szerepet
töltenek be egyházközségük életében, s áldozatos munkával
szolgálják testvéreik javát. Decsről Móricz Józsefné Anikó
részesült a kitüntetésben. A méltatásban elhangzott, hogy
Anikó a helyi karitász aktív tagja, emellett pénztárosi
teendőket is ellát. Ha kell sekrestyési helyettesítést is rá lehet
bízni és a templomtakarításban és díszítésben mindig élen jár.
Hit és családi élete, szerénysége sokak számára példaadó. A
kitüntetések átadása után Püspök atya agapéra hívta a
díjazottakat és hozzátartozóikat a püspökségre. A decsi
egyházközség nevében én is
megköszönöm
Anikó
áldozatos, kitartó munkáját,
és kívánok jó egészséget
neki és családjának.
Kocsis László

3

HITTANTÁBOR

2014. június 30. és július 4.
között került sor a hagyományos
öt napos hittantáborra. Az
időjárás kegyes volt hozzánk, így
az
előzetesen
tervezett
programokat
meg
tudtuk
valósítani. Minden reggel a
templomban
reggeli
imával
kezdtünk, majd délelőttönként a
Faluházban tartottunk tematikus
foglalkozásokat. A témák között
szerepelt az imádság, Isten 10 parancsolata és a teremtésvédelem is. A
táborban részt vettek a Pécsi Hittudományi Főiskola levelezős tagjai,
akiknek egy szabadon választott hittantáborban kellett részt venniük nyári
gyakorlat gyanánt: Janó Attiláné Vali Szekszárdról, Tóthné Vörös Éva
Fácánkertből és Valentinyi Györgyi Decsről. Köszönjük a heti munkájukat,
reméljük ők is részesültek a sok lelki élményben. Az ebédet az óvoda
konyhájában fogyasztottuk, ahol mindig terített asztal várt bennünket.
Délutáni programok között szerepelt biciklitúra, kézműves foglalkozás és a
szekszárdi strand is. Az esti istentiszteletek után a gyerekek hazamentek.
Kedden Pörbölyre kirándultunk, ahol a kisvasútra is felültünk és érdekes
előadást hallgattunk, majd filmet néztünk a gemenci erdő gazdag növény és
állatvilágáról. Délután lehetőség volt szarvasokat, őzeket és vaddisznókat
etetni. Utolsó napra maradt a zarándoklat a szekszárdi Remete kápolnához.
Keresztutat jártunk, sorversenyt rendeztünk és sokat nevettünk. A záró
gitáros istentiszteletre mindenki kellően elfáradt ezért megbocsátható talán,
hogy a figyelem egy kicsit lanyhult. -)) Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a
gyerekeknek nagyon tetszett az öt
nap, melyet egy kisfiú így
fogalmazott meg: „Laci bácsi, én
szeretném jövő hétre is kifizetni a
részvételi díjat, csak legyen még
öt nap!” Bízok benne, hogy a
gyerekeknek sikerült közelebb
kerülniük Jézushoz és egymáshoz
és ez majd a vasárnapi szentmise
látogatásokon is megmutatkozik.

EMLÉKMŰ MEGÁLDÁS
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2014. június 6-án került sor az Asszonyfalvi (Szomfova) emlékmű
megáldására. Az ott elhangzottakból idézünk az alábbiakban.
A bibliai őstörténet olvasása során a Teremtés könyve ötödik fejezetét még a
rendszeres bibliaolvasók is könnyen átlapozzák. Hiszen itt állandóan csak
ezek a szavak ismétlődnek: élt és meghalt. "Élt pedig Ádám... és meghalt.
Élt pedig Séth... és ...meghalt. Élt pedig Énós... és meghalt." És így tovább a
fejezet végéig.
Mi értelme van ennek az egésznek? Ezek az emberek születtek és
meghaltak. Nem történt velük semmi olyan, amit a Szentlélek följegyezni
szükségesnek tartott volna. Nem voltak ők Ábrahámok, Jákóbok, Illések:
nincsenek ott a hithősök között. Egyszerű emberek voltak, akik éltek,
dolgoztak és meghaltak.
Olyan egyszerű emberek, mint az asszonyfalviak, akik éltek és meghaltak,
és akikre ezen a mai délelőttön emlékezünk.
És óhatatlanul bennünk van a kérdés: Volt-e valami értelme egyszerű
életüknek? Bizony volt! Volt, mert ezek az emberek benne voltak az Isten
üdvrendjében. Vallásos hitüket és életüket mi sem bizonyítja jobban, mint,
az, hogy templomuk volt. A mindennapok során Istenhez fohászkodtak,
Istenben reméltek, ezzel is példát adva
számunkra.
Kedves testvérek!Most, amikor ezt a
csodálatos emlékművet - Törő György
alkotását megáldjuk - kérjük Istent, hogy
árassza irgalmát mindazokra, akik
szívükön viselték a régiekre való
emlékezést és részt vettek az emlékmű
felállításában.
Könyörögjünk!
Urunk, szent Atyánk, te azt akartad, hogy szent Fiad keresztje legyen
minden áldás forrása és belőle származzék minden kegyelem. Segíts
jóságosan rajtunk, akik ezt az emlékművet, - benne a kereszttel - hitünk és a
régiekre való emlékezés tiszteletével és szeretetével állítottuk. Engedd, hogy
Krisztus szenvedésének titkához mindig ragaszkodva a földön elnyerhessük
a föltámadás örök örömét. Krisztus a mi urunk által. Ámen
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KERESZTELÉS

A tavaszi és nyári hónapokban tíz keresztelőre került sor
templomunkban. A keresztségi beszélgetések alkalmával
elhangzottakat az alábbiakban olvashatjuk.
Az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben
legyen." (Jn 10,10) Majd feltámadása után ezt a parancsot adta
apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket.
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és
tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!”
(Mt 28,19).
A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a
mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben, és az
Egyház közösségében. Minden szentségkiszolgáltatás hatékony: a látható
szentségi jel valóságosan közvetíti Isten
szeretetét, az ő életébe kapcsol bele.
Amikor egy felnőtt ember szívében
felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a
lehetőséget, hogy Jézus személyét és
tanítását megismerje és azt a közösség
segítségével életre tudja váltani. Mindez
nem csupán ismeretet jelent, hanem a
keresztény életmód elsajátítását, a
keresztény közösség életébe való
bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit
megismerésére és megélésére. Ugyanakkor ősi szokás az egyházban az is,
hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget.
Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért
ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a
szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek,
megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy
felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett.
Ezért az Egyház akkor kereszteli meg a kisgyermekeket, ha ez a keresztény
nevelés valóban biztosított. A hit és erkölcstanoktatásra olyan
gyerekek is jelentkezhetnek, akik még nincsenek megkeresztelve.
Két év hittan után, mikor már kellő ismeretekkel rendelkeznek Jézus
tanításáról és bekapcsolódtak a vasárnapi szentmisékbe, akkor
nagyszombaton részesülhetnek a keresztség szentségében. Idén egy
testvérpár Fischer Jázmin és Norman keresztelőjére (képünkön) július
első vasárnapján került sor. Ők a hittantáborban is tanúságot tettek Jézus
mellett példaadó viselkedésükkel és társaikhoz való viszonyukkal.

KARITÁSZ
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Karitászcsoportunk az alábbi felhívással fordul minden jó
szándékú emberhez:
A nyár folyamán egy hónapon át (augusztusban
hétköznapokon) szeretnénk azoknak a decsi családoknak
segíteni, akik nem tudnak gyermekeiknek meleg ételt
biztosítani.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, szükség van
mindannyiunk összefogására!
Segítsen Ön is, hogy minél több rászoruló decsi kisgyermek
nyáron is kapjon egy tál meleg ebédet, amit az óvoda konyhájáról éthordóban
tudnak majd hazavinni.

1 gyermek 21 napi meleg élelme (21*280 Ft) 5.880 Ft.
Levelünkkel minden decsi civilszervezetet, vállalkozót megkeresünk, akiről
tudjuk, hogy szívesen adakozna e nemes cél érdekében. Természetesen
magánszemélyek segítségét is várjuk!
Amennyiben lehetősége van legalább egy gyermeket támogatni, köszönettel
fogadjuk 2014. július 15-ig!. Ha ismer rászoruló családot, javaslatát örömmel
fogadjuk.
Adományát személyesen fogadjuk az alábbi helyeken:
Katolikus plébánia, Decs, Ady E. utca 13.
Református lelkészi hivatal: Decs, Béke utca 2.
Faluház, Decs Rákóczi utca 2-8.
Ha azt szeretné, hogy személyesen keressük meg, kérjük hívja az alábbi
telefonszámok egyikét:
Kocsis László plébániaigazgató – 30/448-49-48
Papp Zsolt Endre református lelkész – 30/637-34-70
Galambos Attila alpolgármester – 20/429-40-77
Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családsegítő
Dohóczki Mónika karitász munkatárs – 20/430-00-30
Móricz Józsefné karitász munkatárs 30/546-89-67
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Szeptembertől
a
kötelezően
választható hit és erkölcstanra járó
gyerekek
létszáma
a
következőképpen alakul a decsi
általános iskolában. 1. osztály 10
fő, 2. osztály 19 fő, 5. osztály 12 fő,
6. osztály 9 fő. Az alábbiakban a
felmerülő kérdésekre lehet választ
kapni.
Naplót kell vezetni és osztályozni?A kötelezően választható erkölcstan ill.
hit- és erkölcstan órákat az önkormányzati/állami általános iskola által
használt haladási naplóban kell vezetni. Ugyanígy, a bizonyítványok kiadása
során, szintén az iskola általi bizonyítványban fog szerepelni az erkölcstan
ill. hit- és erkölcstan értékelése. Ki taníthatja? A hitoktató végzettségére a
CXC. Köznevelési törvény 35.§.(4) vonatkozik: az állami általános
iskolában tartható hit- és erkölcstan óra esetén az egyházi jogi személy által
alkalmazott hitoktató alkalmazásakor a 32.§.(1) bekezdés h. pontját kell
alkalmazni. Így a hitoktatónak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett
hitoktatói, hittantanári felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság
megbízásával kell rendelkeznie. Ezzel feb.28-ig (beiratkozások előtt!) kell
jelentkeznie az adott iskolában, jelezve a hitoktatás szándékát a következő
tanévre vonatkozóan. Milyen létszámmal indítható önálló egyházi hit- és
erkölcstan?
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztérium
Oktatási
Államtitkárságával folytatott egyeztetések során a kötelező létszám nem
került rögzítésre. Irányadónak tartható az egyházi költségvetési
céltámogatások
sajátos
szabályairól
szóló
142/2012.
(VII.3.)
Kormányrendelet 5. § (3) bekezdésében rögzített 7 fő. Több egyházi
szabályzás csoportösszevonást javasol a 8 fő eléréséig, de megfelelő
indokkal önálló csoportként elfogadhatónak tart 8 fő létszám alatti
csoportokat is. Ebben az esetben az indokoltságot az adott egyház vezetése
határozza meg. Talán érdemes ilyen helyzetben évfolyamok összevonásában
is gondolkodni. Természetesen óra tartható kevesebb tanulónak is, de a
finanszírozás ilyenkor nehezen megoldható.A hitoktató a tantestületnek
rendes tagja-e? A hitoktató ill. lelkipásztor tanácskozási jogú tagja az adott
iskola nevelőtestületének, ezért a nevelőtestület döntési jogkörébe utalt
kérdésekben nincs szavazati joga, hanem csak véleményezési joga.

REJTVÉNY
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Rejtvényünk helyes megfejtését a kocsisl@tolna.net emailcímre
várjuk július 31.-ig. A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk ki. Jó szórakozást!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.) Keresztelő János édesanyja
2.)
Krisztus testének közössége
3.)
Bűnbocsánat szentsége
4.)
Atya, Fiú, Szentlélek
5.)
Neve jelentése: ember
6.)
Jézus Krisztus áldozata
7.)
Istennel való kapcsolatunk
8.)
A megváltás jele
9.)
Örömhír
10.) Az egyik apostol
11.) Jele a bárány

