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Akik jelentkeztek hit és erkölcstanra, és szeretnének később
szentségekhez járulni (keresztség, elsőáldozás, bérmálás,) azoknak
lehetőségük van plusz egy órában hittant tanulni. (2. 5. és 6. osztályban)
Az alábbiakban Dr. Udvardy György megyéspüspök körleveléből
idézünk.
„Az iskolai hittanoktatás
hitünk megismerésének számos
lehetőségét kínálja. A köznevelési
törvény értelmében az idei évtől
az általános iskolák 1-2. illetve 56., a hatosztályos gimnáziumok 78. osztályos tanulói választhatták
kötelező órai tanrendben a
katolikus hit- és erkölcstan
tanulását. Ugyanakkor számukra
is továbbra fönnáll annak a
lehetősége,
hogy
fakultatív
hittanóraként – ugyancsak az
iskolában
–
egy
második
hittanórán is részt vehessenek. Ezt
a szándékot azonban a szülőknek
a szeptemberi tanévkezdéskor az
osztályfőnök felé jelezni kell.
Ugyanakkor
fel
kell
hívnunk a Kedves Testvérek
figyelmét
arra
is,
hogy
önmagában az iskolai hit- és
erkölcstan
órán,
illetve
a
fakultatív hittanoktatáson való
részvétel a vasárnapi és az
ünnepnapi
plébániai
közös
szentmisén
való
részvétel
hiányában nem tudja megadni a
szentségek
vételéhez,
de
legfőképpen a szentségi élethez
szükséges teljes felkészítést.”

PROGRAMOK
Szeptember
5.
elsőpéntek,
áldoztatás az otthonokban és a
faluban a szokott időpontokban.
Szeptember 13. 18.30
templomok éjszakája

Nyitott

Szeptember 16, kedd, karitász
megbeszélés a plébánián 18 órától.
Október 2. első csütörtök 17.30
szentségimádás a templomban.
Október 4. szombat 10.00 Szent
Mónikás
közösségek
(3D)
találkozója
Dunaföldváron.
Indulás a plébánia elől 9 órakor.
Részvételi
szándékunkat
a
vasárnapi misék után jelezzük.
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JÓTÉKONYSÁGI FOCITORNA

Augusztus első vasárnapján rangos kispályás jótékonysági focitornára hívták a
decsi öregfiúk csapatot. Újpesten első alkalommal rendezték meg az
eseményt, mely a világhírű labdarúgó Törőcsik András gyógykezelését
hivatott segíteni.
A kezdőrúgásokat megelőzően Kocsis László diakónus (későbbiekben
a kapusunk) imádkozott és adott áldást a jelenlévőkre. A két négyes csoport
csapatai körmérkőzést vívtak egymással, ahol az első két helyezett jutott az
elődöntőbe. A műfű kicsit szokatlan volt számunkra, volt, aki először játszott
ilyen pályaborításon. A
mérkőzéseket
megelőzően
az
optimisták kijelentették:
cél a torna megnyerése.
Volt,
aki
nagy
megtiszteltetésnek
vette, hogy egyáltalán
eljuthatott ilyen helyre.
Csapatunk
az
első
fordulóban értékes 1-1es döntetlent játszott az Újpest Fidelitas ellen. Következett az Újpesti
Önkormányzat csapata, mely ellen szintén döntetlennel zárult a mérkőzés (33). De hogyan! Kapusunk büntetőrúgásra vállalkozott, amit nem tudott belőni.
Az ellenfél időntúli büntetőjét pedig nem tudta kivédeni! Ez sorsdöntőnek
bizonyult, mint később kiderült, ha itt győzünk, benn vagyunk az elődöntőbe.
Utolsó meccsünkön sajnos vereséget szenvedtünk (1-4) a 18 évesekből álló
újpesti iskolások válogatottjától. (képünkön) A csoportban így végül a 3.
helyet szereztük meg.
Csapatunk teljesítményére rányomta bélyegét, hogy előző napon Báta
ellen játszott edzőmeccset, (5-1-re győztünk) így kissé fáradtak voltak a lábak.
Ezen kívül a nagy meleg is megviselt néhányunkat.
Összességében elmondhatjuk, hogy nem vallottunk szégyent, ha egy kis
szerencsénk van és a sok kapufáról csak egyszer bepattan a labda….. Jó volt
sportolni ezen a napon és bár a győzelmek elmaradtak, de kárpótolt bennünket
a finom krumplipaprikás és az a tudat, hogy községünk hírnevét ily módon is
öregbíthettük.
A torna szervezői között meg kell említenünk Kun Györgyit, akinek
köszönhetően csapatunk részt vehetett ezen az eseményen. Bízunk a
folytatásban és az esetleges győzelmekben.

VÁLASZTÁS
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Amikor Dr. Udvardy György püspök úrtól engedélyt kértem,
hogy indulhassak a2014. október 12-i helyi önkormányzati
választáson független, egyéni képviselőként, levelemben azt
ígértem, hogy megválasztásom esetén az evangélium
szellemében fogom végezni a munkámat. Úgy gondolom, hogy a
Biblia és az Egyház tanításai azok, ami alapján ezt a
felelősségteljes feladatot el lehet, el tudom látni.
Az utóbbi három évben a kulturális-oktatási-szociális és
sport bizottság munkáját segítettem, mint külsős tag. Ha
lehetőségem lesz rá, képviselőként is ezen a területen kívánok
majd tovább dolgozni.
„Dicsérlek titeket, hogy mindenben megemlékeztek rólam, és
megtartjátok a hagyományokat” - mondja a Szentírás.
Különösen fontosnak tartom itt Sárközben a hagyományok, a
sárközi kultúra ápolását és továbbadását a fiatal nemzedék
számára. Ezért is léptem be egy éve a Decsi Hagyományőrző
Férfikórusba, hisz fellépéseinkkel és énekeinkkel a Sárköz jó
hírét is visszük el határainkon belül és túl. Tudjuk, hogy egy-egy
siker, vastaps nemcsak nekünk szól, hanem azoknak az
embereknek, akik ezeket a dalokat összegyűjtötték vagy annak
idején énekelték. Támogatni fogok ezután is minden olyan
elképzelést, ami ennek a gazdag hagyománynak a továbbadását
szolgálja.
„Engedjétek hozzám a gyerekeket – mondja Jézus, mert
ilyeneké az Isten országa”
15 éve tanítok az óvodában és az iskolában hittant. Szeretnék a
gyerekeknek egy olyan alapot adni a felnőtt életre, melyre
biztosan építhetik életüket. Tapasztalatom az, hogy a mai
embernek mindenekelőtt reményre van szüksége. A keresztény
hit nem egyszerűen örömhír, hanem remény a megváltás által
nekünk ajándékozott új életben, az örök életben. Örülök, hogy
egyre több a hittanos, (folytatás az 5. oldalon)
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VÁLASZTÁS

– van olyan osztály, ahol 18-an vannak. Gyerekeket tanítani öröm
és egyben felelősség. Hogy milyen lesz a jövőnk, az ifjúságon
múlik. Mindannyiunk érdeke, hogy becsületes, hazájukat,
községüket szerető, igaz embereket neveljünk. Erre kaptam
hivatást, amit örömmel végzek és fogok is.
„Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom
adtatok, ruhátlan voltam és felöltöztettetek”- mondja Jézus.
Ezt az evangéliumi mondatot tartottuk szem előtt, amikor a
plébánián megalakítottuk a Karitász csoportot. Lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk a legrászorultabb testvéreinknek segíteni
rendszeresen tartós élelmiszercsomaggal, ruhaosztással. Ezúton
köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csoport működését. Idén
a nyári gyermekétkeztetést szerveztük meg. a családgondozókkal
közösen. Augusztusban 49 decsi gyermeket tudtunk támogatni
egy tál étellel 20 napon át a nagylelkű adományozóknak
köszönhetően. Szeretnénk ezt a következő években is
megismételni.
„Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a
díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” – mondja
Szent Pál apostol. Nagyon fontosnak tartom, hogy gyerekeink
sportoljanak és mi szülők ebben példát is mutassunk. A sport
elsősorban örömforrás, mely elősegíti a gyermekek testi és lelki
fejlődését, formálja személyiségüket. A csapatsportokban a
fiatalok a játékon keresztül toleranciát, fegyelmet és egymás
iránti tiszteletet tanulnak. Jómagam a decsi öregfiúk
focicsapatban játszom Porpáczy Attila szekszárdi káplán atyával
együtt. Képviselővé választásom esetén azon igyekszem majd,
hogy az elkövetkező években még több gyerek szeresse meg a
sportot, a rendszeres mozgást. Végezetül megköszönöm
családomnak, hogy az otthon szeretettel teli légkörével és
megértő segítséggel lehetővé teszik számomra a felvállalt leendő
munka
elvégzését.
Tisztelettel: Kocsis László
Számítok szavazatára!
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KARITÁSZ HÍREK

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

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS
Karitászcsoportunk ezúton mond köszönetet minden magánszemélynek és
civilszervezetnek, akik a decsi nyári gyermekétkeztetés javára adakoztak.
(275.200 Ft )Az összegyűlt összeg 49 gyermek 20 napi ebédjét fedezte.
Külön köszönetet mondunk a decsi családgondozóknak Dr. Juhászné
Eszenyi Ildikónak és Kovácsné Smatarla Ibolyának a szervezésben nyújtott
segítségükért!
Támogatók:
Decsi Katolikus Karitász 60.000 Ft
Decsi Katolikus hívek 41.200 Ft
Decsi Református Egyházközség 40.000 Ft
Lórántffy Zsuzsanna Szeretetotthon 40.000 Ft
Református Temetőért Alapítvány 6.000 Ft
Decsi Horgászegyesület 12.000 Ft
Decsi Hagyományőrző Férfikórus 6.000 Ft
Decsi Nyugdíjasklub 6.000 Ft
Heberling Tiborné 10.000 Ft
Heberling Imréné 20.000 Ft
Izsák Kálmán 28.000 Ft
Decsi Pék kft. 6. 000 Ft
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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Augusztus 27-én, Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja
liturgikus ünnepén Ferenc pápa a Szent Péter téren tartotta
meg a szokásos szerda délelőtti általános kihallgatást,
amelyre ez alkalommal is több mint tízezer hívő gyűlt össze a
világ minden részéből.
„Ha mi katolikus keresztények nem vagyunk egységesek, és nem
vagyunk szentek, ez azért van, mert nem vagyunk hűségesek Jézushoz.
Jézus azonban nem hagy magunkra minket, nem hagyja sorsára
Egyházát. Velünk halad, megért bennünket. Megérti gyengeségeinket,
bűneinket, megbocsát, feltéve, ha hagyjuk, hogy megbocsásson. Jézus
mindig velünk van, segít nekünk, hogy kevésbé legyünk bűnösek, hogy
szentebbek, egységesebbek legyünk. Néha plébániáinkat, amelyek arra
kaptak meghívást, hogy a javakban való osztozás, a szeretetközösség
helyei legyenek, az irigykedés, a féltékenységek, az ellenszenvek
jellemzik. A pletykák mindennaposak. Mennyit fecsegnek a plébániákon!
Ez helyes, vagy nem? Helyes? – tette fel a kérdést Ferenc pápa, és így
válaszolt: Ha valakit megválasztanak egy társulat elnökévé, akkor
rögtön elkezdenek pletykálni róla. Ha egy másik hívőt megválasztanak a
katekéták elnöknőjévé, akkor a többi nő ellene pletykál. De nem ez az
Egyház, ugye? Nem ezt kell tenni. Nem helyes, ha így cselekszünk.
Nem mondom, hogy vágjátok le a nyelveteket, nem, nem, azért azt nem.
De kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy ne pletykáljunk. Ez emberi, de
nem keresztény dolog. Ez akkor történik meg, amikor a legelső helyekre
pályázunk; amikor magunkat helyezzük a középpontba személyes
ambícióinkkal és nézeteinkkel, és ítélkezünk másokról; amikor
testvéreink hibáit, nem pedig képességeit nézzük; amikor nagyobb súlyt
fektetünk arra, ami megoszt, mint ami összeköt bennünket. Hagyjuk,
hogy szívünkben visszhangozzanak Jézusnak ezen szavai: „Boldogok
a békességesek: ők Isten fiai.” (Mt 5,9) Kérjünk őszintén bocsánatot
minden alkalomért, amikor megosztottságot vagy értetlenséget okoztunk
közösségünkben, jól tudva, hogy a szeretetközösségre csak a szüntelen
megtérés útján jutunk el.”

