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A Szentségimádás lényege az, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő
Jézussal kapcsolatba kerülj.
Sokféle ima létezik, de az a legfontosabb, hogy létrejöjjön a
személyes kapcsolat közted és Isten között.
Először mindig köszöntsd Jézust saját szavaiddal, majd mondj el
neki mindent, ami a lelkedet nyomja. Mondd el minden örömödet,
és köszönd meg azokat Istennek. Bízd rá szeretteidet, mindenkit
vigyél oda lélekben Jézushoz, kérd rájuk áldását. Mondd el, kinekkinek milyen gondja-baja van, és bízzál nagyon a segítségében. Ha
neked van gondod valakivel, mert megbántott, vagy Te bántottad
meg őt, esetleg nem tudsz megbocsátani, azt is oszd meg Jézussal,
és kérd segítségét.
Megteheted, hogy csendben szentírási
részletet olvasol, és Jézus segítségét kérve
elmélkedsz
rajta,
elmondod
Neki
gondolataidat.
Olvashatsz csendben mások által írt
imádságot is, vagy részleteket pl. Bánk József
Szentségimádás c. könyvéből. Inkább rövid
részletet olvass, és gondolkozz el az
olvasottakon, minthogy az egész időt
felolvasással töltsd el. Az olvasás csak a
gondolataid megindítását szolgálja. Néha tarts szünetet, és hallgass
csendben az Ő szavára, amely leginkább a Te lelkiismeretedben fog
megszólalni.
Ha végképp úgy érzed, hogy nem tudsz mit mondani Jézusnak,
magadban énekelj az Oltáriszentségről szóló éneket.
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN 17.30-TÓL
SZENTSÉGIMÁDÁS TEMPLOMUNKBAN!
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MERT KELL EGY HELY
Az első bama mama találkozóra
2014. szeptember 26-án került sor a
plébánián. Hét anyuka és gyermeke
hamar
elfoglalta
az
épület
nagytermét, ahol játékok várták az
apróságokat. A bama-mama klub jó
lehetőség arra, hogy találjunk egy
keresztény közösséget és egy
megtartó erőt. A közösségbe még nem járó kisgyermekek
édesanyjuk jelenlétében és segítségével kezdjenek hozzászokni
más gyermekekhez. A szülővel való közös játék, idegen
környezetben, különböző korú gyermekek és szüleik között
különleges élményekkel, és tapasztalatokkal gazdagítja szülőt és
gyermekét. A találkozások alkalmával számos kérdésre
kaphatnak választ: vajon jól nevelem a gyermekem, mit tegyek,
ha nyugtalanul alszik, jön a foga, hogyan szoktassam
szobatisztaságra és hasonlók? A klub célja az is, hogy
példamutatással,
szeretettel,
az
ember szabad akaratának tiszteletben
tartásával
közelebb
vigye
a
családokat a katolikus egyházhoz.
Kereszténynek lenni a világban
sokszor nagy kihívás. Anyának lenni
szintén embert próbáló feladat.
Keresztény édesanyának lenni ezek alapján matematikailag szinte
lehetetlen. Szerencsére 1+1 néha három, és “Istennél minden
lehetséges”. (Mk 10,27) Köztünk volt Janó Attiláné Vali, a
szekszárdi bama mama klub tagja, aki sokat mesélt az ottani
közösségről. Találkozóink időpontja: péntekenként 10-11.30.
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A
’Nyitott
templomok
éjszakáján’ 2014. szeptember 13án
ünnepeltük
templomunk
felszentelésének 83. évfordulóját.
Az istentiszteleten a prédikáció
alatt a hívek ’jelen lehettek’ a
felszentelési szentmisén, hisz
Virág Ferenc pécsi püspök akkor
elmondott szavait olvasta fel
Kocsis László diakónus. Az
istentisztelet
után
a
Decsi
Hagyományőrző
Férfikórus
először azt a népdalcsokrot
énekelte el, mellyel augusztusban,
Egerben Arany Páva nagydíjat és
arany minősítést szerzett. Ezt követte két egyházi ének, majd a
jelenlévőket énektanulásra buzdította Bognár Cecil az együttes
művészeti vezetője. A vetítést már nagyon várta mindenki, hisz
régi fényképek segítségével idéztük fel a decsi egyházközség életét
és történetét. Nagyon megható volt, hogy valaki egy 1937-es
fényképen a ’Mária lányok’ között édesanyjára és keresztanyjára
ismert. De vetítésre került egy korabeli képeslap is 1931.
szeptember 13-i dátummal, melyen a Sárköz első katolikus
temploma volt látható. A közelmúltat Ivanizs Lajos (Dora Antalt
az utolsó helyben lakó plébánost méltatta) és Serbán Péter (Arnold
Fülöp világi lelkipásztorról beszélt) elevenítette fel. A vetítés után
szeretetvendégségre és egy pohár misebor kóstolóra hívtuk a
jelenlévőket. A pohárköszöntőt Biczó Ernő polgármester úr
mondta. Az estet jó hangulatú beszélgetés zárta. Talán lehettünk
volna többen is (sokakat az eső riasztott el), de ezen ne
sajnálkozzunk. Akik itt voltak jól érezték magukat, és Istennek
hálát adva ezért a szép estéért térhettek nyugovóra.
K.L.

VÁLASZTÁS
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2014. október 12-én szavazhatunk polgármesterre és helyi
képviselőkre. Többen kérdezték, mért akarok képviselő
lenni? Mert küldetésnek, missziónak tekintem a leendő
feladatot. Szolgálatomat nemcsak a hívek körében, hanem az
egész községben szeretném kifejteni.

14.

Kocsis László

„Sokszor halljuk, hogy a pap ne politizáljon. Erre mondta egy
tapasztalt atya, hogy a pap nem politizál, csak mutatja a helyes
irányt. Kocsis László diakónus a püspök úrtól kapott engedélyt
arra, hogy induljon az Önkormányzati választáson Képviselőnek.
Már lassan másfél évtizede szolgálja a decsi katolikusokat.
Megkereszteli a gyermekeket, tanítja a hittanosokat, esketi a
házasulandókat, látogatja a betegeket, házaknál és az idősek
otthonaiban, elkíséri utolsó útjára az elhunytakat. Szerkeszti a
plébániai újságot, részt vesz a társadalmi életben, énekkarban
énekel, focizik az öregfiúkkal, szépen neveli feleségével a
gyermekeit. Igyekszik mindenkinek a szolgálatára lenni. Nyáron
megszervezte a rászoruló gyermekek ebédeltetését, napközis
tábort vezetett. Van szociális érzéke a rászorulók felé.
Amennyiben megválasztják képviselőnek ezt a szolgálatát
társadalmi háttérrel tudja tenni, hogy legyen képviselője a
szegényeknek, akik rászorulnak, és akikben hitünk szerint Jézust
látjuk. Adjuk meg a lehetőséget diakónusunknak, hogy amit a szó
is jelent, szolgálja a falu népét ne csak a templomban, hanem a
közéletben is.”
Bacsmai László esperes - plébános
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KARITÁSZ HÍREK

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

Legutóbbi, szeptember végi
ruhaosztásunk jól sikerült,
hisz nagyon sokan eljöttek,
hogy a templomban használt
és új ruházati cikkhez jusson.
A segítők előtte szortírozták a
ruhákat,
így
később
mindenkinek egyszerűbb volt a
válogatás.
Köszönjük
az
adományozóknak
a
sok
felajánlást. Mindenki talált magának egy meleg pulóvert,
nadrágot vagy éppen kabátot. A legmeghatóbb jelenet az volt,
amikor egy elsőáldozásra készülő kisfiú egy zakót felpróbálva
örömmel felkiáltott: megvan az elsőáldozási öltönyöm! Már ezért
megérte a szervezés! A ruhák mellett gyerekjátékok is várták a
rászorulókat, amik szintén
hamar gazdára találtak. Még
egyszer
köszönjük
az
adományozóknak
a
felajánlásokat és köszönet
különösen
a
karitász
munkatársaknak, (képünkön)
hogy
vasárnap
délutáni
szabadidejüket
feláldozva,
munkájukkal sok embernek
szereztek örömet!
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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HUMOR
Egy alacsony, szemüveges férfi bebocsátásra vár a mennyországba.
- Nos, mondj egy jócselekedetet, amit földi életedben véghezvittél! –
mondja Szent Péter.
- Hát például amikor láttam, hogy a bőrfejűek bandája egy idős nénit
bántalmaz, én odamentem és lekevertem egy pofont a vezérnek.
- Nagyszerű! És mikor történt ez?
- Még nincs egy perce…
Az ősember késő hajnalban pityókásan támolyog haza.
- Nehéz napom volt – panaszkodik akadozó nyelvvel. – Mostanáig
tartott, amíg sikerült elejtenem egy Koboldosaurust.
- Oh, igen? – mondja vészjósló hangon a felesége. – Legalább valami
jobb kifogást találnál. A Koboldosaurus már tavaly nyáron kihalt!
Mi az? Fekete-fehér, fekete-fehér, fekete-fehér–kék-zöld.
- Apáca legurult a lépcsőn.
Ádám így szól Istenhez:
- Uram! Nagyon magányos vagyok. Szükségem volna valakire, aki
jóban, rosszban velem lenne, életem társa lenne.
- Megértelek, Ádám. Teljesítem kívánságodat, de ahhoz oda kellene
adnod a jobb karodat.
Mire Ádám:
- Uram, ez szörnyű! De mondd csak: nem tudnál kihozni valamit az
egyik oldalbordámból?
A plébánost meghívták egy vitaestre, ahol az okkult jelenségekről folyt a
szó. Kiderült például, hogy a jelenlévők nagy része hisz a telekinézisben,
azaz a tárgyak érintés nélküli, pusztán akaraterővel történő
mozgatásában. A plébános ekkor így szólt:
- Szeretnék tisztán látni a kérdésben! Kérem, tegye fel a kezét, aki hisz
a telekinézisben!
Majdnem minden kéz a magasba lendült.
- Jó – folytatta az atya. – És most azt szeretném, hogy aki igazán hisz
benne, az a helyén maradva tegye fel az én kezemet.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

2014. október 2. első csütörtök. Szentségimádási óra 17.30-tól a
templomban.
2014. október 3. első péntek. Áldoztatás az otthonokban 10 és
16 órakor. A betegeket napközben keresi fel a diakónus.
2014. október 4. Szent Mónika közösségek 3D találkozója
Dunaföldváron. Indulás a plébánia elől 8.45-kor! (változás)

2014. október 12. helyi önkormányzati választás.
Péntekenként bama mama klub a plébánián 10-11.30-ig.
November 1. Mindenszentek ünnepe (szombat) Istentisztelet
9.45-től a templomban Délután 4 órától a köztemetőben
elhunytjainkra emlékezünk.

14.

KOCSIS LÁSZLÓ
diakónus, plébániaigazgató

független képviselőjelölt
Amikor Dr. Udvardy György püspök úrtól engedélyt kértem, hogy indulhassak a
2014. október 12-i helyi önkormányzati választáson független, egyéni
képviselőként, levelemben azt ígértem, hogy megválasztásom esetén a Szentírás
szellemében fogom végezni a munkámat, mint ahogy eddig is tettem.
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 a Decsi Hagyományőrző Férfikórusba, hisz fellépéseinkkel és
énekeinkkel a Sárköz jó hírét is visszük el határainkon belül és túl. 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 a decsi óvodában és iskolában hittant. Szeretnék a
gyerekeknek egy olyan alapot adni a felnőtt életre, melyre biztosan építhetik életüket.
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 katolikus plébánián megalakítottuk a Karitász csoportot.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a legrászorultabb testvéreinknek segíteni
rendszeresen
tartós
élelmiszercsomaggal,
ruhaosztással.
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. Jómagam a decsi öregfiúk focicsapatában
játszom. 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.

Számítok szavazatára!

Tisztelettel: Kocsis László

