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Egyházközségünk fenntartása és feladatainak ellátása elképzelhetetlen
tagjainak anyagi támogatása nélkül. Egyházadó fizethető a plébánián
hivatali időben VAGY CSEKK FORMÁJÁBAN, amit a templomban
találunk. Aki hosszabb ideig vagy egyáltalán nem fizette és szeretne egyházi
esküvőt, szeretne keresztszülő, házassági tanú lenni, vagy gyermeke
szentségfelvételre készül, illetve egyházi temetések igénybevételénél 3
ÉVRE VISSZAMENŐLEG rendezni kell az elmaradást. Az egyházközség
képviselőtestülete az alábbi díjakról határozott, mely a Magyar Katolikus
Püspöki Konferenci által ajánlott díjak fele (évi kereset 0,5%-a). Mértéke a
jövedelemtől függ. November közepén levélben kértük a híveket, - akiknek
erre az évre tartozásuk van, - hogy ha lehetősége van rendezze tartozását,
melyhez csekket is mellékeltünk. Előre is köszönjük!

Jövedelem és/vagy
nyugdíj

Egyházközségi
hozzájárulás

Jövedelem
és/vagy nyugdíj

Egyházközségi
hozzájárulás

66 500 Ft

4 100 Ft

160 000 Ft

9 600 Ft

71 500 Ft

4 400 Ft

170 000 Ft

10 200 Ft

76 500 Ft

4 700 Ft

180 000 Ft

10 800 Ft

81 500 Ft

5 000 Ft

190 000 Ft

11 400 Ft

86 500 Ft

5 300 Ft

200 000 Ft

12 000 Ft

91 500 Ft

5 600 Ft

210 000 Ft

12 600 Ft

96 500 Ft

5 900 Ft

220 000 Ft

13 200 Ft

101 500 Ft

6 200 Ft

230 000 Ft

13 800 Ft

106 500 Ft

6 500 Ft

240 000 Ft

14 400 Ft

111 500 Ft

6 800 Ft

250 000 Ft

15 000 Ft

116 500 Ft

7 100 Ft

260 000 Ft

15 600 Ft

120 000 Ft

7 200 Ft

270 000 Ft

16 200 Ft

130 000 Ft

7 800 Ft

280 000 Ft

16 800 Ft

135 000 Ft

8 100 Ft

290 000 Ft

17 400 Ft

140 000 Ft

8 400 Ft

300 000 Ft

18 000 Ft

145 000 Ft

8 700 Ft

310 000 Ft

18 600 Ft

150 000 Ft

9 000 Ft

320 000 Ft

19 200 Ft
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MERT KELL EGY HELY
FACEBOOK oldalunkról
idézünk:
VALI: Van javaslatom az ünnepi
készülődésre, mi már
elkezdtük Kedves ajándék
Mikulásra és karácsonyra is.
Tányéralátét. Kell hozzá A/4es
lap, színes,lamináló gép- és fólia.
Választhatsz rá Bibliai idézetet :
pl. Zsolt 34,9, Jn 6,33 és kedves
gondolatot, hogy "Ahol kincsed,
ott a szíved!" Aztán rajzolhatsz
rá ünnepi motívumokat is és gyertyát, olajágat vivő galambot, keresztet
kendővel, apró virágot a szélére, szőlőt kehellyel, szívecskéket terített asztal
körül, vagy csak úgy egymásba fonódva, csillagokat, a kicsi kezének
lenyomatát festékben Akár ráírhatod, hogy jó étvágyat és annak a nevét
kinek készült. Jó munkát!
Éjszaka felkel, és nem tud visszaaludni
3-6 hónaposan az éjszakai virrasztások, hosszabb ébrenlétek leggyakrabban
előforduló oka vagy az, hogy újszülött korból fennmaradt az éjszakák és
nappalok felcserélése (ekkor a fentiekben leírt módszereket alkalmazhatod)
vagy az, hogy nappal túl sokat alszik. Ez általában akkor fordul elő, ha a
babát minden evés után lefektetik, ha hagyjáák 3-4 órákat aludni naponta, ha
mindig babakocsiban altatják, ahol hosszabban alszik, illetve, ha az esti
lefekvés előtt nincs lehetősége hosszabban ébren lenni, hanem a délutáni
ébredés után szinte azonnal következik az esti fürdés. Ebben a korban a
babák általában nagyon kiegyensúlyozottak, könnyedén elalszanak, viszont,
ha nappal nem annyit alszik, amennyire magától igénye lenne, annak a
hosszú éjszakai ébrenlét lehet az ára.
Mit lehet tenni? Figyeld meg, mikor álmosodik el magától és ilyenkor kis
ellazítás, dédelgetés, esetleg szopi után az ágyába fektesd le aludni. Nappal
ne aludjon 3 óránál hosszabban. Este ne óra szerint fektesd, hanem akkor
menjetek fürdeni, amikor elálmosodik.

ADVENT
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égy héttel karácsony előtt, advent első vasárnapján kezdődik el az a
megtisztuló várakozás, amely a Megváltó születését előzi meg a
keresztény emberek számára. Az advent szó maga is eljövetelt
jelent, az „advent Domini", vagyis „az Úr eljövetele" kifejezésből maradt
meg ünnepnévként. Ilyenkor a vallásos emberek a sietős, felgyorsult időben
is igyekeznek az elmélyültségre, a csendes gondolatokra figyelmet szánni,
az adventi gyertya mellett számot vetni, elgondolkodni azon, hogy maguk is
hogyan tudnának a közelgő karácsonyhoz méltóbbak lenni.
Egykor az adventi időszak a böjt ideje is volt, egyes helyeken
kisböjtnek is nevezték (szemben a húsvét előtti nagyböjttel). Maga az ünnep
is a böjtből alakult ki, még az V. századi latin Galliában, ahonnan később
Róma is átvette. Az eleinte 5 hetes böjtöt VII. Gergely pápa 4 hetesre
módosította (ezt a protestáns felekezetek is átvették később.
A böjtölés hagyománya a XX. század közepén eltűnt, azonban
addigra már az adventet az adventi koszorú és a gyertyák jelképezték. A
koszorúkészítés előzménye egy luteránus német lelkipásztor indította el
1868-ban, amikor is egy berlini árvaházban a karácsonyt már türelmetlenül
váró gyerekek számára egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát
helyezett el, amelyek közül minden nap újat gyújtott meg. A XIX.
században német, majd osztrák területeken fenyőkoszorúra kezdték tenni a
24 gyertyát – innen alakult ki a Magyarországon is átvett szokás. Később a
gyertyák száma 4 lett.
Ha a gyertyákkal a hitbéli hagyománynak szeretnénk megfelelni, a
koszorúra három lila és egy rózsaszín gyertyát állítsunk. A lila szín a
katolikus jelképiségben a bűnbánat és a megtérés színe. Az első, a második
és a negyedik vasárnapon gyújtunk lila gyertyát, míg a harmadik, a Gaudete
vasárnapon rózsaszínt, amely a közelgő ünnep fölötti örömöt jelenti. A
mindig újabb meggyújtott gyertya a karácsony közeledtével egyre növekvő
fényt és reménységet is jelképezi.
Az adventi naptár is egy gyermek karácsony előtti türelmetlenségéből
született. A német Gerhard Lang volt az adventi naptárak atyja;
gyermekkorában édesanyja szerkesztette az első adventi naptárat számára
valamikor a XX. század legelején, ő pedig felnőttként vállalkozásban vitte
sikerre az ötletet. Gerhard Lang hosszú élet után 1974-ben hunyt el
Münchenben. A világi karácsonyi készülődésre jellemző sietség,
hangoskodás ellenére az advent megmaradt csendes ünnepnek. Aki bele tud
gondolni, hogy az ember gyengesége miatt mennyire rá van szorulva a
megváltásra, annak az advent igen mély értelmet.

N

EGYHÁZKÖZSÉGI PROGRAMOK
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Péntekenként 10-11.30-ig babamama klub a plébánián.

2014. október 23. koszorúzás
2014. november 30. advent 1.
vasárnapján kerül megrendezésre
a
hagyományos
adventi
kiállításmegnyitó. Részletek a 8.
oldalon.
Adventben keddi és csütörtöki
napokon reggel 6.30-tól rorate
istentiszteletek
lesznek
a
templomban.

Szeretettel várjuk a 0-3 éves
gyerekeket és anyukájukat.
Advent vasárnapjain ünnepélyes
gyertyagyújtás a liturgiák elején.

December 5. első péntek.
Áldoztatás az otthonokban 10 és
16 órakor lesz. A betegeket
napközben
keresi
fel
a
diakónus.

Mézeskalácsokat november 29re, szombat 15 órára várjuk a
plébániára, hogy be tudjuk
csomagolni.

December 9-én, kedden este 6kor karitászmegbeszélés lesz a
plébánián.

PROGRAMAJÁNLÓ:
75 ÉVES AZ ŐCSÉNYI
TEMPLOM
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KARITÁSZ HÍREK

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

Már évek óta mézeskalácsot árul
karitászcsoportunk az adventi kiállításmegnyitó
előtt. A befolyt összegből tartós élelmiszer
csomagot vásárolunk, majd osztunk rászoruló
testvéreinknek. Ezúton kérjük a híveket, hogy
vegyenek részt a kezdeményezésben. Örömmel
fogadjuk mézeskalács felajánlásaikat, melyet a
plébániára várunk 2014. november 29-én
szombaton. Délután 15 órától csomagoljuk a
karitászmunkatársakkal. Szeretnénk idén 50 családnak segíteni 7-8 kg tartós
élelmiszerrel. Fogjunk össze!

A mézeskalács receptje
Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor, 1 csipet só, 30-40 dkg
virágméz, 3 tojás, 3 evőkanál margarin,1 teáskanál szódabikarbóna, 3 dkg
fahéj, 1 dkg őrölt szegfűszeg,1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék körülbelül 2 dkg
A lisztet, a porcukrot, a fűszereket és a szódabikarbónát is szitáld át - akár
egy sűrű tésztaszűrőn, ha nincs szitád -, majd keverd össze fakanállal.
Üsd bele az egész tojásokat. A tésztát lágyíthatod úgy, hogy csak egy egész
tojást és 2-3 tojássárgáját ütsz bele, a tojásfehérjéket pedig üvegpohárban
letakarva hűtőszekrénybe teszed, jó lesz a cukormázhoz. Tedd a
szobahőmérsékletű margarint is a tésztába, és dolgozd össze - ekkor még
nem áll össze a tészta -, majd öntsd hozzá az üvegben forró vízbe állított,
meglangyosított mézet. Ha a tálhoz ragadna a tészta, kevés liszt
hozzáadásával addig gyúrd, amíg elválik az edény falától. Viszonylag lágy
tésztát gyúrj - margarin, esetleg kevés langyos víz hozzáadásával
megpuhíthatod -, mert az érlelési idő alatt megkeményedik. Takard le vastag
konyharuhával, és legalább 3-5 órán keresztül - legjobb, ha egy egész
éjszakán át - hagyd állni. Ne ijedj meg, ha pihenés után repedezett a tészta,
addig gyúrd újra, amíg ismét képlékennyé lesz. Majd következik a nyújtás,
szaggatás és sütés
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
Hazugság
Így szól a pap a hívekhez:
- Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy megértsétek, miről
is van szó, olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét.
A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, hányan
olvasták el Márk evangéliumának 17. részét. A templomban minden kéz a
magasba emelkedik.
- Márk evangéliuma csak 16 részből áll - mondja a pap ravasz mosollyal az
arcán.
- Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról!
Tanuságtevők
Két jehovista megszólít egy embert a buszmegállóban.
- Uram, akar ön Jehova tanúja lenni?
Mire az ember:
- Elnézést, de nem láttam a balesetet!
Asztali áldás
Egy család vendégül lát egy házaspárt. Vacsora előtt, az asztalnál ülve a
házigazda anyuka odafordul hatéves kislányához, és azt mondja:
- Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?
- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.
- Csak mondd azt, amit én szoktam.
A kislány lehajtja a fejét és ezt mondja:
- Istenem! Mi a fenének hívtam ennyi embert vacsorára?
Mikrofon
A plébános tartja a misét és közben észreveszi, hogy sehogy sem akar szólni
a mikrofonja.
Gondolja megjavítja ott helyben és neki is áll szerelni.
A mikrofon közben megjavul, de a plébános nem veszi észre.
Miután úgy gondolja, nem sikerült a bütykölés, beleszól:
-Valami komoly baj van ezzel a mikrofonnal!
Mire a hívek:
-És a te lelkeddel!
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ADVENTI KIÁLLÍTÁS

MEGHÍVÓ
Decs Nagyközség Önkormányzata, a decsi Katolikus és Református
Egyházközség szeretettel hívja Önt és kedves családját, ismerőseit,
barátait

’ŐRLÁNGOK’ című
csoportos adventi kiállítás megnyitóra.

Kiállító alkotók:
Bágyi Zsuzsanna - Braun Gábor - Bucsányi Endre Gyenis István - Hozmecz Tímea - Máthé Annamária
Helyszín: Decs, Faluház
Időpont: 2014. november 30. vasárnap 17 óra
Ünnepi beszédet mond: Antal Zsolt polgármester
Adventi elmélkedés: Papp Zsolt Endre református lelkész
A kiállítást megnyitja: Sass Erzsébet író, újságíró
Közreműködik:
Decsi Kiss János
Kovács Gábor muzsikus
Decsi Hagyományőrző Férfikórus
A megjelenteket szeretetvendégségre hívja:
Kocsis László diakónus
A decsi katolikus karitász a kiállítás megnyitó előtt mézeskalács
vásárt tart.A befolyt összegből karácsonykor tartós élelmiszert
vásárolunk rászoruló testvéreinknek.

