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013. január elsején plébániánkat a szekszárdi
plébániához csatolták, mint társplébánia. A decsi
egyházközség képviselőtestülete ezért megszűnt.
Szekszárdon 2015. január 1-vel kezdi a munkáját az új
képviselőtestület, melybe Decs 2 főt delegálhat. Bacsmai
László plébános úr advent 1. vasárnapján, a szentmise
végén kérte, hogy alakuljanak meg Decsen régi
képviselőkből
új
tagokkal
kiegészülve
munkacsoportok a plébánián, melyek a diakónus
munkáját segítik. Tervezett munkacsoportok:
Liturgikus munkacsoport: az istentiszteletek méltóságát, a
templom rendjét, tisztaságát, díszítését szorgalmazzák. Egyházi
ruhákat karbantartják. Szervezik a vasárnapi felolvasást. stb.
-

- Karitatív munkacsoport: lelki és anyagi téren gondoskodik
és szervezi a szegényekről való gondoskodást. Időseket,
sokgyerekes családokat látogatják. stb
- Gondnoki és gazdasági munkacsoport: rendben tartja az
egyházi épületeket. Felügyel az anyagi javakra. Kezeli az
egyházközség pénzét. Szentmisék után a perselybevételt
elszámolja. Havonta elszámolást végez Szekszárd fele. stb.
Rendezvényfelelős
munkacsoport:
rendezvények szervezésében részt vesz. stb.

egyházközségi

- Családgondozási munkacsoport: megszólítja a templomban
az új arcokat. Házas hétvégék szervezésében aktívan részt vesz.
Segíti a megkeresztelt gyerekek bekapcsolását az egyházközség
életébe. stb.
Az első találkozó időpontja: 2014. december 28. hétfő 18.00
óra. Helyszín: plébánia.
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MERT KELL EGY
HELY
MIÉRT NEM
ALSZIK A BABA?
Pszichés faktorok
1) Testvér született:
Minden
olyan
helyzet, ami a kicsi
számára változással
jár, szorongást okoz.
A testvér születése is
ezek közé tartozik.
Ilyenkor elsőként ne
a tünetet (gyakori éjszakai ébredés) próbáljuk megoldani, hanem az okot
kezeljük (több figyelem, szeretgetés, hogy oldjuk a kicsi szorongását)
2) Közösségbe szoktatás: óvodába/bölcsődébe szoktatás idején normális, ha
a kicsi szorong és emiatt este nehezebben alszik el, éjszaka gyakrabban
ébred.
3 ) Mozgásfejlődés idején (amikor mászni, járni tanul stb.) éjjel álmában is
“gyakorol” a kicsi ezért gyakrabban ébredhet. Ez átmeneti jelenség,
általában 1-2 hétig tart, utána ismét nyugodtan alszik a kicsi.
4) Szobatisztaságra szoktatás: ha erőltetik a szobatisztaságra szoktatást, de a
kicsi még nem igazán érett rá fizikálisan, akkor megpróbál megfelelni az
elvárásoknak, ami miatt szorongani kezd, éjjel álmában is megpróbál
“odafigyelni” és emiatt alszik nyugtalanabbul, nem mer este elaludni, újra
meg újra kikéredzkedik pisilni, éjjel gyakran felriad.
5) Nem beszél még: a dackorszakban sok feszültséget okozhat a kicsinek,
hogy nem tudja elmondani a gondolatait, érzéseit, ezért nyugtalanabb nappal
és ezt a feszültséget éjszaka is magával viszi. Ez a jelenség akkor szűnik
meg, amikor elkezd beszélni.
6) Depressziós az anya: az anya szülés utáni depressziója nagyon gyakran
az alvászavarok okozója is egyben.
7) Állandóan aggódó, stresszes szülők: ha folyton aggódsz valami
miatt, stresszes az életviteled, az a gyermeked alvására is kihatással van.
8) Családi problémák: mivel a családi veszekedések, feszültségek a
szülőket is feszültebbé teszik, a gyermek biztonságérzetére is kihatással
lehetnek, akkor is, ha ő közvetlenül nem hall vitát vagy veszekedés

ADVENTI KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
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dvent
első
vasárnapján rendezte
meg
a
decsi
katolikus egyházközség a
hagyományos
adventi
kiállítás
megnyitót
a
Faluházban. Ez alkalommal
’ŐRLÁNGOK’ címmel hat
alkotó mutatkozott be. Bágyi
Zsuzsanna, Hozmecz Tímea,
Máthé Annamária, Bucsányi
Endre, Braun Gábor és Gyenis István képeiben gyönyörködhetett a
mintegy 200 fős érdeklődő. A kiállítást Sass Erzsébet újságíró
nyitotta meg. Nagy sikere volt
Kovács Gábor muzsikus lelkekhez
szóló előadásainak, valamint a
Decsi Hagyományőrző Férfikórus
karácsonyi énekeinek. Adventi
elmélkedést Papp Zsolt református
tiszteletestől hallottunk. Kocsis
László diakónus a köszönet szavai
után szeretet-vendégségre hívta a
megjelenteket. A moderátor szerepét ez alkalommal is Decsi Kiss
János töltötte be. A kiállítás képei 2014. december 21-ig tekinthetők
meg.
A katolikus hívek ezúttal is nagy összefogásról tettek
tanúságot. Az agapé készítésében majd a rendrakásban sokan részt
vettek, de volt, aki anyagiakkal támogatta a rendezvényt vagy éppen
süteményt hozott. Karitászunk mézeskalácsot árult ezen az estén.
Köszönjük azoknak, akik sütöttek ebből az alkalomból és, akik
csomagolták előző nap délután. A befolyt összeget (21.000 Ft)
kiegészítve szeretnénk karácsony előtt 40 családnak tartós
élelmiszert vásárolni.

A
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TARKA GYÜMÖLCSÖS PÜSPÖKKENYÉR
Hozzávalók:
A vaníliás tésztához:
5 tojássárgája
6 evőkanál cukor
2 csomag vaníliás cukor
3 evőkanál víz
3 evőkanál olaj
1 evőkanál vaníliás pudingpor
3 g sütőpor
6 evőkanál liszt
1 evőkanál kakaós pudingpor
A piskótatésztához:
5 tojásfehérje
6 evőkanál cukor
3 g sütőpor
4 evőkanál liszt
Valamint:
gyümölcs (pl. szőlő, ananász, cseresznye vagy szárított gyümölcs,
csokidarabkák)
Elkészítés:
A vaníliás sárga tésztához a tojássárgákat a kétféle cukorral és a vízzel
fehéredésig keverjük úgy, hogy közben kisebb adagokban hozzáadjuk az
olajat. A lisztet, a sütőport és a vaníliás pudingport rászitáljuk a tojásos
krémre, majd összekeverjük. A masszából egy keveset kiveszünk, amihez
hozzáadjuk a kakaót.
A fehér piskótatésztához a tojásfehérjét közepes keménységűre verjük, majd
a cukrot adagonként hozzáadva kemény habot verünk. A sütőporos lisztet
hozzáadjuk, és óvatosan összekeverjük. Az őzgerincformát (1 nagyobb vagy
2 kisebb) sütőpapírral kibéleljük, majd a sárga tésztát beleöntjük, erre jön a
kakaós massza foltokat képezve, rászórjuk a gyümölcsöt és a
csokidarabokat. Erre simítjuk a fehér tésztát. Előmelegített 180 fokos
sütőben aranybarnára sütjük, ha gyorsan pirulna, tegyünk a tetejére lazán
sütőpapírt. Amikor megsült, pár percig a sütőben hagyjuk, a sütő ajtaját
kinyitva. Rácsra téve hagyjuk kihűlni, levéve a sütőpapírt.
Megjegyzés:
A tetejére csurgathatunk csoki mázat vagy egyéb mázat, összhangban a
tésztában lévő gyümölccsel.
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KARITÁSZ HÍREK

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

Karácsonyi csomagosztás megbeszélése a tagok számára: 2014.
december 16-án, kedden este 6 órakor lesz a plébánián.
Templomdíszítés: december 21-én
szeretettel hívunk mindenkit.

vasárnap

14 órától,

melyre

Szent Erzsébet-napi körlevél (részlet)
Kedves Testvérek!
Szentatyánk, Ferenc pápa arra szólítja fel az egyház tagjait, hogy induljunk el
feléjük. „Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy
tekintsünk testvéreink nyomorára, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért,
hogy könnyítsünk rajtuk.
E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét,hogy segítsen a
szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát.
A szegényekben mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket,
akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk.” (2014 Nagyböjti üzenete)
Az Egyház a szolgáló szeretetét sokféle módon teszi a világban, de leginkább a
hivatalos segélyszervezetén, a Karitászon keresztül valósítja meg. A világméretű
karitatív szolgálatnak része hazánkban a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica,
amely 800 településen, közel 10.000 önkéntessel teszi a jót. Magyarországon a
Karitász munkája során kiemelten foglalkozik az idősekkel, a betegekkel, a
gyermekes családokkal, a hajléktalanokkal, a szenvedélybetegekkel, a testiszellemi fogyatékkal élőkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a menekültekkel és a
bevándorlókkal. Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az
elmúlt évben híveink nagylelkűen támogatták a Karitász szolgálatát. Szent Erzsébet
ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a Katolikus Karitász
minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki önkéntesként
szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a helyi
lehetőségekről. Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 23-án, vasárnap
perselyadományaikkal is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját.
Ezekből az adományokból tudjuk segélyszervezetünk által támogatni a rászoruló
magyar családokat, tenni a jót.
Amikor megköszönjük a testvérek adományait, Árpád-házi Szent Erzsébet
közbenjárását kérjük mindnyájunkra, hogy lelkesítsen és erősítsen bennünket a
jóban!
Budapest, 2014. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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Karácsony
Vártunk, várakoztunk és elérkeztünk karácsony éjjelére. Ezen a
gyönyörű szép éjszakán - advent visszafogottsága után - újra felcsendül
ajkunkon a szívünkből szóló ének, a glória: „Dicsőség a magasságban
Istennek és békesség a földön a jó akaratú embereknek!” De miért is
dicsérjük ezen a szent éjszakán az Istent, és miért van békességünk nekünk
embereknek? Mert a „nép amely sötétségben járt, ma nagy világosságot
lát”, Mert„ma született az Üdvözítő Dávid városában”, Mert „az Ige testté
lett”, Mert „földre szállt az ég” Mert a Megváltó a Jézus Krisztus emberré
lett, - hús vér emberré, közülünk valóvá, - hogy elhozza nekünk az Isten, az
Atya szeretetét. Karácsony szent ünnepén azt a szeretetet ünnepeljük, amely
eljött közénk, emberi alakot öltött, testté lett, így „mindenben hasonló lett
hozzánk, egyetlen egyet kivéve a bűnt”, de éppen azért jött el, mint
Megváltó, hogy a bűntől és a Sátán uralmától megszabadítson minket. S
ezért mondunk ma különösképpen is dicséretet Istennek, és ezért van
békességünk már több, mint 2000 év óta nekünk embereknek. A mai
ünnepen megállva, lelkünkben elcsendesedve elgondolkodhatunk, hogy:
Átérezzük-e igazán ennek a szeretetnek a súlyát, nagyságát?
Átérezzük-e jelentőségét megváltottságunknak? Átérezzük-e Jézus
szeretetének erejét? Átérezzük-e a gonoszt, a bűnt legyőző szeretet erejét?
Megérjük-e, megéljük-e, hogy a szeretet erő, - mégpedig világot
megváltoztató erő - mely soha nem múlik el? De ez az erő csak egyetlen
szeretetre igaz, a Jézusban közénk érkezett szeretetre. Befogadjuk-e
szívünkbe ezt a jézusi szeretetet, és akarjuk-e, hogy ennek a szeretetnek az
ereje általunk átformálja a bűnös világot? Azért, hogy valóban átérezzük,
hogy ennek a szeretetnek hatalmas ereje van, leírom Bruno Ferreronak A
betlehemi róka című tanító történetét, melynek csattanója éppen erre a
hatalmas, mindent átformáló erőre a jézusi szeretet erejére irányítja
figyelmünket, s azt akarja, hogy ez a szeretetet ne csak megértsük, hanem
bennünk, a szívünkben is megszülessék. Ahogy találóan írja az Angelus
Silesius is: Jézus akárhányszor megszülethet Betlehemben elvesztünk,
hogyha nem születik meg a szívünkben.
Betlehem közelében élt egy róka. A pásztorok féltették tőle a nyájat, ezért
éjjel-nappal őrizték. Mindig jelen volt egy őr. Ez nem tetszett a rókának,
egyre éhesebb és dühösebb lett. Egy különös éjszakán a pásztorok
megszokott életét soha nem látott fény és soha nem hallott hang tette
változatossá. (folytatás a 8. oldalon)
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Az angyalok karának gyönyörű visszhangja töltötte be a levegőt. Gyermek
született. Jelentéktelen kinézésű pufók kis rózsa. A róka elcsodálkozott,
amikor látta, hogy a keménykötésű pásztor mindegyike odasiet az istállóba,
a gyermekhez. Micsoda felhajtás egy jelentéktelen gyermekért! - gondolta a
róka. Kíváncsi lett, de még inkább éhes, ezért óvatos léptekkel követte a
pásztorokat. Amikor látta, hogy a pásztorok bemennek egy istállóba,
elrejtőzött egy bokor tövében és várt. A pásztorok átadták az ajándékokat.
Üdvözölték a szülőket, és gratuláltak nekik. Tisztelettel meghajoltak a
gyermek előtt és eltávoztak. az ember és az asszony nagyon fáradt volt. Az
események hatására kimerültek és elaludtak. A lopós hajlam nem aludt ki a
rókában és besomfordált az istállóba. Nem vették észre, csak egyedül a
gyermek. tágra nyílt szemmel nézte a róka nedves orrát, aki ravaszul kúszott
előre. A róka kegyetlen és száraz szemei tágra nyíltak, és piros nyelve
éhesen lógott szájában. Micsoda fejedelmi falat – gondolta a róka. Meleg
lehelete a gyermek arcát érintette. Megfeszítette izmait és készült ráugrani a
gyermekre. Ebben a pillanatban a gyermek egyik kezével megsimogatta a
róka orrát. Először fordult elő, hogy valaki megsimogatta durva szőrzetété
is. Olyan hangon, amilyet idáig még soha sem hallott, megszólalt a
gyermek. - Szeretlek kis rókám! Ekkor valami hihetetlen dolog történt a
betlehemi istállóban. a ravasz róka szőrzete szétnyílott és a földre hullott.
Alatta egy ember volt látható. Egy igazi testben élő ember.
A Jézusban közénk lépett szeretet, tehát egyetlen szavával, egyetlen
érintésével, egyetlen pillantásával, egyetlen mosolyával..... képes átalakítani
a világot, képes legyőzni a bűn és a halál sötétségét az emberi szívekben.
Olyan gyönyörűen írja róla már Izajás próféta is , hogy Ő az, aki „Szája
vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a
gonoszt.” Vagyis a szeretet a legapróbb mozdulatával is meg tudja
változtatni a világot, akkor, és csak akkor, ha JÉZUST, a SZERETETET
valóban befogadjuk az életünkbe.

KARÁCSONYI MISEREND:
Dec. 21. 9.45 Istentisztelet
Dec. 24. 24 óra Istentisztelet
Dec. 25 9.45 Szentmise
Dec. 26. 9.45 Istentisztelet
Dec. 28. 9.45 Szentmise

