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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, Oláh Péter és Móricz Józsefné személyében. 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. Erre január közepén került sor:
Liturgikus munkacsoport: az istentiszteletek méltóságát,
a templom rendjét, tisztaságát, díszítését szorgalmazzák: Földes
Lászlóné, Ringeisen Jánosné, Kocsis Melinda
-

Pénzügyi munkacsoport: felelős az egyházközség
pénzügyeiért, havi elszámolás végez: Móricz Józsefné, Kocsis
László
Rendezvényfelelős
munkacsoport:
egyházközségi
rendezvények szervezésében részt vesz. Valentinyi Györgyi,
Konrád János, Köbli József
Családgondozási munkacsoport: Segíti a megkeresztelt
gyerekek bekapcsolását az egyházközség életébe: Oláhné Hága
Mónika, Pappné Tóth Éva, Oláh Péter
Építési és karbantartó munkacsoport: őrzi a templom és
plébánia állagát: Konrád János, Serbán Péter, Oláh Péter
-

Sajtófelelős: Pappné Tóth Éva, Szabó Éva

-

Ifjúságért felelős munkacsoport: Ferencz Gábor, Szabó Éva
A munkacsoportok találkozói időpontja: minden hó utolsó
vasárnapján 17 órakor a plébánián.
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Nagyböjti elmélkedés
A böjtnek semmi köze a fogyókúrához, a böjt nem a szépségszalonok
ajánlatlistáján szerepel; ha te csak azért "böjtölsz", hogy szebb legyél, akkor
kár elkezdened. Mire való a böjt? Miért beszélünk negyven napon át
önmegtagadásról, áldozatról, lemondásról? Annyi bajjal jár az életünk,
minek még "külön keresztet" keresni a nyakunkba? Honnan bennem a
nagyböjt szeretete? Hiszen nem vagyok fakír, nem járok fájdalomelviselési
kurzusra, s ha lyukas a fogam, én
sem allelujázni kezdek, hanem
megyek a fogorvoshoz.
A nagyböjti könyörgéseket olvasva,
mindegyik arra buzdít, hogy az
áldott nagyböjti időt használjuk föl
lelkünk erősítésére, tisztítására, s
vegyünk át valamit Jézus
szenvedéséből. Miért kell ez az út?
Mi az értelme? Miért kívánja
tőlünk Jézus, hogy kereszttel a
vállunkon menjünk utána? Miért nem mehetünk "csomag" nélkül? Miért
kell elvesztenünk az életünket, hogy megnyerjük azt? Mit megtesz egy
birkózó azért, hogy helytálljon a versenyen. Mennyi áldozatot hoz egy
színésznő, hogy a színpadon jól szerepeljen. És sorolhatnánk tovább a
példákat, de Szent Pál megállít és azt kérdezi tőlem: komolyan veszed te az
örök életet, vagy csak beszélgetsz róla?
Mennyi áldozatot tudunk hozni véges célokért, de ha a Végtelenért kell
áldozat, azon reklamálunk. A nagyböjti idő: edzés, és ennek az edzéstervnek
a lényege:
Közelebb Jézushoz
Máté evangélistától ismerjük ezt a jelenetet, hogy egy beteg gyermek
édesapja "ezekkel a szavakkal" keresi föl Jézust: "Uram, könyörülj
fiamon!... Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani"...
Miután Jézus meggyógyítja a fiút, a tanítványok kíváncsiak lesznek arra,
hogy ők miért voltak tehetetlenek a betegséggel szemben. S akkor Jézus
"gyönge hitüket" okolva megjegyzi: "ez a fajzat nem űzhető ki másképp,
csak imádsággal és böjttel." (Mt 17,14-21). (folyt: 5. oldal)
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Most tanulják a tanítványok, hogy Jézushoz hasonlítani nem olcsó
lelkesedést jelent. Nem szavainak, mozdulatainak, gesztusainak "utánzását"
jelenti, hanem azt kellene tenniük, amit Ő tesz - imáival és böjtjeivel együtt.
E nélkül nincs "eredmény", nincs csodálatos gyógyulás, nincs szívek
megbékélése, e nélkül csak vallásos tanfolyamvezetők lehetnek, de nem
apostolok.
Nagyböjt napjai azt a ragyogó esélyt kínálják nekünk, hogy komolyan
vegyük Jézus követését. Komolyabban, mint azelőtt!
Mi mindent veszünk mi itt komolyan! Mennyi felesleges, tünékeny dologra,
porrá váló valóságra áldozunk iszonyatosan sok energiát! S egyszer csak
homlokunkon a hamu - a mulandóság mementója - és megkérdezi tőlünk:
mire való az, amit teszünk, mi a fontos számunkra, mire pazaroljuk az
életünket? Magtárainkat nagyobbítjuk? Csűreinket tágítjuk? Veszünk még
két hűtőládát?... Te esztelen gyűjtögető - halljuk a jézusi szót - még ma éjjel
számot kell adnod magadról, s oly szegény leszel, mint egy üres csigaház.
Jézus figyelmeztetése nem ijesztgetés, hanem a fontossági sorrend
betartására való buzdítás.
Ha egyszer komolyan megvizsgálnánk, hogy mi fontos nekünk egy napban,
egy héten - lenne-e különbség az ateisták értékrendje és a mi értékrendünk
között? Nem ugyanazokért a javakért szaladgálunk mi is, mint ők? Nem
ugyanazok a dolgok izgatnak-e bennünket is, mint őket? Nem csak miséket
és imákat mellékelünk szigorúan "pogány" nyüzsgésünkhöz? A Jézushoz
közeledés legfőbb jele a másik emberen látható. Azon az emberen, akiben
Jézust valóban szeretjük. A nagyböjti idő komolyan vételének legfőbb
bizonysága.

NAGYBÖJT
PÉNTEKJEIN
KERESZTUTAT JÁRUNK
A TEMPLOMBAN 17
ÓRÁTÓL.
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Nagyböjti triduum templomunkban
Berhidai Piusz O.F.M vezetésével.
Szentmisék időpontjai:
február 20. péntek 18 óra, előtte 17
órától keresztút.
február 21. szombat 18 óra
február 22. vasárnap 9.45
Pénteken
és
szombaton
a
szentmisék után gyónási lehetőség.
Szeretettel várunk mindenkit!
Vízkereszt után kezdődtek meg a
házszentelések. Idén 48 helyre hívták a
diakónust. Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk, áldd
meg ezt a házat! Lakjék benne
egészség, tisztaság és a lélek
legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat,
jóság és szelídség, engedelmesség és
hálaadás az Atyának és a Fiúnak és a
Szentléleknek. Kérünk, maradjon
meg szent áldásod ezen a hajlékon és
minden lakóján. Jézus Krisztus által. Ámen.
Ökumenikus
imahét
alkalmából
imádkoztunk Decsen a krisztushívők
egységéért. Templomunkban Papp Zsolt
Endre (képünkön) igét hirdetett. A
református imaházban Porpáczy Attila
káplán atya prédikációját hallgatta a 40
fős gyülekezet.
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KARITÁSZ HÍREK

Karitász
csoportunk
advent
4.
vasárnapjára
szervezte
meg
az
élelmiszerosztást. 42 család jött el ezen
a napon az istentiszteletre, akik a
liturgia végén vették át a tartós
élelmiszercsomagot. Nekünk is öröm
volt ennyi boldog arcot látni.
Köszönetet kell mondunk Gaál
Miklósnak a szállításban nyújtott
segítségért,
és
a
karitász
munkatársaknak.

2015. február 7-én rendeztük
meg 5. alkalommal katolikus
bálunkat
a
Faluházban.
Műsort adott a Csillagrózsa
táncegyüttes (képünkön) és
az
Őszi
Napfény
Nyugdíjasklub. A bált Antal
Zsolt polgármester nyitotta
meg. Utána volt tánc, jókedv
tombola, és idén első
alkalommal
jelmezes
felvonulás. Jelmezbe mintegy
30-an öltöztek, képünkön a győzteseket látjuk (lent). Ringeisen
Dávid és Dalma egy kétszemélyes vacsorát nyert a Szász sörözőbe.
Szekszárdi művészek képeinek
árverezéséből 35 ezer forint gyűlt
össze, amit a karitász a nyári
gyerekétkeztetésre fordít majd.
Elmondhatjuk, hogy ilyen sokan
még egy bálon sem voltak.
Köszönjük mindenkinek, aki a
szervezésben és a takarításban
részt vett.

7

2015. január 25-én emlékeztünk meg a II.
világháború
doni
hőseire.
A
megemlékezésen beszédet mondott Antal
Zsolt polgármester. Együtt imádkozott a
két egyházi felekezet. Az alábbiakban
Kocsis László diakónus megemlékezését
olvashatjuk.
Kedves testvérek! Hetvenkét esztendeje,
1943. január 12-ének fagyos reggelén
indította meg támadását a szovjet Vörös
Hadsereg a Don-kanyarban. A szakasz egy
részében a gyengén felszerelt, ellátási
problémákkal küzdő Magyar Királyi 2.
Honvéd Hadsereg védekezett, amely nem
állta a gépesített és nagyszámú orosz haderő
offenzíváját. Százezernél is több katona
hunyt el a harcokban és az azt követő visszavonulásban, vagy esett
hadifogságba. Ma az elesett doni áldozatokra emlékezünk, őértük
imádkozunk.
Szentlecke a jelenések könyvéből
Én János szózatot hallottam az égből: "Azt mondta nekem: Írd fel:
Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Igen, mondja a Lélek,- megnyugszanak szenvedéseiktől, hadd pihenjék ki
fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket és elnyerik jócselekedeteik
jutalmát" Ez az Isten igéje
Könyörögjünk!
Istenünk azokért könyörgünk itt most hozzád, akik hazájuktól távol hunytak
el hóban, fagyban.
Mi, akik fázunk a hidegben, őértük könyörgünk, akinek az ellenség mellett a
második akadályozójuk a fagy volt.
Mi, akik hajlamosak vagyunk a reményvesztésre, azokért könyörgünk,
akiknek az élete tényleg kilátástalan volt.
Mi, akik sokszor kesergünk az életünkön, azokért könyörgünk, akik inkább
könyörögtek az életükért.
Kérünk légy kegyes Atyjuk, és gyógyítsd be sebeiket, mint ahogy a
családtagok sebeit begyógyítottad. Vigasztald őket Atyai szent kebleden.
Krisztus a mi Urunk által Ámen
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Nagyböjt
időszakában:
hamvazószerdán
lés
nagypénteken szigorú böjt
van, vagyis három étkezés,
egy jóllakás és hústilalom.
Nagyböjt többi péntekén
pedig
hústilalom van.
A hústilalom 14 év felett
érvényes, a szigorú böjt 1860
éves
kor
között.
Mikulás a baba-mama klubban
Február 18. hamvazószerda, a
nagyböjt kezdete. Este fél 6-tól
istentiszteletet
tartunk
hamvazással.
Február
20-21
nagyböjti
lelkigyakorlat Berhidai Piusz
ferences szerzetessel.
Nagyböjt péntekjein 17 órától
keresztutat
járunk
a
templomban.
Péntekenként 10 órától a babamama klub tagjai találkoznak a
plébánián.
Minden hó első csütörtökén
szentségimádási óra van a
templomban 17.30-tól.
Március
6.
első
péntek.
Áldoztatás az otthonokban 10 és
16 órakor lesz. A betegeket
napközben keresi fel a diakónus.

STÓLADÍJAK 2015-BEN
TEMETÉS: 20.000 FT
ESKÜVŐ: 30.000 FT
MISESZÁNDÉK: 2.500 FT
HARANGOZÁS: 1.500 FT
Szülői értekezletek időpontjai a
nagyszombaton
keresztelendő
gyerekek szülei részére:
március 8. 17 óra, plébánia
március 22. 17 óra, plébánia
Elsőáldozásra készülő gyerekek
szülei számára:
április 12. 17 óra plébánia

április 26. 17 óra, plébánia

