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015. február 20. és 22. között
Berhidai Piusz O.F.M tartott
triduumot a egyházközségünkben. A
három nap folyamán Piusz atya
szentmiséket tartott hosszabb homíliával,
volt gyónási lehetőség és szombat este
kötetlen beszélgetésre hívta a résztvevőket
a plébániára. Mit jelentett számomra és
családom számára ez a három nap? Mi
sokkal több időt töltöttünk vele, mint a hívek, - évtizedek óta ismerjük - jó
volt az elhivatottságát, a nyugalmát és szeretetét megtapasztalni és ezek által
erősödni. Amit nagyböjtben tanultunk tőle:
- Alázattal, ugyanakkor a Szeretet-Istenre való nagy ráhagyatkozással
valljuk meg, és az Úr irgalmas szeretetének megtapasztalásaként éljük meg
törékenységünket!
- A megszentelt személyek Isten jelei az élet különböző területein. Élesztők,
akik egy igazságosabb és testvériesebb társadalom növekedését szolgálják,
és a kicsinyekkel és a szegényekkel való osztozás prófétai tanúságtevői. Így
értve és élve, a megszentelt élet Isten ajándéka, Isten ajándéka az
Egyháznak, Isten ajándéka az ő népének.
- Egymás megszólása, a pletyka, az irigység, a féltékenység, a veszekedés
mind olyan magatartásforma, amely nem kaphat helyet házainkban. A
szeretet előttünk megnyíló útja valósággal végtelen, ha elfogadjuk és
befogadjuk egymást, figyelünk egymásra, megosztjuk anyagi és lelki
javainkat, gyakoroljuk a testvéri figyelmeztetést.
- Assisi Szent Ferenc mondta: „Hirdessétek mindig az evangéliumot, és ha
szükséges, akkor szavakkal is!” Mit jelent ez? Az evangéliumot az életünk
hitelességével kell hirdetni!
- Időnként – miként Illéssel és Jónással
megesett, – elfoghat minket a kísértés, hogy
elmeneküljünk, felhagyjunk a prófétai
megbízatással, munkánkkal mert túlságosan
is megerőltető, mert belefáradtunk és
csalódottak vagyunk. A próféta azonban
sosincs egyedül! Jeremiáshoz hasonlóan az
Úr minket is biztosít: „Ne félj, mert veled
vagyok!” Köszönjük Piusz atya!!!
K.L
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Hogyan határozzák meg a húsvét ünnepének időpontját?
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem
esnek a julián vagy a Gergely-naptár
szerinti év ugyanazon napjára minden
évben. A Nap mozgása mellett a Hold
mozgásától is függ a dátum, némileg a
héber naptárhoz hasonló módon, így a
keresztény húsvét minden évben más napra
esik. Az ilyen mozgóünnepek időpontját és naptári helyét a Nap járása, a Hold
fázisa és a niceai zsinat útmutatása együtt adja meg. A nyugati kereszténység
húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik. A zsidók az első tavaszi
hónapjuk, vagyis a Niszan kezdetét, a tavaszi napéjegyenlőség tájékán megjelenő
új holdsarló feltűnését különös gonddal figyelték. A tavasz első újholdjának
megjelenésétől számított 14. napon (holdtöltekor) volt a legnagyobb ünnepük, a
húsvét, vagyis a pászka. A tavaszi telehold idejét eredetileg megfigyeléssel
állapították meg mind a zsidók, mind az őskeresztények. Jézus egy ilyen ünnep
előkészületi napjának kora délutánján, Niszan 14-én halt meg. Halála évében ez az
előkészületi nap péntekre esett, vagyis a húsvét ünnepe ekkor a hét hetedik
napjának szombatjára esett. A keresztény húsvét dátumának megállapításában még
ma is alapvető szerepet játszik a Niszan hónap 14. napja. Már az ősegyházban is
többféle nézet volt arról, hogy mikor kell a húsvétot ünnepelni. Kezdetben a
zsidókkal együtt Niszán hónap 14-én, holdtöltekor tartották a húsvét ünnepét, ami a
hét bármely napjára eshetett. Ehhez annak ellenére alkalmazkodtak a keresztények,
hogy a hétköznapi életükben nem a zsidó holdévet, hanem a napévet követő naptárt
használták. A két ünnep egymáshoz kötésének oka az volt, hogy Poncius Pilátus
közvetlenül a zsidó húsvét, a pászka ünnepe előtt ítélte halálra és feszíttette
keresztre Jézust. A századokon át zajló húsvéti időszámítás körüli vitát az i.sz. 325ben megtartott Nicea-i zsinaton sikerült lezárni. Ez a zsinat eldöntötte a vitát azzal,
hogy húsvét napjaként előírta az egységes vasárnapi ünneplést, és azt, hogy
a húsvét ünnepe a mindenkori tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte
utáni vasárnap legyen. A zsinat azt is kimondta, hogy húsvét ünnepe nem eshet
egybe a zsidók tavaszi ünnepével, tehát ha Niszán 14. vasárnapra esik, abban az
esetben a húsvét ünnepét egy héttel később kell megtartani.
Alexandriai Cirill a Niszan 14., vagyis a húsvéti holdtölte idejét egy ciklusos
számítási módszerrel határozta meg. Ez azon a tapasztalaton alapul, hogy 235
holdhónap csaknem pontosan 19 napévvel egyezik meg, vagyis a holdfázisok 19
évenként az évnek ugyanazon a napján megismétlődnek. A különbség oly kicsi,
hogy kb. 300 évig nem okoz semmi zavart. 300 év után azonban már jelentkezik 1
nap különbség.
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HIT ÉS ERKÖLCSTAN

2015. március 10-én az iskolában került sor az egyházak tájékoztatójára a hit- és
erkölcstannal kapcsolatban, melyen a Hit Gyülekezet,e a református és katolikus
egyház képviselői vettek részt, sajnos kevés szülő hallgatta őket. Az alábbiakban
az ott elhangzott tájékoztatót olvashatják Kocsis László diakónustól.
„Egy tájékoztatót már eljuttattam a nagycsoportos szülőknek a katolikus hit- és
erkölcstanról. Szeptembertől kezdődően kötelező tantárgy lesz az 1.2.3. és 5.6.7.eseknek az erkölcstan és helyette lehet választani a hit-és erkölcstant (hittant). Az
elsősöknek a beíratáskor kell jelentkezni, hogy hittanra íratják be.
Az oviban sokan járnak hozzám a leendő
elsősök közül, őket feltétlenül várom majd az
első osztályba. Ha a gyermek szeretett hittanra
járni, akkor kérem a szülőket, hogy
támogassák a továbbiakban is.
Mi a többlet a hit és erkölcstanban? A nevében
is benne van, a hit.
Hittanórákon nemcsak azt tanuljuk meg mi a
helyes és helytelen viselkedés, Isten 10
parancsolata alapján, hanem hitet is ébresztünk a gyermekben. Hitre nevelés is
folyik. Akit már megkereszteltek, annak idején a szülő megígérte, hogy katolikus
módon neveli majd a gyermeket, ehhez segítség a hittanóra. Aki nincs
megkeresztelve, és a szülő katolikus a későbbiekben lehetőség lesz rá. Most húsvét
előtti szombaton 6 másodikos gyermeket keresztelek majd. Az a tapasztalatom,
hogy akik hittanra is járnak gyermekek, kiegyensúlyozottabbak, jobban kezelhetők,
a jóra fogékonyabbak, és ami öröm számomra, hogy ragaszkodnak hozzám.
Jelenleg elsőbe n10, másodikban 15, harmadikban 7 és negyedikben 14, ötödikben
12, hatodikban 9 gyerek jár hittanra. Az évfolyamok több mint, fele. Aki oviba is
járt, annak lesz már ismerős arc itt az iskolában. Mit csinálunk a hittanórákon? Meg
tanulunk imádkozni, tanuljuk a katekizmust, sokat játszunk, megünnepeljük a
nagyobb egyházi ünnepeket, megnézzük a templomot, elmegyünk nyaranta
táborozni. Nagyon érdeklődőek, sokat kérdeznek hitről, Bibliáról, Istenről. Épp ma
volt óralátogatáson a pécsi püspökségről egy tanfelügyelő, aki az óra végén
megjegyezte: milyen sokat tudnak a gyerekek. Hitet is ébresztek a gyermekekben,
de volt már olyan is, hogy a szülő a gyermeke által lett megkeresztelve és járnak az
óta is rendszeresen szentmisére. Másik tapasztalatom, hogy a felnőttek körében,
akinek van hite és gyakorolja is, az életben könnyebben elviseli a nehézségeket, és
számíthatnak az egyház, a Karitász támogatására.
Ne vegyük el gyermekeinktől ezt a lehetőséget, hogy már kiskorban
megismerkedjenek a katolikus hittel, hisz olyan hamar megnőnek, és akkor
felnőttként lesz mibe kapaszkodniuk.”
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HÉTPRÓBÁS HÁZASPÁR

izenöt pár versengett a Hétpróbás Házaspár címért
Szekszárdon. A versenyt a Tolna megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház, valamint a Pécsi
Egyházmegye család referatúrája hirdette meg. A döntőt
2015. február 14-én rendezték.
Idén is hét feladatot kell megoldaniuk a jelentkező
pároknak
februárban
ahhoz,
hogy
Hétpróbás
házaspárokká váljanak. Egymás megajándékozása, közös
mozgás, közös
mise
és
kirándulás
-csak
néhány
azok közül a
feladatok közül,
amelyek
a
házasság
értékeire
és
fontosságára
hívták fel a figyelmet egy izgalmas kalandtúra keretében.
A Szerelmes Kalandtúra játékra regisztrált házaspárok
három otthon végezhető feladatot kaptak, melyeket
február közepéig kellett teljesíteniük. Decsről 2 házaspár
vett részt a megmérettetésen: Oláh Péter és Móni, Kocsis
László és Ani. A szerelmi kalandtúra alapötlete a szegedi
családpasztorációs irodában született meg négy évvel
ezelőtt. Tőlük vették át először Kecskeméten, ma pedig
már az ország több településén megrendezik.

T
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KARITÁSZ HÍREK

artós élelmiszergyűjtés templomunkban, 2015.
márciusának vasárnapjain a 9.45-kor kezdődő szentmisék
és istentiszteletek előtt.

T

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár
hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszergyűjtést
szervez
országos
szinten.
Az
adományozásra buzdító körlevelet, amelyet az alábbiakban
részletekben közlünk, hazánk valamennyi katolikus
templomban felolvastak nagyböjt 1.
vasárnapján.
„Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a
nagyböjti önmegtagadások idején a
krisztushívők megtakarított javaikat a
szegényeknek adják. Ezt a hagyományt
felelevenítve és az elmúlt években
kialakult szokást folytatva az idei
nagyböjtben is tartós élelmiszereket
gyűjtünk
rászoruló
testvéreinknek.
Kérjük, hozzák el a szentmisékre
tartósélelmiszer-felajánlásukat,
és
tegyék a templomban erre kijelölt
helyre. Adományaikat a helyi Karitász csoport juttatja majd el a
rászorulóknak.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász
segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,
hívásonként 500 forinttal segítünk. A legkisebb adománnyal is
a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.
Isten áldja meg segítőkész családjainkat!
Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú
adományát.”
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HUMOR

"A TÖKÉLETES PAP"
Egy számítógépes felmérés kimutatta, hogy a
tökéletes pap pontosan 10 percet prédikál. A bűnt
elítéli, de azzal senkinek nem okoz fájdalmat.
Naponta reggel hattól éjfélig dolgozik, de a
telefont hajnali ötkor is szívesen felveszi. Ellátja a
templomi teendőket, villanyt szerel, kertészkedik,
és szépen... takarít. Hetente 20.000 Ft.-ot keres, jól
öltözködik, értékes könyveket vesz és a kocsija
sem utolsó. Minden héten 15.000,Ft.-ot oszt szét a
szegények között. Emellett 26 éves, de 30 éves
lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik.
Nagyon szereti a fiatalokat és minden idejét az idősekkel tölti.
A tökéletes pap mindig mosolyog, mert odaadó munkájához az erőt a kitűnő
humorérzékéből meríti. Naponta 15, a gyülekezethez tartozó családot,
ugyanennyi kórházban fekvő beteget és magányos gyülekezeti tagot látogat
meg. Minden idejét az egyháztól elhidegült hívek pásztorolásával tölti, és
mindig az irodában van, ha keresik.
Ugyanis ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál akkor bőbeszédű,
ha hangosabban prédikál, akkor ordibál,
ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit,
ha saját autója van, akkor világias beállítottságú,
ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral,
ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol,
ha családokat látogat, akkor nem törődik a családjával,
ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat
ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár,
ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt,
ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik,
ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni,
ha az Istentiszteletet pontosan kezdi, akkor siet az órája,
ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket,
ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt,
ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni,
ha fiatal, akkor nincs tapasztalata,
ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba,
ha meghal, akkor nincs aki pótolja."
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Szeretettel várunk mindenkit!

STÓLADÍJAK 2015-BEN
TEMETÉS: 20.000 FT
ESKÜVŐ: 30.000 FT
MISESZÁNDÉK: 2.500 FT
HARANGOZÁS: 1.500 FT
Elsőáldozásra készülő gyerekek
szülei
számára
szülői
értekezletek időpontjai:
Április 12. 17 óra vasárnap
helyszín: plébánia
Áíyprilis 26. 17 óra, vasárnap
helyszín: plébánia

VIRÁGVASÁRNAPI
KIÁLLÍTÁS

NAGYHÉT
TEMPLOMUNKBAN
Nagycsütörtök: 18.00 utolsó
vacsora emlékezete
Nagypéntek: 17.00 keresztút
18.00 emlékezés Jézus
kereszthalálára
Nagyszombat 19.00
Istentisztelet, keresztelők
Húsvétvasárnap 9.45
szentmise

Decs Nagyközség
Önkormányzata, a Decsi
Református és Katolikus
Egyházközségek szervezésében
Dr. Görgey Géza református
lelkész, festőművész
kiállításmegnyitója a Faluházban
2015. március 29-én, 17 órakor.
Köszöntőt mond: Papp Zsolt
református lelkész és
Antal Zsolt polgármester
Húsvéti elmélkedés: Bacsmai
László plébános
Fellép: Gárdonyi Zoltán kórus

Húsvéthétfő: 9.45 istentisztelet

Dr. Görgey Géza

