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Nagyszombaton az este 7 órakor kezdődő
istentisztelet
alatt
hittanos gyerekek
keresztelőjére is sor került. Németh Virág,
Németh Réka, Kalányos Laura, Kalányos
Amanda, Tell József, Tell Csaba, Pusztai
László, Horváth Csilla, Horváth Csaba és
Soós Tamás 2. és 4. osztályos tanulók
részesültek a szentségben. A keresztény
szentségek között a keresztség az első
szentség, és egyúttal a kapu is a többi
szentséghez, mivel általa leszünk egyrészt
Krisztus misztikus testének, az Egyháznak
tagjai, másrészt alkalmasak arra, hogy a
többi
szentségben
részesülhessünk.
A keresztség fenséges misztériumának
tudatunkban általában túl csekély jelentőséget tulajdonítunk. Az első
évszázadok keresztényei sokkal jobban felfogták, mekkora változást
eredményez a keresztség az emberben, ami valószínűleg abból adódott,
hogy számos felnőttnek a megkeresztelését éltek át, és így gyakran voltak
szemtanúi, hogyan vált egy pogányból keresztény és egy bűnösből igaz. Ha
mi a saját keresztelésünket nem is éltük át tudatosan, mégis gyakran kell
arra gondolnunk, mekkora ajándék részeseivé váltunk akkor, és mekkora
tisztességet jelent számunkra, hogy a keresztséggel felvételt nyertünk Isten
családjába. A keresztény keresztelést Szent
János keresztelése készítette elő. Az ő
keresztelésének
ugyan
nem
volt
bűnbocsátó ereje, de az embereket
bűnbánatra és vezeklésre sarkalta, és ezzel
szívüket a Megváltó fogadására nyitotta
meg. A mi Urunk Jézus Krisztus is
megkereszteltette magát Keresztelő Szent
Jánossal, de nem azért, mintha bűnöket
kellett volna megbánnia. Az egyházatyák
tanúsága szerint Jézus azért merült el a
Jordán vízében, hogy megszentelje a
vizeket és ezzel olyan erővel ruházza fel
őket, hogy az embereket a bűn minden
mocskától képesek legyenek tisztára
mosni.
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2015. április 18-án szombaton
Dunakömlődön találkoztak a Szent
Mónika közösségek tagjai. A 3D-s
(Decs, Dunaföldvár, Dunakömlőd)
találkozóhoz ezúttal csatlakozott a
szekszárdi közösség néhány tagja
is. A szentmisével kezdődő
lelkinapon a megjelenteket Fitt
Szabolcs
dunakömlődi
világi
lelkipásztori
munkatárs
köszöntötte. A szentmisét Petkó Tamás dunaföldvári plébános tartotta. Ezt
követően a közösségi házban
gyülekeztünk, ahol meghallgattuk
Dr. Cziglányi Zsolt előadását „Nő a
Bibliában” címmel. A kiscsoportos
beszélgetések
alkalmával
a
résztvevők két kérdést tárgyaltak
meg: - hogyan tehetném élőbbé az
egyházközségemet? és – a férj
szerepe a családban. Délben
elfogyasztottuk az agapét majd 3
anyuka mesélt arról hogyan lehet
boldog a családban. Különböző
korosztályból kerültek ki, különböző életutakat hallottunk, viszont abban
egyetértettek, hogy a boldogságot egyedül Istennel és Istenben lehet elérni.
Az egyik anyuka ki is mondta: „nem tudom mi lenne velünk, ha nem
lennénk hívő emberek.” A
nap
zárásaként
megzenésített
verseket
hallhattunk
Szilvássy
Ildikótól és Oláh Lászlótól.
Ezúton
mondunk
köszönetet a szervezőknek,
lelkileg feltöltődve értünk
haza. A záró ima után
abban is megállapodtunk,
hogy a következő alkalom
1
év
múlva
lesz
Szekszárdon.
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öbb
éven
keresztül
imádkoztuk
heti
rendszerességgel
a
plébánián a rózsafűzért. Sajnos a
közösség tagjai közül többen
elhunytak, és voltak, akik máshova
költöztek, így elmaradtak a közös
imádságok. Nagy örömünkre Jakab
Lászlóné
Marika
néni
kezdeményezésére – aki időközben
az Ady utcai idősek otthona lakója
lett
–
ismét
közösségben
imádkozzuk a rózsafűzért. A
péntekenként du. 3 órakor
kezdődő
imádsághoz
bárki
csatlakozhat. Első pénteken ebben
az
időpontban
istentiszteletet
tartunk. A rózsafüzér imádkozása
közben minden katolikus hívő érzi,
hogy megkönnyebbül a lelke, de tudományosan megállapították, hogy a
rózsafüzér jót tesz a szívnek. Azt eddig is tudták, hogy a jóga gyakorlatok a
szervezetben
nyugalmat
idéznek
elő,
de
hogy
a
rózsafüzér
imádkozása szabályozza a lélegzést és a szívverést, azt csak most bizonyították
be tudományosan. Az erre vonatkozó közlés
nem kisebb forrásból, mint a tekintélyes British
Medical Journalból származik. Gyakorlatilag a
rózsafüzér imádsággal a lélegzés szinkronba
kerül a szívdobogással és a vérkeringéssel jelentette ki Simoné Cencetti doktor, a firenzei
Santa Mária Nuova kórház belgyógyásza, a
kutatómunkáról írt beszámolóban. A kísérletben
részt vett önkéntesek lelassult szívverését
elektrokardiogram jelezte, vérnyomásukat pedig
szabályos
időközökben
mérték.
Az
orvostudományban eddig nem remélt eredményeket érhetnek el a rózsafüzér
imádkozásával, elsősorban olyan szívbetegeknél, akik szívverését csak
gyógyszerek alkalmazásával tudták szabályozni - mondotta a milánói Seregno
kórház kardiológus főorvosa.

T
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A „Vigyünk kézzel
másolt Bibliát Ferenc
pápának”
című
kezdeményezéshez
csatlakozott a Decsi
Egyházközség néhány
lelkes tagja.
Eredetileg
a
Rómából
hazaért Benyik György
teológus kezdeményezésére
indult el a másolás 1983-ban az általa szervezett illegális lelki táborokban.
Ehhez számos kiváló teológus csatlakozott az évek során, mégis félbemaradt
az írás 1988-ban. Benyik, a szegedi Szent Gellért Templom plébánosa a
templom építésének 40. évfordulója alkalmából különleges dologgal szerette
volna meglepni híveit. Úgy gondolta, hogy a kerek évforduló kiváló apropó
lenne a másolás folytatására, így 2014. szeptember 30-án ismét útjára
indulhatott a másolás. Előzetes tervek szerint pünkösd napjára, 2015. május
20-ára fejeződik be az írás. Az elkészült kéziratot szeptember 20-án a Szent
Gellért templom 40. jubileumán fogják bemutatni. Ezt követően egy szegedi
zarándoklat keretein belül Rómába viszik, ahol átadják majd Ferenc
pápának. A kézírásos mű tanulmányozás után valószínűleg a Vatikáni
könyvtárban (Bibliotheca Apostolica Vaticana) kap majd helyet olyan
jelentős művek közé, mint a heidelbergi Palatine könyvtár kéziratai, vagy a
Codex Vaticanus, amely a legrégebbi ismert Biblia-kézirat. Decsen
Habakuk próféta könyvét másoltuk és örömmel elmondhatjuk, hogy
elkészültünk vele. Mindenki egy vagy több kézzel írott, A/4-es oldalnyi
szöveget másolt, a
következő
ember
pedig onnan folytatta
a másolást, ahol az
előző abbahagyta. A
másolásban részt vett
Kocsis Dorka és
Kata,
Máthé
Annamária,
Szanyi
Ágnes és Szak Csilla.
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Nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést
hirdetett meg a Decsi Katolikus Karitász.
Ennek
és
az
adományozóknak
köszönhetően Virágvasárnap a szentmisét
követően 25 családot tudtunk támogatni
fejenként 8 kg tartós élelmiszerrel.
Ezúton mondunk köszönetet a karitász
munkatársaknak és Gál Miklósnak az
önzetlen segítségért, ami által örömteli
perceket tudtunk szerezni rászoruló
testvéreinknek.
Nagyböjti adományok
230 adag ételt osztott a Pécsi
Egyházmegyei Katolikus Karitász
a
Pécs-Gyárvárosi
Plébánia
udvarán kedden. A meleg étel
mellett 150 tartósélelmiszercsomagot is kaptak a rászorulók.
Országosan több mint 180 tonna élelmiszer gyűlt össze a
nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtési akció során.
Idén is meghirdették a templomokban a nagyböjti
tartósélelmiszer-gyűjtést. A szolidaritási akció keretében a
templomba járó hívek tartós élelmiszert hoznak magukkal, amit a
helyi karitász csoportok, vagy a hívek a plébánosok irányításával
kiosztanak. Az idei évben a Pécsi Egyházmegyében közel 9500
kg élelmiszer gyűlt össze, amiből 1350 csomagot készítettek és
osztottak ki. Nagykedden a Pécs-Gyárvárosi Plébánia udvarán
150 csomagot kaptak a rászorulók, de ezen kívül a karitász és az
egyházközség dolgozói 230 adag meleg étellel is készültek.
Országosan több mint 180 tonna élelmiszert gyűjtöttek; a
csomagokat húsvétig mindenhol megkapják a rászorulók.
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Foci a mennyben
Két 90 éves öreg cimbora, Mike és
Joe egész életükben barátok voltak.
Mikor kiderült, hogy Jonak már csak
napjai vannak hátra, Mike minden nap
meglátogatta. Egy nap Mike így szólt:
- Joe, mi mindketten egész életünkben
rajongtunk a fociért és hosszú éveken
keresztül együtt játszottunk minden
vasárnap. Kérlek, tedd meg a
kedvemért, hogy ha a Mennyországba
kerülsz, valahogy tudatod velem,
hogy van-e ott is futball.
Joe felnézett Mike-ra a halálos
ágyából:
- Mike, te vagy a legjobb barátom
sok-sok év óta. Ha lehetséges,
megteszem neked ezt a szívességet.
Nem sokkal ezután Joe meghalt.
Néhány éjszaka múlva Mike-ot felébresztette álmából egy halvány
fénysugár és egy hang, mely a nevén szólította.
- Mike, Mike!
- Ki az? - kérdezte Mike hirtelen felülve.
- Én vagyok, Joe.
- Te nem lehetsz Joe, Joe meghalt.
- Mondom, hogy én vagyok, Joe - bizonygatta a hang.
- Joe, hol vagy?
- A Mennyországban - válaszolt Joe. - Van néhány nagyon jó hírem és egy
kis rossz hírem.
- Mondd először a jó híreket - szólt Mike.
- Van futball a Mennyben. Ami még jobb, az összes öreg barátunk, aki már
meghalt, itt van velünk. Még ennél is jobb, hogy újra fiatalok vagyunk.
Ráadásul örökké tavasz van, soha nem esik vagy havazik. És a legjobb,
hogy annyit focizhatunk, amennyit csak akarunk, soha nem fáradunk el.
- Ez nagyszerű! - lelkendezett Mike. - Felülmúlja legvadabb álmaimat is! De
akkor mi a rossz hír?
- Kedden te is benne vagy a kezdőcsapatban.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

STÓLADÍJAK 2015-BEN
TEMETÉS: 20.000 FT
ESKÜVŐ: 30.000 FT
MISESZÁNDÉK: 2.500 FT
HARANGOZÁS: 1.500 FT
Elsőáldozás
időpontja
templomunkban: 2015. május
10. 9.45
Gyóntatás és próba: 2015. május
4. hétfő 17 óra, templom.

Május 1. első péntek.
Áldoztatás az
otthonokban 10 és 15
órakor lesz. A betegeket
napközben keresi fel a
diakónus.
Május 7. első csütörtök.
Szentségimádást tartunk
17.30-tól a templomban.
Baba-mama klub tagjai
péntekenként találkoznak
a plébánián 10 órától.
Pénteki napokon 15
órától rózsafűzért
imádkozunk az Ady utcai
idősek otthonában.
Szeretettel várunk
mindenkit.

GYŰJTÉS A NYÁRI
GYERMEKÉTKEZTET
ÉS JAVÁRA
A decsi katolikus karitász és a
decsi családvédők idén is
gyűjtést
szerveznek
a
rászoruló gyerekek nyári
étkeztetésére. A templomban
a hívektől ’karitász’ feliratú
urnába
várjuk
az
adományokat. Részleteket a
lapkövetkező
számában
olvashatnak.
A Szociális Igazgatók és
Szakemberek Magyarországi
Egyesülete (SZIME) 2.
alkalommal rendezi meg az Idősek
Kárpát-medencei Kulturális és
Művészeti Vetélkedőjét.
Lezajlottak a középdöntők, Decsen
is volt ilyen, nemrég pedig Pécsett
rendezték az országos elődöntőt.
Több kategóriában lehetett
versenyezni, például volt csoportos
ének – ebben indult a Decsi
Hagyományőrző Férfikórus is –,
egyéni ének, tánc, vers, színpadi
jelenet, színi előadás, hangszeres
zene, alkotó művészet. Az ének
kategóriában négy együttes jutott
az országos döntőbe, amit április
30-án rendeznek meg a
Budapesti Operett Színházban.
A decsiek két sárközi
népdalcsokorral arattak sikert. A
kórusnak most tíz tagja van, az

egyesület elnöke Szabó Sándor,
művészeti vezetője Bognár Cecil.

