
   Karácsonyi örömünk elé 
 

Karácsonykor az ember úgy érzi magát, mint 

Petőfi  János vitéze Tündérországban. Messze földre kerül 

szebbnél-szebb tájakra, örömtől és boldogságtól csordul-

tig a lelke. Örökre szeretne itt maradni, de ekkor megszó-

lal a furulyaszó. Egyszerre feljön előtte a róna, az akácos 

udvar. Otthagyja minden csodájával Tündérországot- és 

hazamegy szülőfalujának furulyaszavára. 

Mi is hasonlóképpen, bárhol járunk is, bármerre 

vet a sors, amikor megkondul a harang szava visszavá-

gyunk igazi otthonunkba: Istenhez. Elfelejtjük az élet küz-

delmeit és szenvedéseit, megihletve halljuk a magasság-

ból egy távoli másik hazából leszüremlő angyali dalt, 

mely dicsőséget hirdet Istennek és békét a földön a jóaka-

ratú embereknek. 

Mi teszi a karácsony estét  széppé, varázslatossá? 

Karácsony estéjén mindenki otthon akar lenni, felidézni azt az idilli állapotot, amit az első kará-

csony szerzett /paradicsomi állapot, amikor Isten és ember együtt élt/. Az ember szeretne szívé-

nek otthonába visszatérni. Hol van az a besötétedett lelkű ember, aki ne érezné jobbnak és tisz-

tábbnak magát, ha átlépi a gyertyafényes otthon küszöbét, a templom éjjeli csendjét, ahol tárt 

karokkal várják, ahol feléje repülnek a gyerekek. Kitárja karját az egyház, hogy magához ölelve 

meggyógyítson bennünket, helyreállítsa az élet rendjét. Nagy és szent dolog az otthon, nem 

véletlenül hasonlítja Szent Pál apostol az Egyház és Krisztus kapcsolatát a férfi és a nő házassá-

gához. A legtöbbünk boldogsága vagy boldogtalansága eldől egy kétszobás lakásban, egy asztal 

körül, egy tűzhely csendes szögletében!  

Ezért az ünnep az utolsó sziget a megfáradt, meghajszolt emberi életben. A világ félelmei, ideg-

romboló kuszasága ellen csak úgy küzdhetünk, ha van egy hely, ahol összhangot, békét, meg-

nyugvást és biztonságot találunk. Teremtett ilyen helyet az Isten, ahol az ég és a föld összeér - 

ez a templom, az egyház. A egyház által nyújtott örömre nagyobb szükség van, mint valaha. Az 

bizonyos, hogy a legnagyobb vigaszok egyike, a legnagyobb erőforrás a valakihez tartozás örö-

me. Lehet akármilyen terhes az élet, borús az ég, ha valaki mellettünk van: bizakodónak, 

reménykedőnek, bátorabbnak érzi magát az ember, mert velünk az Isten.                            

         Pacsai János esperes-parókus 

I. évfolyam 2. szám  2014. december 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Gyertyagyújtás vagy vecsernye? 

A karácsonyt megelőző böjti időben örömmel veszek részt  az otthoni gyertya-

gyújtásokon, vagy szeretettel várom a családokat délután 6 órakor kezdődő vecsernyé-

re, ahol velük együtt imádkozunk egészségükért, a család békéjéért és üdvösségükért. 

Kérem, jelezzék előre, mely időpont/ nap felel meg. 

Karácsony előtti betegellátás 

 Az idén is december 23-én, kedden délelőtt felkeresem az otthon fekvő betege-

inket, kérem, hogy akinek családjában beteg hozzátartozó van, tájékoztasson arról, 

hogy felkereshessem, hogy a szentségekben, áldozásban és gyónásban részesülhessen 

ebben a szép ünnepben!  

December 6-án, Mikulás a gyermekeknek 

 Egyházközségünk egy kis mikuláscsomaggal kedveskedik a 

gyermekeknek, melynek átadása dec. 6-án szombaton a 10.00 órai 

liturgia után történik. Kedves hittanosok, szeretettel várunk titeket 

és testvéreiteket! 

December 14. Templombúcsú 

 A templombúcsúi ünnepünk december 14-

ére esik ebben  az évben. 13-án szombaton 17.00 

Liturgia, alatta gyónási lehetőség, utána könyvbe-

mutató. Az ünnepi szent Liturgia vasárnap 11-kor 

kezdődik, melyet Dr. Keresztes Szilárd püspök 

atya vezet. Szeretettel Várjuk azokat is, akik rit-

kábban jutnak el a templomba…. 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Caritas csoport - karácsonyi veder 

 Meghirdettük a karácsonyi böjti időszakban a „karácsonyi veder akciót”. A böjti 

időszak során, amit önmagunkon megspórolunk, azt ebbe a vederbe elhelyezzük, és 

december 22-ig, a templomba visszahozzuk, hogy Karácsonyra az Egyházközség sze-

gényei közt szétoszthassa a caritas csoport. Várjuk azok jelentkezését, akik a caritas 

csoportban szívesen tevékenykednek, és egyben köszönjük azoknak áldozatos felaján-

lását, akik a remény fénysugarát felcsillantják a nélkülözők számára az ünnep hajna-

lán.  

 

Templomfűtés 

 A téli hónapok első vasárnapján a templom és kápol-

na fűtésére gyűjtünk. Mivel a gáz elszámolás nem lakossá-

gi tarifa szerint történik, hanem közületiként, így kiadása-

ink elviselhetetlen mértékben nőttek. Nem csak a híveinket 

kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük adakozza-

nak erre a célra!  

Egyházközség Képviselőtestülete 

 

December 20. karácsonyfa öltöztetés és nagytakarítás 

Ebben az évben is egy csudaszép fenyőfát kapunk ajándékba, 

amelynek templomba helyezése december 20-án  szombaton 

történik, és utána lesz a templomnak a nagytakarítása, melyre 

szeretettel várjuk azokat „akik házad ékességét szeretik”.   
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Eseménynaptár 
 

Dec. 06.  Szent Miklós emlékezete (kötelező lítiás ünnep)  

  9.00 utrenye 10.00 Szent Liturgia Gyerekek megajándékozása 

  14.00 Mézeskalács kapu III. 

Dec. 09.  Szeplőtelen fogantatás ünnepe  

Dec. 16.  A nyugdíjas klub lelki délutánja. 

Dec. 14.  Templombúcsú 11.00 Szent Liturgia - Dr. Keresztes Szilárd püspök  

  atya 

Dec. 20.  Karácsony előtti lelkigyakorlat - szombaton gyónási lehetőség  

  17.00  órától 

Dec. 24. Karácsony előünnepe - bűnbánati nap, a gyermekek Betlehemese 

Dec. 25.  Jézus Krisztus születése, miroválás 

Dec. 26. Az Istenszülő emlékezete 

Dec. 27.  Szent István vértanú emlékezete 

  dec. 27 - jan. 4-ig nincs böjt 

Dec. 31.  Óévzáró hálaadás 

 Január 1.  Újév, Szent Bazil ünnepe 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

A templom- számomra a Betlehem 

Karácsony éjszakája, ahol megtaláljuk békénket 

 Szolovjov írja, hogy egyszer a lelki 

vezetőjéhez ment a kolostorba. Késő éjsza-

kába nyúlóan elbeszélgettek.  Visszaindul-

va a koromsötét folyosón nem találta a cel-

láját. Mást nem akart felverni, megvárta, 

míg hajnalodik. Amikor ez első derengés-

ben felismerte cellája ajtaját, és rátette ke-

zét a kilincsre, megértette, hogy Isten fé-

nye nélkül csak tapogatózunk. Igazi ottho-

nunkat nehezen találjuk meg. Sokak békéjét borítjuk föl, és mi sem leljük meg 

a sajátunkat.A betlehemi jászol sugározza az igazi karácsonyi fényt és itt ráta-

lálhatunk az igazi otthonra, a békességre, az örömre, mely az Istenből sugárzik. 

Krisztus központú karácsonyt! 

 A karácsonyi éj („csendes éj”) nem 

valami romantika, nem a fenyőgallyas kis 

Jézuska bájainak keresése, a karácsony 

célja: Krisztussal való mai találkozás. A 

lényeg az, hogy Krisztus a Lélek által la-

kást vehessen szívünkbe.(„minden lélek 

szinte anyaölként fogadja magába Krisz-

tust”) Krisztus mindenkor és mindenhol 

működésbe akarja hozni a megtestesülés 

titkát. A keresztényekben Krisztus újra testet ölt, bár most már nem fizikai érte-

lemben teszi „Szűz anyává” az őt világra hozó lelket. Istenünk, taníts meg, 

hogy egyesüljünk Krisztusod szent testével s vérével, és hogy azokat méltóan 

vevén magunkhoz, az élő Krisztust őrizzük szívünkben lakóul s a Szentlélek 

templomaivá legyünk”(Szent Bazil)  

Karácsonykor, „Krisztus születésével ma az ég és a föld összeköttetésbe 

léptek. Ma az Isten a földre jött, és az ember felszállott az égbe.” Titokzatos 

szavakat hallunk: békesség, szeretet, megbocsátás, újrakezdés… 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

„Krisztus születik, dicsőítsétek,  

Krisztus a mennyből jön, menjetek elébe, 

Krisztus a földön büszkélkedjetek.” 

(Karácsonyi katavászia) 

„Fuss a csillag után, s vigyél a bölcsekkel 

együtt ajándékokat: aranyat, tömjént és 

mirhát - a Királynak és Istennek és az 

érted halált vállalónak! Dicsőítsd a pász-

torokkal, énekelj neki dicshimnuszt az 

angyalokkal! Legyen ez a mennyei erők-

nek és a földieknek közös ünnepe! Hogy-

ha Krisztus Egyiptomba menekül, mene-

külj vele készségesen te is, mert jó dolog 

az üldözött Krisztussal együtt menekülni. 

Hogyha sokáig marad Egyiptomban, hívd 

meg Őt Egyiptomból, ahol Őt helyes módon imádják! Minden életkorodban 

járd csak végig feddhetetlenül Krisztus tanítványaként Krisztus életkorait és 

erényeit! 

 Nemsokára azt látod majd, hogy Jézus a Jordánban tisztul meg, hogy engem 

megtisztítson - vagyis inkább, hogy megtisztulásával megszentelje a folyamok 

vizeit - hiszen nyilván nem volt szüksége megtisztulásra annak, aki maga 

"elveszi a világ bűneit". S látod majd az egeket megnyílni, és hogy a vele rokon 

természetű Lélek tanúságot tesz róla, látod majd őt megkísértetni, illetve azt, 

hogy legyőzi a kísértőt. S látod majd, ahogyan angyalok szolgálnak neki. Látod 

majd, hogy néhány kenyérrel ezreket jóllakat, és hogy a tengeren jár; majd pe-

dig, miután elárulják és keresztrefeszítik, magával együtt az én bűnömet is ke-

resztre szegezi. Azt fogod látni, hogy „mint a juhot" vezetik őt elő, de főpap-

ként Ő maga mutat be áldozatot. Meglátod, hogy noha emberként temetik el, 

mégis Istenként életre kel; majd pedig visszatér és még újra el fog jönni az Ő 

dicsőségében.  

 Mennyi ünneplése van még Krisztus minden egyes misztériumának! De 

mindezeknek egyetlen lényegük az, hogy engem tökéletességre vezessenek, 

újjáteremtsenek, és visszavezessenek az Ádám eredeti állapotára.” (Hittudós 

(Nazianzi) Szent Gergely 38.szentbeszédéből)  
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

„JÖJJ ÉS LÁSS!” 
Kiadja az Encsi Görög Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Pacsai János parókus  
3860 Encs , Váci M.u.36. 

Elérhetőség: 06-30-9536067,  06-46/386-596 
 pacsai.janos@gmail.com, www.encsgorkat.hu 

Szerkesztés és nyomdai előkészítés:  Molnár Gábor (06-30-623-1030) 
 Szerkesztőség email címe: encsilevelek@gmail.com 

Számlaszám: 10700086-68691925-51100005 

Karácsonyi szeretethimnusz 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és 

csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom iránt 

nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket 

sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodála-

tosan megterített asztalt készítek elő, de a családom iránt nincs 

bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthoná-

ban karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat se-

gélyként elajándékozom, de a családom iránt nincs bennem szeretet, semmit nem hasz-

nál nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 

ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs 

a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagy-

ja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az időszűke el-

lenére is. A szeretet nem irigyel másokat a házukért, amelyben jól kiválasztott karácso-

nyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy 

menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 

A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel aján-

dékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A sze-

retet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a 

számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.     

                 

              (Ismeretlen szerző)                                                                          


