II. évfolyam 4. szám 2015. április

„Jertek merítsetek fényt, a feltámadottnak világosságából,

És dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból!”
„Mindnyájan bementek az Úr örömébe, elsők és későn jövők, elveszitek jutalmatokat! ... Ne keseregjen
senki bűnei miatt, mert felragyogott a sírból a bocsánat! Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított
minket az Üdvözítő halála! Leszállt az alvilágba, és
kifosztotta az alvilágot...
Feltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek.
Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok.
Feltámadt Krisztus, és diadalmaskodik az élet.
Feltámadt Krisztus, és semmivé lett a halál a sírnál.
Feltámadt Krisztus a halálból, és elsőszülött lett a halottak közül. Övé a dicsőség és a
hatalom mindörökkön örökké! Ámen.”(Aranyszájú Szent János húsvéti beszédéből)
Minden KEDVES olvasónak és családjának megújulást ajándékozó,
húsvéti örömöt kívánunk!
Az egyházközség parókusa és munkatársai

A nagyhét rövid összefoglalója:
A Lázár szombat és Virágvasárnap olyan örömteli előzménye a nagyhétnek, ahol a feltámadás és az Ország eljövetele összekapcsolódik. Előhírnökké válik a
mi életünk számára, hiszen majd Krisztus feltámadása
bekapcsolja életünket Isten Országába. Jézus Krisztus,
mint az élet forrása, e világ egyetlen igaz Uralkodója, az
általam elismert életem Ura, Királya.

A húsvétot megelőzi két szigorú böjti nap mely a
szomorkodás ideje. Előtte csütörtökön este a misztikus
vacsorára emlékezünk és e naptól majd csak húsvétkor
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vesszük magunkhoz az eucharisztiát, olyan mint egy nagy virrasztás ez a pár
nap. Nagy és szent hét, mert a legmélyebb valóságokat járjuk be.
Az első három napnak
megvan a saját jelentősége, de igazából ugyanabban a témákban osztoznak.

A

bűnbánat,

éberség, gyász és az ítélet, vagyis az egyház a
parúzia állapotába helyez bennünket, felkelti
a vágyat a második dicsőséges eljövetel felé.
Nem félelmet akar kelteni, hanem olyan vágyakozást felébreszteni lelkünkben ahogyan a mennyaszszony vágyakozik a vőlegény után, hogy eggyé váljanak, mert arra vágynak,
hogy a szeret közöttük beteljesedjék, Készen kell lenni, mert a „Vőlegény éjfélkor jön..” (Mt25,6) Az egyház nyomatékosan felszólít arra, hogy itt az idő a
megtérésre, már ne halogassuk, mert be kell lépni az Úr halálának és feltámadásának misztériumába.
Nagycsütörtök középpontján a misztikus Liturgia és getszemáni kert áll.
A felső terem, ahol megmossa a tanítványok lábát, mint aki az alázat példáját
adja át, majd beavatja a legnagyobb szentségbe az eucharisztiába a tanítványokat. (mert ekkor kapjuk a legtökéletesebb uniót Isten és ember között, hogy Isten
önmagát ajándékozza, egyesül velünk) Ezen a napon a püspökségek müro olajat
szentelnek a bérmáláshoz.
Nagypéntek és nagyszombat a keresztre feszítésre, halálra, temetésre a

sírra irányítják figyelmünket. A halál válik az Élet születésnapjává. Ezekre a
napokra a mély homály és az éber várakozás a jellemző. Az Élet szerzője átalakítja a halált életté. Széttépi bűneink adóslevelét és újjáéleszti bennünk az életet.
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Ne feledkezzünk el a húsvéti kosárról, az étel (pászka) szentelésről…
Húsvéti kosarak
A templomba fonott kosárral érkezünk
tele olyan ételekkel, amelytől a nagyböjt
folyamán tartózkodtunk. Az ünnepi liturgia végén, mindannyian, akik összegyűltünk, kérjük a papot áldja és szentelje
meg a húsvéti eledelünket, hogy otthonunkba hazatérve ezzel ünnepeljük ezt a
fényes ünnepet. A hagyomány alapján az
alábbi élelmek szerepelnek a kosárban:
kalács, Pászka, keserű saláta, sajt, sárgatúró(szirka), vaj, sonka, bárány hús,
kolbász, bor, só és piros tojás vagy amit
szeretnénk megszenteltetni. A hústermékek főttek, hogy ezen a napon az asszonyoknak se keljen a konyhában tölteni a napot,
hanem felszabadult ünneplés legyen.
Az ételeknek szimbolikus jelentése van:
Pászka-húsvéti édes kenyér, amely magát Krisztust szimbolizálja, aki maga az
„élet kenyere”(Jn6,35) Ez a kenyér általában kerek, arany barnára sült és kereszt díszíti.
A szirka és vaj az ígéret földjére emlékezetet, melyet Krisztus feltámadása újra
megnyitott. „A tejjel mézzel folyó föld” (Ex3,17) számunkra az Egyház, benne teljesül
Isten Ígérete.
Hús általában sonka, kolbász, vagy bárány hús. A hús, mint gazdag jutalom a
böjt után „megette a húsvéti ..” A bárány emlékeztet minket Krisztusra, akit keresztelő
János úgy mutat be mint „Isten bárányát” (Jn1,36) A hús általában főtt, hogy ne terheljük főzéssel az ünnepnapot. Kolbász- fűszeres fokhagymás sertéshús utal Isten
nagylelkűségére, ennek jeléül füstölt, frissen főtt kolbászt szoktak a kosárba tenni. Szalonna füstölt fűszerezett, mely a legkövérebb része a húsnak a szuper bővelkedést fejezi
ki, eszünkbe juttatva Jézus szavait:” Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben
legyen”(Jn10,10)
Főtt tojás kiemelkedő jelkép, hiszen ahogyan az a kis csibe kiemelkedik, széttörve a tojás héját úgy emelkedik ki az új élet a feltámadás napján a sírból. A hagyomány úgy tartja Mária Magdolna megjelent Tiberius császárnak, piros tojást adott
neki és így köszöntötte: Krisztus Feltámadt! Az ünnepi asztalnál mi is a főtt tojást a
mellettünk levőéhez ütjük és így szólunk egymáshoz Krisztus feltámadt! és azt válaszoljuk: Valóban feltámadt, és az így keletkezett repedés mentés lehámozzuk a tojást.
Akiknek van tehetségük különleges módon díszítik a tojást különböző népi motívumokkal.
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Vörös cékla és torma, szimbolizálja Jézus szenvedését és néhány helyen cukorrépával édesítik, ami tovább viszi a gondolatainkat a feltámadáshoz.
Só- Krisztus a tanítványokra alkalmazza, hogy mi vagyunk a „föld sója”(Mt513) Ahhoz, hogy a jó hír mindenkihez eljusson, nekünk kell terjeszteni Krisztus
feltámadását, akkor válik majd a társadalom számára is jó hírré, ha vállaljuk ezt a
hívatást.
Ez egy hagyományos magyar görög katolikus kosár, amely még tartalmazhatja
saját általunk fontosnak tartott élelmiszereket is.

Versek Kovács Lajosné, Piroska néni válogatásából:
Túrmezei Erzsébet: Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
Mosolyra nyitja számat:
A Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
Hisz nem vagyok már árva,
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
Oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog,
Elűzve minden árnyat:
A Megváltó feltámadt!

Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte…
A Szentatya, Ferenc Pápa a bizánci rítusú katolikusok számára megalapította a
Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdor ogi Egyházmegyét,
Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, amelynek első metropolitájává Excellenciás és Főtisztelendő Kocsis Fülöpöt nevezte ki, aki jelenleg a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke.
- A Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, megtéve a Hajdúdorogi Egyházmegye szuffragáneus egyházmegyéjévé, amelynek első püspökévé
Orosz Atanázt nevezte ki, áthelyezve őt a paniumi címzetes székből.
- Megalapította a bizánci rítusú katolikusok számára a Nyíregyházi Egyházmegyét, a Hajdúdor ogi Egyházmegyéből leválasztott ter ületből, a Hajdúdor ogi Metropolitai Szék szuffragáneusává téve, Apostoli Adminisztrátorává (sede vacante) pedig
kinevezte Orosz Atanázt.
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A Görög Katolikus Egyház ünnepi szertartás rendje
HÚSVÉT 2015
„Jertek merítsetek fényt,
a feltámadottnak világosságából,
És dicsőítsük Krisztust,
ki föltámadt hallottaiból!”

Nagyhétfő:
6.00 Utrenye + I. imaóra. Délelőtt: Idős otthonok
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel
Nagykedd:
6.00 Utrenye + I. imaóra. Délelőtt: beteg ellátás
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel
Nagyszerda:
6.00 Utrenye + I. imaóra
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel Betegek kenetének kiszolgáltatása
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsor a emléknapja
6.00 Utrenye + I. imaóra
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével
18.00 Az Úr szenvedéséről szóló 12 kínszenvedési evangélium
Nagypéntek: J ézus Ker eszthalálának napja, szigorú böjti nap
7.00, 9.00, 12.00, 14.30 –kor végezzük a királyi imaórákat
17.00 Sírbatételi vecsernye körmenettel
21.00 Kis esti zsolozsma
Nagyszombat: Krisztus alvilágba leszállása- Szent sír látogatás
7.30 Jeruzsálemi utrenye a szent sírnál
16.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével
23.45 Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel
Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
8.00 Idősek otthona- pászkaszentelés
9.30 Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonjának éneklése
10.00 Ünnepi Szent Liturgia, utána pászkaszentelés az udvaron
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét hétfő:
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, miroválás
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét kedd:
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, utána húsvéti körmenet
17.00 Alkonyati zsolozsma
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Filiákban
Méra
Nagypéntek: 15.30 Sírbatételi imádság Szent Sír látogatás 16.30-18.00
Nagyszombat: Szent Sír látogatás 14.00-18.00
Húsvét vasárnap: 8.15 ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés
Forró
Húsvét hétfő: 11.15 Szent Liturgia, miroválás

Miért írassam be gyermekemet a kötelezően
választható hit- és erkölcstan oktatásra?
- nem feltétel, hogy a gyermek meg legyen keresztelve-

Kedves Szülők!
Először is megköszönjük, hogy vállalják gyermekeik keresztény
nevelését, aminek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Ha egy ember életéből hiányzik a fiatalkorban átadott biztos
alap, akkor az később alig pótolható. Isten csodálatos hivatást
bízott Önökre: a gyermekeik testi-lelki növekedéséről és kibontakozásáról, ennek keretében vallási neveléséről való gondoskodást. A keresztény szülőknek joga, hogy a lehető legjobb oktatási-nevelési formát válasszák gyermekük számára. Fontos, hogy
a tudományokban, ismeretekben való előrehaladás és a hitbeli
fejlődés párhuzamosan haladhasson. Az órarendi keretbe illesztett hit- és erkölcstan óra segítséget nyújt abban, hogy a fiatalok megismerjék a keresztény hitet. Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben,
amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési
helyzetekben melyik utat válasszuk. A hit mindeközben rámutat az erkölcsi értékek
egyedüli alapjára Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk. Ezért a görög katolikus hitoktatás nagy segítséget jelent mind a gyermekek keresztény-vallásos nevelésében, mind emberi fejlődésükben és kibontakozásukban.
Ezért felelősen buzdítunk minden kedves Szülőt, hogy gyermekei számra kérje a görög
katolikus hit- és erkölcstan oktatás biztosítását az iskolában.
Pacsai János parókus

„Kereszt által lőn a világ öröme”
Egyetlen, valódi, megváltoztató erő
A kereszténység a feltárója és egyidejűleg adományozója
az örömnek. „Kereszt által lőn a világ öröme” ez a legtisztább

7

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

öröm, mert nem függ ennek a világnak teljesítményétől és nem valaminek a bére.
Egészen és teljesen adomány, vagyis kegyelem. Mivel tiszta ajándék, ennek az örömnek megváltoztató ereje van, de nem akármilyen: ez az egyetlen megváltoztató erő a
világon. A „hitnek-reménynek- szeretetnek” a pecsétjét- a Szentlélek nyomta rá a
világra.
A húsvét éjjele nem kinyilatkoztatás-kezdet, nem is emlékünnep, hanem Isten Országának új idejében való örömünnep. Hogy mi ez, csak akkor tudjuk meg, ha
belépünk a templomba, a templomkörüli menet már véget ér és az elénk meredő sötét
zárt templomajtó már megnyitja az örömhírt: Krisztus feltámadt!
Mi történik velünk ezen az éjszakán? Az egyházban élő különböző rítusok
ezernyi apró eltérései ellenére mindenki ugyanazt a megvilágosító örömet éli meg,
amit csak Isten ajándékozhat az Őt keresőknek. A húsvét az öröm éjszakája, amely
fényes, mint a nap. Megadja nekünk az idő r ejtett ör ömét és legmélyebb ér telmét. De az egyre ismétlődő hétköznapok most már tele vannak végidő örömével,
mint a mosoly az emberi arcon.
A feltámadás ünneplése után ötven napig húsvéti örömben élünk, ünnepi idő
ez nekünk, amely láthatóan is megváltoztatja életünket.

Pacsai János parókus

Esemény naptár
Márc. 31. Kedd 8.00 órától Fekvő betegek ellátása. Kérjük, jelentkezzenek, akik családjában betegek vannak, hogy legalább egy évben egyszer gyónhassanak és a húsvéti időben a szentáldozásban megerősödjenek.
Április 1. NagySzerda Előszenteltek után a betegek kenetének nyilvános kiszolgáltatása.
Április 4. Nagyszombat: Szentsír látogatása- egész nap nyitva a templom- temetkezzünk el Isten csendjébe.
Április 6-12. Fényes hét, nincs böjt.
Április 24. Szent György nagyvértanú ünnepe, búzaszentelés.

Imádkozzunk együtt
Keresztre emelik föl a mindenség Fenntartóját s az egész természet fölzokog, mikor
őt kereszten függeni látja. A nap elrejti fényét, a csillagok elsötétednek, a föld nagy
rémületében megrázkódik, a tenger kiárad s a kősziklák meghasadoznak, sok sír
megnyílik és a holtak testei föltámadva tündökölnek. A pokol megalázva nyög, a
zsidók pedig tanácskoznak, hogyan titkolják el Krisztus föltámadását. Az asszonyok
pedig: fölkiáltanak: * * Ez a legáldottabb szombat, melyen Krisztus elszunnyadván,
harmadnap föltámad. (nagyszombati ikosz)
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Jöjj és láss! címmel havonta jelenik meg egyházközségünk lapja. Ha szeretné, hogy otthonába is eljuttassuk, kérjük jelezze az egyházközségi irodán vagy a parókián.

Vigye, olvassa és terjessze híveink körében!

Olvasd naponta a Szentírást!
Jn 19, 38-42: Jézus temetése.38Arimateai József,
aki Jézus tanítványa volt – bár a zsidóktól való félelmében csak titokban – arra kérte Pilátust, hogy
levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet.39Nikodémus is elment, aki
annak idején éjszaka kereste föl (Jézust), s vitt mintegy 100 font mirha és aloékeveréket. 40Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. 41Azon a helyen,
ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben
egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. 42Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja
miatt ide temették Jézust.

„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

