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Péter apostol második levelében utal, hogy ő megtapasztalta 

Krisztus átváltozását. Három tanítvány volt jelen a Tábor hegyen, 

amikor Krisztus megmutatta dicsőségét, ahol arca ragyogott, mint a 

nap és ruhája fehér volt, mint a fény. Péter apostol azt mondja: mi 

láttuk az ő Fölségét. „Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, 

amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, 

hiszen szemlélői voltunk fenségének” (2Pét1,16)  

Krisztus átváltozásánál meghallotta az Atya hangját: „Ez az 

én szeretet fiam, akiben kedvem telik”. Hallotta ezt a hangot, ami-

kor vele voltunk a szent hegyen. „Ezt az égből jövő szózatot mi is 

hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent hegyen.” (2Pét 1,18) Ez 
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 nem filozofálás vagy moralizálás, hanem élő tapasztalat. Ezzel a ta-

pasztalattal tudta segíteni, irányítani az első keresztények és közös-

ségek életét. A szavai nem társadalmi vagy erkölcsi tanítást akart 

adni, hogy jó állampolgárok legyenek, hanem liturgia olvasmányai-

nak szövegeivel az életformát akarja mélyíteni bennünk is az Egy-

ház. Többek között azt mondja: „Testvérek, ezért még inkább töre-

kedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel 

megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el so-

ha.„(Pét1,10) Azaz erőfeszítésre van szükség, hogy megismerjék és 

válasszák ezt az életmódot, melyet Krisztus mutatott meg nekünk. 

Az embert a teremtésben meghívta, hogy hasonuljon hozzá és 

egyesüljön Istennel. Ez nagy kihívás és életünk legfontosabb dönté-

se „Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és 

Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.” (2Pét 1,11) 

Amikor életünk középpontja Isten lesz, másként látjuk a társadalmi 

kérdéseket, a biológiai életet és a családi életet is. Istent kell életünk 

központjává tenni.  

       Pacsai János protopresbiter 

Nagyboldogasszonyról elnevezett böjti időszak 

Ez a böjti időszak két hétig 

tart augusztus 1- 15-ig. Hétfő, 

szerda, péntek olyan szigorú 

böjt, mint a nagyböjt ilyen 

napjai. Augusztus 1-én víz és 

méz szentelés tartunk az esti 

szent Liturgián. Augusztus 6-

án alma és szőlő szentelést 

tartunk, a böjt ezen napjáig 

nem illik ilyet fogyasztani , de 

az ünnep után megengedett a böjti időszakban. Ezért augusztus else-
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jétől szigorú böjttel készülünk kivéve a színeváltozás ünnepét, és 

minden hétköznap este  parakliszt végezzük.      

       Pacsai János protopresbiter 

Az Istenszülő elszenderülésének és 

mennybevitelének ikonja  
 A testben való feltáma-

dásra tanít bennünket. Az Is-

tenszülő, aki hozzásimul Isten 

akaratához és megvalósítja azt 

a kimondott és egyre táguló 

Igenje által, testestül- lelkes-

tül a mennybe, Isten Országá-

ba emeltetik. Így azon embe-

rekre is ez a jövő vár, akik 

szintén teljesítve a mennyei 

Atya akaratát, az Ő kedves fi-

aivá válnak, akiknek életveze-

tésében tetszését találja, biz-

tosak lehetnek a jövőt illető-

en. Ez az ünnepe annak a re-

ménynek, hogy van testben 

feltámadás és örök élet.  

Mária köré úgy gyűlnek az apostolok és az egyház, mint 

mi is szeretetteink ravatala köré, azzal a céllal, hogy Krisztus 

kezébe ajánljuk szerettünk lelkét. Megemlékezünk azokról, akik 

előttünk éltek és már megpihennek az Úr kezében a szentek kö-

zösségében vannak, hogy mi is felkészüljünk arra, hogy egy na-

pon beléphessünk ebbe a közösségbe. Ezen az ünnepen keresz-

tül haladunk a mennyei hajlék felé és az Istenszülő közbenjár 

értünk, hogy ahogyan általa születet Krisztus a földre, a mi szí-
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vünkbe is szülessen meg, és így a mi anyánk is legyen. Krisztus 

által lett a mi anyánk és bennünket is átfog szeretetével. 

„Legszentebb Istenszülő, üdvözíts minket!”, ajándékozd- szüld 

a mi életünkbe is a Szabadítót! 

 Az Istenszülő ravatala előtt van egy gyertya, amely viszo-

nyítási pontot ad, hogy az ikonon megtaláljuk a függőleges tengelyt, 

amin keresztül, az Istenszülőt egyre magasabbra emelkedik Krisztus 

kezében, mint tiszta lélek. Jézus Krisztus felett a menny látható, 

ahol nyitva vannak a kapuk és készek fogadni Máriát. 

       Pacsai János protopresbiter  

Heródes, akit legyőzött a gőg démona. 

( Keresztelő Szent János fejevétele) 

A gőg démona a lélek legszörnyűbb elbukását okozza. Arra csábítja 

ugyanis, hogy Istent ne ismerje el segítőként, hanem úgy vélje, hogy 

jócselekedetinek ő maga a forrása, és felfuvalkodjon az úgymond 

értetlen testvérek ellen,m mert azok mindezt nem tudják róla. Ezt 

harag és szomorúság követi, végső nyavalyaként pedig őrület és té-

boly, s a lélek rengeteg démont lát a levegőben.  

Mint „ős rossz, amely Lucifert, a fényes hajnalcsillagot letaszítot-

ta” /Pr 2/, a gőg egyúttal a legutolsó és legszörnyűbb kísértés, mely 

rögtön a többi démon visszavonulása után jelenik meg /Pr 57/. Két-

féleképpen nyilvánul meg: egyrészt mint Isten /

vagy az ő angyalainak/ káromlása, akinek segítsé-

gét, gondviselését és igazságos ítéletét tagadja az 

ember /Ant VIII,3.5, passim/, másrészt pedig a töb-

bi ember megvetése.  

    Pacsai János protopresbiter  
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Augusztus 

Augusztus 1.-14. Nagyboldogasszonyi böjti időszak 

Augusztus 6.  Csütörtök Úrszínváltozás- vasárnapi rend 

Augusztus 8.  17.00 Esküvő 

Augusztus 15.  Szombat Az Istenszülő elszenderülése 

Augusztus 20.  Csütörtök István király emlékezete  

Augusztus 29.  Keresztelő szent János fejevétele 7.00 liturgia 

    előtte utrenye 

Szeptember 6.  Tanév kezdő liturgia 

Idézetek a Szentatyáktól 

„Kérdezzétek magatokat, vajon valóban szeretitek-e Istent? Akár-

mit feleljen is a szív, ne higgyen senki önmagának, ha szeretetét 

nem bizonyítják cselekedetei. A Teremtő iránt való szeretetről a 

nyelvet, a szívet és az életet egyszerre kell megkérdeznünk!”  

        /Szent Gergely/  

 „A kereszténységnek sok ismertető jele van, de ezek között legki-

válóbb a keresztény szeretet”.        

        /Aranyszájú Szent János/  

„A szeretet annyira kitűnik Isten egyéb adományai közül, hogy Is-

tennek hívják, mert Isten a Szeretet”.       

        /Szent Ágoston/  

„Kimeríthetetlen kincsesház az isteni szeretet. Akiben ez a szeretet 

él, az gazdag. Akiben ez nem lángol, az szegény”.    

        /Nagy Szent Bazil/ 
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Sport esemény 

 

 2015.augusztus.24-25-én  magyar görög

-katolikus válogatott játszik Erdély partiumi  

katolikus papi válogatottal.    

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Iskolakezdés 

 Ti is úgy érez-té-tek, hogy ez a nyár is vil-lám-gyor-san elsza-

ladt? Már csak pár nap és kezdő-dik az iskola, jön egy új tanév, új 

kihí-vá-sok-kal, sokak-nak új cél-kitű-zé-sek-kel. 

A következő iskola kezdésig még 33nap van még hátra. 

 

Isten mindennap velünk van, nyáron is . 

Ne feledkezz meg a mindennapi imádságról! 

 

 

A család a legfontosabb, tölts 

Szeretteiddel minél több időt.  

 

 

Ismerd meg a természetet amiben élsz 

de ne rongálj, ne pusztíts. 
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Imádkozzunk együtt 

 A szent őrangyalhoz: 

Krisztus angyala, szent őrzőm, lelkem és testem oltalmazója, bo-

csásd meg nekem, amit a mai napon vétettem. Ments meg engem a 

rám törő ellenség minden gonoszságától, hogy az én Istenemet bű-

nök által soha többé ne haragítsam! Imádkozzál értem, érdemetlen, 

bűnös szolgádért, hogy általad méltóvá lehessek a Szentséges Szent-

háromság, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és az összes szen-

teknek kegyelmére és irgalmára.  

 

FIGYELEM !!! 

Megunt, nem használt hátizsákokat ne a kukába dobd! Most 

lehetőséged van rá, hogy leadd és mi eljuttatjuk új tulajdonosá-

hoz. 

Leadási határidő és helyszín :2015. 08. 28. 

Encsi Görög-katolikus Egyházközség. 

  

Strandolás alkalmával ügyelj a szabályok betartására, 

ne fürödj tilos helyen, ne ugorj be forró testtel a vízbe! 

 

Sétálás, bicajozás közben is tartsd be a szabályokat!   

A nyári szünidő hátralévő részére         

mindenkinek jó pihenést! 
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„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 

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! 

Szentírás  
 

20. zsoltár – a bizalom zsoltára 

A HEGYEKRE EMELEM SZEMEIMET, / onnan jő segítség 

nekem! 

Az én segítségem az Úrtól van, / Ki a mennyet és földet 

teremtette. 

Nem hagyja ingadozni lábaidat / és nem szunnyadozz, Ki 

téged őriz. 

Íme, nem szunnyadozz és nem aluszik, / Ki őrzi Izraelt. 

Az Úr őriz téged, / az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. 

Nappal nem éget téged a nap, / sem éjjel a hold. 

Az Úr megőriz téged. / Minden gonosztól őrizze meg az Úr 

lelkedet! 

Őrizzen az Úr jártodban és keltedben, / mostantól és mind-

örökké! 


