II. évfolyam 12. szám 2015. december

Karácsony
Lelkünk szemével az égre
nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a
Napkeleti Királyok utazását. Isten
igéje, a Szentháromság második
személye leereszkedik ebbe a világba, Isten emberré lett, hogy az
ember Isten kegyelméből felemelkedhessen az égbe. Krisztus azért
jött közénk, hogy megmentse, felemelje az emberiséget, hogy helyreállítsa azt a bűn által tönkre tett,
romos hidat, vagyis Isten és ember
közötti kommunikációt, amelyben
az ember megismerheti igaz dicsőségét, és megértheti Isten akaratát. Krisztus alászállása emel fel bennünket, az Ő születésével kezdődik el a mi megistenülésünk. Az emberiség számára az új kezdett...
Pacsai János protopresbiter

Karácsony előtti betegellátás
Az idén is december 21-én, hétfőn délelőtt felkeresem az otthon
fekvő betegeinket, kérem, hogy akinek családjában beteg hozzátartozó
van, tájékoztasson arról, hogy felkereshessem, hogy a szentségekben,
áldozásban és gyónásban részesülhessen ebben a szép ünnepben!
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December 6-án, Mikulás a gyermekeknek
Egyházközségünk egy kis mikuláscsomaggal kedveskedik a gyermekeknek,
melynek átadása dec. 6-án szombaton 10.00 liturgia után történik. Kedves hittanosok,
szeretettel várunk titeket és testvéreiteket!

December 13. Templom búcsú
A templom búcsúi ünnepünk december 13-ére esik
ebben az évben. 12-án szombaton 17.00 nagy virrasztás vezeti: Or osz Atanáz megyés püspök a ker ület
papjaival, alatta gyónási lehetőség, utána könyvbemutató.
Az ünnepi szent Liturgia vasárnap 11-kor kezdődik, melyet Dr Orosz Atanáz püspök atya vezeti Szarka József
atya családjával. Szeretettel Várjuk azokat is, akik ritkábban jutnak el a templomba….

Caritas csoport - karácsonyi veder ajándék
Meghirdettük a karácsonyi böjti
időszakban a „karácsonyi veder akciót”. A
böjti időszak során, amit önmagunkon
megspórolunk, azt ebbe a vederbe elhelyezzük, és december 19-ig, a templomba
visszahozzuk, hogy Karácsonyra az Egyházközség szegényei közt szétoszthassa a
caritas csoport. Várjuk azok jelentkezését,
akik a caritas csoportban szívesen tevékenykednek, és egyben köszönjük azoknak áldozatos felajánlását, akik a remény fénysugarát felcsillantják a nélkülözők számára az
ünnep hajnalán.

Templomfűtés
A téli hónapok első vasárnapján a templom és kápolna fűtésére
gyűjtünk. Mivel a gáz elszámolás nem lakossági tarifa szerint történik, hanem közületiként, így kiadásaink elviselhetetlen mértékben
nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük adakozzanak erre a célra.
Egyházközség Képviselőtestülete
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December 19. karácsonyfa öltöztetés
és nagytakarítás
Ebben az évben is reményeim szerint 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”.

Eseménynaptár
Dec. 06.

Szent Miklós emlékezete

Dec. 09.

Szeplőtelen fogantatás ünnepe

Dec. 16.

A nyugdíjas klub lelki délutánja.

Dec. 13.

Templom búcsú
11.00 Szent Liturgia- Dr Orosz Atanáz püspök atya és Szarka József atya

Dec. 19.

Karácsony előtti lelkigyakorlat szombat-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

2016. Január 1. Újév, Szent Bazil ünnepe

A szent 12 nap
Az első századokban Jézus Krisztus születését és megkeresztelkedését egy napon, január 6-án ünnepelték. A IV. századtól jött létre, hogy külön, december 25
-én, Karácsonykor ünneplik Jézus születésnapját, és január 6. maradt Vízkereszt
ünnepe, a Mi Urunk megkeresztelkedése.
A születés ünnepén egy kis körnek nyilvánult fel, hogy Isten népe közé jött, Vízkeresztkor az egész Kozmosznak nyilvánul
ki: Ez az én szeretett Fiam, akiben ked-
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vem telik. Így ez a 12 nap még magában foglalja az Úr nevenapját, körülmetélését, és
egy gyönyörű időszak a keresztény ember életében.
Pacsai János protopresbiter
Új templom a városban- hirdeti az ősi hitet.
Novemberben templomot szenteltünk Encs- Fügödön

Egy rajzverseny margójára
Megható számomra ez a pillanat, hiszen saját egyházközségemben van lehetőségem megosztani gondolataimat e kiállítás megnyitása kapcsán.
Az egyházi és világi ünnepek átszövik az őszt. A szentjeinkről, az idősekről és
elhunyt szeretteinkről is megemlékezünk ebben az évszakban. Nem csupán a felnőtteket, hanem a gyerekeket is megmozgatja, elgondolkodtatja mindez. Ezt tanúsítja az itt
látható sok-sok szép gyermekmunka, több mint 50 gyerek alkotása. Az esperes úr által
meghirdetett rajz- és fotópályázat célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a családokat, a gyermekeket, a felnőtteket és mindannyinkhoz az egyházat.
Az egyház, a családok és az oktatási intézmények szoros együttműködése nap-
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jainkban fontos annak érdekében, hogy mindez megvalósulhasson.
Az itt kiállított gyermekmunkák is azt tükrözik, hogy alkotóik szívesen, örömmel és
nagy lelkesedéssel készítették azokat.
A hangulatos őszi színek jellemzik a különböző technikákkal készült rajzokat,
fotókat. A természet közeli és a vallásos szemlélet egyaránt megjelenik a gyermekek
alkotásaiban.
A vallásos nevelés és a gondoskodó, odafigyelő szülői és pedagógusi háttér elengedhetetlen ahhoz, hogy gyermekeink harmonikus, boldog életet éljenek.
„Reményből élők
Sokkal messzebbre látnak.
Szeretetből élők
Sokkal mélyebbre látnak.
Hitből élők mindent más színben látnak.”
Ezt igazolják ezek a gyermekmunkák is. Gratulálok minden pályázónak és díjazottnak!
Ducsainé Polefkó Éva

Az Encsi Görög Katolikus templom
karácsonyi szertartási rendje 2015
Dec. 24. csütörtök : Karácsony előestéje (bűnbánati nap)
6.00 utrenye

7.00 Királyi imaórák

14.00 Encs- Fügöd
15.00 Méra- Szent Liturgia
16.00 Betlehemes- gyermekeink játéka
17.00 Nagy alkonyati zsolozsma Szent Bazil Liturgiával
Családi kántálások
23.00 Nagy esti zsolozsma, lítia
24.00 Éjféli szent Liturgia+ ker esztelés
Dec. 25. péntek: Jézus Krisztus születése
8.30 Méra- Szent Liturgia
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9.00 Utrenye- kántálás
10.00 Szent Liturgia- Miroválás
14.00 Öregek otthona-kántálás
17.00 Vecsernye
Dec. 26. szombat: Az Istenszülő emlékezete
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
11.15 Fáj- Szent Liturgia
17.00 Vecsernye
Dec. 27. vasárnap: Szent István főszerpap, első vértanú emlékezete
8.30 Méra- Szent Liturgia
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
11.15 Forró - Szent Liturgia
17.00 Vecsernye
Dec. 31. csütörtök: Óévzáró hálaadás
8.00 Szent Liturgia
17.00 Vecsernye
Jan. 1. péntek: Urunk körülmetélése, Szent Bazil főpap emlékezete, polgári újév
8.30 Méra- Szent Liturgia
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia

7

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

„Ezekben a napokban Isten úgy jelenik meg nekünk, mint egy csecsemő, jászolba helyezik, amely olyan magasnak tűnik, mintha egy mennyei trónra lenne ültetve, az, aki
megtörte a bűn hatalmát, bilincseit, most pólyába van tekerve, mert ez az Ő akarata.” (Aranyszájú Szent János)

„A te születésed, Krisztus Istenünk, földerítette a világnak az istenismeret világosságát, mert a csillagimádó bölcseket a csillag megtanítá, hogy téged, mint az igazság
Napját leborulva imádjanak, és mint magasságbeli Napkeletet tiszteljenek, Urunk, dicsőség Néked!”(Tropár)

„Ma a Szűz a legfelsőbb Lényt
szüli, és a föld a befogadhatatlannak istállót ajánl fel, az
angyalok a pásztorokkal dicsőítő éneket zengenek, a keleti bölcsek pedig a csillagtól
vezéreltetve közelednek, mert
érettünk született a kisded csecsemő, az örökkévaló Isten.
(Konták)
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Olvassuk mindennap a bibliát!
A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját.
Egyik nap megkérdezte, "Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem
azt, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?"A nagyapa, aki
közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: "Fogd meg ezt a szenes
kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!"
A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért

volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta, "A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!", és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a
kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a
kosárban vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt
mondta, "Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt
csinálni, csak nem igyekszel eléggé", ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy
megnézi, hogyan sikerül a következő forduló.
Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az
igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni, "Látod, papa,
nincs értelme, ugye te is így gondolod?".
Az öregember azt mondta: "Nézd meg a kosarat!". A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A
régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt. "Fiam, ez történik akkor is, amikor a
Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az
kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni,
átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk".

Szánj időt, hogy elolvass Isten szavából valamennyit mindennap!

„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

