II. évfolyam 2. szám 2015. február

Gyertyák ünnepe – Szenteltessünk gyertyát akár templomi
vagy otthoni használatra
Február 2-án gyertyát szentelünk. A találkozás ünnepét Jeruzsálemben
úgy ünnepelték, hogy mindenki gyertyát tartott a kezében, mint Simeon
a kis Jézust. Ez a jelenet nagyon is közel áll a szívünkhöz, hiszen a kereszteléskor is kaptunk egy gyertyát, amit a keresztszülő tartott és kérte
őt a pap, hogy vedd ezt a égő gyertyát.., és arra az igyekezetre sarkallt,
hogy úgy nevelődjünk, hogy egész életünk kincsként ragyogjon. Azóta
is, ha előveszem ezt a gyertyát Krisztus világosságára emlékeztet.
Az apostolok cselekedetében (ApCsel 20,8) olvashatjuk, hogy nemcsak szertartások megvilágítására használták, hanem lelki jelentősége is volt. A korai keresztények kezükben a lámpással mentek a szertartásra és igen csak nagy világosságot adtak, amikor
mindnyájan összegyűltek, amelyet az ősi himnusz látványosan fejez ki: enyhe világosság
vagy derűs fény. Az utrenyében Krisztus úgy jelenik meg előttünk, mint a feltámadás fénye.
A 2. sz.-ban Tertulliánosz írja: soha nem tart szertartást gyertya nélkül… a gyertya
fénye a teremtetlen fényt, Jézus Krisztust juttatja eszünkbe. Szent Jeromos mondja, hogy
amikor olvasod a szentírást gyújtsál gyertyát, „hiszen a te igéd lámpás előtte..”( „ Szavad
fáklya a lábam elé, világosság az utamon.” Zsolt 119,105) Az ikonok előtt is gyertyát gyújtunk,
kifejezni akarván, hogy a mi jócselekedeteink világítanak Isten előtt és ragyognak ebben a
világban.
Amikor gyertyát gyújtunk jelét adjuk, hogy Istenben bízunk, hisszük, hogy ő segíteni tud rajtunk, jelképe lehet a hálás szeretetünknek. Nagyszombaton hazavisszük a gyertyákat otthonaikba, hogy a feltámadás fénye mindenkit beragyogjon. A húsvéti szertartásink
örömének méltó közvetítője, amikor a hűséges ember a kezében szorongatja a gyertyát,
hogy belépjen abba az örömbe amit Isten készített nekünk. A Püspök, amikor áldásra emeli
a dikériont és a trikériont, a fényről rögtön eszünkbe jut, hogy minden áldás forrása az egy
Isten, aki három személy és Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A keresztelő
kút előtt három gyertya ég, kifejezve azt, hogy a Szentháromságba keresztelkedünk. Amikor
elhunytért imádkozunk, akkor a sok gyertya kifejezi, hogy az elhunyt lelke elhagyta ezt a
világot és belépett Isten világosságába. Az előszentelteken a pap megáldja a híveket három
gyertyával és tömjénezővel, hogy Krisztus világossága mindenkinek világoskodjék.
A gyertyák nagyon sokféleképpen jelen vannak a szertartásainkon és otthonunkban.
Megszenteljük ezeket, mert számos szimbolikus és lelki jelentést hordoznak. Krisztus gyújt
világosságot most is szívünkbe. Amikor gyertyát, vagy mécsest gyújtok, kifejezem a szeretetemet Istennek, hálámat az ő áldozatáért, melyet értem hozott. Egyúttal kifejezem az örömömet és a diadalt, hogy Isten szeretete mindent átragyog.
Pacsai János parókus
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Amikor véget ér a farsang vessük le álarcainkat!
A krisztusi név (keresztény vagyok) csak álarc? Ha
Krisztus nevét viselem elfogadtam, hogy Jézus
Krisztus életem Ura és Uralkodója, Ő életem középpontja. Ő számomra a legfontosabb, hozzá tapad az
életem, ezért lettem én is romolhatatlan, mert Ő
romolhatatlan. Meghívott a ki nem fogyó boldogság
állapotába. Testvérévé fogadott, így Istent én is
atyámnak szólíthatom. Így lettem én istengyermek a
keresztségben és zálogul megkaptam a Szentlelket,
hogy védelmezzen és segítségemre legyen. Megpróbálok ezzel az erővel együttműködni (erények begyakorlásával, aszkézis), hiszen Isten kegyelme
akkor lesz hatékony számomra, ha együtt működök
vele. Lehet, hogy a keresztség vize gyorsan túlcsordult rajtam és nem sikerült személyes közelségbe,
szeretetbe kerülni Krisztussal, de megadja nekünk a
lehetőséget, hogy a bűnbánat által személyes elkötelezettségbe (keresztségre utaló könnycseppek) kerüljek vele újból, hogy Istennel közösségébe tudjak
élni, amely számomra az eucharisztiában valósul
meg legtökéletesebben.
Ne mondjam magam kereszténynek, ha naponta nincs egy félórám Istenre. Ha nem
olvasom a szentírást, nem olvasok lelki könyveket, melyek segítik a lelki életem növekedését, nem veszek részt a szertartásokon, hacsak valamilyen rendkívüli okom nincs a távolmaradásra, ha ezeket nem teszem, csak álarcot viselek, a kereszténység álarcát és becsapom
önmagamat és a környezetemet, mintha olyan lenne a Krisztusi élet amilyennek én mutatom.
Csodálkozom, hogy leállt az evangélium lendülete? Az embereknek nem kell Krisztus és az Ő egyháza, amikor én is csak álarcként viselem a keresztény nevet és megtévesztem környezetemet, mintha…
Pacsai János parókus

A megbocsátás rítusa
A megbocsátás vasárnapján az egyház kéri tőlünk: most már ne
csak gondolatban és érzésben, hanem tettekben, cselekedettel bocsássunk meg egymásnak. Az egyház az elmúlt hetekben felkeltette bennünk a megfelelő érzéseket és gondolatokat. (Zakeus, Vámos
és Farizeus, Tékozló Fiú, Utolsó ítélet) Valójában mindig ez a folyamat történik velünk: a gondolat szüli az érzést, az érzés indítja
az akaratot, a cselekvést. „ Ha nem bocsátotok meg… a ti mennyei
Atyátok se bocsát meg” és akkor az a sok leborulás, böjt, imádság,
templomba járás hiábavaló lesz.
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Az első lépés, milyen fontos! De nem könnyű! A tisztesség kedvéért a megbocsátási gesztusunk
lehet, hogy csak formalitás (képmutatás) lesz, de ebben az első lépésben benne van a vallomás, hogy
én rosszabb vagyok, mint a másik. „Aki a bűnösök között az első én vagyok”- nagyon nehéz ezt a
felismerést elfogadnunk. Önigazoló magatartásunkat talán ez provokálja, hogy oda kell fordulnunk a
másikhoz és bocsánatot kell kérnünk. A szentek életét olvasva láthatunk olyan példákat, hogy aki
nem volt erre képes az mindent tönkre tett, életének egész küzdelmét, erőfeszítését. Ha én teljes szívemből őszintén szeretnék megbocsátani, ehhez segítséget kell kérnem az Úrtól, hogy jöjjön a könyörüljön rajtunk, de ne csak rajta, vagy rajtam, hanem rajtunk, akik neheztelünk egymásra. Isten
segítsége nélkül nem megy. Meg kell tennünk ezt a kibékülést a templomban, mert az Úr ezt kívánja
tőlünk. Kérjünk egymástól bocsánatot és bocsássunk meg egymásnak. Bocsáss meg nekem kérem a
másikat és kapjuk a választ: Bocsásson meg nekünk az Úr!
Pacsai János parókus

Fókuszban a böjt
Szerviz- bizonyos javításokat el kell végeznünk!
Itt van a nagyböjt ideje,
mely megnyitja az utat az önvizsgálatra és az önmegtagadásra. Egy
fontos időszak, hogy újból ellenőrzésbe vonjuk életünket. A böjt
célja, hogy nagyobb tudatossággal
fogadjuk el, hogy életünk függ Istentől. Így elérkezett az idő, hogy
felélesszük magunkban az Istennel
való kapcsolatunkat. Ideje annak is,
hogy odaforduljunk azokhoz a kevésbé szerencsés emberekhez, akik
környezetünkbe élnek. Irgalommal
és szeretettel forduljunk a betegek,
öregek, szegények, árvák felé. Ne
csak a periférián élők, hanem a családunk is nagyobb figyelmet érdemel, hogy örömteli kapcsolatot alakítsunk ki. A nagyböjt egy új kezdet,
amit Isten ajándékoz az embernek.
Az egyház hív bennünket: „Jó és hű
szolga lépj be Urad örömébe”. Isten
ezt a ki nem fogyó boldogságot nekünk készítette, akik szeretjük őt. A
bűnbánat könnyeivel ami személyes
elkötelezettség, tisztára mossuk szívünket, a jóságunkkal, az irgalmas cselekedeteinkkel
növeljük erényeinket. A böjti lelkiség és szertartásai segítenek bennünket abban, hogy változtassunk hozzáállásunkon, hogy előkészüljünk a feltámadás nagy találkozására.
Pacsai János parókus
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A Nagyböjt első hete
Megnyílik számunkra az aréna, amint Mózes megkapta a kőtáblákat, Illés bezárta a menynyek csatornáit, a kemencében nem égtek el a fiatalok, Dániel összezárta az éhes oroszlánok állkapcsát, hogy mindezekhez erőt kapjanak a böjt adott nekik lehetőséget. Legyen számunkra ez az időszak alkalmas arra, hogy rátaláljunk a bűnbánatra, és visszatérjünk a mi Istenünkhöz. Az Egyház
ünnepein keresztül ellenőrizzük böjtünket, tartózkodjunk a vágyak kielégítésétől, a haragtól, a hamisságtól. Ha ezek párosulnak az aszketikus erőfeszítéseinkkel, akkor igaz a mi böjtünk. Adjunk
kenyeret az éhezőknek, nyissuk meg házainkat a szegényeknek, vegyünk bátorságot, hogy az imádság, tisztaság szentségét megvalósítsuk saját életünkben.

Keressük meg lelkiatyánkat, kérjünk segítséget, hogy együtt az egyházzal készítsünk egy
nagyböjti tervet lelkiállapotunknak megfelelően. Lelkiállapotunk felmérését végezzük el.
Pacsai János parókus

Tizedet adni a napjainkból
Egy évben Istennek 365 napból 40-et adunk (nagyböjt), ahogy az ószövetség rendelte,
hogy mindenből, amit csak bírsz tizedet adjál Istennek. Az idő lett mára a legféltettebb kincsünk. A
hiánya miatt leszünk idegesek. A legszebb ajándék, amikor az időnkkel ajándékozzuk meg a másikat. Isten most ezt kéri tőlünk, hogy szánjunk Rá időt.
Pacsai János parókus

SZÍR SZENT EFRÉM FOHÁSZAI

- imádkozzuk minden nap a hétvégeket kivéve
ÉLETEM URA ÉS URALKODÓJA! Ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás kegyelmét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság,
állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy
örökkön-örökké. Ámen.
Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek és könyörülj rajtam!
(12-szer)
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy
örökkön-örökké. Ámen
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Eseménynaptár
Január 30. három püspök ünnepe- Atanáz püspök egyházközségünkbe látogat, a liturgia 17.00-kor kezdődik
Január 31. Görögkatolikus farsangi bál Nyíregyháza
Február 02. Urunk találkozása Simeonnal – gyertyaszentelés- gyertyát biztosítunk 17.00
szent liturgia
Febr.07.. I. Halottak szombatja Elhunyt szeretteinkért végez az Egyház szent liturgiát és
panachidát a halottak szombatjain. Az elhunytakról (betűrend szerint- hramota) megemlékező hramoták szombatonként 17.00-kor kezdődnek. A hramotát az egyházközségi irodában
(parókusnál vagy Kovácsné Marikánál ) lehet bejegyeztetni.
Febr. 16. Nagyböjt kezdete - szigorú böjt
Febr. 22. Katolikus iskolák javár a gyűjtés

Hramota-Halottakról való megemlékezés
Görög Katolikus Templomban

2015. év
február
7.
február 28.
március 7.
március 14.
május
23.
Mindig szombaton 17 órakor.

Imádkozzunk együtt!
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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

2015 Kötelező gyűjtések (püspöki körelvélből)
A 2015. esztendőben az alább jelzett vasárnapokon tartunk gyűjtéseket.
Kérem a főtisztelendő atyákat, hogy azokat kellően készítsék elő, tudatosítva híveinkben a célok fontosságát, és azt, hogy a gyűjtésekben is
összetartozásunk jelét lássák. A gyűjtések időpontjait az előjegyzési
naptárba jegyezzék be, és egy héttel korábban a hirdetésről se feledkezzenek meg:
- Katolikus iskolák javára: február 22.
- Szentföldi zarándokhelyeknek: március 29.
- Papnevelés céljára: április 26. (Inaszakadt vasárnapja)
- Péter-fillérek: június 28.
- Missziók számára: október 18.
- Karitász javára: november 22.

Megváltozott!
az egyházközség bankszámlaszáma:
CIB bank 10700086-68691925-51100005
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Családi Bibliaolvasás
Amennyiben szeretnénk gyermekeinket is bevonni a biblia olvasásába, akkor ne a játék idejükbe tegyük, hanem inkább az esti órákban,
amikor a vacsorához asztalhoz ülünk és az
egész család együtt van. Amikor még picik a
gyermekeink, apa vagy anya olvasson, de ahogyan növekednek már ők is olvashatnak ilyenkor már lehet képes bibliából olvasni. Az olvasás a gyermekek egyik legnagyobb öröme, még
ha úgy is tűnik, hogy nehéz feladat megtanulni olvasni. Ne túl sokat és túl gyorsan olvassunk. Engedjük, hogy a szavak végig folyjanak rajtunk, átmossák gondolatainkat, hogy az üzenet szívünk
legmélyére jusson. Egy fejezet elegendő egy napra. Jézus életével kezdjük, az evangéliumokkal:
Máté, Márk, Lukács, János. Az evangéliumok után lehet Pál apostol leveleit olvasni, hiszen ez nekem szóló személyes hangnem, mintha valakivel beszélgetnék. Segít realizálni azt, aki beszél hozzám. Amikor végig olvastunk egy-egy szakaszt beszélgessünk róla: nekem mit üzen, ne aggódjak, ha
nem értek egy részt, koncentráljak arra, amit már megértek. Minél többet olvasom, annál többet fogok megérteni. Figyeljek oda a másik véleményére, hiszen lehet, hogy ez segíti elő bennem a további megértést. Próbáljak naponta egy-egy verset memorizálni, amely megragadta figyelmemet és ezt a
következő napon is ismételgethetem, mint egy imádságot. Többször is elismételhetjük együtt azt a
mondatot, hogy rögzüljön a gyermekekben is, esetleg ezzel térhetnek nyugovóra.
Pacsai jános parókus

Imádkozzunk együtt!
Ima a nagyböjt kezdetén
Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze tengeren
levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére
nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi
törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével a földön megjelenvén,
negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted, és megszentelted,
kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal,
őszinte alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel,
gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat,
hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk.
Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink
incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől,
megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények-követőjévé emeljen,
hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg.
Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel
együtt dicsőítést zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
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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!
Jézus utasítása a böjttel kapcsolatban:
„Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot,
mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom
nektek: megkapták jutalmukat.
Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd
meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek,
hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben
is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát,
megjutalmaz.” Mt 6,16-18

„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

