II. évfolyam 1. szám 2015. január

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe…
Jézus Krisztusra emlékezve lépünk be az Új Évbe! Az új év alaphangulatát az adja meg, ha imádkozva lépünk be a 2015-ös évbe. Arra, hogy továbbra is fenntartsuk lelkünk éberségét a legjobb mód az imádság. Semmi
nincs olyan fontos mindnyájunk számára mint az, hogy továbbra is hűek
maradjunk Istenhez és kitartsunk az Ő egyházában. Keresztény hitünk,
mint komoly kincs megőrzése nagy feladat, sőt továbbadása gyermekeinknek fontos kihívást jelent.
Megfontolandó mindenki számára: Milyen életet szeretne élni, az új esztendőben? Szert tudunk-e tenni arra a szeretetre, örömre, hitre, ahogyan a
nagy elődeink megélték a hétköznapjaikat és most szentként tekintünk
rájuk? Mit lehet tenni a bennünket szorongató kísértésekkel?
Az Úr Jézus megengedte, hogy elkezdjük ezt az évet és lehetőséget kínál, hogy
üdvösségünket munkáljuk. Legyen időnk az imádságra, hogy a napokat jól felhasználva növekedjünk-erősödjünk a hitünkben! Most az Egyház hív és vár bennünket, hogy
együtt imádkozzunk. Imádsággal és hittel viseljük el egymást, bocsássunk meg egymásnak és senkit ne ítéljünk el! A kitartó ima magával hozza a misztikus tapasztalatot,
ahol már csak Isten és én vagyok és már Isten neve nemcsak a szánkon van, hanem a
szívünkbe is és egy szájjal és egy szívvel fordulunk hozzá.

Amikor a keresztény szeretet kiárad, akkor a világ is megismeri azt az örömöt,
amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Ez a keresztény szeretet, ami mindenkit
kézen fog és elvezet Istenhez. Kétséget kizárólag ma is megszólít bennünket a mi
Urunk és Istenünk: „Arról ismernek majd meg titeket, hogy szeretettel vagyok egymást iránt”(Jn13,35) Isten soha nem hagyja magára a hűséges szerető gyermekeit.
SOHA!
Imádkozom én is Értetek, hogy továbbra is vigyázzon ránk mindenben az Ő
szeretete, irgalma és jósága őrködjön felettünk.

Boldog, áldott Új Évet kívánok! Pacsai János esperes-parókus
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Isten megjelenése a világban a legnagyobb kihívás
A karácsony, körülmetélés és vízkereszt hármassága, a tizenkét nap olyan lehetőséget ad nekünk, melyben egzisztenciálisan és szentségekben átélhetjük és megimádkozhatjuk, hogy Isten, népe közé jött,
közöttünk akar élni. Az egyház az a
hely, ahol Istennel lehet találkozni a
szentségekben, beoltódni, bekapcsolódni az ő életébe, átvenni erejét. A Krisztusban való élet azt jelenti, hogy közösségre lépek Istennel, (ezt adja a keresztség), és az egyház mint Krisztus teste,
folytonosan táplál bennünket a szentségei által. Jézus Krisztus személye egyesíti a teremtettet és a nem teremtettet, az
istenit és az emberit. Damaszkuszi szent
János azt mondja „Jézus Krisztus az
egyetlen új a nap alatt” a teremtett világban minden megismétlődhet, de
Krisztus születése egyetlen új dolog a
világ történelmében. Ezért Jézus Krisztus személye ma is nagy kihívás minden ember
számára, mert az emberek antropocentrikusan élnek, ahol az ember van a középpontban, míg Jézus Krisztus eljövetelével Isten került a középpontba. Az egyház Krisztus
teste, nem egyszerűen emberi szervezet, amit terhelnek a személyes hibák és mulasztások. Az egyház egy lelki kórház, ahol kezelik az emberek sebeit, egyetlen hely, ahol
fontos az élet. Jézus Krisztus megmondta, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és
bővebben legyen. Nincs két élet, evilági és túlvilági, egyetlen élet van, ami Istentől
származik és ezt csak ő tudja megújítani, a feltámadása által újjáéleszti.
Nagy szükség van az embereknek ma a tanításra, a képzésre (katekizmusra),
mert nem látják Krisztust. Nem látják az Isten-embert Jézus Krisztust. Isten- ember
barátai ma is élnek közöttünk ők a szentek. Rájuk érdemes figyelni, mert oda tudnak
vezetni bennünket a baráthoz. Lehet személyesen találkozni velük: papok hitoktatók,
szülők, szerzetesek, tanárok egyszerű emberek, akik hisznek, alázatosan elviselnek
mindent, akiken átvilágít Isten szeretete, ők a szentek. Krisztus születésének megértése,
azt jelenti: Krisztusban élek, tehát vagyok. Logikus döntés, melynek egzisztenciális következményei vannak. A felvilágosodás meghozta az individualizmust, a haszonelvűséget, a racionalizmust, mely súlyos börtönbe zárta az embert. A nyugati kultúra
bilincsei révén továbbra is fogságba tartja az embert. Minden karácsonyban meg van a
lehetőségünk, hogy kiszakadjunk a fogyasztói társadalom szorításából és krisztusi életre térjünk át, hiszen Isten legnagyobb ajándéka ez: a krisztusi élet.
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Vízkereszt- Nagy vízszentelés
Istenjelenés, amely az Úr keresztségében nyilvánul meg. Minden évben megtörténik velünk ez a csoda. A Szentlélek jön le a vízre és megváltoztatja természetes
tulajdonságait. Romolhatatlanná lesz, megőrzi frissességét éveken át. Ez a szentelt víz
megkapta a kegyelmet, hogy gyógyítsa a betegségeket, elűzze a démonokat és minden
gonosz hatalmat, megőrizze otthonainkat, szeretteinket, lakásunkat minden veszélytől,
hogy megszentelje a különböző tárgyakat, hogy egyházunk és otthonaik hasznára legyen.
Tartsunk otthon szentelt vizet és használjuk azt szükség szer int: megbetegedés, nagy utazás, diákok vizsgák előtt … Igyunk belőle bátran, hiszen lelkünk és
testünk gyógyulására szolgál. Erősíti lelkünket, amennyiben imával párosul. A mi
templomunkban megfelelő mennyiségű vizet szentelünk, hogy bárki számára bármikor
elérhető legyen.
Pacsai János parókus

Miért áldjuk meg otthonainkat szenteltvízzel?
Előző szolgálati helyemen voltak olyan istenfélő barátaim,
akik nem gyakorolták a vallást, de Isten léte nem volt kérdéses számukra. Amikor első alkalommal felkínáltam nekik,
hogy vízkereszt időszakában meglátogatom őket és szeretném
szentelt vízzel meghinteni otthonaikat és velük együtt imádkozni, először a meglepődés tükröződött arcukon, de a barátság miatt szívesen láttak.
A beszélgetések során elmagyaráztam, hogy ez a világ fogságban tartja az embert, sokszor megtapasztalva, hogy ellenséges terület számunkra. A gonosz miután rabszolgájává tette
az egész teremtést az emberi nem bukása miatt, szinte a föld
minden zegzugát befolyása alatt tartja. Egy ideig úgy tűnt
minden rosszat sikerrel megtehet, még a Mesterünket, Jézus
Krisztust is megpróbálta leigázni, de Ő halála és feltámadása
által széttépte a sátán bilincseit (bűneink adóslevelét) és újjáélesztette az életünket, felszabadított Isten fiainak életére. Ebben a spirituális csatában vesz részt az ember és amikor sikeresen kerül ki egy-egy
küzdelemből mindig csökken az a terület, amin az ördög uralkodik.
Hatalmas erőfeszítést kíván tőlünk keresztényektől, de akik Krisztusban élünk
a szentségeken, szentelményeken keresztül megerősít ebben a küzdelemben. Ezért
hintjük meg szentelt vízzel otthonaikat, hogy a lakásunk felszabadított terület, üdvösségünk színtere legyen.
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A lakás elsődleges színtere ennek a küzdelemnek. Van-e fontosabb helyszín, ahol élünk, mint a lakásunk? Mi otthon imádkozunk, dolgozunk, beszélgetünk
szeretteinkkel, barátainkkal, éljük házas életünket. Milyen más fontos hely lenne, amit
elsőként kell visszaszereznünk a gonosz hatalmából, amelyet időnként elfoglal az ellenség. Milyen megnyugtató erő, hogy életünkben van egy hely, ahol Isten lehet jelen,
ahonnét a szentelt víz permetezése kiszorítja az ellenséget, a sátánt. Az üdvösségünk
munkálásában leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy sakkban tartsuk otthonunkban az
ellenséget. A Vizkereszti-istenjelenési meghintés erejében bízva tudunk újra az egyház
medrébe visszaállni, életünket helyes mederbe terelni.
Pacsai János parókus

ESEMÉNYNAPTÁR
Január
1. Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete- vasárnapi liturgikus rend
5. hétfő 12.00 királyi imaórák, Vízkereszt előestéje, bűnbánati nap
6. kedd Vízkereszt - vasárnapi liturgikus rend- Nagy vízszentelés
6-16. Házszentelések ideje- kérem a személyes egyeztetést!
18-25. Ökumenikus imahét
19. hétfő Képviselőtestületi ülés 18.00 óra Téma: költségvetés, zárszámadás
30. péntek A három főpap ünnepe

Anyakönyvi statisztikai adatok a 2014-es évről
Egyházközségünkben esküvő: 2, keresztelés: 23, temetés: 9 történt.

Megváltozott!
az egyházközség bankszámlaszáma:

CIB bank 10700086-68691925-51100005
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STÓLADÍJSZABÁS 2015
Összeg

Pap

Kántor

Sekrestyés

Templom

Olvasott/csendes

1.200.-

1.200.-

---

---

---

Énekes

2.000.-

1.200.-

400.-

200.-

200.-

Panachidás

2.500.-

1.400.-

500.-

300.-

300.-

Csendes, egyszerű

9.000.-

5.000.-

---

2.000.-

2.000.-

Énekes

20.000.-

12.000.-

4.000.-

2.000.-

2.000.-

Temetés kántor nélkül

9.000.-

5.000.-

---

2.000.-

2.000.-

Temetés kántorral
Sírkő megáldása kántor nélkül

15.000.-

7.000.-

4.000.-

2.000.-

2.000.-

2.500.-

2.100.-

---

200.-

200.-

Sírkő megáldása kántorral
Harangozás elektromos
vezérléssel

3.000.-

1.600.-

1.000.-

200.-

200.-

1.000.-

---

---

300.-

700.-

Harangozás kézi húzással

1.000.-

---

---

500.-

500.-

Panachida

500.-

200.-

100.-

100.-

100.-

Hramota
Parasztáz, virrasztás a templomban
Parasztáz, virrasztás a templomon kívül

1.000-

500.-

300.-

100.-

100.-

2.500.-

1.400.-

700.-

200.-

200.-

3.000.-

1.700.-

700.-

300.-

300.-

Anyakönyvi keresés

1.000.-

500.-

---

---

500.-

I. Szent Liturgiák

II. Esküvők

III. Temetések

IV. Különfélék

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

6

Egyházfenntartás 2015-ben
Egyházközségünkhöz való tartozás egyik fontos jele az egyházközségi hozzájárulás, vagy régi nevén egyházadó befizetése.

Mi az egyházfenntartás?
Egyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint
egy független társadalmi szervezet, tehát a fenntartása alapvetően a
tagjaira hárul. Akit megkereszteltek annak kötelessége hozzájárulni
az egyház fennmaradásához akár gyakorolja a vallását akár nem.
Encsen és fíliáiban 468 személy vallotta magát egyházunkhoz tartozónak, vagyis görögkatolikusnak. A parókia, a templom, a pap, a
kántor, a sekrestyés abból él, amit a hívek adakoznak. Az egyházközség gazdálkodását állami és egyházi előírások szabályozzák és
ellenőrzik.
Bevétele a hívek r észér ől befizetett egyházközségi hozzájárulás, a hívek templomi adományai (per sely pénzek), egyéb külső támogatások (pl. önkor mányzati, pályázati) és a stólából a
templomnak járó részből tevődik össze.
Kiadásai a templom és a közösségi terem, egyházközségi
iroda épületének költségei (víz, villany, fűtés, telefon stb.), különféle karbantartások, javítások, fejlesztések, parókus fizetése, kántor
illetménye, takarítási díj (közösségépítés költségeihez való hozzájárulás (pl. Mikulás, hitoktatás, szegények karácsonya, nyugdíjas
klub…), irodaszerek stb.
Minden naptári év elején a képviselő testület megtárgyalja az
előző év zárszámadását és előkészíti a következő év költségvetését,
és felterjeszti a megyés püspökhöz jóváhagyásra. Mielőtt a püspökhöz felterjesztjük, a hívek megtekinthetik és véleményüket, észrevételeiket beépítjük.
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Püspök Úr a 2069/2002. számú leiratában meghatározza az
egyházközségi hozzájárulás (egyházadó) mértékét az alábbi módon:
„2003. január 1.-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély
stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de
legkevesebb évi négyezer forint legyen.” Hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy akinek pl. havi 60 ezer forint a keresete,
annak egy évben a hozzájárulása 7200 forint lenne.
Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben (havonta,
negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos lenne az év első
részében, mert a napi kiadásokat ebből fedezzük, s a közösségünknek nincsenek tartalékai.
A befizetés történhet:
átutalással:

CIB bank 10700086-68691925-51100005
postautalványon (sárga csekk)
Görög katolikus Egyházközség 3860 Encs, Váci Mihály út 36.
befizetheti pénzbeszedőinknél,
aki hamarosan fel fogja keresni a közösség tagjait.
Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk,
ezért a működtetés anyagi feltételeinek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: „Az Egyházat anyagi
hozzájárulásoddal is támogasd!”

Egyházközség Képviselő Testülete
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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!
IMA HÉT

2015
Krisztushívők egységéért
2015. január 18–25.
Jézus így szólt hozzá:
„Adj innom!”Jn 4,7

Olvasd naponta a Szentírást!
„Mennyei hazánkból kaptunk levelet. Ez a Szentírás,
amely megtanít minket, hogy jó életet éljünk.”
(Szent Ágoston.)
„Mindazt amit valaha megírtak, okulásunkra írták,
hogy a (Szent) írásból türelmet, vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.”
(Róm 15,4)

„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

