
ÚTRAVALÓ NYÁRRA 
 

 Szent János apostol úgy fogalmazott, 

hogy a terv abban áll, hogy egységbe kerül-

jünk (Egyház), mint Isten szétszórt gyerme-

kei. Ez a terv nem ellenkezik a minket kö-

rülvevő világ átalakításával. Hangsúlyozza 

Pál, hogy a mi együttműködésünk, hozzájá-

rulásunk és munkánk szükséges ehhez.  

Meghívottak vagyunk. Nehezünkre esik va-

jon ezt az életmódot vállalni? Van-e kitartá-

sunk az összetartáshoz? Elviselem-e a má-

sik gyengeségeit? Olyan korszakban élünk, ahol a saját emberi ter-

veinket a másik embertől veszélyeztetve érezzük, ahol ki vagyunk 

téve az idő megpróbáltatásainak, a korlátozó körülményeknek, s 

ezért alapvetően bezárkózunk. Ez együtt eltöltött idő (iskolai évek) 

fenntartás nélkül jelenti azt, hogy az Úr nevében hivatottak vagyunk 

segíteni másokat és életünk legjavát adni.  

Minden nyár ennek az életmódnak a próbája: megyünk-e templom-

ba, üdvözöljük s szóba állunk-e egymással, kíváncsiak vagyunk-e 

egymás életére. A pihenés, a szabadság, a gondatlanság lemossa ar-

cunkról mindazt, ami csak mázként ragadt ránk, és beragyogja éle-

tünket az a lényeg, ami szívünk legmélyén történt. És ez a jó, és ör-

vendetes hír boldogító tudata,  a szív legmélyén létrejött események 

töltik el lelkünket s ez adja meg számunkra a békés és nyugodt pihe-

nés örömét. 
          Pacsai János parókus 

II. évfolyam 7. szám  2015. július 



 2 
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 Egyházatyák gondolataiból: 

 Áldjuk az Urat a megpróbáltatások közepette is, mert ez 

lelkünk javára válik!  

 

  „Az, aki buzgón szereti Istent, annak gondolata állandóan fent 

jár, ahol az van, akit megszeretett.” Damaszkuszi Szent János 

 „A kereszténységnek sok ismertető jele van, de ezek között 

legkiválóbb a keresztény szeretet.”Aranyszájú Szent János 

 „Ez a három dolog hoz hasznot: Az Urat félni, imádkozni és a 

felebarátnak jót tenni”. Poimén atya 

 

Gyógynövény és virágszentelés volt Keresztelő 

Szent János születésének ünnepén 
  

 A keleti egyházban még 

sok helyen ma is él az ősi nép-

szokás. A Liturgia elvégzése 

után a templomkertben kétol-

dalt sorban állnak a hívek, ma-

guk előtt tartják a gyógynö-

vény csokrokat. A csokorban 

szalaggal összefogva minden-

fajta gyógynövény van: fehér-

üröm, fodormenta, Szent János 

tüze, kamilla, cickafark, ezerjófű, kukoricalevél, búza, árpa kalász 

stb. A szokásos kezdet után a pap megtömjénezi a virágokat, majd 

könyörgést végez, amelyben áldást kér, hogy a megszentelt gyógy-

növények a betegség és minden rossz ártalma ellen hathatós gyógy-
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szerül szolgáljanak „Te, aki kimondhatatlan kegyességed folytán 

úgy rendelkeztél, hogy a növények ne csak az állatok táplálására 

szolgáljanak, hanem a beteg test gyógyítására is…”  

Az áldás végén a pap szentelt vízzel hinti meg a virágokat. A 

szentelt füvek és virágok korábbi nagy súlya az embergyógyításban 

visszaszorult (Általános az egészségügyi ellátás), már szinte mini-

mális. A Teremtő a természettel jól működő eszközt adott az ember 

kezébe. Ezek a növények Isten eszközei, az élet jelképei. Mennyit 

dacol egy kis virág a viharral szemben! A mai embert is mennyi vi-

har éri. Istenbe kell kapaszkodni és hinni, hogy amint a vihar meg-

erősíti a fák és növények gyökereit, úgy minket is megerősít az élet 

vihara, hogy edzettebbek legyünk. 

A gyógynövények virágzási ideje Keresztelő Szent János szü-

letésének idejével esik egybe. A vallásos gondolkozás rögtön meg-

találta a párhuzamot, ami az emberiséggel egyidős, és így teremtett 

belőle vallási hagyományt. 

„Áldd meg Uram Szent János közbenjárására mindazokat, akik eze-

ket maguknál tartják… ahová vitetnek, oda egészséget árasszanak” , 

és legyen bátorságunk minden kísértés és gonoszság közepette az 

élethez. 

         Pacsai János parókus 

2015. június 29- július 6. között a nyá-

ri szabadság alatt Tyukodi Attila             

perei-ináncsi parókus helyettesít.                

Elérhetősége: 06-30 8148434 
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2015 nyár hétköznapi szent Liturgiák 

 

Június, július, augusztus 

A reggeli liturgiák csütörtök, péntek, szombat 

7.00 órakor kezdődnek.  

Az esti liturgiák hétfő, kedd, szerda              

17.00-kor a megszokott rend szerint. 

 „Drótszamaras” kirándulás a Szép Cserehátért 
 

futam Encs-Gagyapáti július 23-24 

( csütörtök-péntek) 

futam Encs- Viszló augusztus 27-28 

( csütörtök-péntek) 

 

MISSZIÓS IRODA   

Miskolc, Szeles u. 39. (Búza téren a székesegyház mögött) 

Ha hangulatingadozások nehezítik éle-

tét, vagy kilátástalannak látja helyze-

tét, esetleg nem tud mit kezdeni az Önt 

érő stresszhelyzetekkel,  vagy túlzottan 

aggódik teljesítménye miatt, netalán megmagyarázat-

lan, heves rosszullétek kerítik hatalmába, vagy sú-

lyos veszteség érte, talán szeretné önértékelését ja-

vítani, önismeretében növekedni,vagy párkapcsola-

ti, gyermeknevelési kérdések gyötrik  
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Segítséget kérhet pszichológusunktól!  

Szentesiné Miklós Andrea 

klinikai szakpszichológus, családterapeuta, videotréner.  

a görögkatolikus Missziós Irodában július 3-án és 24-én, majd 

minden hónap 1. és 3. péntekjén délután 3 órától előzetes beje-

lentkezés alapján: 06 46 792 713 vagy 06 46 792 718 

Lelkiéleti tanácsok, gyóntatás! Szentesi Csaba atya a 

görögkatolikus Missziós Irodában július 3-tól minden hónap 1. 

péntekjén délután 3 és 6 óra között. 

         „Qui successimus” kezdetű pápai bulla 

 

 „FERENC PÜSPÖK, ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA.  

A dolgok örök emlékezetére.  

Kik a boldog Péter utódai vagyunk, arra törekszünk, hogy nagy buz-

gósággal az Úr egész nyájának lelki javát keressük. Midőn a ma-

gyarországi Miskolci Apostoli Exarchátus a hívek létszáma, vala-

mint a hit szolgálatában álló saját egyházi patrimónium tekintetében 

nagy gyarapodásnak indult, meghallgatva tiszteletreméltó testvérün-

ket, a Keleti Egyházak Kongregációja bíboros-prefektusát, ugyan-

azon Apostoli Exarchátust Eparchia rangjára emeljük, a maga jogai-

val és kötelezettségeivel, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék alá ren-

deljük, tiszteletreméltó testvérünket, Orosz Atanáz eddigi miskolci 

apostoli exarchát ugyanazon Eparchia püspökévé kinevezzük, áthe-

lyezve őt Panium címzetes püspöki székéből, s felruházva őt mind-

azon jogokkal és kötelezettségekkel, melyeket a Keleti Egyházak 

Törvénykönyve ezen hivatalhoz rendel. Minden, az Apostoli Exar-

chátus területén szolgáló pap az új eparchiába inkardinálódik.  

 Hasonlóképpen az ugyanazon terület parókiáiból származó 

papnövendékek az új egyházkormányzati egységbe vétessenek fel. 
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A végrehajtásról készüljenek el az ilyenkor szokásos okmányok, s 

küldessenek el a Keleti Egyházak Kongregációjához. Azt akarjuk, 

hogy ezen Apostoli Konstitúció azonnal hatályba lépjen, minden 

ellenkező dolog ellenére.  

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2015. esztendejében, március 

19-én, pápaságunk 3. évében.” 

Irotai zsolozsmástábor  
 Július 13. és 16. között ismét megrendezzük az évek óta már 

hagyománnyá vált zsolozsmástábort Irotán, melyet kedden és szer-

dán Kocsis Fülöp érsek atya, metropolitánk kísér elmélkedéseivel. 

Kérem a kedves paptestvéreket, hogy egyházközségeikben hirdes-

sék a tábor lehetőségét, biztassák a zsolozsmánkat szerető híveket 

a részvételre! Jelentkezni Urbán Arielnél június 30-ig lehet az 

uariel75@gmail.com elektronikus címen illetve a 30-824-2843-es 

telefonszámon. 

Családi nap Szerencsen  
 Szeretettel értesítem a kedves paptestvéreket, hogy a Miskol-

ci Egyházmegye családi napot szervez 2015. július 4. napjára 

(szombat), Szerencsre. Örömmel hívom és várom nemcsak a pap-

családokat, hanem egyházközségeink hívő családjait erre a kötet-

len együttlétre. Szeretettel várunk titeket az alábbi programokkal: 

lesznek gólyalábas komédiások, bábszínház, ugrálóvár, előadás a 

családok örömeiről és nehézségeiről, mászófal, kiscsoportos be-

szélgetések, népzenei koncert, zenebohóc, Napsugár zenekar, tánc-

ház, kutyasuli, lovasíjászat, ügyességi vetélkedők, arcfestés és még 

sok minden más. 

Regisztrációs díj 1.000 Ft családonként, amely a helyszínen fize-

tendő. 

Jelentkezni június 30-ig a jelentkezes@exarchatus.hu email címen 

vagy a parókus atyáknál lehet! 
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Imádkozzunk együtt 

 KI MINDEN IDŐBEN ÉS MINDEN ÓRÁBAN, a mennyben és a földön imádan-

dó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sokirgalmú Istenünk, Ki az iga-

zakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, Ki a jövendő javak ígérete által min-

denkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ezen órában a mi imánkat is, 

és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására! Szenteld meg lel-

künket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölccsé és jó-

zanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalom-

tól és lelki szenvedéstől! Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő vé-

delmük mellett megőriztetve és általuk taníttatva, a hit egységére és megköze-

líthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön-

örökké! 

 
Július 

Július 19-én Vasárnapra Máriapócsi zarándoklatot szervezünk 

autóbusszal a Szent Illés búcsúra. Jelentkezni a közösségi pontban 

vagy a szervezőknél lehet. Ezen a vasárnap szombaton 18.00 órakor 

tartjuk a vasárnapi liturgiát a zarándoklat miatt.  

 

Idén 30 éve, hogy elkezdő-

dött az encsi görögkatolikus 

templom építése, húsz éve, hogy 

felszentelték és aktuálissá vált 

egy belső tisztasági festés és elen-

gedhetetlen a nyílászárók festése. 

Adományokat a pénztárosnál le-

het befizetni. Áldd meg Uram 

azokat, akik szeretik házad ékes-

ségét!                                         

Pacsai János parókus 
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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  

 „Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál 

élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív 

gondolatait és érzéseit” - olvassuk a Zsidókhoz írott levélben (4,12). Valóban 

az Isten szava életet adó Szó. Teremt, gyógyít és világosságot ad. A viharos 

tengeren az apostolok félelmükben Jézushoz fordultak: „»Uram, ments meg 

minket, elveszünk!« Jézus ezt mondta nekik: »Mit féltek, kishitűek?« Aztán föl-

kelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt” (Mt 8,25-

26). A jerikói úton egy vak ember kiáltott Jézus után: 

„Dávid fia, könyörülj rajtam!” Ő megkérdezte: „»Mit 

akarsz tőlem, mit tegyek?« Azt válaszolta: »Uram, hogy 

lássak!« Jézus így szólt hozzá »Láss! Hited megmentett té-

ged«” (Lk 18,41-42). Jézus szavának – amelyet a Biblia 

közvetít számunkra – ma is ereje van.  

 Ha hitbeli bizonytalanság homálya vesz körül, ha 

nyugtalanság, félelmek gyötörnek, ha a bűnök tartanak fog-

va, vegyük kezünkbe a Szentírást. És ha türelmesen olvas-

suk, megtaláljuk benne az útmutatást, amely a fényre, a 

gyógyuláshoz, a lelki békességhez vezet. Megtaláljuk ben-

ne Isten válaszát kérdéseinkre. 


