
„Pünkösd után” egy új időszak kezdődött életünkben 
 „Az apostolok szinte mindig böjtöltek”  

(Aranyszájú Szent János 57. homíliája Máté evangéliumához) 

 Az apostolfejedelmekről elnevezett 

böjt a kereszténység első századaiba nyúlik 

vissza. A legrégebbi bizonyosságot Nagy 

Szent Atanáz nyújtja Konstantin császárhoz 

írott levelében. „pünkösdöt követő héten...”  

Húsvét, mennybemenetel, pünkösd az ün-

neplés és öröm ideje, velünk az Úr és táplál 

minket. A pünkösd után pedig a minden-

szentek vasárnapjával egy új időszak követ-

kezik, Máté evangélista így közvetíti Jézus 

szavait: Vajon gyászolhat a násznép míg velük van a vőlegény? Eljönnek a na-

pok amikor elveszik a vőlegényt tőlük, akkor majd böjtölnek.” (Mt 9,15) A pün-

kösdi hét után fontos, hogy megtisztítsuk gondolatainkat, mert ez tesz méltóvá, 

hogy a Szentlélek templomai legyünk, ne csak pillanatokra, hanem egész éle-

tünkben. Ezért nagyon üdvös ez a hagyomány, hogy az örömteli időszak után 

ismét megzabolázzuk önmagunkat és felfrissítsük testünkbe fogadni tudjuk Is-

ten ajándékait. Az apostolokról elnevezett böjti időszak időtartalma aszerint 

változik, milyen korán van a húsvét. Az apostolokhoz kötődve megérthetjük, 

hogy rajtuk keresztül számos előnyt, kegyelmet kapunk saját erőfeszítéseink-

hez, ebben az időszakban érdemes az újszövetség cselekedeteit és az apostolok 

leveleit olvasni, hogy ezek az üzenetek élővé váljanak. A böjtben tanáraik és jó 

példát, jó gyakorlatot mutatnak nekünk. Ma is érvényes, hogy a böjti szabá-

lyokban a lelkiatyai vezetésével, józan ésszel gondolkodjon erről. Fontos a tisz-

tánlátás, hogy úgy vezessük a híveket, hogy egyéni erejüket figyelembe ve-

gyük. A mértékletesség a lelki tökéletesség kiindulása. A pásztorok pedig fon-

tolják meg az apostol szavait: „Minden szabad, de nem minden használ. Min-

den szabad, de nem minden szolgál épülésre. Senki se keresse a maga javát, 

hanem a másikét.” (1Kor 10, 23-24)   Pacsai János protopresbiter, parókus 
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 Lelkiélet 
 

 Mi a lélek? A lélek olyan erő, 

amelyet Istent lehelt bele az ember sze-

mélyébe, s ezzel fejezte be annak terem-

tését. Minden földi lény Isten parancsára 

a földből jött létre. Ilyen eredetű a maga-

sabb rendű teremtmények szellemi, pszi-

chés része, amelyek közül azonban az 

emberé összehasonlíthatatlanul tökélete-

sebb.  

 A lélek, mint Istentől származó 

erő, tud Istenről, keresi Őt, s egyedül 

Benne talál nyugalmat. Miután titokzatos 

lelki érzékkel meggyőződött a maga iste-

ni eredetéről, átérzi teljes függőségét Tő-

le, s ráébred, hogy mindenképpen az Ő 

kedvében kell járnia, csak Neki kell él-

nie. Lelki életünk érzékelhetőbb jelensé-

gei közé tartozik mindenekelőtt:  

1. Az istenfélelem. Minden korban, 

minden népnél és fejlődésük minden fo-

kán általában tudják, hogy van egy fel-

sőbb rendű lény, Isten, Aki mindent te-

remtett, Aki mindenen uralkodik, és min-

denről tud, Akitől mindenki és minden 

függ, Akinek kedvében kell járni, Aki 

megítél és megjutalmaz mindenkit tettei 

szerint. Ilyen természetünk hitvallása, 

amint az a lélekbe be van vésve. Ezt vall-

va a lélek áhítattal tiszteli Istent, megte-

lik Isten félelmével.  

Meg kell jegyezni, hogy a természeti népek istenfogalma és vallásos 

élete egészen különböző szinteken áll. Ide kell sorolni még a legtorzabb, legpri-

mitívebb bálványimádást is, ahol szintén tisztelnek valamilyen emberfeletti 

erőt. A keleti népekről általában el lehet mondani, hogy fejlett istenfogalommal 
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és vallásos élettel rendelkeznek, pl. a hinduk, óperzsák, zsidók, később a sze-

mita és türk mohamedánok, stb. Az ógörögök és a rómaiak viszont ellaposítot-

ták, emberivé tették isteneiket, földi valóságokból próbálták megérteni az iste-

nit. Hasonló különbség még ma is létezik a keleti és a nyugati teológia között, 

mert az előbbi döntően Istenből indul ki, míg az utóbbi az emberből.  

2. Lelkiismeret. Még ha fel is tudja ismerni a lélek, hogy Isten akaratának 

a teljesítésére hivatott, azt mégsem tudná megtenni, ha nem vezetné benne a 

lelkiismeret. Mintha természetünk előbb említett hitvallása szerint, az isteni 

mindentudásból kapna lelkünk egy cseppet, Isten belénk vési az Ő szentségé-

nek, igazságosságának és jóságának a követelményeit is, hogy lelkünk maga 

ügyeljen ezek teljesítésére, s maga ítélje meg jó vagy rossz állapotát.  

A lelkiismeret tehát jelzi bennünk a helyeset és a helytelent, az Istennek 

tetszőt vagy nem tetszőt, amit meg kell tennünk, s amit nem szabad megten-

nünk, stb., de nemcsak jelzi ezeket, hanem erővel kényszerít teljesítésükre, s 

amikor teljesültek, kielégült örömmel jutalmaz meg, vagy ha nem teljesültek, 

akkor lelkiismeret-furdalással büntet. A lelkiismeret törvényhozó, törvényőrző 

és törvénykező, megítélő. Úgy őrzi Isten törvényét mindannyiunk természeté-

ben, mint valamikor a kőtáblák a tízparancsolatot.  

3. Vágyunk a tökéletességre, már  kifejeződik az általános ember i törekvés-

ben minden jóra, szépre, hasznosra vagy csak valamivel tökéletesebbre, s ma-

gasabb fokon megmutatkozik a földi, anyagi dolgokkal való elégedetlenségben. 

Mit jelent ez a kielégületlenség? A lélek semmilyen anyagi dologgal nem elég-

szik meg, hiszen Istentől származik, Istent keresi, Őt szeretné érzékelni, s a Ve-

le való kapcsolatban, Benne kíván megnyugodni. Bármilyen anyagi jólétben él 

valaki, általában minden kevés neki. És keres, egyre tovább keres. Ha talál is 

valamit újra eldobja, tovább keres, és megint eldobja. Így megy vég nélkül, s 

ez annyit jelent, hogy nem azt keresi, amit kellene, s nem is ott, ahol kellene.
   

 Nem szemléletesen tanúskodik ez arról, hogy van bennünk egy olyan erő, 

amely a földről és az anyagi dolgokról a magasba, a lelkiek felé vonz bennün-

ket? Rejtetten, a tudat alatt még ma is szinte mindenkiben megvan a tökéletes-

ségre, a szentségre való vágy, illetve annak tisztelete, elismerése.  

Az emberi szellem csak az állatok közül emel ki minket, míg a lélek 

csaknem az angyalok szintjére emel bennünket.  
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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. 

 

Júniusi programok 

 

Június 1.   Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kezdete.  

   Reggel 6-tól utrenye… 

Június 02.   10.30 órától Úrnapi körmenet a római katolikusokkal együtt 

Június 05.   Családi Nap 

Június 09.   Vasárnap délután 18.00 Talentumok beváltása a templomban 

Június13.   16.00 Esküvő: Vaszily Viktor és Novák Ildikó   

Június14.   Tanévzáró, hálaadó Szent Liturgia 9.30 

Június15-19  Papi lelkigyakorlaton veszek részt szent liturgia ezen a héten 

   nem lesz- 17.00 a szokott közös imádságok lesznek 

Június 25.    18.00 Keresztelő Szent János születésének ünnepe- gyógynö

   vény szentelés ( 24-én még zarándoklaton vagyok)   

Június 26-27 Szép Cserehátért 1. futam: Encs- Szeszta     

   ( péntek-szombat) 

Június 29.   Péter és Pál főapostolok ünnepe 
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Családi Nap 

 Egyházközségünk elhatározta, hogy előadásokkal, főzéssel, vetélkedővel 

egybekötött Családi Napot tervezünk. „Jöjj és láss, hogyan szórakozik a keresz-

tény család” címmel. Célunk: Családok megismerkedése, kapcsolatok erősítése, 

periférián élő családok lelki megerősítése, beilleszkedésük segítése. 

Időpont:  2015. június 5. péntek 

Helyszín:  Encsi Görög Katolikus         

  Templom udvara 

Tervezett program: 

14.00  Gyülekező , Főzés indítása 

16.00  Paraklisz 

16.30  Kommunikáció a Családban Előadó: Pacsai János 

17.30  Családi sport lehetőségei Magyarországon 

  Előadó: Barta József 

18.00  Kézműves foglalkozás, Ügyességi vetélkedők, Kötélhúzás 

19.00  Vacsora 

21.00  Gyertyás körmenet a kereszt körül evangéliumokkal 

Cél:   - Családok megismerkedése 

  - Kapcsolatok erősítése 

  - Periférián élő családok lelki megerősítése, 

  beilleszkedésük segítése 

A kazincbarcikai Szent Illés foci kupán a gyermekeink 4. lettek. Íme a 

„csodacsapat”: Szopko Dávid, Tirpák Zsanett, Pacsai Cirill, Ko-

vács Máté, Kovács Marcell, Kiss László, Kiss Viktor, Nagy Dá-

niel, Edző: Kiss László. Gratulálunk nekik. Isten éltesse őket!  

http://screenshots.en.sftcdn.net/en/scrn/36000/36233/fifa-football-30.jpg
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 „Drótszamaras” kirándulás a Szép Cserehátért 

 

futam Encs- Szeszta  

időpont:             

június 26-27    

( péntek-szombat) 

futam Encs-Gagyapáti 

július 23-24      

( csütörtök-péntek) 

futam Encs- Viszló 

augusztus 27-28 

( csütörtök-péntek) 

  

 Az egyházközség tagjainak és a közösséghez csatlakozni vágyóknak sza-

badidős és sport programokat, városi, megyei és nemzetközi szinten szeretnénk 

lehetőséget adni a szép cserehát programon belül. Rendezvényeinket áthatja a 

családias hangulat az oldottság, Isten közösségteremtő ereje. Ebben az eszten-

dőben a nyár folyamán szeretnénk összekapcsolni a sporttevékenységet, me-

gyénk egyik kulturális és történelmi hagyományokban gazdag vidékének meg-

ismerésével.  A táborozás során az esti beszélgetések alkalmával lehetőség nyí-

lik arra, hogy a résztvevők minél több ismeretet szerezzenek egyházunk életé-

vel kapcsolatban. 

A szakmai vezetője: Barta József igazgató úr  

A technikai vezetője: Kovács Attila gondnok  

Jelentkezni : Pacsai János atyánál lehet jelentkezési sorrend szerint. 
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Imádkozzunk együtt 

 Gyors és biztos vigasztalást adj a te szolgáidnak, Jézusom, midőn lelkünk 

elcsügged! Ne hagyd el szolgáidat a szorongattatásban, s ne távozz szívünkből 

a viszontagságok között, hanem siess mindenkor segítségünkre! Közelíts hoz-

zánk, közelíts, ó mindenütt Jelenlévő, légy mindenkor velünk, mint apostolaid-

dal, és egyesülj mindazokkal, akik téged szeretnek, ó Irgalmas, hogy veled 

egyesülten magasztalhassuk és dicsőíthessük a te legszentebb Lelkedet!

(pünkösd hétfő ikosz Rómanosz költeménye.) 

Szent Zsófia Egyházi Nyári Iskola 

Előny az angol 

és német nyelv 

Június 15-28 

reggel 9- 16-ig 

Encsi görögkatolikus 

templom 

Érdeklődni a parókián! 
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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  

 Ahhoz pedig, hogy megnyíljon Isten Lelkének az Útja hozzánk, eljött, 

megtestesült, tanított, szenvedett, kereszthalált halt, feltámadott és a mennybe 

emelkedett a várva-várt Szabadító 

Messiás, Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia. Atyjához való visszatérése előtt 

vigasztalóan magyarázta meg tanítványainak küldetése kapcsolatát a Szentlé-

lekkel: „Én az igazat mondom nektek: jobb lesz nektek, hogy Én elmegyek, 

mert ha nem megyek, a Vigasztaló sem jön el hozzátok”  /Jn 16,7/. És még ko-

rábban Jézusnak ehhez a szavaihoz: „aki hisz Énbennem… 

annak belsejéből élővizek folyamai erednek”  /Jn 7,38/. Te-

ológus Szent János evangélista a következő magyarázatot 

fűzte: „ezeket pedig a Lélekről mondta, Akit a Benne hí-

vőknek kell megkapniuk, ugyanis akkor még nem jött el a 

Szent Lélek, mert még Jézus nem dicsőült meg”  /Jn 7,39/. 

Tehát először a megtestesülésben és szenvedésben meg-

alázkodó Istenembernek kellett megdicsőülnie ahhoz, hogy 

eljöjjön, s a Benne hívőket eltöltse Szent Lélekkel. És Ő 

eljött, eltöltötte a hívőket, aminek döntő jelentősége volt, 

hogy Pál apostol csodálkozva kérdezte meg a korinthusi 

keresztényeket: „Hát nem tudjátok, hogy Isten temploma 

vagytok, s Isten Lelke lakik bennetek?”  /1Kor 3,16/ 


