II. évfolyam 5. szám 2015. május

Pünkösd – az Egyház születésnapja
„Ha nem volna nálunk a Szentlélek, nem nevezhetnénk Jézust Urunknak.
„Senki sem nevezheti Jézust Úrnak, csak a
Szentlélek által” (1Kor12,3) Ha nem volna
Szentlélek közöttünk, akkor, mi hívek nem tudnánk imádkozni Istenhez. Azt mondjuk:
„A tyánk, ki vagy a mennyekben” (Mt 6,9) De
amint Krisztust nem nevezhetjük Úrnak, úgy Istent sem nevezhetnénk Atyának.
„Mivel ti fiak vagytok, Isten elküldte szívetekbe Fiának Lelkét, aki mondja bennünk: Abba,
Atya!” (Gal4,6) Azért amikor Istent Atyádnak
nevezed, emlékezz, hogy a Szentlélek indította
fel lelkedet, méltóvá téve téged ilyen megszólításra.
Ha nem volna velünk a Lélek, akkor nem
volna az egyházban sem bölcsesség, sem értelem szava, mert „egyik a lélektől a
bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől” (1Kor12,8).
Ha nem volna velünk a Lélek, akkor az egyházban nem volnának pásztorok, sem tanítók, mert ezek a Lélek által születnek, amint Szent Pál is mondja:
„A Szentlékek tett benneteket felügyelőkké, kormányozni az Úr és Isten egyházát” (ApCsel 20,28)

Ha nem lakna velünk a Szentlélek, egyház sem volna, de mivel az egyház
létezik, akkor világos, hogy a Lélek is van!”
Aranyszájú Szent János
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Imádsággal a Szentháromság-ikonról
Az ikonfestőnek, aki a Szentháromságot ábrázolja, nagyon nehéz feladata
van. Képen kell kifejeznie a három személyben lévő egy Isten titkát. Azt a titkot, amit eszünkkel fel nem foghatunk. Andrej Rubljov, a híres orosz ikonfestő
imádságos lelkületű szerzetes volt. Csodálatos képet festett a Szentháromságról. Ő sem maga találta ki a Szentháromság képét, hanem a Teremtés könyvének elbeszélését festette meg. Azt a jelenetet, amikor a három titokzatos angyal
meglátogatja Ábrahámot. (Ter 18,1-33)
Próbáljuk meg most az imádság oldaláról megközelíteni a Szentháromság ikonját! Vegyük elő Hitvallásunk szövegét, és képzeletben tegyük a Szentháromság ikonja mellé. A Hitvallás szövege egy
egység, egy imádság. Rubljov ezt az egységet a képen úgy fejezi ki, hogy egy körben ábrázolja az alakokat, akik részben egymás felé, részben pedig felénk fordulnak, s ezt az egységet fejezi ki az is,
hogy a Háromság személyei hasonlóak egymáshoz.
Ez nemcsak az imádság, hanem a Szentháromság
egységét is kifejezi.
A Hiszekegy négy részből áll.
Az első részben az Atyáról, a másodikban a Fiúról, a harmadikban a
Szentlélekről, a negyedikben Krisztus Egyházáról valljuk meg hitünket. Ez
képben is kifejezhető, melyet Rubljov ikonja nagyon jól szemléltet: az Atyára
vonatkozó rész nagyon rövid a Hiszekegyben. Ha megfigyeljük a baloldali angyalt, azt vehetjük észre, hogy nem fordul teljesen felénk, ruhájának színe pedig halvány, szinte átlátszó.
A szöveg Fiúról szóló része a leghosszabb, hiszen róla tudunk a legtöbbet, mivel testet öltve látni engedte magát. A képen a velünk szemben lévő angyal fele meg a Fiúnak. A szemünk, ha a képre nézünk, rögtön rá irányul. Ruhája színe határozott színű: kék és barna. Ez fejezi ki Krisztus isteni és emberi
természetét. A kék jelzi a mennyet, az istenséget, a barna a földet, az emberséget. E mögött az angyal mögött emelkedik egy fa. Az a fa, melynek gyökerei a
földbe kapaszkodnak, ágai pedig az ég felé nyújtóznak. Ez a jelképezi a keresztfát, mely Jézus Krisztus által szintén összeköti a Földet az éggel.
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A Szentlélekről szólva a Hiszekegy ismét röviddé és szűkszavúvá válik,
melynek oka, hogy a Szentlélekről is kevés ismeretünk van. A kép harmadik
angyala – akárcsak az első – nem fordul teljesen felénk. Ruhájának színe zöld,
az életerőt, az ifjuságot, a növekedést, a bizakodást fejezi ki.
A Szentháromság köre ezzel bezárult, de hol van akkor a Hitvallás negyedik része? Ha figyelmesen megnézzük az ikont, megfigyelhetjük, hogy
a három személy körbefog egy kelyhet, az Eukarisztia kelyhét, ami összefogja
Istent az Egyházzal. Így a keresztség által minden ember meghívást kap, hogy
találkozzon Krisztussal, s benne a Szentháromsággal és az örök élettel.
Pacsai János parókus

Mi visz bennünket közelebb a gyónáshoz?
Mi mozdít meg belülről, hogy elinduljak a
bűnbánat útján?
Milyen érzések, gondolatok hívják elő bennünk azt a vágyat, hogy menedéket keressünk a gyónás által?
Amikor tartósan gyötör valami, fájdalom és
szenvedés van jelen az életemben, akkor biztos lehetek benne, hogy a bűn, a vétkeim hozzák létre a lelkemben. Nagyon gyakran az
elme nem emlékszik, nem ismeri fel a bűnt.
A lélek azonnal felismeri és elkezd küzdeni
ellene.
Felismeri és küzd a romboló erő ellen. Amikor tartósan ott marad a
bűn, akkor a lélek elerőtlenedik, szenved és sorvad. Elveszti élet erejét és egyre
inkább az egész ember egyfajta szomorúságba, szorongásba reménytelenség
állapotába kerül és nem érti miért van ebben az állapotban. A bűn felhalmozódik, a vétkek, mint egy bilincs leláncolnak, félelem és aggódás lesz úrrá rajtunk
és nem értjük miért.
Isten irgalma ilyenkor a lelkiismeretünkön keresztül figyelmeztet, a
bűnbánaton keresztül emlékeztet miért kerültünk ilyen katasztrofális állapotba
A lélek tudomásunkra adja, segít a megértésben, hogy mit szükséges megtennünk, hogy kiszabaduljunk ebből a „pokoli” helyzetből.
Amikor gyónás szentségében Jézushoz fordulunk, akkor megismerjük,
hogy Ő az Úr. Feltárjuk állapotunkat előtte és megszabadít előbbi állapotunk-
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ból. Az tény, hogy a bűn gyötrelmet okoz nekem és a környezetemnek. Isten,
nem mint bíró jogi értelemben ítél el, hanem mint a bűn legyőzője, élettel, erővel ajándékoz meg. Magyarul újjáéleszti bennem az életet. Az önmagam elleni
háborúból szabadít, ment meg engem.
A bűn természete szerint éget -mar, amely által elhasználódik, megkopik a lelkem. Sokan pl a házasságtörést nem tartják bűnnek csak egy problémának, melyet szakember bevonásával meg lehet oldani. Mi azt mondjuk súlyos
bűn, mely nem csak önmagamtól, hanem Istentől is eltávolít. Az egyház a törvények által figyelmeztet erre, néha utasítgatásnak fogjuk fel, pedig egyszerűen
csak emlékeztetni akar, mert az értelem nem veszi észre, elfelejtkezik róla.
A bűn következménye, hogy meggyengül az akarat és elhomályosul az
értelem ítélőképessége. A bűn céltévesztetté teszi az életünket. Amikor az ember ezt megérti, ezt nevezzük metanoiának, vagyis megtérésnek, hogy az értelem jó irányba fordul, amelyet csak Isten képes jó irányba állítani.
A megtérés, annak felismerése, hogy önmagunkat nem tudjuk megszabadítani, hanem csak Isten képes arra, hogy kiemeljen minket, akkor mi is hittel
várjuk, hogy Jézus Krisztus legyen életem Ura és Uralkodója…
Pacsai János parókus

Az örmény népírtás 100. év fordulóján tették le a fügödi
kápolna alapkövét.
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Encs- Fügöd településrész főleg cigányok lakta részén alapkövet helyezett el
és szentelt meg Orosz Atanáz püspök atya április 24-én. A helyi lakosság nagy számban képviseltette magát , valamint részt vett Encs város vezetése és a rész önkormányzat vezetője is az alapkő megáldásán.
A cigány pasztorációval Pacsai János parókus atyát bízta meg a püspök atya.

100 éve ezen a napon kezdődött meg az örmény népirtás melyek áldozatait
300.000 és 1.5millió közzé tesznek. A genocídium az ifjútörök kormány alatt került
sor és több éven át tartott. Első lépésként az értelmiséget irtották ki majd a lakosság
többi részét. A virágzó örmény kultúrából semmi sem maradt az Oszmán Birodalom
területén. A huszadik század első népirtásának nevezte Ferenc pápa az örmény nép
elleni, száz évvel ezelőtti török vérengzést.

Sor került templomkertben elhelyezett örmény kereszt megáldására is melyet
Mazúr József fafaragó és Ramács Csaba asztalos mesterek tölgyfából az emléktáblát
pedig Orosz Ferenc készítették.
Kovács László
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Anyák napja
Az anyák napja világszerte
megünnepelt nap,amelyen az anyaságról emlékezünk meg.Az anyák
tiszteletére már az ókori görögök is
rendeztek tavaszi ünnepet.
Először 1872-ben Bosztonban
szervezték meg az ünnepet.1914-ben
Woodrow Wilson amerikai elnök
nyilvánította hivatalos ünneppé.
Magyarországon 1925-ben a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta
az első ünnepet, a májusi Máriatisztelet hagyományaival összekapcsolva.

"Mennyei jó Atyám, őrző pásztorom
kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.
Fejet hajt előtted fűszál virágszál,
hálát adok neked, hogy reám vigyáztál.
Ne hagyj el engemet, édes jó Istenem,
ó ha te vagy velem,kicsoda ellenem?
Függeszd őrző szemed, édes jó Anyámra,

hints áldást fejére,lába nyomára.
Borisz Andrea
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Esemény naptár
Május hónap minden estéjén 16.30 órától Parakliszt végzünk, imádságos
könyörgést az Istenszülő Máriához. Kivéve a vecsernyés napokat!
Máj. 03.
Máj. 14.

Máj. 16.
Máj. 19.
Máj. 23.
Máj. 24.

Máj. 25.

Édesanyák köszöntése
Áldozócsütörtök -Urunk mennybemenetel- vasárnapi
liturgikus rend
Szent Illés kupa (Kazincbarcikán foci)
18.00 Zarándokként a szentföldön- diavetítéses előadás a
művelődési központban. Tartja: Pacsai János
Hramotás szombat (5.) 17.00 Szent Liturgia, majd Hramota
A Szentlélek eljövetele (Pünkösd), Lítiás ünnep
8.30 Méra Szent Liturgia
9.00 Utreny
10.00 Szent Liturgia
11.30 Perei templom búcsú Szent Liturgia
17.00 Vecsernye- pünkösdi térdhajtási imák
Szentháromság ünnepe, körmenettel
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia utána körmenet, majd keresztelés
17.00 Vecsernye

Imádkozzunk együtt
Biblia olvasás előtti ima:
Gyújtsd föl szíveinkben, emberszerető Urunk, istenséged ismeretének
tiszta világosságát, nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi tanaid megértésére.
Oltsd belénk a te boldogító parancsolataid félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzvén, lelki életet éljünk, mindent tetszésed szerint gondolva és cselekedve.
Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágítója, Krisztus Isten és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos s elevenítő Lelkeddel
együtt, most és mindenkor s örökön örökké. Ámen.
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Jöjj és láss! címmel havonta jelenik meg egyházközségünk lapja. Ha szer etné,
hogy otthonába is eljuttassuk, kérjük jelezze az egyházközségi irodán vagy a parókián.

Vigye, olvassa és terjessze híveink körében!

Olvasd naponta a Szentírást!
Legyetek derűsek, imádkozzatok szüntelenül!
Kérünk titeket testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökbe fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban. Munkájukért legyetek irántuk minél nagyobb
szeretettel, egymással békében. Kérünk továbbá benneteket testvérek, fedjétek meg a
nyughatatlanokat, bátorítsátok a kis lelkünket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok
mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszal rosszért, hanem
törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát
mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus
Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédeket ne
vessétek meg. Vizsgáljátok felül mindent, a jót tartsátok meg.
Mindenféle rossztól óvakodjatok.
A békesség Istene szenteljen meg bennetek, hogy tökéletesek
legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeket fedhetetlen Urunk. Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott
benneteket az hűséges és véghez is viszi. Testvérek, imádkozatok értünk is, köszöntsetek minden testvért szent csókkal.
Az Úr nevében felszólítlak benneteket, hogy ezt a levelet
minden testvér előtt olvassátok fel.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!
(1Tessz 5,12-28)

„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

