II. évfolyam 3. szám 2015. március

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015
„Tegyétek meg, amit mond”
Máriapócsi könnyezés 300. évfordulója alkalmával a könnyező Mária ikon országos körútra
indul, melynek keretében Encsen is a görög katolikus templomban megpihen. 2015. március 12
- én csütörtökön érkezik 13.00 óra körül és másnap pénteken indul tovább 12 órakor.

Program:
13.00 Kegykép fogadás a Szent Anna templom téren
13.45 A kegykép templomban való elhelyezése,
Paraklisz,
beszéd: „Tegyétek meg, amit mond”
15.00 IX. imaóra
15.30 Római katolikus szentmise
16.30 Gyermek imaóra
17.30 Előszenteltek liturgiája
21.00 Ifjúsági imaóra/virrasztás/
22.00 Rózsafüzér
23.00 Megemlékezés a halottainkról
23.30 Gyertyás körmenet evangéliumokkal
24.00 Éjféli istentisztelet
Virrasztás, elmélkedések, zsoltározás, létra olva
sása, ájtatosságok
6.00 Utrenye / I. imaóra
8.00 Római katolikus szentmise
9.00 Előszenteltek liturgiája / III. imaóra
11.00 Kegykép búcsúztatása. VI. imaóra és paraklisz
záró ima.

„ Siessük buzgón az Istenszülőhöz,
mi bűnösök és lealázottak….”
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A pócsi Szűzanya életünkben
De Máriapócsnak nem a szenzációs eseményekben van a jelentősége. Talán II. Rákóczi
Ferenc érzett rá helyesen, amint levelében 1696. december 3-án az egri püspöknek a következőket írja: „...bizonyára az én bűneim is sok másokéval oka a Szűz Mária könnyezésének.” Aztán
tovább: „…talán a jövendő bajok elkövetkeztét siratja a Kép Pócson. Esdenünk kell az isteni
Kegyességet az veszedelmek eltávolításáért és az Irgalom elnyeréséért.”
Évszázadok óta betölti a kép hivatását, hogy a búcsúkra érkező megfáradt, fájdalommal megterhelt, szívében sok szomorúságot hordozó embereket megvigasztalja. Hányan futottak már ide oltalmat kérve anyai palástja alá? Hadak kegyetlenkedései, járványok pusztításai,
kíméletlen szegénység, sajgó testi bajok, mélybe hasító lelki fájdalmak miatt. Mit nem hoztak
már eléd sebzett gyermekeid? Az emberek vétkei és azok nyomán járó bajok, miknek súlya alatt
a nép jajt kiált, könnyeket csaltak a jóságos Anya szemébe. Szánalom, részvét látszott az elszomorodó Kép arcán, de a kristálytisztán ragyogó könnyek a részvéten túl a megtisztulás reményének fényét is felgyújtották a hívek szívében. Az isteni kegyelem hírnökei voltak azok. Pillantása gyógyít, könnyei új reményt ébresztenek.

Meglátom, de újból elönt a düh.
Talán mégsem bocsátottam meg?
Megbocsátottam neki, de amikor újra találkozunk vagy meglátom őt dühös reakciót
vált ki belőlem. Nem a megbocsátás kudarca, hogy visszatér a fájdalom, hanem arra mutat rá,
hogy ez egy folyamat, melynek szakaszai vannak, valószínű képes voltam megbocsátani, de
olyan szerteágazó gyökerei vannak bennem, hogy gyökerei a szenvedélyek mélyén találhatók.
Van még tennivalónk. Ez különösen azokra igaz, akik igazán közel vannak hozzánk, akik fontosak az életünkben. Fenyegeti a bűn a kapcsolatunkat?- a valódi kiléte a mélyben, gyökerei a
reakcióinkban keresendők. Akkor érjük el a jó reakciót, ha a másikra gondolva már nem reagálok dühvel és fájdalommal, akkor vagyok képes a másikat elfogadni és szeretni, ha már nem
érzek dühöt vagy fájdalmat. A másik felé elvárásaink saját önzésünkből fakadnak és nem sikerül szeretni a másikat feltétel nélkül. Felelősséget kell tudnom vállalni azért, ha a harag, fájdalom belőlem fakad, én vagyok az oka. Nem a másik tehet róla, én reagálok rosszul.
Megbocsátok, de a másik nem enged. Csak az alázat útja járható, kérjek bocsánatot,
még ha elszenvedője vagyok is az eseményeknek, mert nem jó belekapaszkodni más bűnébe és
ezzel igazolni magunkat. Hadd tudja meg a másik, hogy milyen fontos számomra ez a kapcsolat, hogy erre is kész vagyok, senki nem kényszerített rá. Nem fogadja a bocsánatkérésünket,
mert öntelt, büszke, igazolva érzi magát. Van, aki nem akar magának megbocsátani, de az én
együtt érzésem „égő parazsat tesz a fejére”. Isten megbocsát nekünk, nem vádol minket és mi
ne ítélkezzünk, hogy megtéréshez vezessen. A szeretet olyan ebben az esetben, mint égő szén.
Sokszor nem tudjuk elfogadni a szeretetet, mert utáljuk magunkat. Az Isten szeret, ami meggyógyít minket és az öngyűlölettel ebből a szeretetből zárjuk ki magunkat. Lépjünk be a bűnbánat
ajtaján, vagyis nyissuk meg életünket Isten szeretetének, mely átalakítja lelkünket. A büszkeség, szégyen ellen csak alázattal, szeretettel, együttérzéssel lehet küzdeni. Az alázat nem meg-
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alázkodás, megalkuvás, hanem olyan mélyre hajlás, ahol meztelen őszinteséggel látjuk magunkat és másokat. A brutális őszinteség és az igazság megmondása nem gyógyít, hanem csak a
szeretet. A tények nem gyógyítanak csak az együttérzés és a szeretet.
PJ

Szent kereszt
Nagyböjt közepén az egyház megmutatja nekünk, hogy Ő az
új paradicsom, melynek közepén az élet fája emelkedik ki, a
kereszt áll. Visszahív bennünket az elveszett paradicsomba,
ahonnan a bűneink miatt kizártuk magunkat, vár bennünket
a kereszt, hogy szakítsunk az élet fájáról, a halhatatlanság
gyümölcsét, Jézus Krisztust.
Amikor keresztet rajzolunk magunkra az a védelem és megváltás eszközévé válik. Az avatatlan szemlélőnek a kereszt
csak elutasítandó-halál eszközt lát benne, de nekünk az kereszt a kitárt kar-kéz a teremtő kéz: Isten teremtő keze mely
felénk tárul ki. Kitárja felénk az életet, azzal hogy önként
szabadon elfogadta a halált, hogy tudjuk fogadni az életet.

A szent kereszt számunkra olyan hatalom, mely képes valós változtatásra az élet területén.
Aki elfogadja a keresztet, az magát Jézus Krisztust fogadja el, ezért lett a keresztény
hit fő szimbóluma. Ezért kapok egy keresztet a keresztségbe, nyakamba akasztják, hogy egész
életünkben elkísérjen. Persze aki a kereszten nem lát túl és csak egyszerű fának, vagy dekorációs elemnek tekinti, az sosem talál rá Jézus Krisztusra. Krisztus személye a döntő, ő ad értelmet
a keresztnek. A szent kereszt függőleges tengelyén Isten újra találkozik az emberrel és a vízszintes tengelyen az ember újra találkozik a testvérével.
Jézus azzal, hogy a kereszten halt meg az egész világot magához ölelte. Ez az ölelés
egyesíti mindazokat, akik eddig függetlenül éltek Istentől és egymástól. Ahogyan Szent Atanáz
mondja. „Krisztus szeretete áramlik minden irányba_Istenről ránk és emberről emberre.”
A kereszt égi iránytű, mely életünk fontos mérföldköve felé mutat: Felfelé. Az élet
tengerén az egyház az a hajó amely biztonságba képes vinni, de ehhez kell a kereszt, mely világító torony és a biztonságos kikötőbe vezeti az életünket, az Ország felé.
A kereszthódoló vasárnap tavaszi virágokat (nárcisz) teszünk a kereszt köré, hogy a feltámadást jutassák eszünkbe, hogy az élet nem áll meg a keresztnél. Amikor Krisztus keresztjére
tekintünk és ajkainkkal érintjük, akkor a szenvedésről és a halálról átsiklik a gondolatunk az
üres sírra és ahogyan felemelkedem már a sugárzó remény, a feltámadás tanújává válok. Mivel
Urunk önként lépet a keresztre így belénk is átáramlik a béke és a remény, amikor tekintetünket megpihentetjük a kereszten. Ezért ékesítjük fel a keresztet, mert tudjuk mi következik ezután, folytatjuk utunkat a feltámadás felé.
PJ

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

4

Keresztény imádság a szorongás idején
„Akármit kérünk az imádságban,
ha van hitünk megkaphatjuk.” Mt 21,22
A gonoszság csapdája rákényszerít, hogy életünk alapvető értékeit
átértékeljük. Számtalan ember újra felfedezi a család, barátság, a
lelki élet, a szociális érzékenység fontosságát, amikor kátyúba kerül
az élete.
Mit hoz a jövő, nagy titok ez a tár sadalomnak, családjainknak,
a személynek. Mit mutat be ebből a világ? Az emberiségnek mindig
küzdenie kellett a túlélésért. Mikor érezte magát olyan biztonságban, amikor nem volt félelem, düh, fájdalom.
Minden ember egy napon szembesül Isten kérdésével, az élet valóságával, a szeretettel. Ezek a kérdések nagyon is normálisak. A hívő ember észre veszi, hogy valóban létezik Isten. Ő elénk siet, átölel, mint gyermekét. Gondunkat viseli, táplál minket szeretetével, amely
legyőzi a gonoszt, a fájdalmat és a halált életté alakítja.
Kérdéseket teszünk fel Istennek, de rá kell döbbeni, hogy rossz kérdésre nincs jó felelet.
Hogyan fogalmazzuk meg kérdéseinket, kéréseinket? Ebben segít az egyház imádságos rendje. Hogyan imádkozzunk nehéz körülmények között? Amikor fuldoklom, bizonytalanság vagy szorongásban élek, mit mondjak?
Talán érdemes tudni, hogy nem vagyok egyedül, családom imádkozik értem, az egyház közbenjár értem- szentségekkel erősít, a lelkem sóhajtozva imádkozik. Istennek legyen hála, hogy
ilyen sokan körbevesznek és nem hagynak magunkra.
Gyakran csak segélykiáltásokra van erőnk: Uram irgalmazz! Néha már végig mondjuk: Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. Ezek az egyszerű szavak válnak önmagukban válasszá. Isten válaszává. „Aki Isten szereti, minden a javára válik.”
Azzal szoktuk vigasztalni egymást, imádkozzál és Isten meghallgatja kérésedet. Miért kellene
Istennek hallgatnia, amikor Ő bennünk imádkozik, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal
kiált Abba , Atya. Ő lett a hangsúly, talán rá kellene figyelnem. Uram taníts meg imádkozni, te
imádkozzál énbennem.
„Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által.
Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel
is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a
kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” Róm 5, 1-5
PJ
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Mit fogsz tenni lelkem?
Az egyházi életnek vannak olyan időszakai, melyek böjtiek,
melyben az egyház elénk siet, hogy segítségünkre legyen, hogy
megtisztíthassuk szívünket a szenvedélyektől, több időt töltsünk
imádságban és csendben.
Az egyház kihúzza talpunk alól a talajt, hogy rádöbbenjünk újból,
„neki növekednie kell, nekem kisebbednem”. Szent Pál apostol
hozzáteszi a mai böjtünkhöz: „Mert ha test szerint éltek, biztosan
meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni
fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba,
Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hgy Isten gyermekei vagyunk.” Róm 8,13-16
PJ

Nagyböjti vasárnapok
A nagyböjt vasárnapjaiban a nagyböjt ritmusa és szelleme jut kifejezésre. Az
első vasár nap a helyr eállított ikonok
(helyreállított emberi méltóság) tisztelete áll
a középpontban. A második vasárnap
Palamasz Szent Gergelyre emlékezünk, aki
bevezet a szív imájába és megmutatja a mesterfogást a lelkiéletet élőknek. A harmadik a
szent kereszt, hogy rá tekintve erőt merítsünk
a további küzdelmeinkhez és feladatainkhoz.
A negyedik vasár nap Klimakosz Szent
János mutatja meg a lelki létrát, amelyen közelebb kerülhetünk Istenhez. Ő rámutat
arra, hogy ez személyes erőfeszítés nélkül nem megy. Az ötödik vasárnap Egyiptomi
Szent Mária életútján keresztül bátorítást kapunk a nagyböjti harcunkhoz és lelki erőfeszítéseinkhez.
Pacsai János parókus

Nagyböjti vasárnapi evangéliumok
Ugyanez a fokozatosság jelentkezik az előírt evangéliumi szakaszokban is:
hiszen ezek az olvasmányok emlékeztetnek arra a kapcsolatra, hogy valamikor az emberek nagyböjtben készültek fel a keresztségre. Ezek az olvasmányok az őskeresztény-
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ség katechézisének szerves részei. Mert a keresztség belépés abba az új életbe, amit
Krisztus hozott. A ker esztségr e vár akozóknak még csak hir detjük és megígér jük
az új életet, amit a hit által elfogad, s ebbe az Ígéretbe vetett hitben élnek, aminek a
beteljesülését várják. Az első vasárnap témája: Isten nekünk valami jobbat tervezett”
és arra, hogy milyet, az evangélium ad választ: Ti, akik húsvétra készültök az Ígéret
beteljesülését meglátjátok! „Nagyobb dolgokat is fogtok látni. Bizony, bizony mondom néktek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég s Isten angyalai föl és leszállnak az
Emberfia fölött.” Ami azt jelenti, hogy csak akkor látjátok meg, ha hisztek, és bűnbánatot tartotok, ha szívből megváltoztok, ha vágytok rá és elfogadjátok a szükséges erőfeszítéseket. A második vasárnap ennek az üzenetnek a folytatása: „Ezért amit hallottunk azt teljes odaadással meg kell tartanunk.” Az evangélium ennek a vágynak, ennek
az erőfeszítésnek a képét festi meg a béna személyében, akit úgy vezetnek-hoznak Jézus elé a tetőn keresztül. Az erőfeszítésüket látván, amit a hitük tett ilyen erőssé,
mondja Jézus: „Fiam bűneid bocsánatot nyertek. A Harmadik vasárnap a kereszt a téma: „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, ha a lélek kárát vallja. Mert
mit adhat az ember cserébe lelkéért.” A negyedik vasárnaptól kezdve „a szentélybe, a
függönyön túl” feltárul Krisztus áldozatának jelentősége. Negyedik vasárnap: Krisztus
önkéntes szenvedését hirdetik. Az Emberfiát kiszolgáltatják az embereknek, azok megölik” Az ötödik vasárnap megnyitja a remény ajtaját: De feltámad! A nagy titokra való
előkészítés bezárul, hogy belépjünk Krisztus halálába és feltámadásába. A nagyböjt
nem öncél a megtisztulásra, hanem elvezetnek a Kereszt és feltámadás misztériumának
szemléléséhez.
Pacsai János parókus

Nagyböjti szombatok
Teremtéskor isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot.(Ter2,3), mert akkor
pihent meg a tetemtő munka után. Újjá teremtéskor Jézus Krisztus ezen a napon pihent
a sírba és győzte le az alvilágot. Mária alakja, mint az egyház ikonja odavezet bennünket ehhez a folytonossághoz. Ünnep, mert ezen a napon győzte le a halált és vezette be
az Országát.és egyben halál mert ezen a napon a világ üdvösségéért a sírban vállalta a
halált. Így minden szombatnak meg van az a töltete, amire nagy szükségünk van.1.szombat? teremtés, megváltás Ország (Zsid1,1-12) 2.szombat:mában vagyunk de a
vég közeledik Zsid 3,12-16
3.szombat a harc nehéz-szenvedésünk az ár Zsid10, 32-38
4.szombat:küzdelem fegyvere:hit remény, szeretet.Zsid6,9-12 5.szombat:lerövidült a
várakozás, közeledik az öröm -kezdünk átmenni a beteljesülés idejébe. Ugyanez figyelhető meg az evangéliumi szakaszokban, melyet Márktól válogattak az új szombat
bemutatása( Emberfia ura a szombatnak is)
Pacsai János parókus
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Programok:
Március 12-13. Máriapócsi Kegykép encsi látogatása
Március 15.

Nemzeti ünnepünk

Március 7, 14

Hramoták

Március 25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

március 29.

Gyűjtés: Szentföldi zarándokhelyeknek:

Imádkozzunk együtt!
Lefekvés előtt
És adj nekünk, Uralkodónk, kik most aludni
térünk testi-lelki megnyugvást! Őrizz meg
minket a bűn sötét álmától, s az éjszaka minden szennyes érzékiségétől! Csillapítsd le
szenvedélyeink háborgását, oltsd ki a gonosznak tüzes nyilait, melyeket csalárdul ellenünk
szór! Távolíts el tőlünk minden testi gerjedelmet és altasd el földi és anyagias gondolkozásunkat! Ajándékozz nekünk, Istenünk, éber
elmét, józan gondolkozást, csöndes szívet, és
minden sátáni képzelgéstől mentes, könnyed
álmot. Ébressz föl bennünket majd az imádság idejére, hogy parancsolataidban megerősödjünk, s ítéleteid emlékét mindig szívünkben hordozzuk. Méltass minket az éjszakai
dicsőítésre is, hogy énekeljük, áldjuk és magasztalhassuk a te mindenekfölött tisztelt,
fönséges nevedet. Atya, Fiú és Szentlélek,
most és mindenkor, s mindörökkön örökké.
Ámen! (PANDEKTOSZ ANTIOCH SZERZETES IMÁJA A MI URUNK JÉZUS
KRISZTUSHOZ)
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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!
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom
Atyja és minden vigasztalás Istene (2Kor. 1, 3).
Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől,
olyan embertől, aki a fű sorsára jut? (Iz 51, 12).
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy
kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata
szerint (Róm 15, 5)
Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. (2Kor
1, 5)
Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul,
mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!
(Zsolt 125, 5-6).
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5, 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

