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Böjte Csaba
Encsen
„Jót tenni jó!”
november 18. (szerda)
14:30 órától Encsi Gimnázium aulája( előadás pedagógusoknak, gyermekeket nevelőknek)
17:00 órától római katolikus szentmise elmélkedéssel a görög katolikus templomban
19:00 órától jótékonysági vacsora Holdfény Panzió Forrón.

Segítsük együtt Böjte Csaba gyermekmentő tevékenységét!

Elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
Nekünk keresztényeknek van lehetőségünk, hogy kapcsolatba lépjünk az elhunytakkal és segítsük őket: irgalmassággal és imádsággal. Ezek kapcsolnak össze
velük, tartják fenn a szeretet kapcsolatot, még akkor is, ha nem látjuk őket. A Krisztus
iránti szeret minden bánatot megváltoztat, még a szeretet személy halála iránt érzett
bánatot is, ami a legmélyebb. Ha szeretjük Krisztust és arra gondolunk, hogy szeretett hozzátartozónk Krisztus mellett van a ki nem
fogyó boldogságban, ahol nincs fájdalom, aggódás és sóhaj, akkor
megbékülünk. Ez az a vigasztalás, amit csak Isten adhat, aki letöröli
szemünkről a könnyeket.
Egyházunkban a halottakról szokásban van megemlékezni:
temetése után harmadnapon, mert az Úr Jézus harmadnap támadt fel.
Kilencednapon, azon óhajunk kifejezésér e, hogy Isten kegyelme
az elhunytat a szentek kilenc karába emelje; negyvenedik napon,
mert az Úr Jézus a negyvenedik napon ment fel a mennyekbe, hová
reméljük a tőlünk elköltözött szerettünk is el fog jutni; minden évben a halálozás évfordulóján, miáltal azt fejezzük ki, hogy az elhunyt lelke velünk él, csak a teste
költözött el tőlünk.
Mikor elhunytjainkról meg akarunk emlékezni, érettük szent Liturgiát,
pannachidát (hramotát) vagy parasztázt végzünk. A parasztáz közbenjárást vagy
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pártfogást jelent, vagyis olyan istentiszteletet, amely által mi élők járulunk közben
Istennél elhunytjaink üdvösségéért.
Összes elhunytjainkról a gör ög katolikus egyházunk évente ötször emlékezik meg (húshagyó szombaton, nagyböjt I. III. IV. szombatján és pünkösd előtti
szombaton.) valamint halottak napján (november 1. templomban, vagy a keresztnél
temetőben)

Bocsánat és megbocsátás
Amikor Isten megbocsát nekünk, Ő igényli, hogy mi szintén bocsássunk meg
a mellettünk élőknek. Sokunk számára ez okozza a legtöbb nehézséget a gyónásainkban. Mégis minden alkalommal mondjuk a Miatyánkban: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” .
A bűnbánat aspektusában szemlélve, ahogyan
Isten szeretete személyes, ezért a felnőtteknek saját
személyes választ kell adni Istennek. Ez lehet a döntő
személyes válaszcselekmény a bűnvallomásra. „E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát emberek, testvérek? Tartsatok bűnbánatot – felelte Péter-, és keresztelkedjék
meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek
bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát” /Apcsel 2,37-38/.
Amikor bűnt követünk el, kizárjuk magunkat
Isten közösségéből, és fel kell készülni rá, és kérni
kell, hogy újra adja meg a Vele való közösséget. Ettől
az úttól senki sem mentes. Lehetőséget kapunk, hogy hagyjuk a múltat, és kezdjük az
újat. Ez Isten ajánlata, a bűnbánat. Ez az új kezdet. Mondjuk el Istennek, hogy
megváltozunk. A gondolkodásunkkal kezdjük, hisz ez életünk menedzsmentje. Ha azt
szeretnéd, hogy életed irányítása újból Istenhez kerüljön, hogy újra közösségbe legyünk vele, szükséges ez a fordulat.
A metanoia nagyon mély változásra állít: látjuk magunkat, világunkat, kapcsolatunkat Istennel. A bűnbánati változás a fejből indul ki, és a szívben éri el mély hatását. Van, hogy vonakodva lépünk a bűnbánat útjára, de ez nem egyetlen fellépés, hanem hozzáállás kérdése.
Gondoljunk vissza azokra a dolgokra, amiket bánni akarunk, amelyek önző,
meggondolatlan, sértő, álnok dolgok, gondoljunk azokra, amiket elmulasztottunk, és
engedjük, hogy a könnyek, melyek a szívünkből fakadnak, átmossák a lelkünket.
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Hiszek Istenben, de nem járok templomba
Számunkra nem ismeretlenek a fenti mondatok barátok, sokszor gyermekeink, ismerősök körében. Az alapvető érv (ürügy a lelkiismeret kikapcsolására) az ilyen embereknél, hogy bizonyos dolgok
zavarják, mint a templom gazdagsága, a pap személye, ellenszenves az éneklés... Nem érti az ősi
kifejezéseket, a gyertya fényét, miért kell pénzt adni
a gyertyáért?

Persze sokféle kifogása van annak, aki nem akar az
egyház útmutatása szerint élni. A keresztény élet a
Krisztusban való élet, és ez az Egyház misztériumában valósul meg.
Ezek az emberek meg vannak keresztelve, de nem
keresztények abban az értelemben, hogy nem követik a krisztusi életet. A legtöbb megkeresztelt ember
nem látja az összefüggést Krisztus és az Egyház kötött.
Nem jár templomba, így nem tudja befogadni azt az ismeretet és az erőt, amit
a szentségi élet kínál. Az egyház, mint Krisztus teste egy meder, amin keresztül Isten
ereje árad felénk. Az Egyház az Ő misztériumai által átalakít minket, megszentel és
Istenhez vezet. Az Egyház szentségeiben való részvétel a mi feltámadásunk, az életünk
újjáélesztése, a mi szükséges nekünk. Az Egyház nem csak, mint valami intézmény
létezik, hanem azért létezik, hogy az embereket elvezesse a szeretetben magához
Krisztushoz, hogy életünk legyen Krisztusban. A legnagyobb akadály a mai korban az
ember önzősége, hogy elérje Istennel való közösséget.

A téli pászka útján...
Krisztus megszületik, dicsőítsétek
Krisztus a mennyből lejön, menjetek elébe
Krisztus lent van a földön, legyetek emelkedett lelkűek!
Énekeljetek az Úrnak minden ország, mert fenségeset művelt!

A téli pászka útján az első lépés az ember J ézussal való találkozás. Mint
Fülöp és a tanítványok, mi is meghívást kaptunk: „jöjj és láss!” Ha valóban közeledni
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kezdünk és látni akarunk, úgy is lesz. A tanítványokhoz hasonlóan a vártnál „nagyobb
dolgokkal” fogunk találkozni. Látni fogjuk, „hogy megnyílik az ég és Isten angyalai
föl-és alászállnak az Emberfia előtt”. Látni fogjuk Jézust, a mi Mesterünket és felkiáltunk: „Rabbi, te vagy az Isten Fia! Te vagy Izrael királya!” Tudni fogjuk, hogy ki és
mi is ő valójában. De először jönnünk kell az egyházba, a szertartásokra, mert ha nem
jövünk, látni sem fogunk.
Először Jézussal, az emberrel kell találkoznunk. Meg kell ismernünk őt, aki
konkrét emberi lény, zsidó, mester /rabbi/ és próféta. Találkoznunk kell a Názáretivel,
Mária gyermekével, az ács fiával.

Aztán ebben a találkozásban, ha szemünk nyitott és szívünk tiszta, „nagyobb
dolgokat” is láthatunk. Megismerhetjük Őt, az Isten fiát, a mi urunkat Jézus Krisztus,
aki azért jött közénk, hogy felszabadítson egy boldog éltre.

Isten komolyan akarja mindenki üdvösségét.
Következő vasárnapok mondanivalója ősatyák vasárnapjáig bezárólag: Isten hogyan
készíti elő a megváltást népének- a próféták messiási jövendölései alapján.
Szentatyák vasárnapja:
Krisztus a pr óféták végcélja, teljessége /apostoli levél/ és emberi fánk gyümölcse /
genelogia/.
Karácsony:
Velünk az Isten! Gyűljetek egybe mind ti nemzetek, vereséget szenvedtek, mert velünk az Isten! /Iz 8,8-10/
Karácsony utáni vasárnap
Krisztus emberi kapcsolatai, földi rokonsága, első kis családja.
Az Úr körülmetélése:
Törvény szerint beiktatják Isten választott népébe.
Vízkereszt:
Isten beavatja népét legbensőbb titkába, a Szentháromságba – Krisztus fellépésekor
megnyílik a titok.
Vízkereszt utáni vasárnap:
Metanoéte! Tartsatok bűnbánatot!
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Térjetek meg! Térjetek észhez! Változzatok jóra!
Most már egyedire, személyesre fordul Isten nevelése és már kezdődik a triódion és a
nagyböjt.

Karácsonyi böjt
Erőfeszítéseink odaajándékozása gyermekeink Istenhez fordulásáért
(megtéréséért).
A karácsonyi böjt Szent Fülöp apostol napja után november 15-én kezdődik
és december 24-ig tart. Célja, hogy minket az Úr Jézus születésének méltó megünneplésére előkészítsen, hogy ne csak Betlehemben, hanem a mi életünkben is megszülethessen az Úr.
Biztatok mindenkit a templomi imádságokon való buzgó r észvételr e,
amennyire van ideje. De jó lenne, ha mindenki a templomból indulna a munkahelyére vagy az iskolába, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó lenne, ha növekedne a
hitünk, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó lenne karácsonyig megbékélni magunkkal, családunkkal, világunkkal.
A böjt minden hétköznap reggelén 6 órakor reggeli istentiszteletet (utrenye),
utána I. imaóra, este 17.00 órától Szent Liturgiát (szerda, csütörtök, péntek reggel)
fogunk végezni, melyben böjti gondolatok, rövid elmélkedést hallhatunk, előtte vecsernye.

Hírek
Október 31. (szombat) 17:00 óra Encs városi Temető elhunyt szeretteinkről
való megemlékezés, 18:00 óra Szent Liturgia
November 1. (vasárnap) 10:00 óra az encsi görögkatolikus templomban megemlékezés a halottainkról név szerint
14:00 óra Fáj temető elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
November 2. 16:30 Templom, temető Méra Elhunyt szeretteinkről való megemlékezés 18.00 Encs Liturgia
November 08. vasárnap Szent Mihály arkangyal ünnepe és az összes égi erőkre emlékezünk. Este 18.00 órakor Akatisztoszt végzünk.
November 15.- Karácsonyi böjt kezdete
November 18. Böjte Csaba Encsen
November 21. szombat 17.00 Az Istenszülő bemutatásának ünnepe, Házassági évfordulók megünneplése: Akik 2015-ban ünneplik az 1.- 10.-20.-25.30.-40- 50. házassági évfordulójukat várjuk a szent liturgiára, amelyet
értük fogunk felajánlani.
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Díszítsük fel otthonainkat!
November 21. szombat
Kreatív alkotó nap családoknak
9.00 Kapu nyitás

9.30 Előadások
( karácsonyi terítet asztal, bevezetés a kézműves technikákba, asztali koszorú készítés)
10.30 műhelymunkák
Imaórák a kápolnában
Délután karácsonyi vásár
17.00 Házassági évfordulók megünneplése

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Olvassuk mindennap a bibliát!
Családi Biblia-olvasás
Családi asztalnál este, vacsora előtt legjobb olvasni a Bibliát. Ne CD-ről
hallgassuk, hanem az apa vagy az anya olvassa föl. Amikor a gyermekek nőnek, ők is részesedhetnek a felolvasás öröméből. Ne olvassuk túl gyorsan, és túl
sokat sem. Egy fejezet egy napra elegendő. Amikor a gyermekek már fiatalok,
lehet történeteket olvasni a Képes Bibliából is. Érdemes kezdeni az evangéliumokkal és a Jézus életrajzokkal, fontos, hogy olvassuk
hittel és vágyakozva, hogy Isten igazmondó, és amit olvasunk, azon keresztül beszél hozzánk. Ne aggódjunk,
hogy nem értjük abban a pillanatban, amit olvasunk, hanem arra kell koncentrálni, amit megértettünk. Minél
többet olvassuk, annál nagyobb lesz a megértés, mert
sokszor egy másik folyosón kapunk magyarázatot. Minden nap lehet memorizálni egy-egy verset, és azt forgatni szívünkbe. Próbáljuk meg ikon előtt olvasni, az evangéliumokat Jézus Krisztus ikonja, Szent Pál apostol leveleit Szent Pál ikonja és más apostol ikonja előtt. Segít
megismerni azon keresztül akin, keresztül beszél hozzánk az Isten.
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!
„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

