II. évfolyam 10. szám 2015. október

Modellek az életünkhöz:

Szent Zsófia és lányai: Hit, Remény, Szeretet
Szent Zsófia viselkedésmintát mutat, hogyan
kell szeretetre nevelni a gyermekeket. A szülő hogyan lehet munkatársa Istennek a teremtésben. Ez
a szeretet önzetlen, nem keresi a maga javát, és
nem vár viszonzást. Szeretjük a gyermekeinket, és
Istent azért szeretjük, mert ő ajándékozta nekünk, s
a gyermekeink akkor szeretnek igazán minket, ha
megfogadják azt a tanítást, amit életünk bizonyít:
hogy szeressék az Istent. Igazi szabadság nem létezik szeretet nélkül. A szeretet nélküli szabadság
diktatúra, s a szabadság nélküli szeretet anarchiához vezet. Mélyen érinti a gyermek szívét, amikor
imádkozunk értük, és jó példát mutatunk számukra.
Az a gyerek, aki olyan családban él, ahol valódi
szabadság és önzetlen szeretet van, megtanul
nagylelkűnek lenni mindenkihez, megkülönböztetés nélkül. Ennek ellenkezője
történik azokkal a gyerekekkel, akiket megfosztanak a szeretettől és a szabadságtól. Ezek válnak agresszívvá, gyanakvóvá, önmagukba forduló antiszociális
személyekké, akiket a tekintélyelvűség irányít. Isten, hogy tiszteletben tartja az
ember szabadságát, megtanít arra, hogy mi is tiszteljük a másik ember szabadságát. Felruházott minket szabad akarattal, hogy tiszteletben tartsuk a másik ember szabadságát. A keresztény oktatás segít olyan problémák és nehézségek leküzdésére az életünkben, hogy a lélek ne legyen elnyomott az életünkben. Ne legyenek gyermekeinkben elfojtott érzelmek, folyamatosan adjunk
nekik szabadságot, döntést. Szent Zsófia tudta, hogy Istené a lányai, és az ő
szeretete Isten iránt túllép minden anyai fájdalmon. Hitt az örök életben, reménye az örök jó dolgokba helyezte. Átmenetileg elválasztották gyermekeitől, de
tudta, hogy nemsokára velük lesz az Istenben. Szép példa a mai fiatalok szerint, akik mindenben igazságtalanságot látnak, hogy az erőszakos viselkedés
láttán nem szabad szélsőséges reakciókkal válaszolni, hiszen amiatt, amit ígér
a társadalom, mint őszinteség, szeretet, gyengédség, az ellenkezőjével talál-
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koznak: szívtelenség, kegyetlenség, képmutatás. Ha nem úgy válaszolunk
azokra a kérdésekre, hiszen Krisztus szerint, akkor kedvessé válunk az emberek előtt. Akinek sikerül megvalósítani az életcélját, az belép Krisztussal együtt
Isten Országába, ahol az élet soha nem ér véget.
Pacsai János parókus

Az Istenszülő védelme alá helyezni életünket.
Nem titok, hogy mi, görög katolikusok gyakran keresünk védelmet és segítséget a Boldogságos Szűz Mária oltalma alatt. Semmilyen nehéz
helyzetben ne habozzunk az Istenszülőhöz fordulni, bízzuk rá kéréseinket, hiszen Isten előtt teszi le
ezeket.
Néha azonban azt érezzük, hogy némely
kérelmünk válasz nélkül marad. Nem értem, hogy
nagy hitem ellenére is és kemény böjtölésem mellett Isten miért hallgat. Valószínűleg nem értjük
meg azt, hogy Isten bölcsessége nem emberi bölcsesség. Jézus beszél a tanítványoknak, hogy
próbáljanak olyanok lenni, mint a gyermekek. Ez a
mély szeretetre irányítja figyelmünket. A kicsi gyermek még nem rendelkezik kellő erővel, hogy önmagáról gondoskodni tudjon, ezért van szükség a
gondoskodásra.
Amikor imádkozunk, „gyermeki lelkülettel” fordulunk Istenhez. A gyermek, amikor kezét az édesapa kezébe teszi, ez az abszolút bizalom nyilvánul
meg, amikor én is Isten tenyerébe helyezem magam.
Szent Pál apostol is szenved valamilyen gyógyíthatatlan betegségemben. Háromszor is kértem az Urat, hogy távolítsa el tőlem /2Kor 12,8-9/. De
mindig azt a választ kaptam, hogy elég neked az én kegyelmem, mert Isten
ereje a gyengeségben nyilvánul meg. A Zsidókhoz írt levélben kifejti, hogy
megenged számunkra bizonyos megpróbáltatásokat. /Zsid 12,10/. Mert ezekben érezzük meg Isten szentséget. Jól tudjuk, hogy a szenvedés türelmet terem, a türelem a hűséghez vezet, a hűség pedig reményt szül /Róm 5,3-5/,
ami nem csal meg. Nem meglepő, hogy a fájdalom és a betegség a földi életünkben keresztezi az ember hitét. De minden betegség vagy megpróbáltatás
erősít abban a reményben, hogy a kitartásunk meghozza a gyümölcsét.
Életünkben sok olyan esemény lehet, amely akadályként tornyosul
elénk. „Uram, siess segítségemre, ments meg engem!” – bármikor kiálthatunk
Istenhez. Megfeszíttetése előtt Jézus Krisztus az Olajfák hegyén így imádko-
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zik: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom
teljesüljék, hanem a tiéd!” /Mt 26-29/.
Először is, a mi kéréseink néha nagyon önzőek, hiszen ahhoz kérünk
erőt, amit mi meg akarunk valósítani a világban. A Bibliában sok személyt állít
az Isten elénk a helyes magatartás mintájában, hiszen ők így állnak meg Isten
előtt: „Itt vagyok Uram, jelen vagyok, mit tegyek?”
Nem kétséges, hogy saját tetteink és elvárásaink indokoltak, de Isten
bölcsessége másképp méri a hitet, és hogy mi tűnik számunkra lelki épülésünkre. Ahogyan a zaklatott Mártának is válaszol: „Márta, Márta, sok mindennel törődsz, pedig egy a szükséges.” Igen, sok dologért lehet aggódni, családi
problémák, bizonytalan jövő, betegség, öregség – ezek az események feljogosítanak arra, hogy életünkhöz támogatást kérjünk Istentől. Márta Lukács evangélista szerint a figyelmét csak a vendéglátásra fordította. Mária pedig magát
a vendéget akarta hallgatni, Jézust.
Jézus válasza egyértelmű a kéréseinkre, hogy minden közbenjárás
legitim, de Isten csak azt válaszolja meg, ahhoz ad segítséget, ami az üdvösségünket biztosítja. Amikor tehát úgy érezzük, hogy nem kapunk választ tőle,
akkor vizsgáljuk felül a mi kérésünket, hogy talán saját jólétünket, kényelmünket szolgáló kérés, ami az Istennel való közösségtől eltávolít bennünket. Amikor a jobbik részt választjuk, azt Máriában dicsérünk, hiszen Istenhez visz
közel minket.
Ami kedves az Úrnak, hiszen üdvösségünket szolgálja azt Mária támogatja, és úgy emeli fel, mint ahogyan a füst a tömjénezőből emelkedik, és az
illata visszaszáll ránk, így árad Isten kegyelme is a kérésünk után a mi szívünkbe. Ezért keressünk nála oltalmat és védelmet!
Pacsai János protopresbiter

Őrangyal
Az angyalok a mennyben szüntelen Istent dicsőítik. Amikor az én életemben is elérkezik a pillanat és Jézus Krisztus testének a részévé válok, akkor a kereszteléskor kapok egy őrangyalt, aki az életem további részében vigyázni fog rám. Ez az angyal velünk marad, vigyáz ránk, amit szerető gondoskodással körbevesznek a mi védőszentjeink, akiket a keresztségben megneveztek számunkra.
Isten szent angyala, az én Istenemnek és lelkemnek védelmezője
és gyámja, azért imádkozom, hogy minden bűnöm, amit a nap folyamán
elkövettem, bocsánatot nyerjen. Ments ki engem minden gonosz hatásból és kísértésből, hogy ne haragudjon rám az én Istenem semmilyen
bűnöm miatt. Imádkozzál érettem, hogy méltó legyek Isten kegyelmére,
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hogy részem legyen az Ő örök Országában, a boldogságos Szűz Mária és minden szentek társasága.
Ámen!
Az örök Ország, amit Isten megígért azoknak,
akik őt szeretik, a mi Urunk Istenünk már kimutatta nagy
szeretetét. Kik a legnagyobbak ebben az Országban?
Ha nem alakultok át és nem lesztek olyanok, mint a
gyermekek, akkor nem tudtok oda bemenni. Vigyázzatok, e kicsinyek közül ne vessetek meg egyet sem, mert
a mennyben az angyalok szüntelenül nézik az én menynyei Atyám arcát. Egyértelmű, hogy azok az angyalok,
akik számunkra lettek rendelve, azok szüntelenül Isten
jelenlétében vannak. Jézus Krisztus is azonosítja magát
a gyermekekkel, amikor azt mondja: „aki befogad egy
ilyen kis gyermeket, engem fogad be”. Biztosíték ez számunkra, mivel a mi
Urunk szeret minket, szereti összes gyermekét. Minden gyermekét védi, az
őrangyal szárnyait fölé terjeszti, és oltalmazza. Bármilyen nehézség, probléma, betegség van, Urunk gyorsan válaszol: „hagyjátok hozzám jönni a gyermeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa” /Mt 19,14/.
Itt az alapja a lelki nevelésnek, ami a mi Urunk szeretetével körbe fog bennünket. Tehát amikor kisétál gyermekünk az otthonból, az iskolából, a mi Urunk
vigyáz rá, Ő parancsolja, hogy vigyázzanak gyermekeinkre. Ahogyan öregszünk, továbbra is velünk marad, soha nem hagy el minket. Ő vigyáz ránk a
legnehezebb időszakokban, az élet bármilyen küzdelmében. Isten törődik velünk, nem csupán a kényelmünkkel, hanem Szentlelkét ajándékozza különféle
áldásaival. Forduljunk hozzá bátran és kérjük tanácsát és erejét lelki harcainkban.
Pacsai János protopresbiter

Encs város Önkormányzata 2015-ben
először adja át a Szent István -díjat.
A város lakóinak lelki életét, hitéleti
tevékenységét irányító, koordináló, a keresztény hitélet oktatását, a közösségek létrehozását, és ápolását, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatát, a
rászorultak érdekében végzett szociális és
karitatív tevékenységet végző személyek
munkájának elismeréseként adományozza
a kitüntetést. Encs város képviselőtestülete
Szent István - díjat adományozott posztu-
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musz Dr. Petrasevits Dénes görög katolikus főesperesnek. A díjat felesége
vette át. Utolsó pillanatáig a közösségért, az egyházért, a városért dolgozott,
Köszönjük !

Encsi gimnazistákkal gyalogos
zarándoklaton vettünk részt.
Rakacai- tó és a martonyi pálos kolostorrom úti szakaszon.
Szeptember 16-án János atya jóvoltából három társammal együtt zarándoklaton
vettünk részt. Úticélunk Martonyi volt, ahol
a szebb napokat is meg élt Pálos kolostort
tekintettük meg. Martonyi határától az utat
gyalog tettük meg Atanáz püspök atya vezetésével, több iskola diákjaival és lelki vezetőjükkel. Három különböző szerzetes beszélt nekünk az életéről, meghívásáról. Jó
volt beszélgetni Atanáz atyával, Ábel atyával, Anasztázia nővérrel…
Mikor felértünk János atya ismertette velünk a kolostor történetét, majd
közösen végeztük az imaórát.
A zarándoklat végén Martonyiban finom ebéddel vendégeltek meg bennünket. Hazafelé jövet betértünk Keresztétére, ahol a Polgármester közbenjárásával levendulát szedtünk. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a zarándoklaton. Bízom benne,hogy minél hamarabb újabb kolostorok történetét
ismerhetem meg és látogathatom ezeket a csodálatos, lélekemelő építményeket. Köszönjük a szervezőknek, de elsősorban Pacsai János esperes úrnak,
hogy részt vehettünk ezen az eseményen.
Kovács Marcell diák

Esemény naptár
Október 1. csütörtök

Istenszülő oltalma
17.00 Liturgia utána rózsafüzér

Október 2. péntek

a betegeket a szokott módon látogatom
meg

Október 17. szombat

10.00 Tegyük rendbe a templom kertet!
- bográcsozás
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Október 23.. Péntek

nemzeti ünnep, In memoriam- emlékezzünk imádkozva egy Miatyánkot az áldozatokért!

Október 26. hétfő

Szent Demeter kápolna búcsúja

Október 31.

este 17.00 órakor a római katolikus temetőben a kereszt előtt közös imádság és
elmélkedés.

November 1.

10.00 halotti megemlékezés és gyertyagyújtás a templomkert keresztje előtt.

Rózsafüzér- a hónap minden napján
16.30 órától a vecsernyés napok kivételével

Imádkozzunk együtt!
Ebéd előtt:
Előimádkozó: Magasztallak téged Istenem, Királyom és
áldom a te nevedet örökké és mindörökkön örökké.
Közösség: Mindennap áldlak téged és dicsérem a te nevedet örökké és mindörökkön örökké. Az Úr dicséretét beszélje szám és áldja minden test az ő szent nevét örökké és
mindörökkön örökké.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Pap: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Közösség: Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram irgalmazz 3-szor.
Előimádkozó: Adj áldást, Uram.
Pap: Krisztus Istenünk, áldd meg szolgáid ételét és italát, mert szent
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vagy mindig most és mindenkor és örökkön örökké.
Mind: Amen.
Ebéd után:
Pap: Hálát adunk neked, Krisztus Istenünk, mert megelégítettél minket
földi javaidból. Ne hagyj ki bennünket mennyei országodból sem, de amint eljöttél tanítványaid közé, midőn békességet adtál nekik, jöjj hozzánk is és üdvözíts minket!
Közösség: Dicsőség, most és. Uram irgalmazz, 3-szor. Adj áldást, Uram!
Pap: Áldott az Isten, aki irgalmasan táplált minket dús ajándékaival, malasztja és emberszeretete által, mindig most és mindenkor és örökkön örökké.
AMEN.

Szentatyák tanításai:
„Ha gőgösködni és büszkélkedni
kezdesz, eltávozik tőled az Úr” /
Szent Nílus/

„A büszkeség nagyon veszélyes,
de különösen az emberszeretet
tetteiben, mert itt különös kegyetlenségnek mutatkozik, dicséretet szervez magának az
idegenek bajaiból, és majdan
becsmérelve a szegénységben
élőket” /Aranyszájú szent János/
„A kevély ember szárny nélküli
sas” /Szír Szent Efrém/
„A kevélység nem nagyság, hanem daganat, ami pedig megdagad,
nagynak látszik ugyan, de nem egészséges.” /Szent Ágoston/
„Akit betölt a büszkeség szenvedélye, az idegen a világtól, kegyetlenné
válik szívében a szentek iránt, és rosszaságai betetőzésül hamisságba,
gőgbe és hazugság iránti szokásba esik” /Izajás atya/
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Szentírás

„Én veletek vagyok minden nap a világ végéig” (Mt 28,20). Adja
Isten, hogy a Biblia mindannyiunk számára ma is eleven örökség, egyéni és közösségi életünk megtartója, erőforrása legyen. A Szentírás életformáló útmutatást ad az igaz életre való nevelésre (vö. 2Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem ismerhetjük meg, mert „aki nem ismeri a
Szentírást, nem ismeri Krisztust” – mondja Szent Jeromos. „Sokszor és
sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták által, most a végső
időkben pedig Fia által szólt hozzánk” (Zsid 1,1).
Ha másért nem, hát ezért is érdemes elolvasnunk a
Szentírás könyveit. Nagyon fontos, hogy ha még
nem volna, szerezzünk be mai magyar nyelven olvasható Bibliát az Egyház hiteles magyarázataival.
Rendszeresen olvassuk, merítsünk ebből a bővizű
forrásból, elmélkedjünk róla nap mint nap, és elmélkedéseink eredményeként tűzzünk magunk elé kisebb-nagyobb feladatokat. Válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson keresztül mindnyájunkhoz szól. Olvassuk a Szentírást közösségben is, vegyünk részt bibliaórákon, hiszen a Szentírás közösségalkotó erő is.
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

