II. évfolyam 9. szám 2015. szeptember

Modellek az életünkhöz:
Oszlopos Szent Simeon, az egyházi év kezdetén
Szeptember 1-e az egyházi év kezdete. Ezen a napon emlékezünk Oszlopos
Szent Simeonra, aki 56 évével bizonyította, hogy ilyen rövid idő alatt is az erények
magasságába lehet jutni. Több ezer embert vezetett Istenhez, Isten ismeretére, és azóta
is sokan keresik az ő közbenjárását, lelki hasznuk miatt. Az ő életmódjából kiderül,
hogy a szentek hogyan gyakorolták a lelkipásztori és missziós munkát.
Megmutatta, hogy a leghatékonyabb
módja az életet adó szó, mivel ez kitisztítja a
szívet, és betölti kegyelemmel.
Nem célja az emberek közelében lenni, ő nem hívta a sokaságot, sőt menekült előlük, kereste a nyugalmat. Az ő szavai figyelmeztetések, vigasztalások, gyógyuló sebek. Az ő imádságai meggyógyították az embereket fizikailag és mentálisan egyaránt, ma úgy mondanánk, hogy regenerálta őket.
Egyértelműnek tűnik tehát, hogy az intenzív imádság és az önzetlen, alázatos szeretetnek van üdvözítő hatása, így ők a legnagyobb jótevői az emberiségnek. Azt kínálják, ami a legnagyobb szüksége
az embernek: egzisztenciális kérdések, melyek
kínoznak bennünket, és út, amelyet az értelmünk
megtalál.
A legnagyobb probléma minden korban az élet értelmét megtalálni. Meggyőzi
az embereket arról, hogy minden ember életének van értelme, rámutat annak céljára, és
érdemességére.
Az életet Isten teremti, s kegyelme által ajándékozza, s ezáltal túl tudunk lépni
a halál keretein belül, és így megszerezni a nagyobb életet. A betegségek által tapasztalatunk van a halálról, s ez a tapasztalat segít az igazi életre. A szenvedélyeink, a bűneink fogva tartanak minket, s ebből a zártságból, az élet rabszolgaságából, a valódi
szabadságra, az ember igazi szeretetére segít elvezetni.
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Oszlopos Szent Simeon jelképe ennek a szabadságnak, mert az ő életének értelme és célja autentikus, mivel Szentháromságban egy Istennel vállalt közösséget. Mi
vagyunk Isten legtökéletesebb teremtménye. A teremtés a legnagyobb áldás, Isten kegyelméből való létezés. Ugyanakkor az ember a legnagyobb fenevad is tud lenni a földön, ha saját szenvedélyének rabszolgájává válik.
A materialista korban, mint a miénk, amelyet jellemez az önzés és leigázás,
kapzsiság, hiú érzékiség, szenvedélyek szabadon engedése, Szent Simeon élete egy
pofon számunkra, hogy felébresszen bennünket. Ahhoz, hogy az ember saját magát
meghódítsa nem könnyű dolog, hatalmas akaraterő szükséges hozzá, egy egész
életen át tartó küzdelem és imádság. Amikor ezeket meg tudja valósítani, akkor
lesz igazi ember. Örömforrássá és áldássá válik más emberek számára, ahogyan Oszlopos Szent Simeon is.
Pacsai János parókus

Kezdődik az egyházi év és a 2015/16
iskolai tanév
Az imádkozó keresztény ember a mindenható Jézus Krisztusra tekint fel. Az ő szent
tanítása ad eligazítást az élethez. Rátekintünk és tőle várjuk, hogy megáldja az esztendő körforgását, mert ő, amit akar, mindent végbevisz. Újra van alkalom a kezdésre! Az új évben megteszem ezt vagy azt .
Kérem Isten segítségét!
Ezen a napon kezdődik az iskolai tanév is.
Jó lenne, ha a szülők ebben az évben nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek
lelki nevelésére, vagyis a hit és erkölcs oktatására.
Az elmúlt évek keserű tapasztalata, hogy pusztába kiáltó szó, amikor hívom a
gyermekeket hittanórára, mert szülői segítség nélkül nem hallják meg a hangom. „Ki a
mindenséget létrehozta, s az emberek mindenféle irányítására az időt rendelted.”
Uram, kérlek, adj halló fület a szülőknek!

Szeptemberi programok
Szeptember 1. Egyházi év kezdete
Szeptember 6. Iskolás gyermekek megáldása a Liturgia után
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Szeptember 8. Kisasszonynap- Mária születése ünnepe—este 17.00 liturgia,
új termények megáldása
Szeptember 14. Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe—este 17.00 liturgia
Szeptember 27. Elsőáldozás
Október 1.

Csütörtök Istenszülő oltalma- este 17.00 liturgia

Szeptember 8. – Az Istenszülő születése
„Parancsod Istenem, örömmel tölti el
szívemet” /Zsolt 39,9/. A mennyekben lakó örök
Isten, mielőtt egyszülött Fia emberré lett volna,
hogy az emberek között lakozzék, előtte a földön elkészítette emberi lakóhelyét, az Istenszülő Szűz Máriát. Szent Fiának földre születése
előtt kb. 18 évvel a világra engedte születni azt
a szeplőtelen szüzet, aki anyja lesz a világ
Megváltójának.
Ezt a születésnapot ünnepli ma a keresztény Egyház, örvendezve Isten gondviselő
emberszeretetén. Mária születéséről, születésének körülményeiről a hiteles evangéliumokban
semmiféle híradást nem találunk. A II. században keletkezett /az Egyház által hitelesnek nem
ismert/ Jakab ősevangélium mond el a mai ünnepről, de általában az Istenszülő életéről is
nagyon sok dolgot. Ebből tudjuk meg, hogy
Mária szülei: Joákim és Anna öregkorukig
gyermektelenek voltak. Isten angyala felkereste a pusztában szomorkodó Joákimot és
az otthon sírdogáló Annát Isten üzenetével, hogy olyan gyermekük születik, akiről az
egész földkerekségen beszélni fognak. Amikor hónapjai beteltek, és szült, így szólt a
bábához: Mit szültem? Az így válaszolt: Leányt. Lelke igen megörvendezett ezen a
napon és pólyába csavarta őt. Majd letöltötte Anna tisztulásának napjait, táplálta gyermekét és a Mária nevet adta neki. Nap-nap után egyre növekedett a kislány, hat hónapos korában anyja letette a földre, hogy próbáljon meg felállni. Utána már hét széket is
körbejárt, és úgy tért vissza anyja ölébe. Fekhelyét szentté tette, semmiféle közönséges
vagy tisztátalan nem mehetett oda, és szeplőtelen zsidó lányokat választott ki, akik
társalkodói voltak.
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Atyai részről Mária királyi családból, Dávid családjából született. Anyai ágon
főpapi családból származott. Ezért illenek rá a 8. zsoltár szavai: dicsőséggel és tisztelettel lett ezek miatt megkoronázva.

Szeptember 14. – A Szent Kereszt
világraszóló felmagasztalása
Az Egyház ezt az ünnepet kezdetben az Úr keresztje
megtalálásának emlékére rendelte el. A Szent Kereszt jelével
ellensége fölött győzelmet arató Konstantin császár édesanyját, Szent Ilonát küldte Jeruzsálembe, hogy tisztítsa meg az
Úr szent helyeit a pogány szennytől. Egy idős zsidó útmutatása alapján sikerült megtalálni egy gödörben Jézus és a gonosztevők keresztjét. Mivel a kereszt felírása elkeveredett,
Istenhez fordultak, hogy Ő mutassa meg az igazi keresztet.
Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket. Jézus keresztjének érintésére az asszony meggyógyult.
Utána már egy temetésre vitt halottnál tették meg ugyanezt.
Az igazi kereszt érintésére a halott feltámadt.
Ezeknek a csodáknak híre sok embert vonzott a Golgota hegyére. Mivel a nagy tömeg miatt nem volt arra lehetőség, hogy mindnyájan megérintsék, megcsókolják Jézus
keresztjét, Makariosz pátriárka, egy magas helyre állva, tisztelettel emelte a magasba Jézus keresztjét, hogy mindenki láthassa. Ez a megtalálás
Húsvét közelében történt, ezért eleinte Húsvét 2. napján ünnepelték. A feltámadás
templomának felszentelésétől, 335-től az ünnepet a következő napra tették, és ezért ma
is szeptember 14-én van.
Ezt a megtalálást a VIII. században összekapcsolták egy másik hasonló eseménnyel. 614-ben Khozroész perzsa király Fokiosz görög császárt a harcban legyőzve,
bevonult Jeruzsálembe. Kifosztotta a várost és elvitte Perzsiába az Úr Szent Keresztjének darabját. Ez az esemény izgalomba hozta egész Perzsiát, és nem jó előjelnek tekintették. Khozroész tisztelettel bánt a szent ereklyével. 628-ban a király utóda, Sziroész
békét kötött Herakliosz császárral és visszaadta a Szent Keresztet.
A császár Jeruzsálemben fogadta a szent ereklyét. Zoszimász pátriárka intelmére, levetve császári díszöltönyét, egyszerű ruhában, mezítláb vitte be a Szent Keresztet a templomba. Ez szeptember 14-én történt. Inkább az első felemelés emlékére
végezzük ezen a napon a Szent Kereszt felmagasztalását /felemelését/. A kereszt a pap
kezében mélyre kerül, és ismét felemelkedik magasra. Ez a mi, Ádámban történt kese-
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rű bukásunknak és Krisztusban megvalósult felemelkedésünknek jelképe. Az alvilág
mélységéből felemelkedtünk Isten Országába, a halálból pedig az Istenben való örök
életre.

Gyermekszáj
„ Itt van az ősz, itt van újra”
Az egyházközségünk rajzpályázatot hirdet
óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály
számára. A pályázat témáját a fent említett idézet
magába foglalja (lehet tájkép, életkép stb.). Szabadon választott technikával és méretben. Az alkotásokat a parókushoz kell eljuttatni október végéig. Eredményhirdetés és a jutalmak átvétele október 4-én 930
Liturgia végén.

Figyelem, akik nem voltak még elsőáldozók!
A keresztény ember életében nagyon fontos pillanat, amikor először veszi magához Jézus Krisztus testét és vérért,
mert ekkor válik teljessé az Egyház közösségével. A
szentáldozásban lesz tökéletessé a kapcsolat Isten és ember között.
Beoltódunk az egyházba, amely Krisztus teste, s így magának Krisztusnak a tagjai leszünk. „Minket pedig mindnyájunkat, kik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk, egyesíts egymással az egy Szentlélek közöltetésében.” S hogy ez a tag természetének megfelelően működjön szükséges, hogy megtanulja a Krisztusi életet. Így tette
kötelezővé az egyház az erre való készületi időt. Püspök
atya feltétlenül szükségesnek tatja, „hogy a szentségekhez való járulás ne gyorsított
oktatás után, hanem rendszeres hitoktatás eredményeként történjék. Kívánatos, hogy
az első szentáldozást legalább három éves hitoktatás előzze meg.”
Szeretnénk lehetőséget biztosítani azok számára, akik valamilyen ok miatt
elmaradtak, legyen az felnőtt, vagy gyermek az elsőáldozásra. Az időpont 2015.
szeptember 27-én a 10 órai Liturgiában. Akiket érdekel ez a lehetőség jelezze
szeptember 6-ig a parókusnál személyesen.
Pacsai János parókus
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PARÓKIAI HITTANOK ÉS TALÁLKOZÓK
a közösségi pont-teremben
*Nyugdíjas klub: hétfő 16-1700
*Katekumenátus- bizánci teológia: vár juk a jelentkezőket
*Elsőáldozási katekézis hétfő 18.00
*Cursillo- a barátság és hit színtere: kéthetenként hétfőn 1800
*Bibliai olvasókör: kéthetente-szombat 1815
*„Bizánci tinik” Életvezetési ötletek: szombat pár os hét 1900
*Forrás olvasókör - Egyházatyák írásai kéthetente-szombat 1815
*Életadó forrás: a J ézus ima tanulás - megbeszélés szerint
*Bizánci esték szombat pár atlan hét 1900
*Minden vasárnap délután 14.00 a vár osi spor tcsar nokban foci
Szent Tamás egyházközségi karitász- egyházunk szegényeiről való gondoskodás

Imádkozzunk együtt!
REGGELI, DÉLI ÉS ESTI HARANGSZÓRA
MAGASZTALJA AZ ÉN LELKEM AZ URAT, és örvendez lelkem az én Üdvözítő Istenemben. Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, íme, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék! Mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, kinek Szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival: Elszélesztette a szívük szándékában kevélykedőket. Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket
betöltötte jókkal és a gazdagokat üresen bocsátá. Oltalmába vette Izraelt, az ő
szolgáját, megemlékezvén irgalmasságáról, amint szólott atyáinknak, Ábrahámnak, és az ő ivadékának örökre.
KI A KERUBOKNÁL TISZTELTEBB és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul
dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged, valóságos, Istenszülő, magasztalunk! (Szent Lukács evangéliuma 1,46-55)

Mézszentelés
Az Encsi Görögkatolikus Egyházközség 2015. augusztus 1-jén mézszentelést tartott melyen esperes úr beszélt a méz-fogyasztás jótékony élettani
hatásáról és megszentelte a szép számmal felsorakoztatott különféle mézeket
majd megáldotta a méztermelőket és mézfogyasztókat, kiesdve rájuk a Szentlélek áldását.
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Barátságos focimérkőzés
2015. augusztus 24
-én került sor arra a barátságos
focimérkőzésre
amelyen
a
Magyar
Görögkatolikus papi válogatott játszott az Erdélyi-Partiumi
katolikus
papi válogatottal, majd
ezután az encsi vegyes
csapat játszott egy-egy
félidőt mindkét féllel. A
nagyon jól sikerült és
rendkívül fárasztó mérkőzéseket közös imádsággal
és kellemes hangulatú
finom vacsorával zártunk. Köszönet illeti a híveket és a támogatókat, akiknek segítsége
és fáradozása révén megvalósulhatott ez a színvonalas rendezvény. Külön köszönettel
tartózunk Kovács István testvérünknek, aki magára vállalta a szervezés és lebonyolítás
nehéz feladatát. Isten áldását kérem mindnyájukra!

Tanévkezdés SZÜLŐI SZEMMEL
A CSALÁDBAN a mindenható Jézus
Krisztus szent tanításai adnak eligazítást az
élethez. Reá tekintünk és tőle várjuk, hogy
megáldja az esztendő körforgását, mert amit
akar, Ő mindent végbevisz.
Üdvözítő lenne, ha a szülő TÁRSAK
ebben a tanévben még nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek lelki nevelésére, gyakrabban és egyre nagyobb számban vennének
részt a családok a liturgiákon és egyéb egyházi
eseményeken.
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Szentírás

„Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb,
behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait
és érzéseit” - olvassuk a Zsidókhoz írott levélben (4,12). Valóban az Isten szava életet adó Szó. Teremt, gyógyít és világosságot ad. A viharos tengeren az
apostolok félelmükben Jézushoz fordultak: „»Uram, ments meg minket, elveszünk!« Jézus ezt mondta nekik: »Mit féltek, kishitűek?« Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt” (Mt 8,25-26). A jerikói úton egy vak ember kiáltott Jézus után: „Dávid
fia, könyörülj rajtam!” Ő megkérdezte: „»Mit akarsz
tőlem, mit tegyek?« Azt válaszolta: »Uram, hogy lássak!« Jézus így szólt hozzá »Láss! Hited megmentett
téged«” (Lk 18,41-42). Jézus szavának – amelyet a
Biblia közvetít számunkra – ma is ereje van. Ha hitbeli bizonytalanság homálya vesz körül, ha nyugtalanság, félelmek gyötörnek, ha a bűnök tartanak fogva, vegyük kezünkbe a Szentírást. És ha türelmesen
olvassuk, megtaláljuk benne az útmutatást, amely a
fényre, a gyógyuláshoz, a lelki békességhez vezet.
Megtaláljuk benne Isten válaszát.
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

