
III. évfolyam 8. szám  2016.  augusztus 

Szánjunk időt az imádságra 

Korán reggel jövök segítségért, és vá-

rok szavaidra. (Zsolt 119, 147) 

Másnap korán hajnalban fölkelt, ki-

ment, és elment egy elhagyatott 
helyre, hogy ott imádkozzék. (Mk 

1,35) 

Hogyan tudjuk bevezetni a min-

dennapi életünkbe az imádságot?  

Az életünk sarkalatos pontja, 

hogy tudunk-e imádkozni. Aminek a 
legnagyobb akadálya, hogy sajnáljuk 

rá az időt. A tevékenységeinkkel 
túlterheljük az életünket. Szinte túl vagyunk programozva. 

Pl. gyermekeink által: iskola, sport, zene, tánc és egyéb tevé-

kenységek és az ő elfoglaltságaink hatással vannak ránk is 
szülőkre. Ráadásul figyelmünket lefoglalja az internet, televí-

zió, mobiltelefonok. Tehát nem könnyű megtalálni az imádko-
zás idejét. Az imádságaink legfontosabb ideje kora reggel. Le-

het, hogy ez az idő ágyba fekve talál minket, de ez a legnyu-
godtabb idő ekkor a tudat leghajlandóbb Isten felé fordulni, 

ami még tele van csenddel. Lényeges hogy a napjainkat 
imával indítsuk, hiszen ez erőt ad hogy szembenézzünk a 

napi problémákkal és kísértésekkel. Az ébredés 30 perccel le-
gyen korábban, mint a megszokott idő. Így lesz egy fél óránk, 

hogy imádkozzunk és felkeljünk, felkészüljünk a napra. Az 
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imádkozás után mikor az összes személyes dolgainkat megtet-

tük át kell gondolni és meg kell tervezni a napi munkáinkat és 
elegendő időt kell, hagyni, hogy a család kellemes és barátsá-

gos reggelivel indítson. Nem egészséges, ha megragadunk va-
lamit és az autóban vagy az úton esszük meg. A következő lé-

pés hogy át kell gondolni, hogy nap folyamán milyen te-
vékenységet végzünk, hagyjunk el ami nem prioritás, hogy 

egy órával előbb tudjunk lefekvéshez készülni. Ez lehetőséget 
ad, hogy  a nap végén 30 percet Istennel töltsünk imádkozva, 

szentírást olvasva vagy az egyház atyák írásait vagy egy-egy 
szent életét. Tudatosan kell változtatnunk valamit a napi 

rutinjainkon. Ellenkező esetben, amit elhatároztunk szép las-
san elhall bennünk. Fontos áttekinteni, hogy az esti órákban 

milyen tevékenységeket végzünk. Valószínűleg a fő bűnös a 
televízió. A média hatalmas terhet ró az életünkre. Egy felmé-

rés szerint egy átlagember tv előtt 1 hónap alatt 133 órát tölt. 

26 órával többet az interneten. Most ehhez csatlakozik a tele-
fon is amely képes videózásra és tv műsorok megnézésére is. 

A mobiltelefon használata a korunkra olyan eszközzé vált 
amely teljesen eltereli és szétszórja figyelmünket. Azért fontos 

átcsoportosítani, átgondolni a médiás dolgainkat, hogy több 
időnk legyen a barátokra azok, akik segítséget, szüksé-

get szenvednek, az idősekre, a nagyobb családunkra. A 
technológia segítségünkre is lehet, hiszen az interneten pár 

perc alatt hozzá jutunk ahhoz, ami esetleg a tv-ben órákat 
vesz igénybe. Ebből a hitetlen médianyomásból ki kell emelni 

60 percet, hogy reggel és este Istennel töltsünk egy kis időt. 
Ha a munkát hazahozzuk, akkor előbb utóbb valamilyen lelki 

betegség eluralkodik rajtunk. A munkáról úgy kell gondol-
kodnunk, mint egy kabátról, amit viselek addig, amíg 

szükséges, de ha hazajövök, beakasztom a szekrénybe. 

A munkához kapcsolódó mobilt is tegyem le. Nem kell azonnal 
bekapcsolni a számítógépet, hogy rögtön ellenőrizzük az e-

maileket, meg az internetet. Ha otthon vagyunk, akkor csalá-
dunkra koncentráljunk. Hallgassa meg a gyereket, házastár-

sát, unokáját. Próbáljon meg belépni az ő világukba, hogy 
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együtt tudjanak örülni és a nehézségekben és a gyötrelmek-

ben legyen együttérző velük. 

A család értékes támogatást tud nyújtani a küzdel-

mekben. Hogy mindenki hazatalált és egymáshoz- ezt koro-
názza meg a közös étkezés, a vacsora. Az étkezés ne egy rög-

tönzött étkezés legyen, ahol fogják az ételt és visszatérnek sa-
ját életterükhöz enni, az étkezés ideje legyen egyeztetve, hogy 

mindenkinek megfeleljen. Ahogyan a keresztény közösség a 
szent liturgiában hogy magához vegye Jézus Krisztus szent 

testét és vérét, úgy a család is, amikor együtt étkezik egység-
be lép és megosztják egymás felé a szeretetet. Minden étke-

zést ima előzzön meg, ahol köszönetet mondunk az ételért, 
amely újból egy asztalhoz hozott össze minket és ez a táplálék 

Isten áldását hordozza magán, hogy mi fizikailag és lelkileg jól 
lakottak, elégedettek legyünk.  

Amikor sikerül elköteleznie magát egy adott időbe az 

imádságra reggel és este, akkor tartsunk ki mellette. Gondol-
junk arra, hogy az imádkozás ideje találkozás Istennel. 

Keressen egy védett helyet a lakásban, ahol teljesen Istennek 
tudja ajándékozni ezt az időt. 

Itt az ideje, most, hogy hagyja abba a kifogások keresé-
sét. Isten megérti, hogy milyen nyomás nehezedik magára és 

a túlhajszolt élet milyen korlátokat állít. Együtt érez velünk és 
szeretne velünk időt tölteni, ő készen áll, hogy segítsen ne-

künk megbirkózni a küzdelmeinkkel, de szükséges a mi erőfe-
szítésünk az elkötelezettségünk, hogy kapcsolatba lépjünk Is-

tennel. Ha megvan magába a vágy, akkor megtalálja az időt is 
az imádságra, és ahogy táplálja magába a vágyat úgy egyre 

több időt tölt az imádságban. Mindennap megvizsgálja az éle-
tét és új célok új prioritások fogalmazódnak meg magában. 

Ennek a növekedésnek a lendülete ne álljon meg, érdemes eb-

ben a témában egy jó könyvet elolvasni az imádságról. 

       Pacsai János protopresbiter 
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Krisztus színeváltozása 

 Péter apostol második levelében utal, hogy ő megtapasz-

talta Krisztus átváltozását. Három tanítvány volt jelen a Tábor 

hegyen, amikor Krisztus megmutatta dicsőségét, ahol arca ra-

gyogott, mint a nap és ruhája fehér volt, mint a fény.  Péter 

apostol azt mondja: mi láttuk az ő Fölségét. „mert nem kie-

szelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jé-

zus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk 

fenségének” (2Pét1,16) Krisztus átváltozásánál meghallotta az 

Atya hangját: „Ez az én szeretet fiam, akiben kedvem telik”. 

Hallotta ezt a hangot, amikor vele voltunk a szent hegyen. 

„Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk 

vele a szent hegyen.” (2Pét1,18). Ez élő tapasztalat volt. Ezzel 

a tapasztalattal tudta segíteni, irányítani az első keresztények 

és közösségek életét. A szavai nem társadalmi vagy erkölcsi 

tanítást akart adni, hogy jó állampolgárok legyenek, hanem 

liturgia olvasmányok szövegeivel az életformát akarja bennünk 

is az Egyház. Többek között azt mondja: „Testvérek, ezért 

még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasz-

tottságotokat tetteikkel megpecsételjétek, mert ha ezt megte-

szitek, nem botoltok el soha… (Pét1,10). Erőfeszítésre van 

szükség, hogy megismerjék és válasszák ezt az életmódot, 

melyet Krisztus mutatott meg nekünk. Az embert a teremtés-

ben meghívta, hogy hasonuljon hozzá és egyesüljön Istennel. 

Ez nagy kihívás és életünk legfontosabb döntése „Így lesz 

ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megvál-

tónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.” (2Pét1,11) Ami-

kor életünk középpontja Isten lesz, másként látjuk a társadal-

mi kérdéseket, a biológiai életet és a családi életet is. Istent 

kell életünk középpontjává tenni. 
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Nagyboldogasszonyról 

elnevezett böjti időszak 
 Ez az idő-

szak két hétig 
tart 1-15-ig. 

Hétfő, szerda, 
péntek szigorú 

böjt. Augusztus 
1-én víz és méz 

szentelést tar-
tunk. Augusztus 

6-án alma és 
szőlőszentelést, 

a böjt e napjáig 
nem illik ilyet fogyasztani, de az ünnep után megengedett a 

böjti időszakban. 

Istenszülő elszenderülésének és 

mennybevitelének ikonja  

 Az ikon a testben való feltámadásra tanít bennünket. Az 

Istenszülő, aki hozzásimul Isten akaratához és megvalósítja 

azt a kimondott és egyre táguló Igenje által, testestül – lelkes-

tül a mennybe, Isten Országába emeltetik. Azon emberekre is 

ez a jövő vár, akik ezt teljesítve a mennyei Atya akaratát, az Ő 

kedves fiaivá válnak, akiknek életvezetésében tetszését találja, 

biztosak lehetnek a jövőt illetően. Ez az ünnepe annak a re-

ménynek, hogy van testben feltámadás és örök élet. 

Megemlékezünk azokról, akik előttünk éltek és már megpihen-

nek, az Úr kezében a szentek közösségében vannak, hogy mi 

is felkészüljünk arra, hogy egy napon beléphessünk ebbe a kö-

zösségbe. Ezen az ünnepen keresztül haladunk a meny-

nyei hajlék felé és az Istenszülő közbenjár értünk, hogy 
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ahogyan általa született Krisztus a földre, a mi szívünk-

be is szülessen meg, így a mi anyánk is legyen.  Krisztus 

által lett a mi anyánk és bennünket is átfog szeretetével. 

„Legszentebb Istenszülő, üdvözíts minket!”, ajándékozd – 

szüld a mi életünkbe is a Szabadítót! 

Szerencs görög katolikus családi nap  

 A Miskolci Egyházmegye szervezésében görög katolikus 

családi napot tartottak július 2-án, a szerencsi Rákóczi-vár 

történelmi falai között. Az egész napos rendezvényre Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye egyházközségeiből várták a kikap-

csolódni és együtt lenni vágyókat. A rendezvény számos színes 

programmal várta az érdeklődőket. A kikapcsolódni és együtt 

lenni vágyóknak változatos gyermekműsorokat (cukorbohóc, 

gólyalábas óriás cirkusz, népi játékok), interaktív foglakozáso-

kat (kézműves foglalkozás, gyertyakészítés), népzenei koncer-

teket (néptánc bemutató, Diri Dongó együttes) és egyéb szó-

rakozási lehetőségeket (ugrálóvár, falmászás, rendőrségi és 

mentős, tűzoltó foglalkozás, habparty) kínáltak a szervezők. 

Közös imádsággal kezdődött dr. Orosz Atanáz püspök 

vezetésével – több mint ötszázan vettek részt. Bármelyik 

korosztály számára sok-sok élményt nyújtott a nap. 

Kisasszony hava - Új kenyér hava –  

Nyárutó - augusztus 

Népi megfigyelések: 

ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen 
ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban 

amilyen az idő Bertalan napján / augusztus 24-én /, olyan 

lesz az ősz 
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Népi mondóka: 

Lőrinc napja Augusztus 10. 

 E jeles nap a néphagyományban fontos szerepet játszik, 

úgy tartották, ha Lőrinc napján esik az eső, a sárgadinnye 

lucskos lesz, ehetetlenné válik, rothadásnak indul, viszont a 

Lőrinc –napi eső, jó bortermést ígér. 

Nagyboldogasszony napja augusztus 15. 

 Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe. A múlt század 

elején még élt a Nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágál-

dás szokása, az oltáron megáldott virágokat, szentelményeket 

bajelhárításra használták, a menyasszony ágyába, vagy az el-

hunyt koporsójába helyezték. 

Boldogasszony másnapja augusztus 16. 

 Egyes történészek szerint ezen a napon választotta Ál-

most a hét törzs fővezérré, engedelmességet fogadtak neki, 

ezt vérszerződéssel pecsételték meg. 

István napja augusztus 20. 

 Általános megfigyelés szerint, a nyári István negyvenes 

nap, amilyen az idő ezen a napon, olyan várható negyven na-

pig. Ha szép az idő, jó gyümölcstermés lesz,ha esik, rossz ter-

més járja. 

     Ha Domonkos forró, 

     kemény tél várható. 
     Lőrinc-napja, ha szép, 

    sok a gyümölcs és ép. 

    Bertalan szép idővel, 
    az ősz is nekünk kedvel. 
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Vers nemcsak gyerekeknek 

Aranyhíd 

          / Varga Rita / 

Olvasd naponta a Szentírást! 

Hol nyissam ki a Bibliámat? 

Ha úgy érzed, hogy messze van tőled 

Isten… - Zsolt139 

Ha szomorú vagy… - Jn14 és 

Zsolt146 

Ha elhagytak az emberek… -Zsolt27 

Ha bűnt követtél el…-Zsolt51 és 1Ján1 

Ha gondterhelt vagy… -Mt6,19-34 és 

Zsolt43 

Ha betegségben szenvedsz…-Zsolt41 

Ha veszélyben vagy… -Zsolt91 

Ha levertség vesz erőt rajtad… -

Zsolt34 

Ha bátortalan vagy… -Iz40 

 

Pirkadatkor 

selymes réten 
a napsugár 

iszogat. 

Alkonyatkor 

patak habján 
aranyhídon 

áthaladva 
csalogat. 

Delelőben 

szellő szárnyán 
cikándozva 

virágszimot 
nyitogat. 

Éj leplében 

csillagágyon 
igéz 

aranyálmokat.                   
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Családi Nap Gagyvendégiben 

 A rossz idő ellenére szép számmal gyűltünk össze, hogy 

imádságos hangulatban eltöltsünk együtt egy szép szombati 
napot. Érkezés után,aki még nem járt a Gagyvendégi kastély-

ban,körülnézhettek és ráhangolódtak a hely szépségére. Közö-
sen elvégeztük a Parakliszt a hangulatos kápolnában. A ter-

mészet közelsége még hangulatosabbá tette ezt a szép szer-
tartásunkat, még szebben szólt Máriának az ének. Ezután Pa-

csai János Esperes Úr tartott egy felemelő előadást a konflik-
tus kezelésről. Elgondolkodtató és megszívlelendő jó tanácso-

kat hallhattunk tőle. Majd átadta a szót Bartha Józsefnek az 
Edelényi Görög katolikus Általános Iskola Igazgatójának, aki a 

túrázás és zarándoklás rejtelmeibe vezetett be minket. A túra-
cipőtől egészen a zarándoklat igazi céljáig a megérkezésig ki-

bontotta a témát, közben pedig csodálatos zarándoklati képe-

ket vetített nekünk. A lelki táplálék után elfogyasztottuk a fi-
nom ebédet, amit igazán köszönünk a szakácsoknak. A felnőt-

tek a délután hátralevő részét beszélgetéssel töltötték, míg a 
kisebbek rajzoltak,színeztek és játszottak. Az eső ellenére 

mindenki jó hangulatban tért haza. 
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Lelkigyakorlat Gagyvendégiben 

 A három nap lelkigyakorlat testet, lelket felüdítő volt. A 

kollégák közötti csapatépítés, párosult a lelki elcsendesedéssel 
és feltöltődéssel. Amellett,hogy szépítgettük a kastélyt kí-

vül,belül imaórákat és elmélkedéseket is végeztünk,hogy a lel-
künk is szépüljön. Átbeszéltük az ima fontosságát, és az ima-

óra részleteit és fontosságát, segítő szándékát, ahogyan más-
kor nem esik szó róla. A hely szépsége, nyugodtsága és csen-

dessége még közelebb segít minket a Jó Istenhez és remélhe-
tőleg  egymáshoz. Másképp halljuk meg egymás és Isten 

hangját. Közben felfedeztük a Cserehát szépségét is. Egy pá-
ran elsétáltunk Szanticskára. Hihetetlen ezen a környéken 

mennyire megállt az idő, és mennyire megmaradt itt a termé-
szet érintetlenül. Utolsó este szalonnát sütöttünk és rendez-

tünk egy fergeteges focimeccset.    
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Imádkozzunk együtt 

Ima étkezés előtt 

Uram Jézus, mi Istenünk! Áldd meg a mi 

ételünket s italunkat tisztaságos szent 

Anyádnak és minden szentjeidnek könyör-

gései által, mert áldott vagy örökön örök-

ké. Ámen. 

Ima étkezés után 

Hálát adunk neked, Krisztus Istenünk! 

Hogy megelégítettél minket földi javaidból. 

Ne hagyj ki mennyei országodból sem, de 

amint eljöttél tanítványaid közé Üdvözítőnk 

és békességet adtál nekik, úgy jöjj hoz-

zánk is és üdvözíts minket.  

Augusztusi programok 

Augusztus 1-14.  Nagyboldogasszonyi böjti időszak 

Augusztus 6.   Úrszínváltozás 

Augusztus 14.  Az Istenszülő elszenderülése templom  
    búcsú Gagyvendégibe 

Augusztus 15. Az  Istenszülő elszenderülése 

Augusztus 16. 18.00  Role együttes koncertje   
     Gagyvendégiben 

Augusztus 20.  István király emlékezete 

Augusztus 20. 15.00 Esküvő  

Gyuricza József és Balázs Krisztina, Sarolta 

Augusztus 29.  Keresztelő szent János fejevétele 
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Role együttes 

Koncertje 

Gagyvendégiben 

„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 


