
III. évfolyam 12. szám  2016.  december 

Krisztus születik ! 
 ...A jelen alkalommal hogy 

beszéljek arról az ünnepről, amit 

Születésnek és Theophániának is 

neveznek. Kétféleképpen nevezik. Két 

cím alatt ugyanazt. Mert Isten a 

születés által jelent meg az embernek. 

Egyrészt Ő a létező, aki minden okot és 

szót fölülmúlható módon örökké 

létezik az örök Létezőtől /Isten 

Istentől/. Mert Isten Igéje /Szava/ előbb 

van minden szónál. Másrészt viszont 

érettünk ő is létrejön, hogy az, aki 

nekünk a létet adja, a jó létet is adhassa. Vagy inkább, hogy helyreállítson minket 

megtestesülése által, mert gyengeségünk miatt elestünk a jó léttől. Az ünnepnek adott 

Theophania megnevezés utal a megjelenésre /a görög Theophania Isten megjelenését 

jelenti/, míg a Születés az ő születésére.  

 Íme, a mi ünnepünk. Amit ma ünneplünk, az Isten eljövetele az emberhez, hogy 

mi előre haladhassunk, vagy inkább /mert ez a helyesebb kifejezés/ visszatérhessünk 

Istenhez. Ő azért jött, hogy az óembert letéve újba öltözhessünk, hogy meghalva 

Ádámban, Krisztusban életet nyerhessünk. Krisztussal együtt mi is megszületünk, 

Vele együtt mi is megfeszítettünk és eltemettetünk, de fel is támadunk Vele… 

 … Mert Ő, aki a gazdagságot adja, szegénnyé lesz, felveszi testem 

nyomorúságát, hogy én az ő istenségével gazdagodhassak. Ő, aki a teljesség, kiüresíti 

magát, lemond egy időre dicsőségéről, hogy én az ő teljességében részesülhessek. 

Isten jóságának gazdagsága! Milyen nagy titok vesz körül? Részem volt a képben, de 

nem őriztem meg azt. Ő most részesedik testemben, hogy megmenthesse a képet és 

halhatatlanná tehesse a testet. Második közösséget közöl /a megtestesülésben/, az 

elsőnél /a teremtésben/ sokkal csodálatosabbat. Mert a teremtéskor részt adott nekünk 

az Ő jó természetében. Most, születésekor pedig magára veszi a mi bűnös voltunkat. A 

születés még inkább Istenhez méltó cselekedet. A megértést felülmúlja minden nép 

szemében. /Naziazni Szent Gergely, Oratio, 38/ 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Jön a Fiú ! 
  Hideg, nyirkos decemberi este volt, nem sokkal karácsony előtt. A lelkész még 

egyszer elindult, hogy utolsó próbát tegyen egy házaspárnál, akik válni akartak. 

Hónapok óta kísérletezett, hogy kibékítse őket, de semmi eredményre nem jutott. 

Tehát ma, még egyszer, utoljára. 

 Az asszony nyitott ajtót, a férj fáradtan, leverten ült az asztal mellett. Hidegen, 

kimérten köszöntötték egymást. A két ember 32 éve élt együtt. Néhány éve váltságba 

jutott a házasságuk. A háború alatt elidegenedtek egymástól, s a feszültség 

robbanáshoz vezetett. A lelkész megpróbált szeretetről, megbocsátásról, újrakezdésről 

beszélni. A házaspár fásultan, közömbösen bámulta a padlót. A lelkész végül 

odafordult mindkettőjükhöz: - „Nos, hogy döntöttek?” – a férfi arca megmerevedett, 

alig hallhatóan mondta: - „Ahogy megegyeztünk. Pokol lenne a feleségemmel együtt 

maradni. – Mind a hárman elnémultak. 

 A hallgatást váratlanul az ajtócsengő hangja törte meg. Ki jöhet ilyen későn? 

Másodszor is csengettek. Az asszony felállt, kilépett az előszobába és behúzta maga 

mögött az ajtót.    

 

 Nagyot nézett, amikor megpillantotta a táviratkihordót. „A táborból jött”, és 

nyújtotta a borítékot a meglepődött asszonynak, aki úgy vette át, mintha kardcsapás 

érte volna. Hát a fiúnak éppen most kell hazajönni a háborúból, a fogságból, amikor 

kétszeresen otthontalanná válik? Egyik összeomlásból a másikba? Kábultan bontotta 

fel a borítékot és olvasta az örömhírt: „Ma érkeztem a határra – holnap jövök – fiatok.” 

A férfiak némán várakoztak, míg az asszony végre belépett a szobába. Az ajtónál 

tétovázva megállt. Kérdően, reménykedve tekintett a férjére. Remegő ajkakkal végre 

kimondta: „Jön a fiú!” 

 A férfi rábámult, majd akadozva ismételte a szavakat: „Jön a fiú?” Az asszony 

bólintott és könnyek csorogtak az arcán. A férfi zokogva rejtette kezébe az arcát. 

Aztán újra összeszedte magát, habozva felállt, de tekintetét le nem vette az asszonyról. 

A két ember lassú léptekkel megindult egymás felé. Nem szóltak egy szót sem, de 

tekintetük mindent elárult. És végül megtörtént a csoda. A férj gyengéden 

megsimogatta a felesége karját. Teljesen megfeledkeztek róla, hogy egy harmadik is 

van a szobába. 

 Ez a harmadik ámulva szemlélte a fejleményeket. Amit hónapokon át nem 

tudott elérni, azt egy mondat egy pillanat alatt elvégezte. – „Jön a fiú!” A lelkész úgy 

érezte, hogy itt már nincs semmi dolga, észrevétlenül elhagyta a szobát. 

 A szürke decemberi ködben ujjongó férfi ballagott hazafelé. „JÖN A FIÚ!” - 

dobolta örömtől repesve a szíve. 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

 

 
 

 

"...és közöttünk lakozott" 

 Isten a földön, Isten az emberek között. Már nem a villámok közül törvényt adó, 

trombitazengés közt a füstölgô hegyen, földetrázó vihar förgetegében megjelenô Isten, 

hanem aki szelíden és jóságosan szól emberi testbôl emberi testvéreihez. Testben lévô 

Isten! Nem, aki csak alkalmanként cselekszik, mint a próféták idejében, hanem aki 

teljesen azonosult az emberi természettel, s aki a miénkkel teljesen azonos testében 

magához emelte a mi emberségünket. 

 Hogyan jött el - kérdezheted - a fény mindenkihez egyetlen személyen 

keresztül? Mi módon van testben az istenség? Amint a tûz a vasban: nem áthelyezés, 

hanem közlés által. Hiszen a tûz nem lép át a vasba, hanem miközben megmarad saját 

helyén átadja neki az erejét. Ezáltal tehát egyáltalán nem csökken, mégis tökéletesen 

átjárja a vasat, átadva magát neki. Éppenígy Isten, az Ige, aki közöttünk lakozott, nem 

lépett ki saját magából; a testté lett Ige nem szenvedett semmi változást; az égbôl nem 

hiányzik az, aki betölti; a föld méhébe fogadja azt, aki az eget lakja. 

 Próbáld megérteni ezt a titkot: Isten a testbe jött, hogy megölje a benne rejtôzô 

halált. Ahogy a gyógyszer és orvosság legyôzi a kórokozókat, amikor behatol a testbe, 

s ahogy a házban uralkodó homály eloszlik, amikor világot visznek oda, éppenígy a 

halál, mely addig hatalmában tartotta az emberi természetét, semmivé foszlik az 

istenség érkezésére. Ahogy a jég fogságban tartja a víz folyékony természetét, amikor 

hideg van és még sötétség uralkodik, de a nap fölkeltekor annak sugarai melegére 

kienged, ugyanúgy uralkodott a halál Krisztus eljöveteléig, ám amikor megjelent az 

Isten üdvözítô kegyelme és fölragyogott az igazság napja, ebben a dicsôségben 

elenyészett (v.ö. 1Kor 15,54), nem szenvedhetvén el az igaz életet. Ó, csodálatos 

mélysége az Isten jóságának és emberszeretetének! (v.ö. Róm 11,33; Tit 3,4) 

 Zengjünk magasztalást a pásztorokkal, táncoljunk karban az angyalokkal, mert 

ma megszületett nekünk az Üdvözítô, Krisztus, az Úr (Lk 2,11). Az Ur jelent meg 

nekünk, de nem isteni alakban, hogy gyöngeségünkben meg ne rémítsen bennünket, 

hanem szolga alakjában (v.ö. Fil 2,6-7), hogy kiszabadítsa azokat akik szolgaságban 

görbedtek. Kinek volna oly lanyha és hálátlan szíve, hogy ne örvendezne s ujjongana a 

történteken? Az egész teremtés közös ünnepe ez... Mi is, kiáltsuk ki mi is örömünket: 

nevezzük istenjelenésnek ezt az ünnepünket! Ünnepeljük a világ üdvösségét, az 

emberiség születésnapját! Ma elvétetett Ádám átka. Nem kell többé hallania: Porból 

vagy és a porba visszatérsz (Ter 3,19); hanem ezt: "Egyesülve a mennyben levôvel, 

emelkedj az égbe". Szent Bazil 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Az élet és az imádság egy... 

 Amikor reggel fölkelsz, állj oda Isten elé és mondd neki: "Uram, áldj meg engem, 

és áldd meg ezt a napot mely most kezdõdik!" Azután pedig tekintsd úgy az egész napot, 

mint Isten ajándékát, magadat pedig, mint Isten küldöttét ezen az új, most még 

ismeretlen napon. Ez az egyszerû cselekedet magában rejt egy nagyon nehéz dolgot. 

Mégpedig annak elfogadását, hogy amit ez a nap nyújt, az Isten akarata lesz. Bármi 

történik is, az kivétel nélkül mind olyan helyzet lesz, amelybe Isten helyezett téged, 

hogy te légy ott az Õ jelenléte, az  Õ szeretete, együttérzése, az Õ teremtõ értelme, az 

Õ bátorsága... Másrészt pedig, minden egyes adódó helyzetbe Isten éppen helyezett 

téged, hogy abban vállald a keresztény szolgálatot, hogy ott legyél egy darabja 

Krisztus testének, hogy helyette cselekedj azon a helyen.  

 Ha ezt megteszed, könnyen észre fogod venni, hogy minden egyes pillanat arra 

késztet, hogy Istenhez fordulj és azt mondd neki: Uram, világosítsd meg értelmemet, 

erõsítsd meg és irányítsd akaratomat, adj nekem tüzes lelket, segíts nekem! Máskor 

esetleg meg csak annyit mondasz: Uram, köszönöm. S ha elég bölcs vagy és tudsz 

köszönetet mondani, ez megóv attól az ostobaságtól, amit úgy hívnak: hiúság, gõg, s 

ami nem egyéb, mint az embernek az a képzelgése, hogy olyan valamit csinált, amit 

egyébként nem is tud megtenni. Hiszen Isten tette azt. Isten az, aki nekünk adja ezt a 

csodálatos ajándékot, hogy megtegyük. 

 Amikor pedig beköszönt az este, újra odaállsz Isten elé, és egy gyors vizsgálatot 

tartasz az elmúlt nap fölött, mely arra késztet, hogy hálát adj, hogy imádd, dicsõítsd 

Õt, hogy sírjál másokért és önmagadért.  

 Ha ezen a módon elkezded egyesíteni az életet az imádságoddal, a kettõ nem fog 

szétválni sohasem, s az élet olyan gyúlékony anyag lesz, mely minden pillanatban 

táplálja a tüzet, mely pedig egyre égõbb, egyre lángolóbbá válik, s amely lassan, 

lassan átalakít téged is azzá az égõ csipkebokorrá, amelyrõl a Szentírás beszél./részlet 

Antony Bloom püspök beszédébõl/ 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Olvasd naponta a Szentírást!  

DECEMBER  

POL. 5. Hétfő – Száva szentéletű a. Gal 5,22-6,2. (Mt 

11,27-30). 

LIT. 6. Kedd – Csodatevő Miklós főpap Vir. Péld össz. 

Péld 10,31-11,12; Bölcs 4,7-15) Ev. Jn 10,9-16Lit. Zsid 

13,17-21. (Lk 6,17-23a) 

POL. 9. Péntek – A Sz. Anna csodálatos foganása 

Alk. Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11. Reg. (Lk 

1,39-49.56) Lit. Gal 4,22-31. (Lk 8,16-21)  

11. Ősatyák vas. Reg. Jn 20,11-18 Lit. Kol 3,4-11. (Lk 

14,16-24) Vas. du. alk. Péld össz. Péld 10,31-11,12; 

Bölcs 4,7-15) 

POL. 12. Hétfő – Szpiridon fp. Ef 5,8b-19. (Jn 10,9-16)  

18. Ószövetségi szentatyák vasárnapja – 6. h.  

Alk. Ter 14,14-20a; MTörv 1,8-11.15-17a; MTörv 10,14-21  

Reg. Jn 21,1-14 Lit. Zsid 11,9-10.32-40. (Mt 1,1-25)  

23. Péntek – Eü – Böjti nap! Kir. imaórák: 1. óra Mik 5,1-3; Zsid 1,1-12. (Mt 1,18-

25) 3. óra Bár 3,36-4,4; Gal 3,23-29. (Lk 2,1-20) 6. óra Iz 7,10-16; 8,1-4.8c-10; Zsid 

1,10-2,4. (Mt 2,1-12) 9. óra Iz 9,5-6; Zsid 2,11-18. (Mt 2,13-23) 

24. Karácsony e. szo. – Kar. előestje Gal 3,8-12. (Lk 13,19-29). 

LIT. 25. Vasárnap – Jézus Krisztus születése 

Szomb. du. csonka alk. Első olv. csop.: Ter 1,1-13; Szám 24,2b-3.5-9.17b-18; Mik 

4,6-7. 5,1-3; Másod. olv. csop.: Iz 11,1-10; Bár 3,36-4,4; Dán 2,31-36.44b-45; Harm. 

olv. csop.: Iz 9,5-6; Iz 7,10-16, 8,1-4.8c-10; Ap. Zsid 1,1-2,3a. Ev. (Lk 2,1-20) Reg. 

Mt 1,18-25. Lit. Gal 4,4-7. (Mt 2,1-12) 

DOX. 26. Hétfő – Az Istenszülő emlékezete – Az Úr rokonai – Uü. Gal 1,11-19. (Mt 

2,13-23)  

POL. 27. Kedd – István fődi. vt. Uü. 

Alk. Iz 43,9-14; Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3a  

Reg. Jn 15,17-16,2. Lit. ApCsel 6,8-7,5a.47-60. (Mt 21,33-42)  

DOX. 31. Karácsony u. és Vízkereszt e. szombat – Üz.   

1Tim 6,11b-16 és 1Tim 3,13-4,5. (Mt 12,15b-21) és (Mt 3,1-12)  



 6 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Imádkozzunk együtt!  

Minden gyertyagyújtáskor, így imádkozzunk: 

 Urunk Jézus Krisztus, ki születésedkor  mindjár t 

felvetted a szegénység nyomasztó terhét, segíts, hogy e világ javai 

szívemet el ne ragadják, a szegénység pedig meg ne rendítse 

benned való hitemet, hanem úgy a jólétben, mint a szükségben 

tántoríthatatlanul alávessem magamat a te szent akaratodnak. Te, 

aki gyermekként jöttél világunkba, fogadd el tőlünk ezen 

imádságunkat, melyet szívünk mélyéből örömmel ajánlunk fel 

néked ajándékul. Méltass minket, akik születésedre készülünk, 

hogy életünk végén Téged, nem mint jászolban fekvőt, hanem 

tökéletes Istent lássunk. Aki most békét ajándékoztál szolgáidnak, 

erősítsd meg egymás iránt való szeretetünket, olts ki minden 

irigykedést, ellenségeskedést és civódást. 

 Mert te vagy a mi békességünk és menedékünk és téged 

dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és 

elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön 

örökké. Amen. 

Caritas csoport - karácsonyi veder ajándék 

 Meghirdettük a karácsonyi böjti időszakban a 

„karácsonyi veder akciót”. A böjti időszak során, amit 

önmagunkon megspórolunk, azt ebbe a vederbe 

elhelyezzük, és december 19-ig, a templomba 

visszahozzuk, hogy Karácsonyra az Egyházközség 

szegényei közt szétoszthassa a caritas csoport. Várjuk 

azok jelentkezését, akik a caritas csoportban szívesen 

tevékenykednek, és egyben köszönjük azoknak áldozatos felajánlását, akik a remény 

fénysugarát felcsillantják a nélkülözők számára az ünnep hajnalán.  

Templomfűtés 
 A téli hónapok első vasárnapján a templom és kápolna fűtésére 

gyűjtünk. Mivel a gáz elszámolás nem lakossági tarifa szerint törté-

nik, hanem közületiként, így kiadásaink elviselhetetlen mértékben 

nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú em-

bert, kérjük adakozzanak erre a célra.  

Egyházközség Képviselőtestülete 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

December 6-án, Mikulás a 

gyermekeknek 

 Egyházközségünk egy kis mikuláscsomaggal 

kedveskedik a gyermekeknek, melynek átadása dec. 6-án az 

esti liturgia után történik. Kedves hittanosok, szeretettel 

várunk titeket és testvéreiteket! 

December 11. Templom búcsú 

 A templom búcsúi ünnepünk december 11-ére esik ebben  az évben. 10-én 

szombaton 17.00 vecsernye Az ünnepi szent Liturgia vasárnap 11-kor kezdődik, 

melyet Stefán Zoltán és Tótszegi istván atya végeznek. Szeretettel Várjuk azokat is, 

akik ritkábban jutnak el a templomba…. 

December 19. karácsonyfa öltöztetés  

és nagytakarítás 

 Ebben az évben is reményeim szerint egy csudaszép fenyőfát 

kapunk(?) ajándékba, amelynek templomba helyezése december 20-án, 

szombaton történik, és utána lesz a templomnak a nagytakarítása, melyre 

szeretettel várjuk azokat „akik házad ékességét szeretik”. 

Gyertyagyújtás vagy vecsernye? 

A karácsonyt megelőző böjti időben örömmel részt veszek az 

otthoni gyertyagyújtásokban, vagy szeretettel várom a 

családokat délután 6 órakor kezdődő vecsernyére, ahol velük 

együtt imádkozunk egészségükért, a család békéjéért és 

üdvösségükért. Kérem, jelezzék előre, mely időpont/ nap 

felel meg. 

Karácsony előtti betegellátás 

 Az idén is december 21-én, szerdán délelőtt felkeresem az 

otthon fekvő betegeinket, kérem, hogy akinek családjában beteg 

hozzátartozó van, tájékoztasson arról, hogy felkereshessem, hogy a 

szentségekben, áldozásban és gyónásban részesülhessen ebben a szép 

ünnepben! 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Eseménynaptár 
Dec. 06.  Szent Miklós emlékezeteesti liturgia után a      

  gyermekekmegajándékozása 

Dec. 09.  Szeplőtelen fogantatás ünnepe  

Dec. 11.  Templom búcsú 11.00 Szent Liturgia-      

  Stefán Zoltán és  Tótszegi István 

Dec. 16.  A nyugdíjas klub lelki délutánja. 

Dec. 17.  Karácsony előtti lelkigyakorlat szombat-gyónási lehetőség   

  17.00 órától 

Dec. 24.  Karácsony előünnepe- bűnbánati nap, a gyermekek Betlehemese 

Dec. 25.  Jézus Krisztus születése, miroválás 

Dec. 26.  Az Istenszülő emlékezete 

Dec. 27.  Szent István vértanú emlékezete 

Dec. 27-jan. 4-ig nincs böjt 

Dec. 31.  Óévzáró hálaadás 

2016. Január 1. Újév, Szent Bazil ünnepe 

Időskori komunikáció 

 2016. november 8.-án az Abaújdevecseri időseket összehívta Molnárné Juhász 

Éva az Abaújdevecseri Településrészi Önkormányzat elnöke  egy előadásra. Az 

összejövetelen Pacsai János az Encsi Görögkatolikus Esperes Úr tartott beszédet. Az 

előadás címe: A kommunikáció 10 pontja volt. Az idősek nagy szeretettel fogadták és 

hallgatták.             
         Matesz Vincéné munkatárs 

Nevelőszülői hálózat 

 2016. november 8.-án 16:30 órára Szent Mihály 

főangyal és a mennyei erők ünnepének napján Pacsai 

János Esperes Úr összehívta a rá bízott nevelőszülőket és 

gyermekeiket, hogy megismerhessék egymást és Őt. 

Tudják majd, ha szükségük lenne lelki erősítésre, kihez 

fordulhatnak. Az este misével kezdődött majd egy kisebb 

megvendégelésre, tapasztalatcserére került sor templomunkban. A gyerekeknek 

nagyon ízlett a sok finomabbnál finomabb sütemény és a meleg tea. Köszönjük 

szépen a híveknek kik gondoltak rájuk és sütöttek. Az este kellemesen telt el, 

mindenki jó kedvűen tért haza.          

         Matesz Vincéné munkatárs 



 9 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Papi találkozó 

 2016.október 27-én az esperesi kerület  parókus atyái megbeszélést tartottak 

templomunkban. Az egész délelőtt tartó megbeszélést közös Szent liturgiájával kezdtük. 

Szertartás után a közösségi terembe visszavonulva beszélték meg ügyes bajos dolgaikat, és 

szavazás alá vetették, hol legyen megtartva az irgalmasság évének a lezárása. A szavazás 

eredményeként Encs volt a kiválasztott helyszín, ahol azóta már megrendezésre került az 

esemény. A nap lezárásaként egy finom  ebéddel vendégeltük meg őket.    

      Szenderné Veréb Zsuzsanna Közösségi munkatárs 

Megbocsátás napja          

    – Egy nap lelki terheink letételéért 

 2016. november 19.-én 13:00 órától megrendezésre került az ország több pontján, 

többek között a mi templomunkban is a megbocsátás napja. Délután és este folyamán nagyon 

sok ember élt a gyónás, lelki beszélgetés lehetőségével melyet 4 pap látott el. Ez alatt Szent 

liturgiát, üzeneteket, miséket, hallgathattunk meg, miközben imádkozhattunk. A nálunk 

tiszteletét tevő embereknek kisebb megvendégelést adtunk. Aki hozzánk betévedt senki nem 

ment üres kézzel haza, Pacsai János Esperes Úr( Karitász jóvoltából) Erzsébet nap alkalmából 

mindenkit megajándékozott egy Erzsébet kenyérrel. Az emberek békével, szeretettel a 

szívünkben tértek otthonukba.          

         Matesz Vincéné munkatárs 
       

 Varga Rita rovata: NÉPI MEGFIGYELÉSEK, LEGENDÁK 
December-Karácsony hava- télelő- álom hava 

Advent /várakozás/ a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasár -

naptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, 

és vízkeresztig /január 6-ig/ tart. 

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú őse egy felfüg-

gesztett szekérkerék volt, melyen 23 gyertyát helyeztek el. Ma az adventi koszorú általában 

fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A világító gyertyák 

számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt. 

 December 3. - Disznóölő Szent Ferenc napja A Dunántúlon azt tar tották, hogy e nap 

alkalmas már a disznóvágásra, elég hideg van, a húsnak van ideje és lehetősége kifagyni. 

December 4. Borbála napja Szintén Dunántúli szokás volt e napon Borbála-ágak 

kivirágoztatása, termésjósló szerepe volt, ma már azért virágoztatják, hogy legyen virág 

karácsonyra, vidámságot vigyen a téli napok szürkeségbe. 

December 6. Mikulás napja Miklós nap A keleti egyház védőszentjének, Szent Miklós 

püspöknek ünnepét a magyar görög katolikus egyház szenteléssel és ajándékozással tartotta 

meg. Ennek során több zempléni és abaúji egyházközségben némi terményt: diót, 

gyümölcsöket, esetleg tojást vittek a templomba. Filkeházán a Miklós-napra hozott tyúkot, 

tojást, szalonnát, vajat, túrót a szent képe előtti asztalon gyűjtötték össze (Petercsák 1985: 18). 
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 Szuhakállón, Baskón az ötvenes években bort is vittek a hívek. Miután a pap mindezeket 

megáldotta, az ajándékok őt és az egyházat illették. 

Több helyen él még a kakasszentelés emléke is, pl. Rakacán, Baskón.  

Szent Miklós a keleti egyház, máig a legtiszteltebb szentje. Krisztus után született 245-ben, 

Patara városában egy gazdag család gyerekeként. Már kisgyerek korában árva maradt, szüleit 

egy járvány vitte el. 270-ben Jeruzsálemben a tengerészek védőszentjévé választották. 

Zarándokútjáról hazatérve betért Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol a helyiek püspökké 

avatták. Püspöki évei alatt mindvégig a gyerekek és a szegények megsegítésére szentelte életét. 

Myra városában a kolostor közelében, ahol lakott, élt egy szegény parasztember, akinek volt 

három lánya. Egy séta közben akaratlanul meghallotta a három lány vitáját. A lányok azon 

vitatkoztak, hogy másnap melyikük áldozza fel magát rabszolgának, ahhoz, hogy 

megszabaduljanak a szegénységből és egyikőjük férjhez mehessen. Miklós püspök meghallva 

ezt, egy marék arannyal visszatérve bedobta azt az ablakon, majd elsietett. A lányok azt hitték 

csoda történt, egy évvel később a csoda ismét megtörtént. A másik lánynak is adott egy marék 

aranyat. A lányok lépteket hallottak az ablak alatt, ezért kisiettek, ekkor látták meg, hogy egy 

piros köpenyes ember rohan el az ablak elől. Harmadik évben az ablak zárva marad, mert kint 

nagyon hideg volt. Miklós püspök felmászott a tetőre és a nyitott kéményen át bedobta az 

aranyat. De ez alkalommal az is kiderült, hogy Miklós püspök minden évben december 5-én, 

névnapjának előestéjén rendszeresen megajándékozza a gyerekeket. 

December 13. Luca napja Luca nevében a latin lux- fényesség, világosság  szó rejlik, Luca 

napján legjellemzőbb szokás a kotyolás. Kora hajnalban, 3-4 óra körül jártak kotyolni a 7–16 

éves fiúk.  A legközelebbi szomszédhoz mentek először, „ott a magukkal vitt fát, forgácsot 

vagy szalmát, a szobaajtó talpa elé vagy a pitvarföldre teszik, s minden kérdezés nélkül egyszer-

re nagyon erős hangon elkezdik: Lucza, Lucza, kity- koty, tojjanak a tikjok, lúdjok !”  

December 24. SZENTESTE  Jézus Kr isztus születésének napjára ősi katolikus 

hagyomány alapján a családi otthonokat örökzöld növényekkel díszítették fel, amelyből a 

későbbiekben a fenyőfaállítás szokása állandósult. A hagyományosnak mondható karácsonyfát 

freiburgi pékinasok állították a város kórházában a XV. században, egyes feljegyzések szerint 

először Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát.  A karácsonyi énekes, 

esetleg verses köszöntőt leggyakrabban kántálásnak nevezik, de néhol kór ingyálás, 

pászlizás, mendikálás, angyali vigasság ugyanannak a szokásnak a neve. Karácsony vigíliáján 

vagy akár az egész adventi időszakban házról házra járva énekeltek a kántálók: „Szabad az 

Istent dicsérni? Szabad.” S felcsendültek a Csorda pásztorok, Mennyből az angyal, Elindult 

Mária..dallamok.  

 Elterjedt szokás szenteste ünnepi lencselevest és mákos gubát, mákos és diós bejglit enni, hogy 

sok pénze legyen az embernek. Sok háznál esznek halászlevet, kalácsot, mézet, néhol az ünnepi 

vacsora előtt fokhagymát fogyasztanak, hogy egész évben egészségesek maradjanak. Karácsony 

első napján dívik a pulykasült, másnap pedig a baromfi és a rétes. A szentestei vacsora után 

elterjedt az almaevés és a diótörés szokása, akinek a diója egészséges, az a következő évben 

nem lesz beteg, viszont a rossz dió gyengélkedést, betegséget jelez. Az ünnepi abrosz kenyér-

morzsáit a szőlőtőkékre szórták, hogy sok bor legyen. Több vidéken a karácsonyi morzsákat 

megőrizték, hogy betegség elleni orvosságként használják. A karácsonyi gyertyáknak szentesté-

től karácsony reggelig kellett égniük. 

A fa alá gyakran  egy a Szent Családot ábrázoló képet, vagy egy kis bábúkból összeállított bet-

lehemet helyeztek el.A karácsonyfát hagyományosan Vízkeresztkor (január 6.) bontják le. 

 December 25. Karácsony A betlehemezés a magyar  paraszti hagyomány egyik 
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 legismertebb népszokása a karácsonyi ünnepkörben. A betlehemezők, általában férfiak, 

legények vagy gyerekek betlehemet visznek magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, 

melyben a szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat ábrázolják. A dramatikus játék 

részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet felolvasása vagy előadása, 

adománygyűjtés. Állandó szereplők a pásztorok (külön megemlítendő az öreg pásztor) és egy 

angyal, illetve bizonyos vidékeken Heródes.  

December 26. István napja István az egyház első vér tanúja, államalapító királyunk, Szent 

István névadó szentje. Az egyik legkedveltebb névünnep.  Egészség- és termésvarázsló napnak 

tartották karácsony másnapját. Ha jó idő volt, azt tartották, jó lesz a termés. E napon is jártak 

még a betlehemesek, de az Istvánok - akikből akkoriban sok volt faluhelyen - egymáshoz is 

szívesen jártak ilyenkor köszöntgetni. A szokást„istvánozásnak"is nevezték. 

 December 28. Aprószentek napja  Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisde-

dek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő. Az Aprószentek-napi vesszőzés az újeszten-

dei szerencsekívánás különös fajtája, a katolikus egyház őrzi ezt a szokást. Régen a gyanútlan 

gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon. 

 December 31. Szilveszter Este óévi hálaadást tar tanak a templomokban.  Téltemetés, 

óévbúcsúztató, kanász-, béres-, cselédfogadó nap. Európa-szerte nagy zajjal, tűzgyújtással, 

kerepeléssel elűzték a gonosz szellemeket, korábban harangzúgással búcsúztak az óévtől. 

Különböző praktikákkal, varázslással, ólomöntéssel igyekeztek megtudni, hogy mit hoz az 

újesztendő.  

Az Encsi Görög Katolikus templom karácsonyi szertartási rendje 2016 
Dec. 23. PÉNTEK: bűnbánati nap  6.00 utrenye     7.00 Királyi imaórák 

Dec. 24. szombat: Karácsony előestéje  
14.00 Encs- Fügöd  15.30 Fáj- Szent Liturgia 

     17.00 Méra- Szent Liturgia 

18.00 Betlehemes- gyermekeink játéka Nagy alkonyati zsolozsma Családi 

kántálások 

   23.00 Nagy esti zsolozsma, lítia 24.00 Éjféli szent Liturgia+ keresztelés 

Dec. 25. vasárnap: Jézus Krisztus születése 

 8.30 Méra- Szent Liturgia  9.00 Utrenye- kántálás 

 10.00 Szent Liturgia- Miroválás  14.00 Öregek otthona-kántálás 

 17.00 Vecsernye 

Dec. 26. hétfő: Az Istenszülő emlékezete 

9.00 Utrenye  10.00 Szent Liturgia 

 11.15 Forró- Szent Liturgia 

 17.00 Vecsernye 

Dec. 27. kedd: Szent István főszerpap, első vértanú emlékezete 

9.00 Utrenye   10.00 Szent Liturgia 

Dec. 31. szombat: Óévzáró hálaadás 

 8.00 Szent Liturgia  17.00 Vecsernye 

Jan. 1. vasárnap: Urunk körülmetélése, Szent Bazil főpap emlékezete, polgári újév 

8.30 Méra- Szent Liturgia  9.00 Utrenye  10.00 Szent Liturgia 

11.15 Forró- Szent Liturgia 
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„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 

  


