
III. évfolyam 2. szám  2016.  február 

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé 

„Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr” 

A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely 

megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás, a 

liturgia szépségén keresztül valósul meg: „Hé, em-

berek ébredjetek fel, Isten szeret Titeket”  

 A nagyböjti életstílusban megtapasztaljuk 

Isten szeretetét, mely minden értelmet meghalad 

(Fil 4,7). Nagyböjtben hosszabbak az imádságok, 

hiszen Isten időtlenségébe lépünk be. A szertartá-

sok imádságai, a szentírási részek mind lehatolnak 

a szív mélyére, kezdjük felfedezni mit jelent közös-

ségben élni Istennel. Jézus Krisztussal lehet a 

szentháromságos Isten szeretet közösségébe belép-

ni.  

Minden gyónásomban úgy éreztem: igazán sajnálom a bűneimet, gonoszságo-

mat, vágyok arra, hogy változtassak életemen. A lelkiismeret-furdalás elmúltával a 

változás nem jött, ott folytattam a régi, önző, bűnös életemet és még a fogadalmamat 

sem sikerült teljesíteni, mit tegyek?  

A communió, a szentáldozás, amikor magamhoz veszem Jézus testét és vérét, 

ott bent érzem jelenlétét. Szívemben tagadhatatlan a jelenlét, egyre mélyebbre hatol. 

Amikor átéljük ezt, akkor még a környezetünk is azt tapasztalja, mintha szebbek len-

nénk. A szeretet növekedésnek indul, és alig várjuk, hogy a szertartásokban újra talál-

kozzunk Vele. Akik végig élnek egy ilyen átváltozást, azok elindulnak a másik ember 

felé. Úgy lépnek be a templomba, hogy előre mennek és két szál gyertyát gyújtanak: 

egyiket azokért az élőkért, akiknek szükségük van a megvilágosodásra, a másikat, az 

elhunytakért, akik várják az örök világosságot. 

Életünk átalakítása akkor kezdődik, amikor  felismerem reménytelen bű-

nösségemet, hogy a magam erejéből nem tudok megújulni. Elfordulok magamtól Isten 

felé, aki kész megbocsátani bűneimet és erővel ajándékoz meg, amely a megújulásom 

záloga.  

       Pacsai János protobresbiter 
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2016-os nagyböjt hangsúlyai: 

Folyamatos erőfeszítés, 

böjt, gyónás, szentáldozás 

 Vannak közöttünk, akik ritkán járulnak 

Szentségekhez, főleg a Szent Áldozáshoz, azt 

mondván, hogy bűnösök és méltatlanul érzik 

magukat. Azok számára különös hangsúllyal 

bír a böjti időszak, hiszen ez az önvizsgálat, a 

több ima, szigorú böjt, gyónás, áldozás idősza-

ka. Részt vesz a napi szolgálatokban, a böjtöt 

szigorúsággal tölti, könyveket olvas, lelki épü-

lésére alamizsnát oszt, igyekszik megbékélni a környezetével. 

Böjt: 

1. Minden böjti időszakot és napot tartson meg 

2. Szerda és pénteki böjtöt tartsa meg 

3. Valamikor a héten válasszon egy napot, amikor szintén böjtöl (hétfő) 

Gyónás: 

1. Minden bűn, ami terheli a lelkiismeretet, a bűnbánat által gyorsan tisztítsa meg. 

2. Minden nap, mielőtt aludni tér, vizsgálja meg lelkiismeretét, tegyen jó fogadalmat, hogy 

holnap, amit ezekből rendezni kell, azt megteszi. 

3. Álljak meg és egy időszak minden percét gondoljam végig, és rádöbbenek, mennyi gon-

dolat, érzés a bűn felé mozdít engem. Kérjem ezek bocsánatát, és erőt, hogy eze-

ket a jövőben elkerüljem. 

4. Minden zavaromról, tanácstalanságomról számoljak be lelkiatyámnak, hogy egy új meg-

értéshez segítsen engem. Segít, hogy milyen megszokott dolgokat kell elengedni. 

Szentáldozás: 

1. Amilyen gyakran tudsz, menj az Egyház szertartásaira, kapcsolódjál be. Ez az áldozatod 

egyre jobban megvilágosítja a hitedet, és egyre közelebb kerülsz Istenhez. Mindig 

örömmel fogadd azt a támogatást, melyet az Istentiszteleteken kapsz az életedhez. 

2. Ha valamilyen okból nem tudsz részt venni, akkor abban az időpontban sóhajtozzál, 

rövid fohászt mondj, fordulj Isten felé, tevékenységed közepette is! Ha lehetsé-

ges, állva imádkozzál, és tehetsz néhány leborulást is! 
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 A lelki fejlődésünknek nincs más útja, mint hogy az Egyház hagyományainak engedel-

meskedjünk, hiszen nagyon sokan váltak szentté így. Ha azt a vágyat, hogy Istenhez közelebb 

kerüljünk, ápoljuk magunkba, akkor az egy élet forrásává válik számunkra.  

Gyakorlatok az akarat számára 

 

 Az akarat, hogy fejlődni tudjon, edzeni kell. Ez az edzés az erények begyakorlását jelen-

ti: alázat, szelídség, türelem, önmegtartóztatás (mértékletesség), segítő-készség.  

1. Engedelmeskedni Isten parancsainak, ez minden ember kötelessége, amely fontos kihí-

vás. 

2. Az Egyházi élet előírásait, rublikáit 

3. Állami törvények betartása, családi kötelességek teljesítése 

4. Engedelmeskedni Isten akaratának, ami sorsunkban megnyilvánul.  

5. A jó fogadalmainkat teljesíteni. 

 

 Az első nagy döntés, hogy meghatározzuk, mi a fontos, és mi nem. Fontos, ami a tisz-

tánlátásunkat segíti. Minden nap tele van kihívásokkal, erényekkel, döntésekkel, cselekedetek-

kel, nem mindegy a prioritás. 

Tegyünk meg mindent alázattal, és Isten félelemmel Isten akaratára, és az Ő dicsőségére! 

Elmének való gyakorlat 

1. Olvassuk és hallgassuk a Szentírást, a Szentatyák írásait és 

más lelki írásokat.  

2. Tanuljunk meg szó szerint néhány idézetet a Bibliából, Hi-

szekegyet, Zsoltárokat, imádságokat a katekézis vála-

szaiból.  

3. Bátran kérdezzem meg az idősebbeket, tapasztaltakat, keresz-

tényeket a bennem felmerülő kérdésekről. 

4. Legyenek a barátaimmal informatív beszélgetések a hitünkről. 

Biblia olvasáshoz ajánlat 

1. Olvasás előtt ürítse ki lelkét és értelmét minden rossz gondolattól és indulattól. 

2. Felkelteni a vágyat, hogy értsem is, amit olvasok. 

3. Rövid imádsággal vegyem fel a kapcsolatot Istennel (kapcsoljam hozzá a lelkemet) 

4. Nagy figyelemmel kövessem, amit olvasok, helyezzünk minden szót a nyitott szívünk-

be, és figyeljem meg, mi tapad hozzá. 

5. Ameddig valami nem érte el a szív mélyét, addig olvass, kutass. 

6. Lassan kell olvasni, nem kapkodva, hogy minél hamarább túl legyek rajta.  

7. Amikor a lelkem megtalálta a táplálékot, nem muszáj tovább folytatni az olvasást, ami-

kor a lélek rátalál, teljesen lenyűgözi, ottmarad. 
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Mit mikor olvassak? 

az Isten igéjét kutatni a legjobb idő: a reggel, de a nap bármely óráján olvashatunk.  

a Szentek élete délben, ebéd után a legalkalmasabb 

mielőtt aludni térünk, a Szentatyák írásait olvassuk. 

 

 Az olvasásnak nem az a célja, hogy lenyűgözze az értelmünket, hanem, hogy felébresz-

sze a lelkünket, elvezessen az igazsághoz.  

Az érzelmek ápolása 

 Nagyon fontos az érzéseink megújítása. Amikor először éreztem, hogy Jézus jöjjön 

közel hozzám, hogy csatlakozni szeretnék az Ő Egyházába. Amikor lelkünk veszélyben van, 

valami mély érzés kezd Isten felé kibontakozni bennünk. Az érzelmeinket a gondolataink erő-

sítik, vagy gyengítik. El kezd egy érzés uralkodni az emberen, hogy méltó vagyok minden íté-

letre és gyötrelemre, Isten kedvéért, hogy üdvözítsen engem. Nem tudom, hogy mikor, és ho-

gyan, de az biztos, hogy Isten tud üdvözíteni, csak Ő képes erre. Uram, engedd, hogy egész 

életemben keresselek Téged, aki üdvözíteni tudsz! Erősíts meg ebben a reményben. Ó, aki is-

mered a szívemet, ments meg engem! 

 Gyakori panasz, hogy nagyon ragaszkodunk dolgainkhoz, elképzeléseinkhez. Ez a bir-

toklás nehézzé teszi szívünket, és eltölt félelemmel. Ha ez az érzés eluralkodik rajtad, csökken 

a bizalom, és nem tudod a szíved megnyitni. A lelki érzéseink ébredésének legegyszerűbb 

módja, ha Szentírást olvasunk. Tanuld meg emlékezetedbe idézni Istent, emlékezz, hogy meg 

kell halnod, emlékezz a bűneidre, mindezek elindítanak az érzelmek átértékelésén. Az érzel-

mek felindítása kemény mentális munka, amit senki nem pótolhat mással. 

A szívnek való gyakorlatok 

 Nagy kihívás, hogyan tudjuk elérni a szív 

(spirituális) növekedését. Minden ember szellemi tevé-

kenysége a szívben összpontosul. A Biblia tanítása sze-

rint ez az emberi személy középpontja, ahol az igazságok 

és a mentális jó gyökerezik.  

Ezért fontos, hogy ezt fejlesszük: 

1. Részt veszek az Egyház szer tar tásain 

2. Ima akár  a templomban, akár  otthon  

3. Szent Kereszt, ikon, különböző tárgyak az otthonunkban, amelyek lekötik tekintetünket. 

4. Az Egyház szokásait megfigyelem és elsajátítom. 

 

 A szertartások, az összes napi szolgálatok, a templom berendezése, ikonjai, gyertyák, 
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közös éneklés, mozgás, a pap személye minden érzékszerv (látás, szaglás, tapintás, ízlelés, hal-

lás) hatnak, amelyek leveszik rólunk a bűnt, és eltompult lelkünket felrázzák. Minden törekvé-

sünk középpontjában az ima áll, amely az elménket, szívünket, vágyainkat Isten felé irányítják. 

Az imádság olyan elkötelezettség, amely a leghatékonyabb eszköz a mi részünkről. Megragad-

ja az elmét és az akaratot, a jó erkölcs felé irányítja, ezzel élénkíti a szív érzelmeit. Ezért kell az 

imát tanulni, fejleszteni folyamatosan, és fáradhatatlanul, ahogyan az Úr példát adott erre.  

         Pacsai János protobresbiter 

 Csereháti népszokások a nagyböjtben: 

 A régiek szigorúan böjtöltek. Vajhagyó vasárnap ráhúzták a 

szalonnára és kolbászra a zsákot és Húsvétig nem nyúltak hozzá. A 

zsíros edényeket kisúrolták, a nagyböjtben csak olajjal és tejes ételek-

kel táplálkoztak. A böjtkezdés vajhagyó vasárnap utáni hétfőn van. Ez 

szigorú böjt, mint nagypénteken. Régebben emiatt minden hétfő 

ugyanolyan böjti nap volt, mint a szerda vagy a péntek. Sokan meg-

tartják a hétfőt is a régi fegyelem szerint. Hétfőn, a böjt első napján, az 

imádság végén keresztcsókolás van. Aki csak teheti, mindenki ott van 

a templomban.  

A Nagyböjt a kegyelemszerzés ideje. Nemcsak maguknak, de az elhunytaknak is igye-

keznek kegyelmeket szerezni. A halottak szombatjain az asszonyok feketébe öltöznek és  a 

hramotákat olvassuk.  

Szép szokás, hogy virágvasárnap a szentelt barkából visznek a sírokra is. Beszúrják, 

mintha jeleznék, hogy nemsokára jön a feltámadás jeles ünnepe. Pacsai János protobresbiter 

A szentek élete modell az életünkhöz: 
Szent Kasszián atya   Szökőévben: Február 29. 

 Kasszián atya Rómából származott. Kora fiatalságában kimutatta vonzó-

dását a Szentírás könyvei iránt. Éles elméje lévén, először filozófiát, asztronó-

miát tanult és utána fordult a Szentírás felé. Tisztaságát testben és lélekben 

őrizte. Elhagyván hazáját Aranyszájú Szent Jánost kereste fel Konstantinápoly-

ban, akitől új ismereteket sajátított el. Mint szerzetes, Betlehemben, Thébában 

és Nitriában élt. Aranyszájú Szent János diakónussá szentelte. Ezután Rómába 

ment. Ott áldozópappá szentelték, ami után eltávozott Marseillesbe. Ott két ko-

lostort, egy férfit és nőit alapított. Kasszián atya néhány oktatóbeszédet is írt, 

olyan tartalommal, hogy mindenki aki kézbe veszi, lelki hasznot merít belőle. 

Írt még Nesztor tévtanító ellen is Isten Fiának megtestesüléséről és az Istenszü-

lő tiszteletére. Hosszú időt élvén könyveivel sok hasznot hajtott szerzeteseinek. 

Meghalt 435. július 23-án. 

Tanítás: Tanulni mindig, mindenkitől lehet. 

Fohász: Adj Egyházadnak Urunk sok szentéletű tanítót.  
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Halottak szombatja 

 Nagyböjthöz kapcsolódik az öt halottak szombatja (hramota), amikor név szerint meg-

emlékezünk elhunyt szeretteinkről. Az első és utolsó alkalommal a reggeli Szent Liturgián, a 

három nagyböjtin az estin említjük elhunytjainkat. A halottak szombatjainak dátumai a követ-

kezők: január 30; február 20; 27; március 5. és május 14. 

 A sekrestyében írassuk fel családunk halottainak neveit! Pontosítani és kiegészíteni is 

lehet a nevek listáját, ha változás állt be a nevek között. 

Olvasd naponta a Szentírást! 

 Bibliai olvasási terv a nagyböjtre (evangéliumok) 

1. Nincs mire várni tovább, ne halogassuk, ma kezdjük el a Biblia olva-

sását! 

2. Minden nap szánjunk rá egy kis időt, ragaszkodjunk minden nap eh-

hez az időhöz, legjobb reggel, hiszen táplálékot biztosítok az értelmemnek, 

de a nap bármely órája alkalmas, az a lényeg, hogy amikor megtaláltad a 

megfelelő időt, folyamatosan ragaszkodj hozzá. 

3. Amikor olvassuk, ne csak le akarjuk tudni, hanem próbáljuk meg 

tanulni belőle. Mielőtt elkezdem olvasni, gyújtsak meg egy gyertyát és 

imádkozzak, amelyben kérem a Szentlelket, hogy jöjjön el, ajándékozzon bölcsességet és meg-

értést, ami megújítja és felfrissíti az életünket. 

1.nap – Mt1-2 

2.nap – Mt3-4 

3.nap – Mt5-6 

4.nap – Mt7-8 

5.nap – Mt9-10 

6.nap – Mt11-12 

7.nap – Mt13-14 

8.nap – Mt15-16 

9.nap – Mt17-18 

10.nap – Mt19-20 

11.nap – Mt21-22 

12.nap – Mt23-24 

13.nap – Mt25-26 

14.nap – Mt27-28 

15.nap – Mk1-2 

16.nap – Mk3-4 

17.nap – Mk5-6 

18.nap – Mk7-8 

19.nap – Mk9-10 

20.nap – Mk11-12 

21.nap – Mk13-14 

22.nap – Mk15-16 

23.nap – Lk1-2 

24.nap – Lk3-4 

25.nap – Lk5-6 

26.nap – Lk7-8 

27.nap – Lk9-10 

28.nap – Lk11-12 

29.nap – Lk13-14 

30.nap – Lk15-16 

31.nap – Lk17-18 

32.nap – Lk19-20 

33.nap – Lk21-22 

34.nap – Lk23-24 

35.nap – Jn1-2 

36.nap – Jn3-4 

37.nap – Jn5-6 

38.nap – Jn7-8 

39.nap – Jn9-10 

40.nap – Jn11-12 

41.nap – Jn13-14 

42.nap – Jn15-16 

43.nap – Jn17-18 

44.nap – Jn19-20 

45.nap – Jn21 
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Versek nemcsak gyerekeknek: 

 

 

 

 

 

SZÍR SZENT EFRÉM FOHÁSZAI 

- imádkozzuk minden nap kivéve a hétvégeket  

ÉLETEM URA ÉS URALKODÓJA! Ne engedd hozzám a 

jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás 

szellemét! 

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, 

állhatatosság és szeretet lelkét! 

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem 

bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott 

vagy örökkön-örökké. Ámen. 

 

Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek és könyörülj raj-

tam! (12-szer) 

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem 

bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott 

vagy örökkön-örökké. Ámen. 

Eseménynaptár 
 

Február 02. Urunk találkozása Simeonnal – gyertyaszentelés- gyertyát biztosítunk 17.00 

szent liturgia 

Halottak szombatjai: január 30; február 20; 27; március 5. és május 14.A sekrestyében 

vagy Kovácsné Marikánál ) lehet bejegyeztetni írassuk fel családunk halottainak neveit! Ponto-

sítani és kiegészíteni is lehet a nevek listáját, ha változás állt be a nevek között. 

Febr. 5-7. Lelkigyakorlat és továbbképzés a képviselőtestület tagjainak Viszlón 

Febr. 6. kerületi hittanverseny Garadnán 

Febr. 8. Nagyböjt kezdete - szigorú böjt 

Böjt-elő 

Farsang farka 

nagy mulatság, 

színkavalkád, 

telet űző 

víg sokaság. 

 

 

Elmúltával 

elcsendesedik a szív, 

böjtre és  

imádságra hív.       

                        / Varga Rita/ 
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Imádkozzunk együtt! 

Ima a nagyböjt kezdetén 

 

 Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes hatá-

rain és a messze tengeren levők reménysége, ki a 

bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére 

nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat ren-

deltél el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki 

magad az idők teljével a földön megjelenvén, negy-

ven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted, 

és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, 

hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alá-

zatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és 

éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szív-

vel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát 

hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hit-

egységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet ül-

jünk.  

 Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, 

hogy összes ellenségeink incselkedései és akadály-

vetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, meg-

botlástól járás-kelésünket, az összes erények-követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdel-

mében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatal-

maddal erősítsen meg.  

Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat 

üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és 

elevenítő lelkeddel együtt dicsőítést zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. 

Ámen. 

„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 


