III. évfolyam 1. szám 2016. január

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe…
Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez,
már nem magamnak élek, hanem
másokért. Megbocsátás és megbékélés állapotát fenntartani csak egy
módon lehet, ha gyakran emlékeztetjük magunkat az Írás szavára: „Soha
ne nyugodjon le a nap haragoddal..”
ne hagyjuk, hogy a harag otthonra
találjon szívünkbe. Ne hergeljük magunkat, hogy a másik mit ártott nekünk. El kell ismernünk mi több bűnt követtünk el a mai
napon ahhoz, hogy mást elítélnénk. Nem különbözünk a másiktól, bocsássunk meg hetvenszer hétszer naponta.
Ha valami felháborít minket, akár akarva, vagy akaratlanul teszi a másik, nem kell
semmilyen módon reagálni. A lényeg egyszerű, minden a r eakción múlik. Az elv: nem
- reakció. Ennek a felismer ésnek az alapja, hogy a r e-akciók tisztán saját felelősségünk
függvénye, nem a provokáció felelőssége. A provokációk mindig jönnek, de én dönthetem
el, hogy reagálok vagy nem, válaszolok vagy nem. Hogyan reagálok a szidásra, hogyan
reagálok a dicséretre? Nem reagálok.. te is tégy hasonlóképen, ha meg akarod védeni a
dicsérettől, rágalomtól magadat.
A lelki élet elkötelezettjeinek egy céljuk van a teljes önuralom, vagyis irányítsam
a reakcióimat. Minél jobban ellenőrzöm a reakcióimat, annál érettebb leszek. Éberség
szükséges s gondolataink felett, hogy fennmaradhasson a szeretet és együttérzés köteléke.
Pacsai János protopresbiter
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Gyónás szentsége – orvosság a beteg lelkünknek
Belső viszályunk a bűn, ami megoszt minket. A bűn lelki betegség, amely idővel, ha nem kezelik, növekszik, és egyre inkább kiterjed.
Ha nem avatkozunk bele kellő időben, akkor nyugtalanság és keserűség
járja át az emberben, felkelti benne a szenvedélyes érzelmeket, és a rossz
gondolatok arra kényszerítik, hogy újra és újra elkövesse azokat.
Az emberben lévő elégedetlenség a bűnnek az eredménye. Nemcsak a személyes
bűnünk okozza, mert a bűn, mint korrupció fő forrása a sérelmeknek és a szenvedésnek. A
bűn elhomályosítja az értelmünket, és ezért nem igazán tudjuk felismerni a belső betegségünket. Ezért jött el a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy megszabadítson bennünket ettől a
sötétségtől, mert általa visszatér hozzánk a lelki egészség és az örök boldogság.
A bűn annyira összefonódik az elménkkel, hogy külső eszközökkel nem lehet
megszüntetni, csak Krisztus képes belülről, a kegyelem er ejével teljes lelki gyógyulást
ajándékozni. Ezért vette magára az emberi természetet, hogy belülről gyógyítsa meg. A
lelki gyógyulás első nagy fordulópontja a keresztség szentsége. Mert itt a hívő megtisztul a
bűntől és újjászületik az igazi életre. Ugyanakkor a hajlama sajnos megmarad a bűn felé,
és a szabad akaratunk kihívásként jelenik meg. Nagyon makacs és nehéz a bűn elleni harc,
mert ahogy kiműtenek egy rákos sejtet, az újra elkezd terjedni és növekedni. Ugyanígy
működik a bűn is, de a szentségekben: a gyónásban és áldozásban hatékony eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy győzedelmeskedjünk a rossz fölött.
A bűnbánó keresztény lelki gyóntatója előtt megnyílik az ég, és a sötét lelkébe
tiszta fény áramlik be, ami tisztítja. A gyónás, a keresztség, nagy újjászületés. Ez teszi hatékonnyá a szentséget, és úgy érzi magát, mint egy újonnan született csecsemő.
Pacsai János protopresbiter

Olvasd naponta a Szentírást!
„Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a
feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden
jóra kész legyen.” (2Tim 3,16-17)
„Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet”.
(1Tessz 5,14)
„a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység.
A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,3-5)
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Miért áldjuk meg otthonainkat szenteltvízzel?
Életem folyamán voltak olyan
istenfélő barátaim, akik nem gyakorolták a vallást, de Isten léte nem volt
kérdéses számukra. Amikor első alkalommal felkínáltam nekik, hogy vízkereszt időszakában meglátogatom őket
és szeretném szentelt vízzel meghinteni otthonaikat és velük együtt imádkozni, először a meglepődés tükröződött arcukon, de a barátság miatt nem utasítottak viszsza.
A beszélgetések során elmagyaráztam, hogy ez a világ fogságban tartja az embert,
sokszor megtapasztalva, hogy ellenséges terület számunkra. A gonosz miután rabszolgájává tette az egész teremtést az emberi nem bukása miatt, szinte a föld minden zegzugát befolyása alatt tartja. Egy ideig úgy tűnt minden rosszat sikerrel megtehet, még a Mesterünket, Jézus Krisztust is megpróbálta leigázni, de Ő halála és feltámadása által széttépte a
sátán bilincseit (bűneink adóslevelét) és újjáélesztette az életünket, felszabadított Isten fiainak életére. Ebben a spirituális csatában vesz részt az ember és amikor sikeresen kerül ki
egy-egy küzdelemből mindig csökken az a terület, amin az ördög uralkodik.
Hatalmas erőfeszítést kíván tőlünk keresztényektől, de akik Krisztusban élünk a
szentségeken, szentelményeken keresztül megerősít ebben a küzdelemben. Ezért hintjük
meg szentelt vízzel otthonaikat, hogy a lakásunk felszabadított terület, üdvösségünk színtere legyen.
A lakás elsődleges színtere ennek a küzdelemnek. Van-e fontosabb helyszín,
ahol élünk, mint a lakásunk? Mi otthon imádkozunk, dolgozunk, beszélgetünk szeretteinkkel, barátainkkal, éljük házas életünket. Milyen más fontos hely lenne, amit elsőként kell
visszaszereznünk a gonosz hatalmából, amelyet időnként elfoglal az ellenség. Milyen megnyugtató erő, hogy életünkben van egy hely, ahol Isten lehet jelen, ahonnét a szentelt víz
permetezése kiszorítja az ellenséget, a sátánt. Az üdvösségünk munkálásában leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy sakkban tartsuk otthonunkban az ellenséget. A vízkereszti- istenjelenési meghintés erejében bízva tudunk újra az egyház medrébe visszaállni.
Pacsai János protopresbiter
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Egyházfenntartás 2016-ben
Egyházközségünkhöz való tartozás egyik fontos jele az egyházközségi hozzájárulás, vagy régi nevén egyházadó befizetése.

Mi az egyházfenntartás?
Egyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint egy független társadalmi szervezet, tehát a fenntartása alapvetően a tagjaira hárul. Akit megkereszteltek annak
kötelessége hozzájárulni az egyház fennmaradásához akár gyakorolja a vallását akár nem.
Encsen és fíliáiban 468 személy vallotta magát egyházunkhoz tartozónak, vagyis
görögkatolikusnak. A parókia, a templom, a pap, a kántor, a sekrestyés abból él, amit a
hívek adakoznak. Az egyházközség gazdálkodását állami és egyházi előírások szabályozzák és ellenőrzik.
Bevétele a hívek r észér ől befizetett egyházközségi hozzájárulás, a hívek temp-

lomi adományai (persely pénzek), egyéb külső támogatások (pl. önkormányzati, pályázati)
és a stólából a templomnak járó részből tevődik össze.
Kiadásai a templom és a közösségi ter em, egyházközségi ir oda épületének
költségei (víz, villany, fűtés, telefon stb.), különféle karbantartások, javítások, fejlesztések,
parókus fizetése, kántor illetménye, takarítási díj (közösségépítés költségeihez való hozzájárulás (pl. Mikulás, hitoktatás, szegények karácsonya, nyugdíjas klub…), irodaszerek stb.
Minden naptári év elején a képviselő testület megtárgyalja az előző év zárszámadását és
előkészíti a következő év költségvetését, és felterjeszti a megyés püspökhöz jóváhagyásra.
Mielőtt a püspökhöz felterjesztjük, a hívek megtekinthetik és véleményüket, észrevételeiket beépítjük.
Püspök Úr a 2069/2002. számú leiratában meghatározza az egyházközségi hozzájárulás (egyházadó) mértékét az alábbi módon: „2003. január 1.-től az önálló keresettel
(fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de
legkevesebb évi négyezer forint legyen.” Hétköznapi nyelvr e lefordítva azt jelenti,
hogy akinek pl. havi 60 ezer forint a keresete, annak egy évben a hozzájárulása 7200 forint
lenne.
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Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben
(havonta, negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos lenne az év első részében, mert a napi kiadásokat
ebből fedezzük, ne hagyjuk az év végére, mert a közösségünknek nincsenek tartalékai.
A befizetés történhet:

átutalással: CIB bank

10700086-68691925-51100005

postautalványon (sárga csekk)

Görög katolikus Egyházközség
3860 Encs, Váci Mihály út 36.

befizetheti pénzbeszedőinknél, aki hamarosan fel fogja keresni a közösség tagjait.

Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a mű-

ködtetés anyagi feltételeinek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5.
parancsa: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!”
Egyházközség Képviselő Testülete

Jöjjünk minél gyakrabban templomba!

A templom lelki kikötő
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STÓLADÍJSZABÁS 2016
Összeg

Pap

Kántor

Sekrestyés

Templom

Olvasott/csendes

1.200.-

1.200.-

---

---

---

Énekes

2.000.-

1.200.-

400.-

200.-

200.-

Panachidás

2.500.-

1.400.-

500.-

300.-

300.-

9.000.20.000.-

5.000.12.000.-

--4.000.-

2.000.2.000.-

2.000.2.000.-

Temetés kántor nélkül

9.000.-

5.000.-

---

2.000.-

2.000.-

Temetés kántorral
Sírkő megáldása kántor nélkül

15.000.-

7.000.-

4.000.-

2.000.-

2.000.-

2.500.-

2.100.-

---

200.-

200.-

Sírkő megáldása kántorral
Harangozás elektromos
vezérléssel

3.000.-

1.600.-

1.000.-

200.-

200.-

1.000.-

---

---

300.-

700.-

Harangozás kézi húzással

1.000.-

---

---

500.-

500.-

Panachida

500.-

200.-

100.-

100.-

100.-

Hramota
Parasztáz, virrasztás a templomban
Parasztáz, virrasztás a templomon kívül
Anyakönyvi keresés
(kutatás)

1.000-

500.-

300.-

100.-

100.-

2.500.-

1.400.-

700.-

200.-

200.-

3.000.-

1.700.-

700.-

300.-

300.-

1.000.-

500.-

---

---

500.-

I. Szent Liturgiák

II. Esküvők
Csendes, egyszerű
Énekes
III. Temetések

IV. Különfélék

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges.

Anyakönyvi statisztikai adatok a 2015-es évről
Egyházközségünkben esküvő: 2,
temetés: 13

keresztelés: 25,
elsőáldozás:4 történt.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Január 1.

Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete

Január 5.

Kedd 6.00 Utrenye, királyi imaórák, Vízkereszt előestéje,
bűnbánati nap, szigorú böjt 17.00 Méra 18.00 Encs

Január 6.

Szerda Vízkereszt - vasárnapi liturgikus rendNagy vízszentelés

Január 6-16.

Házszentelések ideje- kérem a személyes egyeztetést!

2016. 17-24.

Ökumenikus imahét „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy
tetteit hirdessük!”1Pt 2,9
Hétfő Képviselőtestületi ülés 18.00 óra
Téma: költségvetés, zárszámadás
Péntek A három főpap ünnepe

Január 25.
Január 29.

Imádkozzunk együtt!
Mennyei Atyánk! Adj nekünk igazi alázatot, hogy hangodat meghalljuk. Adj igazi
készséget, hogy hívásodat elfogadjuk. Tégy készségessé bennünket, hogy ígéretedet megosszuk egymással az egyház egysége ügyében. Segíts minket arra, hogy kigyógyuljunk a
széthúzás betegségéből. Tudjuk, hogy ahol megosztottság van, ott kőszív dobog a hússzív
helyén. Add Szentlelkedet, hogy tüze lobbantsa lángra szívünket. Bátoríts minket, hogy
Krisztusban keressük az egységet, s úgy legyünk, mint ahogyan Jézus is egy benned.
Azért, hogy a világ elhiggye: te küldtél bennünket. Jézus nevében kérünk. Ámen
(IMA HÉT egységér t)

„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
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