
III. évfolyam 7. szám  2016.  július 

Nyár- lassítson- éljen az egyházzal! 

Nézzük át a na-

pirendünket, hogy mi 

mennyit vesz igénybe! 

Család, barátok, mások 

szükséglete, napi ima, 

vallási szertartás, külö-

nösen segítenek, hogy 

minden nap békében 

éljünk. Ha a TV-t néz-

zük, vagy az internetet, 

akkor a napi feszültség 

nem oldódik, s az una-

lom, ami ránk telepszik, 

nem enged. Biztosak 

lehetünk, hogy a min-

dennapi felajánlott 

időnket, amit imádsággal töltünk, az előnnyel jár.  

Ha mi élni akarunk, akkor változnunk kell. Készítsük el azt a listát, 

amitől meg szeretnénk válni, el szeretnénk hagyni. Határozzuk meg azokat 

a dolgokat, amelyek nem segítik a lelki növekedést, és ami összeegyeztet-

hetetlen módja a keresztény életünkkel. Ha a munkát előtérbe állítottam 

minden másnál, győződjek meg róla, hogy valóban az a legfontosabb-e? A 

munkanap, a munkatevékenység, amit végzek, vajon nem ugyanaz-e a 

személyes életemmel? Ha befejezem a munkát azon a napon, jobban élve-

zek-e együtt lenni a barátokkal és a családdal, mint azzal a munkával, amit 

végzek? Van-e időm meghallgatni gyermekeimet és a házastársamat? A 

nap végén le tudok-e lassítani, tudok-e csendet teremteni magam körül, 

hogy amikor eljön az idő az imádságra, vagy olvasok a Szentírásból vagy 

az egyházatyáktól, akkor megfelelően ráhangolt legyek? Tudok-e már az 

ágyban beszélgetni a házastársammal, megszervezem-e az életemet úgy, 

hogy a szabadidőnk valóban elszakítson minden hétköznapi szükségtől? Az 

otthoni lassítást ne keverjük össze a lustasággal vagy a hanyagsággal, 
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mert a lustaság halogatáshoz vezet, a lusta ember fáradtságot érez, még 

az imádság megszervezésében is.  

Ha az életnek a lelassítása is azt jelenti, hogy több figyelmet szente-

lek a részletekre. Állítsam fókuszba azokat a dolgokat, amikkel nem foglal-

koztam, és akkor minden tevékenységem javulni fog. Jézus figyelmeztet 

minket, hogy állandóan ne aggódjunk az anyagi dolgok miatt, hogy mit 

eszünk vagy mibe öltözködünk, mert az Úr tudja, hogy szükségünk van rá 

és biztosít minket. De lehet, hogy eltúlozzuk igényeinket az alapvető szük-

ségletek terén? Amikor Jézust követjük, azt kérjük, hogy ne kötődjünk a 

tulajdonhoz. A világon teremtett dolgok ne adjanak prioritást az életünk-

nek.  

Válasszunk egy egyszerűbb életet, ennek az életnek a középpontja 

Isten, aki nem terhel túl, hogy felhalmozzak javakat a boldogsághoz. Már 

Platón és Arisztotelész is tanította több száz évvel Krisztus előtt, hogy meg 

kell találni az ideális egyensúlyt, ami azt jelenti, hogy az életutunkat anél-

kül tegyük meg, hogy akár túlterhelnénk, akár nélkülöznénk. Ez a kulcs az 

egyensúly. Amikor az életünk lassításáról vagy egyszerűsítéséről beszé-

lünk, akkor egy emberléptékű életről beszélünk. Nem elutasítani akarjuk a 

teremtett világot, hanem mint a jó kereskedő teszi, aki nem tart meg ma-

gának semmit, hanem mindent egy jobbért, egy szebbért ad oda. Célunk 

az, hogy egy egyszerűen hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb, több figyel-

met kialakító életmódot éljünk, amely magába foglalja a testmozgást, az 

erkölcs alapelveit, hogy lendületet adjon nekünk. Nincs különleges recept 

vagy formula, hogy hogyan tegyem egyszerűbbé, lassabbá az életet. Az 

első lépés, hogy tisztázzam az életem prioritásait, aztán állítsak össze egy 

listát összes tevékenységemről, amit egy hét alatt végzek, szánjak rá időt, 

fontoljam meg, hogy ezek közül mik azok, amik megfelelnek az én prioritá-

somnak, mit kell elvetni közülük, vagy mit kell felvenni hozzájuk.   

Gondoljam végig, hogy amit megszüntetek vagy felveszek az éle-

tembe, az mennyire felel meg a prioritásaimnak? Ez az alapja, hogy tudato-

san átalakítsam az életmódomat, és valóban krisztusi életmóddá alakuljon. 

Amikor kísérletet teszek rá, hogy lassítsam vagy egyszerűsítsem életemet, 

akkor azt fogom érezni, hogy a napi tevékenységeim folyamán egyre köze-

lebb kerülök Istenhez, és kérni fogom, hogy adjon erőt és kitartást, hogy 

meg tudjam változtatni életemet.        

         Pacsai János parókus 
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Uram ments meg… 

Ezért kell figyelned és megértened, hogy 

az egyház olyan, mint egy kórház, mely segít és 

gyógyít bennünket, hogy szeressük Jézus Krisz-

tust. Krisztus szeretete fény, mely bevilágít szí-

vünkbe, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy Isten 

szeretete, lakik e bennünk. Észre vesszük-e a 

bennünk rejtőző rosszindulat és önzés formáit?  

Nem lehet, hogy Krisztus lakjék a szí-

vünkbe, amikor tele van „ecettel”! Hogyan lehet 

imádkozni, ha tele vagyunk a másik személy 

felé keserűséggel? Hogyan tudom olvasni az 

evangéliumot, ha nem fogadom el testvéremet, 

akit Krisztus elfogad? Hogyan tudom azt mon-

dani éveken át, hogy a Szentlélek temploma 

vagyok, akiben az „alfa és az omega”, vagyis a 

szeretet él? Hol van a türelem? Megtudom-e 

mutatni türelmemet a mellettem élőnek, vagyis a testvéremnek?  

Amennyiben nem kezdeményezem, a szívem megváltozását nem valósul 

meg semmi. Semmi. Semmi 

Megtesszük a vallási feladatokat, de a szívűnk változik a legkevésbé. 

A szív nem változik, mert nem szereztük meg a kapcsolatot Krisztussal, 

mert amit csinálunk azok csak feladatok, vallási feladatok és nem élő, ele-

venítő kapcsolat. Vigyáznunk kell, hogy a „vallásos ember” kifejezés ne egy 

torz személyiségre utaljon, akinek még soha nem volt személyes kapcsola-

ta Istennel. Ezek az emberek soha nem gyógyulnak meg mert azt hiszik 

közel vannak az Istenhez. Alapvető érzésük, hogy a kötelességüket teljesít-

sék Isten felé, anélkül, hogy bármilyen komoly kapcsolat lenne közöttük. 

Tapasztalataim alapján talán ők azok, akik legtöbbet ártanak az egyháznak, 

mert kötelességeket és teljesítményt sugallnak a személyes élő kapcsolat 

hiánya miatt. Az emberek nem akarnak több terhet, nekik Szabadítóra van 

szükségük, akik eddigi nehéz állapotunkból kiemel bennünket. 

A szív változása azt jelenti, hogy már nem vagyunk azok, akik ko-

rábban voltunk. Készen állok arra, hogy nem támadok vissza, nem rágal-

mazom a másikat, nem öntöm rá a keserűségemet, hanem elkezdem sze-

retni, még akkor is ha nem érdemli meg. Ahol véget ér az én akaratom, ott 

kezdődik a szeretet, ott helyezem magam Isten Uralma alá. Ott helyezem 

magam Isten szeretetébe.          

         Pacsai János parókus 
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Szent Jakab hava 

 Július hó régi magyar katolikus neve 

Szent Jakab hava. A meteorológusok 

Nyárhó-ként tartják számon, Székely - 

Magyar naptárban Áldás havaként emle-

getik, eleink a Tehéntor (Aratás) hava el-

nevezést is használták. 

E hónapban már a nappalok fogynak, a 

Nap 23-a táján az oroszlán jegyébe lép. 

 

 Népi megfigyelések júliusra 

Ha július nem főz, szeptembernek nem lesz mit ennie 

Sarlós Boldogasszony napi eső Lőrinc napig tart 

Ha Mária- Magdolna napján ( júl. 22.) szép az idő, jót tesz, ha rossz, 

akkor ártalmas 

Ha Anna (júl. 26.) napján a hangyák bolyokat készítenek, úgy csapadé-

kos tél lesz 

Ernő napi (júl. 31.) eső langyos telet hoz          

Vers nemcsak gyermekeknek                                    

 Népi mondóka 

Esős Illés rossz, 

Mert áldást nem hoz. 

Jakab napja vihart szül, 

Magdolna sárban csücsül. 

Anna asszony reggele már hűvös, 

ne játssz vele. 

Mihelyt a pók széttépi hálóját, 

jön a felhő, s rögtön tartós esőt ád. 

  

            / Varga Rita/ 
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Egy ifjú morfondírozási: 

„A kormány köteles gondoskodni polgárai jólétéről.” 

 Amikor meghalljuk ezt a mondatot, mindenkiben megfogalmazódik 

egy ítélet. Lehet ez pozitív és negatív irányultságú is, de mindenkit biztosít-

hatok arról, hogy az alaptétel igaz, hiszen az állam feladata az, hogy bizto-

sítsa a jólétet az állam polgárainak. Az állam abban a struktúrában hozza a 

törvényeit és jogszabályait, hogy ennek az elvnek megfeleljen. Az állam 

irányító szerve a kormány és ezt az irányító hatalmát az állampolgárok sza-

vazzák meg. A kormánynak különböző eszközei és hatáskörei vannak arra, 

hogy a nép jólétét biztosítani tudják. Az állampolgároktól beszedett adó egy 

része az állam működésére fordítandó, nagyobbik része az állampolgárok 

jólétének biztosítéka. A demokráciában, ha egy-egy kormány nem tudja 

biztosítani a polgárok jólétét, másikat kell választani. A beszedett adó nagy 

része a jóléti intézmények fenntartására fordítandó, például: oktatás, 

egészségügy, szociális háló vagy az önkormányzatok szuverinitásának biz-

tosítása. Egy kormányzat akkor tudja a nép jólétét biztosítani, amikor ké-

pes szabályozni a piacgazdálkodást. Ferenc pápa katolikus egyházunk veze-

tője, előszeretettel buzdítja a nála megforduló kormányokat, hogy szabá-

lyozzák a liberális piacgazdálkodást annak érdekében, hogy a polgárok jólé-

tét biztosítani tudják. A kormány, eszközei révén beszedi az adókat, ame-

lyet az államközösség jólétére visszaoszt, hogy milyen hatékonyan tudja 

ezt az adót beszedni minden polgárától és milyen igazsággal tudja vissza-

osztani, nem csupán etikai kérdés, hanem magát a demokráciát is minősíti. 

Egy demokráciában a jóléti érzés a fokmérője a kormány működésének. A 

jóléti intézkedéseket a kormánynak minden polgára számára elérhetővé 

kell tennie, hiszen csak a kormány rendelkezésére állnak azok az eszközök, 

amikkel hatékonyan lehet biztosítani egy országban a jólétet. Ha egy kor-

mány nem képes a gazdaságot megfelelő irányba állítani és az adókat be-

szedni, akkor képtelen az állampolgárai jólétét biztosítani. Ezért ez a tétel, 

hogy a kormány köteles gondoskodni polgárai jólétéről, ez helytálló és kell, 

hogy felrázzon minket is, akik közönyösen tekintenek a politikára és a vá-

lasztásokra, hiszen a mi felelősségünk, hogy olyan kormányt válasszunk, 

akik kötelesek és tudnak a mi jólétünkről gondoskodni.        

          Pacsai Kristóf diák 
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Júliusi programok 

Harmadik alkalommal rendezik meg a szerencsi Rákóczi-várban a miskolci 

görög katolikus egyházmegye családi napját 2016. július 2-án, szomba-

ton. 
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Július 24-én Vasárnapra Máriapócsi zarándoklatot szervezünk 

autóbusszal a Szent Illés búcsúra. Jelentkezni a közösségi pontban vagy a 

szervezőknél lehet. Ezen a vasárnap szombaton 18.00 órakor tartjuk a va-

sárnapi liturgiát a zarándoklat miatt.  
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Encsi egyház lelkigyakorlatos napjai Gagyvendégiben 

Július 4-5-6   Munkatársak és családjainak lelkigyakorlata 

Július 11-12-13  Elsőáldozó voltam  

Július 18-19-20  Özvegyek – férfiak 

Július 25-26-27  Özvegyek – nők 

Augusztus 2-3-4  Ifik (bizántinik) 

Augusztus 8-9-10  Alsósok 

Augusztus 15-16-17 Családosok 

Augusztus 23-24-25 Nagyszülők az unokákkal 

Augusztus 29-30-31 Vissza a Szentíráshoz 

Családi Nap Gagyvendégiben 

Egyházközségünk elhatározta, hogy előadásokkal, főzéssel, vetélkedővel 

egybekötött Családi Napot tervezünk. „Jöjj és láss, hogyan oldjuk meg 

konfliktusainkat” címmel. Célunk: Családok megismerkedése, kapcsola-

tok erősítése, periférián élő családok lelki megerősítése, beilleszkedésük 

segítése. 

Időpont: 2016. július 16. szombat 

Helyszín: Gagyvendégi képzési központ 

Tervezett program: 

 9.00  Gyülekező 

  Főzés indítása 

10.00 Paraklisz 

11.00 Konfliktuskezelés a családban 

  Előadó: Pacsai János 

12.00 Gyalogtúrák és útvonalak 

  Előadó: Barta József 

13.00 Ebéd 

13.30 Kézműves foglalkozás, 

  Ügyességi vetélkedők, 

  Kötélhúzás 

15.00 Körmenet a kereszt körül evangéliumokkal 
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Miért érdemes zarándokolnunk… 

 Egy fontos kérdés, mely hosszú idő óta foglalkoztat: miért érdemes 

zarándokolnunk, miért éri meg egy hetet sokszor a nagy hőségben, olykor 

a szakadó eső alatt, néha a fáradtság véget nem érőnek tűnő nehézsége 

és izzadtsága közepette, több mint százhúsz kilométert gyalogolnunk. 

Érdemes, jóleső és – azt hiszem – szükséges is! Érdemes, mert többről 

van itt szó, mint egy hetes nyári találkozóról vagy éppen egy nagy buliról. 

Ezek a jellemzők is megjelennek, de egy Zarándoklatot, benne minden fá-

radtságot és izzadtságot a cél elérésének vágya teszi egészen egyedivé. 

Szeretnénk azt a célt elérni, legyen az fizikai, lelki vagy bármilyen, amelyet 

az indulás lelkesedésében kitűztünk magunk elé. Az ember életének fontos 

állomásai, hogy kisebb célokat, álmokat jelöl ki maga elé, s megpróbálja 

ezeket, odatéve magát és egész életét, elérni s örülni neki. Egy Zarándok-

lat befejezésekor azt vesszük észre, hogy a cél, a megérkezés helye állan-

dó, az nem változik, mi, a zarándokok, azonban igenis megváltozunk. Ala-

kulunk, láthatatlanul is képesek vagyunk lépni, haladni, kis céloktól a nagy 

célig. Megérezni azt, hogy ma is Isten Lelke vezérelt. Utunk során sokszor 

jólesik egyedül maradni, megtapasztalni a csend és a természet igazi köte-

lességét, benne Istennek énrám figyelő szeretetét. Felejthetetlen és min-

dig egyedi egy-egy zarándoklat. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fi-

ai”. 

Aki Istenben bízik, annak egy  

szalmaszál is vagyonná válik 
Volt egy szegény ember, akinek mindennapi kenyérre sem jutotta. Nagy 

elkeseredettségében bement egy templomba és elhatározta, addig imád-

kozik, amíg Isten nem segít rajta. Hosszú imádság után elaludt, és álmá-

ban egy öregember jelent meg neki, aki ezt mondta: 

Menj ki a templomból, és ragadd meg az első dolgot, ami 

kezedbe akad. Ő az utasításokhoz híven kilépett a temp-

lomból, és a küszöbön megbotlott, úgy hogy hason csú-

szott le a lépcsőkön. 

Közben kapálódzott, kapkodott, és egy szalmaszál akadt a kezébe. 

Úgy látszik, ezt meg kell ragadnom – mondta. 
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Annyira bízott az égben, hogy vitte tovább a szalmaszálat. Néhány lépés 

múlva bogárka röpült neki. Hiába akarta elhessegetni, az csak a feje körül 

keringett.  

Úgy látszik, ezt meg is kell ragadnom. 

Ezzel megfogta a bogárkát, és hozzákötötte a szalmaszálhoz. Ment tovább. 

És lám egy anyával találkozott, aki kisgyermekét ápolta. A gyermek meg-

látta a szalmaszálat a bogárkával, és kérni kezdte. A szegény ember oda-

adta neki. Az anya pedig hálából egy narancsot adott neki. 

Lám, - ujjongott a szegény ember – a szalmaszálból na-

rancs lett. 

És ment tovább. Egy pusztaságba ért. Zarándokokkal talál-

kozott. Nincs egy kis vized? Kérdezték tőle. Egyik tár-

sunk rosszul lett a szomjúságtól. 

Vizem ugyan nincs – mondotta, de van egy narancsom, az 

is oltja a szomjat. 

Oda is adta a narancsot. A zarándok pedig hálából odaadta a kimonóját 

(köpenyét). 

Lám, a szalmaszálból köpönyeg lett. 

Most már igazán nagy bizalommal ment tovább. Egyszer csaj vadul vágta-

tó úr jött vele szemben, mögötte szolgája. Amikor a szegény ember mellé 

érnek, az úr lova összecsuklik, és nem tud továbbmenni. Az úr leszáll, ve-

szi a szolga lovát és meghagyja neki, hogy az összecsuklott lovat ölje meg, 

s tovább nyargal. Amikor a szegény ember meglátja, mi készül, odamegy 

és könyörög a szolgának, hogy ne ölje meg a lovat, hanem adja neki a kö-

pönyegért. Az oda is adta. A szegény ember ápolgatta a lovat és másnap 

már vígan ügetett is vele tovább. A szalmaszálból tehát ló lett. Amint lova-

gol, egyszer csak egy házhoz ér. A házban nagy a futkosás, zűrzavar. A 

gazdának menni kellett volna messzi útra, de nem volt lova. A szegény 

ember bevezette a lovat hozzá. 

Itt van ez a ló. Mit adsz érte? 

Másom nincs most, adok érte egy rizsföldet. 

Meg is kötötte a szerződést. És a szegény ember, aki a szalmaszálat meg-

ragadta, amikor elesett, telkes gazda lett. 



 11 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Olvasd naponta a Szentírást! 

Sürgős hívószámok –hívd-, olvasd el! 
Ha szomorú vagy, hívd a János 14. fejezetet!  

Ha valaki cserbenhagy, hívd a 27-es Zsoltárt! 

 Ha bűnt követtél el, hívd 1 Jánost 1,9-et!  

Ha aggódsz valami miatt, hívd Máté 6:19-34-et!  

Ha veszélyben vagy, hívd Zsoltár 91-et!  

Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsoltár 139-et!  

Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-

et! 

Ha magányos vagy, hívd a Zsoltár 23-at! 

 Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1 Korinthusi 13-at!  

Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11:25-30-at!  

Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, legyőzte őt, hívd a Zsoltár 

90-et!  

Ha honvágyad van, hívd a Zsoltár 121-et!  

Ha imáid gyengék, hívd a Zsoltár 67-et!  

Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!  

Ha depresszióba estél, hívd a Zsoltár 27-et!  

Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1 Korin-

thusi 13-at!  

Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a János 15-öt!  

Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsoltár 126-ot! 

Imádkozzunk együtt!  

Áldás – formák 

   Áldjon meg téged az Úr Sionból és lássad Je-

ruzsálem napjait életed minden napján és 

árassza rád az Ő szent Lelkének kegyelmét az 

Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. 

Amen.  

  Szorongatásod napján hallgasson meg az Úr! 

Jákob Istenének neve legyen oltalmadul! Emlékezzék az Úr minden 

áldozatodra és fáradozásodat kedvesen fogadja! Áldjon meg az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek! Amen.    Zst.19.  

  Isten az ő szentélyéből küldjön neked segítséget! És minden baj-

tól oltalmazzon meg téged! Mit szíved óhajt, adja meg néked, és 

teljesítse minden tervedet! Áldjon meg téged az Atya, és Fiú és a 

Szentlélek! Amen.    Zst. 19. 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

 A békesség Istene szenteljen meg és az Úr áldása vezérelje teste-

det és lelkedet! – Halmozzon el minden égi és földi áldással,  és 

minden rossztól őrizzen meg!  Áldjon meg az Atya és a Fiú és a 

Szentlélek! Amen.  

  Áldjon meg téged az Úr és tekintsen rád jóságosan! Forduljon 

hozzád szeretettel! Áldjon meg erővel és békességgel az Atya és a 

Fiú és a Szentlélek! Amen.  

  Őrizzen meg téged az Úr és tekintsen rád jóságosan és támogas-

son kegyelmével! Forduljon feléd szeretettel és adjon neked békes-

séget! (4.Móz. 6.22) Áldjon meg téged az Atya, és a Fiú és a Szent-

lélek! Amen.  

A békesség Istene szenteljen teljesen!  Őrizze meg szellemeteket 

és testeteket és lelketeket egészen feddhetetlenül! (1 Thesz.5,23) 

Áldjon meg az Atya és a Fiú és a Szentlélek! Amen. 

„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 

Szent Zsófia 

Egyházi Nyári Iskola 

Előny az angol és német nyelv 

Augusztus 1-15 

 Reggel 9- 16-ig 

Gagyvendégi képzési központ 

Érdeklődni a parókián! 


