
III. évfolyam 6. szám  2016.  június 

Templomunk egy éve napközben is nyitva! 
„Jöjjetek, akik megfáradtatok...” 

 Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 
16 óráig az imádkozóknak nyitva 

van a templomunk. Az elmúlt év-
ben az volt a tapasztalatom, hogy 
nem nagyon éltek vele a híveink, 

de a városba látogatók sem, pedig 
Encs egyik híressége a templomok 

utcája. A bevett szertartásokon 
kívül a munkatársaim ¾ 8 kor az 
I. imaórát, 15 órakor IX. imaórát 

végzik, amibe bárki bekapcsolód-
hat. Lehet, hogy csak valamiért 

kiugrik valaki a városba, de haza-
felé betér a templomba és Jóisten-
nel is szóba áll. Csütörtökönként 

hatalmas piac van Encsen, biztas-
suk a vidékről jövőket, jöjjenek a 

templomunkba, pár percre csen-
desedjenek el, pihenjenek meg, adjunk hálát az Úrnak. Meghajszolt 
világunknak szüksége van a templom csendjére, mint az otthon 

meghittségére. Ha nem szeretnénk, hogy a mentális betegségek és 
azok következményei utolérjenek, szükséges, hogy a hétköznapok-

ban is rácsatlakozzunk a mi erősségünkre, Istenünkre. 

 Mindennap éljünk a lehetősséggel és térjünk be a templomunk-
ba, hogy alámerülhessünk isten szeretetébe. Az egyházunk így is 

gondoskodik rólunk, hogy megszervezi- felajánlja a lehetőséget, 

hogy minden nap eltölthessünk egy kis időt a Isten jelenlétében. 

         Pacsai János parókus 
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Itt van a nyár- esküvői szezon 

Esküvő tervezése 
Ezen a területen nagy tájékozatlansá-

got tapasztalunk. Azok, akik érdeklőd-

ve olvassák az alábbi sorokat, gratulá-
lok az elkötelezettségükhöz, hogy me-

ritek vállalni a „szeretet útját” egy éle-
ten keresztül. Örülök a ti elhatározáso-

toknak, de mielőtt az esküvőtöket kez-
ditek szervezni, olvassátok el az alábbi 

gondolatokat. Az esküvő a görög kato-
likus egyházban szentség. Többek kö-

zött ez azt jelenti, ahhoz, hogy ezt a 
szertartás elvégezhessük a vőlegény-

nek vagy a menyasszonynak görög katolikusnak kell lenni. 
Ezen túlmenően a nem görög katolikus félnek kereszténynek 

kell lennie. 
Esküvői szertartás: 

Ősidők óta ugyanazt a szertartást használjuk, ahol nem csak a 

szerkezet, hanem a szövegek is megmaradtak. Isten a szertar-
tás által nagyon sok házasságot megáldott, ezzel elindítva őket 

a gyarapodás útján. Ezért kérjük vegye figyelembe, hogy az 
ősi és szentségi mívolta miatt sem a szövegeken, vagy szerke-

zetén nem lehet változtatni annak érdekében hogy egyéni pre-
ferenciáknak megfeleljen. 

Esküvői tanú kiválasztása: 

Olyan görög katolikus személyt válasszunk tanúnak aki „jó mi-

nőségű” keresztény életet él, akár lehet az is aki keresztelé-
sünkkor tanú (keresztszülő volt, aki eddig is szponzorálta (lelki 

értelmet) a sorsunkat.) Ha további kérdés van ezen a területen 
érdeklődjön az illetékes parókusától.  

Az esküvő várható időpontjai: Kérjük mielőtt a végleges 
időpontot kijelölik ellenőrizze, hogy az egyház (megengedett 

időben), pap számára is megfelelő legyen. Az esküvőre jellem-
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ző hogy általában szombat délután végzik, és előtte pénteken 

vannak a próbák, szent gyónás és áldozás. 
Az esküvőt megelőző képzés (családi életre felkészítés). 

Szükséges, a helyzettől (5-8 alkalom) függően lelkipásztori ta-
nácsadás minden jegyes pár számára. Ez olyan alkalmakat 

(külön egyeztetett időpontok) jelent, ahol a pap segíti felkészí-
teni a jegyespárt a házasság spirituális, teológiai, gyakorlati 

impulzusokon keresztül a családi életre. Ezen belül a pap segíti 
a jegyespárt a felmerülő kérdéseik megválaszolásában, az es-

küvői szertartás megértésében és a szükséges egyházi doku-
mentációk elkészítésében. Itt szeretném felhívni a figyelmet, 

hogy a találkozások ütemezése a jegyespár felelőssége. A fel-
készülést az esküvő előtt legalább egy fél évvel korábban 

kell elkezdeni, hogy legyen elég idő az esküvőre felkészülni, 
megérteni és elsajátítani az együttélés paramétereit. 

A napok amikor a házasság nem megengedett: 

Nem megengedett időszakhoz tartozik a nagyböjt, a nagyhét, 
augusztus 1-15 között, augusztus 29 (Keresztelő Szt. János 

fejevétele), szeptember 14. (Szt. Kereszt felmagasztalása), 
december 13-25 (karácsonyi böjt). Sem a nagyünnepeket 

megelőző nap beleértve a Vízkereszt (jan. 5-6) ünnepeit is. 
Házasságot lehet kötni ezeken a napokon is, ha a Püspök kü-

lön engedélyezi. 
Még egy gondolat a keresztények közötti házasságról. Az 

a tény hogy egyre több pár él együtt békében és egyetértés-
ben az jó, de nagy veszélyt hordoz magában a vallások külön-

bözősége, amelyből a jövőben fakadnak különböző problémák. 
A görög katolikus keresztény félnek kérvényt kell aláírnia arra, 

hogy közös gyermeküket görög katolikus módon fogják ke-
resztelni és nevelni. A gyermeküket majd a görög katolikus 

hittel fogják táplálni. Azok a görög katolikusok, akik csak 

együtt élnek vagy nem a mi rítusunk szerint kötöttek házassá-
got, nem részesülnek a szentségben, hiszen nincsenek jó kap-

csolatban az egyházzal (beleértve a Szentáldozást és nem le-
hetnek esküvői tanúk, szem keresztszülők). Hiszen nincsenek 

élő kapcsolatban az egyházzal, és nem tudják ígéreteiket ezért 
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megtartani. Ha a másik fél is szeretne részt venni az egyhá-

zunk életben ennek megvan a maga útja, amiről az illetékes 
parókusnál kell érdeklődni.  

Azért fontos az egyházi házasság rendezése (pl gyökeres 
orvoslással), hogy aktívan részt vehessek az egyház életében.  

Bár az egyház házassággal kapcsolatos magatartása egy 
kicsit merevnek tűnhet, de az Egyház felelőssége, hogy az 

egyház tagjainak szeretet és törődés révén a vallási és szelle-
mi jólétet biztosítsa, és ez egy életen át tart...  

        Pacsai János parókus 

„Emberek halászaivá teszlek titeket” 

 Egyházunk minden év-

ben, a Pünkösd utáni 2. va-
sárnapon emlékezik meg, az 

első tanítványok meghívásá-

ról. Hallhatjuk az Evangéli-
umban, hogy üdvözítő mun-

kájához Jézus társakat kere-
sett. A Mester tudta jól Ma-

gáról, hogy már nem lesz so-
káig a földön. Tisztában volt 

azzal, hogy miután véghezvi-
szi a megváltás nagy művét, 

visszatér mennyei Atyjához, 
a Róla való tanítást pedig 

apostolaira bízza.  Ebből fa-
kadóan Krisztus, valódi mun-

katársakat keresett. Az 
evangélium hirdetésének fáradtságát és örömét, másokkal is 

meg akarta osztani. Az emberek üdvözítésének áldott felada-

tában másokat is akart részesíteni. Emberi ésszel úgy gondol-
juk, hogy Jézusnak nem okozott sok gondot munkatársai kivá-

lasztása. Ott voltak az írástudók, akik a Szentírást ismerték és 
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tudták magyarázni. Ott voltak a farizeusok, akikről mindenki 

úgy vélekedett, hogy szentek és igazak. Jézus azonban, még-
sem ezeket választotta. Először elhívta Pétert és Andrást, az-

után Jakabot és Jánost. Kik ezek a szerencsés emberek? Leg-
alább olyan okosak, mint akármelyik írástudó? Legalább olyan 

szentek, mint akármelyik farizeus? Tehetnénk fel mindannyian 
magunkban, ezeket a kérdéseket. A válaszunk pedig, nemle-

ges lenne! Ez a négy apostol az adott kor legsötétebb ország-
részéből, Galileából származott. Ők mindannyian a szegény 

emberek foglalkozását, a halászatot gyakorolták egész addigi 
életük folyamán. A tudásuk? Arról jobb, ha nem is beszélünk. 

Talán tudtak írni és olvasni! De hogyan is ismerhették volna 
ők, a tudós rabbik bölcs beszédeit? Hiszen a maguk korának 

tudós véleményeivel, nem sokat foglalkoztak. Emberileg néz-
ve, ezekkel az emberekkel, nem sokra lehetett menni. Jézus-

nak mégis, ezek az egyszerű emberek kellettek. Kiválasztásuk-

kor a Mester tudtára akarta adni a világnak, hogy amire őket 
küldi az nem emberi erővel megoldandó feladat. Ezt bizonyítja 

az is, hogy a kiválasztott apostolok, később Jézustól olyan te-
kintélyt kaptak, amilyet ember még soha nem kapott. Nekik 

mondta ezeket a súlyos szavakat: „Amint engem küldött az 
Atya, én is úgy küldelek titeket”, avagy más helyütt „aki tite-

ket hallgat, engem hallgat.”  

 Jézus ma is körüljár, és munkatársakat keres. Hiszen az 

evangélium hirdetésének fáradtságát és örömeit, az emberek 
üdvözítésének áldott feladatát, korunkban is meg akarja oszta-

ni másokkal. Jézus körüljár és hív. Hívja az ártatlan gyermeke-
ket, hogy: „jöjj, és én emberek halászaivá teszlek.” Hívja az 

ifjút, és az kitüntetésnek tartja a hívást és tudatosan igent 
mond. Jézus most is hívja az embert, a gyarló embert, olyan 

életfeladatra, ami az ő erejét sokszorosan felülmúlja. Ugyan-

akkor a mai kor embere, akárcsak a 12 apostol, bízhat Krisztus 
üdvözítő erejében, a kiválasztottság felé vezető útján. 

       Aranics Arnold papnövendék 
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Vers nemcsak gyerekeknek 

Bizonyítvány 

Tódul a sok gyerek, száll a zsivaj, lárma, 

az iskolakapuja utoljára tárva. 

Izgatott mindenki, dobognak a szívek: 

A bizonyítványommal elégedett leszek? 

 
Lesz-e nagyhasú ötös, kalappal a fején? 

Hány betűt rajzoltam a pad tetején! 

F-te furfangos, alig bírtam veled. 

Kacifántos fecskevonal, megkínoztad kezem! 

 
Ó, te mosolygó, könnyű volt a dolgom 

karikából szépen kikanyarítanom. 

A számolásnál, 1-es, nagyon kedveltelek, 

de a naplóba írva sosem szerettelek. 

 

Az ének óra daltól harsány, 

nóta zendül lányok ajkán, 

titi tá és ütemvonal, 

hozz derűt, mely kedvre loval. 

 

Bizonyítvány, bizonyítvány, de sok 

óra titkát rejted! 

Ha ötössel leszel tele, egész nyáron 

gyönyörködöm benned! 

 
 / Varga Rita/ 
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Adománygyűjtés! 

 A mérai Templomot szeret-

nénk szertartásnak megfelelően 

kialakítani és egy egészségügyi 

festést végezni ehhez kérjük 

pénzbeli támogatásukat! 

Az adományokat 

örömmel fogadjuk! 

Köszönettel: Pacsai János 

 

Templom: Isten tiszteletére rendelt,   

felszentelt hely 

 A templom (náosz) Isten háza, vagyis olyan épület, me-
lyet Istennek különleges módon való jelenlétére is megszentel, 

s ahol Isten imádságainkat legszívesebben fogadja. Isten 

templomainkban különleges módon az Eucharisztiában van je-
len. A templomokat lehetőleg úgy építik, hogy szentélyük kelet 

felé tekintsen, mert Kelet, mint a világosság, a meleg és az 
öröm tája a mennyország emlékeztet. Kelet volt Jézus Krisztus 

életének színhelye. Magasabbra építették, mint az egyéb lakó-
épületeket, hogy ez által is ki tűnjön magasztos rendeltetésé-

re. Mellé tornyot építenek, melynek csúcsán kereszt hirdeti, 
hogy benne a keresztre feszített Üdvözítő evangéliumát tanít-

ják, és az általa alapított újszövetségi áldozatot mutatják be 
Istennek. A templomok belsőleg három részre tagolódnak: elő-

csarnokra (narthex), hajóra és szentélyre. Az előcsarnok a 
templom nyugati része, hittantanulóké.  A hajó a templomépü-
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let középső helye, istentiszteletek alkalmával a hívők tartóz-

kodnak. A küzdő egyházat jelképezi és a Földet, Földön élő ke-
resztényeket. A szentély a középen álló oltárral és az előtér-

ben lévő képcsarnokkal (ikonosztázzal) Isten trónját és a 
mennyországot, megdicsőült szenteket, győzedelmes egyhá-

zat jelképezi. Itt mutatják be a szentmisét és szolgáltatják ki a 
legtöbb szentséget. 

2016. nyár hétköznapi szent Liturgiák 

Június, Július, Augusztus 

 A reggeli liturgiák kedd, szerda csütörtök, péntek, szom-

bat 6:30 órakor kezdődnek. 

 Az esti liturgiák hétfő, szombat 17:00-kor a megszokott 
rend szerint. 

Júniusi programok 

 Június 1. Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kez-
dete. Reggel 6-tól utrenye. Június 29-ig  tart az Apostolfeje-

delmek ünnepe előtti böjti időszak a péntek böjti, a többi hét-
köznap pedig bűnbánati nap. 

Június 4. Családi nap 
Június 12. Tanévzáró, hálaadó Szent Liturgia Talentumok be-

váltása a templomban. 

Június 24. péntek 18:00 Keresztelő Szent János születé-

sének ünnepe – gyógynövényszentelés 

Keresztény társkereső túra a bükkben! 

2016. június 11. szombat 

 A keresztény túrarandi nem csak gyaloglásról szól. Együtt 
indulunk el gyönyörű helyekre: egy csapat lány és egy csapat 

fiú. Út közben gyönyörű helyeken haladunk át, az ismerkedés-
re játékos feladatok adnak lehetőséget. A festői táj bejárása 

után Diósgyőrben további lehetőség van fagyizóba, kávézóba, 
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étterembe beülni, esetleg a várat megtekinteni.  Gyülekező 

9.10 - 9.25 Miskolc, Felső-Majláth villamos végállomás, 5-ös 
busz megállója  Indulás: 9.30·  Útvonal: Miskolc-Lillafüred – 

Miskolc, Diósgyőri vár· túra várható időtartama: 3-3,5 óra túra 

hossza: 8,4 km Hozz magaddal: túracipőt, élelmet, vizet, 

buszjegyet, jókedvet. 

„Péter és Pál, tudjuk, nyárban…” 

 Valóban méltó és 
igazságos, hogy Péter, 

az apostolfejedelem és 
Pál, a népek térítő apos-

tola egyaránt olyan ki-

emelt helyen szerepelje-
nek a naptárban, ami-

lyen a nyári napforduló-
val kezdődő csillagászati 

hónap első dekádja. Jú-
nius 29-e kettejük igazi 

névünnepe, nem a janu-
ári Pál- és a februári Pé-

ter-nap. Már csak azért 
is, mert a legendai ha-

gyomány szerint mind-
kettőjüket ezen a napon 

végezték ki i.sz. 67-ben 
Rómában. Pétert ke-

resztre feszítették – sa-

ját kérésére fejjel lefelé, 
mert nem tartotta illen-

dőnek, hogy úgy haljon 
meg, mint mestere –, 

Pált lefejezték; mint ró-
mai polgárt e tisztes ha-

lálmód megillette. 
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A szomorúság színe 

Milyen színű a szomorúság? – kérdezte a csillag a cseresznye-

fát, és megbotlott egy felhőfoszlányban, amely gyorsan to-
vábbszaladt. 

Hallod? Azt kérdeztem, milyen színű a szomorúság? 

Mint a tenger, amikor magához öleli a napot. Haragosan kék. 

Az álmoknak is van színe? 

Az álmoknak? Azok alkonyszínűek. 

Milyen színű az öröm? 

Fényes, kis barátom. 

És a magány? 

A magány az ibolya színét viseli. 

Mennyire szépek ezek a színek! Küldök majd neked egy szi-
várványt, hogy magadra teríthesd, ha fázol. 

A csillag behunyta a szemét, és a 

végtelennek támaszkodott. 

Egy ideig így maradt, hogy kipihen-

je magát. 

És a szeretet? Elfelejtettem meg-

kérdezni, milyen színű a szeretet? 

Pont olyan, mint az Isten szeme – 

válaszolt a fa. 

(részlet Alkyoni Papadaki: A Hold színe c. műből) 
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Imádkozzunk együtt! 

XXIII. János pápa reggeli imája 
 

 Mennyei Atyám, hálát 
adok Neked az egészséges 

pihenésért, amivel megaján-
dékoztál. Újraébredt életem 

legyen ma a Tiéd! 

Ezen a napon úgy akarok jár-

ni-kelni, mint Fiad tett földön 
jártában: mindenütt jót csele-

kedve. 

Minden embert, akivel talál-

kozom, Te küldöd hozzám. Ő 
bennem a testvért látja; kell, 

hogy szavaimban és tetteim-

ben a Krisztusi szeretet nyil-
vánuljon meg vele szemben. 

Senki se távozzék tőlem anél-
kül, hogy legalább egy jó szót 

ne kapott volna tőlem. En-
gedd, hogy magamról megfe-

ledkezve átélhessem mások 
helyzetét. 

Engedd, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, sose legyek 
barátságtalan vagy sértő. 

Mennyei Atyám, engedd, hogy megnyerő modorú le-
gyek, és legyen bennem mindig egy szikrányi humor, amelyre 

oly nagy szükség van életünkben. 

Végül engedd, hogy mindenkit legalább egy parányit közelebb 

hozzak Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Amen. 
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Olvasd naponta Szentírást! 

 Elérkezett Erzsébet szülésé-

nek ideje, és fiút szült. Amikor a 
szomszédok és rokonok meghal-

lották, hogy milyen nagyra mél-

tatta az Úr irgalmában, vele örül-
tek. A nyolcadik napon elmentek, 

hogy körülmetéljék a gyermeket. 
Az apja nevéről Zakariásnak 

akarták elnevezni. De az anyja 
tiltakozott: „Nem, hanem János-

nak kell hívni.” Így válaszoltak 
neki: „Nincs rokonságodban sen-

ki, akit így hívnának.” Aztán in-
tettek az apának, minek akarja, 

hogy elnevezzék. Az írótáblát 
kért, és ezeket a szavakat írta 

rá: „János az ő neve.” Mindnyá-
jan csodálkoztak. Neki pedig 

nyomban megnyílt az ajka és 

megoldódott a nyelve, megszó-
lalt és magasztalta az Istent. A 

szomszédokat mind elfogta a fé-
lelem, és Júdea egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dol-

goknak a híre. Akik csak hallották, szívükbe vésték s mond-
ták: Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” Mert az Úr keze volt 

vele. 

„JÖJJ ÉS LÁSS!” 
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