III. évfolyam 5. szám 2016. május

Letörölni a szenvedők könnyeit...
Imavirrasztás a pápával
Május 5-én templomunkban bekapcsolódunk Ferenc pápa virrasztásába. Este hat órától imavirrasztást vezet a Szent Péterbazilikában mindazoknak, akik testben vagy lélekben szenvednek.
Az irgalmasság lelki jócselekedetei. Felszárítani a fizikailag vagy lelkiekben szenvedők könnyeit, vigaszt és reményt adni nekik: ez a célja az imavirrasztásnak, amelyet Ferenc pápa az Irgalmasság szentéve alkalmából hirdetett meg. A jubileumi esemény
láthatóvá akarja tenni az Atya irgalmas kezét, amellyel letörli azoknak a szülőknek a könnyeit, akik elveszítették gyermeküket; azoknak a gyermekeknek a könnyeit, akiknek meghaltak a szülei; azokét, akik betegséggel küzdenek, akik munka nélkül maradtak, akik
nehéz időszakot élnek át a családjukban, vagy éppen az életkor előre haladtával magányosak. Vigaszt akar nyújtani továbbá mindazoknak, akik egzisztenciális gondokkal küzdenek, akikkel igaztalanul
bántak, akik elveszítették vagy nem találják életük értelmét. Számtalan különféle, kisebb-nagyobb szenvedést hordozunk magunkban,
melyek azonban mind megnehezítik életünket és gyakran azzal járnak, hogy elveszítjük a reményt és a jövőbe vetett bizalmat.
A szenvedők megvigasztalása a hét lelki jócselekedet egyike,
s egyben a jubileumi imavirrasztás központi gondolata is. Ebből adódóan nyitott mindenki felé, aki támogatásra, erőt és vigaszt nyújtó
szavakra vágyik.

Jöjj és imádkozz velünk... Pacsai János parókus
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Gondolatok a mennybemenetel ünnepéhez
„Atyám eljött az óra, dicsőítsd meg Fiadat”, így imádkozott Jézus
Nagycsütörtökön este a szenvedései előtt. Arra a dicsőségre, amit kért
az Atyától, még három napot kellett várnia. Ez volt a feltámadás dicsősége. Ezután negyven nap telt el és dicsősége a mennybemenetellel
folytatódott. Krisztus feltámadása után a 40. napon, kivezette övét az
Olajfák-hegyére. Ott elbúcsúzott tőlük, megáldotta őket és testestől a
mennyekbe emelkedett. Kettős esemény volt Jézus számára, a mai
nap: ezen a napon hagyta el a próbatételek földjét, és emberi természetével, ezen a napon került a mennyei dicsőségbe.
Jézus számára véget ért az az idő, amelyben őt a Mennyei Atya
próbáknak vetette alá. „Isten még saját fiának sem kegyelmezett”, tanítja Szent Pál. Neki is ki kellett állnia azokat a nehéz próbákat, amelyeket minden embernek ki kell állnia a földi élete során. Azt is mondhatnánk, hogy Isten őt azért küldte a világba, hogy nagy és nehéz próbáknak vesse alá. Hasonlóvá kellett tehát lennie az emberekhez, hogy
megértse az embert és tudjon rajta segíteni. Fiatal éveit, felnőtt korát
az ácsműhelyben töltötte el. Az ácsmesterséget tanulta és azzal kereste
meg a kenyerét. Három éven keresztül volt vándor-igehirdető, próféta
és tanító, akinek nem volt a fejét hol lehajtania. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy az emberi élet melyik megpróbáltatását nem vállalta el?
A számtalan próbatétel közül azért talán mégis a legnehezebb, az
Isten iránti engedelmesség próbája volt számára. Ádám ősatya engedetlenségét azzal engesztelte ki, hogy mint az új Ádám, Isten iránti engedelmességével tűnt ki. Jézus tehát, minden földi próbát kiállt. Húsvét
óta az emberi természete is készült arra, hogy hazaérkezzen a mennyei
országba. A jól elvégzett munkának, a beteljesített életfeladatnak boldog érzelme járta át a lelkét. Azzal a gondolattal távozott el a földről,
hogy nyugodt lélekkel tud Mennyei Atyja előtt beszámolni a földön eltöltött 33 évéről.
Jézus mennybemenetelének napján gondoljunk mi is földi próbatételeinkre és életfeladatainkra. Ahogyan Jézus, legyünk mi is azokban
mindnyájan kitartók és jó harcot harcolók. A földi próbák lejártával pedig az örökkévalóságban, így találhatjuk meg majd Jézus mellett helyünket és jutalmunkat.
Aranyics Arnold papnövendék
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Május hónap minden estéjén 18.00 órától
Parakliszt
végzünk, imádságos könyörgést az Istenszülő Máriához. Kivéve a vecsernyés
napokat!

Vers nem csak gyerekeknek
Anyák napjára
Térdre borulva
összekulcsolom kezem,
imába foglalom
édesanyám neved.
Ápolsz, simogatsz,
vigyázol mindig rám,
a jó Istenhez száll
hálaadó imám.
Amíg Te velem vagy
nem ér semmi bánat,
Édes jó Istenem
őrizd meg Édesanyámat.
/Varga Rita/

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

4

„ MEGHOZTA AZ ISTEN PIROS PÜNKÖSD NAPJÁT”

Május talán az év legszebb, legkedveltebb hónapja, megújul
a természet, a szívünk is megfiatalodik. „A kertek, a mezők
virágbaborulnak” éneklik a népdalban, pünkösd havának is nevezik e gyönyörű hónapot.
Pünkösd a nevét a pentekotész szóból kapta, melynek jelentése ötvenedik, vagyis a húsvét utáni ötvenedik nap. E napon a
Szentlélek leszállt az apostolokra, kik különféle nyelveken
kezdtek el beszélni, az egyház születésének az ünnepe is. A
pünkösdi szokások nálunk a keresztény ünnephez kapcsolódnak, de egyes elemei a pogány időkre nyúlnak vissza.
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Pünkösdi király választás
A pünkösdikirályt, vagy májuskirályt ügyességi versenyen, lovasversenyen választották, melyet erőpróbákkal egészítettek
ki. A győztes egy évig hivatalos volt minden lakodalomba, mulatságra, minden kocsmában ingyen rovása volt, a közösség
számlájára ihatott, ő volt a legények vezetője. Pünkösdi királysága végetért, használjuk ma is e kifejezést.
„Mi van ma, mi van ma,
Piros pünkösd napja,
holnap lesz, holnap lesz,
a második napja.
Jó legény, jól megfogd
lovadnak kantárját,
hogy le ne tapossa
a pünkösdi rózsát.”
Pünkösdikirályné-járás
Cucorkázásnak is nevezik, általában öt lány járta a falut házról
-házra énekelve:
” Meghozta az Isten
piros pünkösd napját,
mi is meghordozzuk
királyné asszonykát.”
Jókívánságokkal, termékenységvarázslással kötötték össze:
„ Ekkora legyen a kendtek kendere!”
Mulatságok, párválasztás

Mulatságokat, bálokat szervezetek a falvakban, pünkösd hajnalára
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pünkösdi rózsát tettek a kiszemelt leány ablakára, mátkatálat,
komatálat küldtek egymásnak főként a leányok,ezzel örök barátságot kötöttek.
„Komatálat hoztam,
Meg is aranyoztam”
Májusfaállítás, zöldághordás
Egyes területeken ilyenkor állítottak májusfát a lányos házhoz,
ahol május1-jén állítottak, azt ilyenkor döntötték ki.
Jóslás, varázslás
Pünkösdkor a házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágat helyezetek, hogy az ártó szellemeket távol tartsák.

/ Varga Rita/

Eseménynaptár
Máj. 01. Édesanyák köszöntése
Máj.25 péntek 17.00 elsőáldozási vizsga
Máj. 26. 17.00 főpróba, 18.00 Első gyónás
Máj. 14. Áldozócsütörtök -Urunk mennybemenetel- vasárnapi liturgikus rend
Máj. 16. Szent Illés kupa (Kazincbarcikán foci)
Máj. 19. 18.00 Zarándokként a szentföldön- diavetítéses előadás a
művelődési központban. Tartja: Pacsai János
Máj. 23. Hramotás szombat (5.) 7.00 Szent Liturgia, majd Hramota
16.30 Szent Liturgia Fáj
18.00 Vecsernye
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Máj. 24. A Szentlélek eljövetele (Pünkösd), Lítiás ünnep
7.30
Méra Szent Liturgia
9.00
Utrenye
9.00
Forró
10.00
Szent Liturgia, miroválás
14.00
Gadnai templom búcsú Szent Liturgia 200
éves a gadnai templom
Vecsernye- pünkösdi térdhajtási imák

Máj. 25. Szentháromság ünnepe, körmenettel
7.30

Méra Szent Liturgia

9.00

Szent Kiturgia Forró

9.00

Utrenye

10.00

Szent Liturgia_ Elsőáldozás, utána körmenet, majd
keresztelés

17.00

Vecsernye

Május
Van-e szebb hónap a májusnál? A zsenge zöldek, az illatok, a
titkok, a misztikum hónapjánál? Miért ihletett meg annyi költőt
május titkos üzenete? lehet-e boldog ember, aki soha nem figyelt oda egy virágzó meggyfa menyasszonyi pompájára vagy
egy japánbirs borzongó szirmaira? A „fehérlő illatokkal alkonyuló” táj hatása ott melegszik az anyák napja családias hangulatában, a májusi litániák orgonaillatában, a majálisok vidámságában.
Van-e szebb hónap a májusnál, amikor aprócska gyerekek
dugdossák a mamának készített ajándékot, a rajzot vagy kézi
munkát, amikor titokban mondják csak el az anyák napi mondókát, amikor szívük minden melegével adják át a titokban készített virágcsokrot? „Termő ékes ág, te jó anya”- hangzik fel a
jól ismert Weörös Sándor vers első sora, s ki gondol közben
arra, hogy soha szebb metaforával nem fejezhették ki az
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anyaság tartalmát s május igézetét.
Van-e szebb hónap a májusnál? Ez a hónap helyezi előtérbe
Máriát, az Istenanyát. A tavasz termékenysége, pompája, az
élet megújulása teremtette meg a Magdolna ünnepkörét is. A
régi templomok jácint- és orgonaillata egybemosódott a Mária
litániánk lélekformáló hangulatával. „Mária, Mária, kinyílt a rózsa” – hangzott fel a templomi énekek hangja, s vetítődött
előre a tavasz beteljesedését jelentő rózsanyílás.
Kell-e szebb hónap a májusnál, amikor az ember és az állat a
szabadba vágyik? Soha szebben nem süt a nap, soha nem kékebb az ég, és soha nem zöldebb a zöld! Mikor a levegő nem
csak a játszadozó gyerekek kacagásával telítődik, hanem
megtelik a nap csodájával is, a titokzatos fényekkel tündöklő
folyókkal és tavakkal. Ilyenkor talán a szív is nyíltabb lesz, a
lélek is szárnyalóbb, s az ember is emberibb. Ez a szép, Pünkösdbe torkolló hónap hozza meg mindannyiunk számára a
Lélek üzenetét.

Édesanyám mosolya
„aztán elmentél! A múlás angyala
Torz karjaiba zárt.
Utolsó utad kocsiderékban volt
Nem cifra Szent Mihály lován.
Ősz volt. Úgy búcsútájt falumban,
Hulló falevéllel szálltál le a sírba.
Áldott testedet befödte
A csallóközi sár...”
Ha kiejtjük a szót: Édesanyám, szívünket-lelkünket melegség
önti el. Fogalom lesz egész lénye, amely a szeretet, önzetlenséget és az önfeláldozást hordozza magában.
Virágos lelkéből már a bölcsőmben szőtte a takarót. Altató dalával őrködött az álmaim felett. Mikor először néztem bele a
világba, az Ő mosolya ő mosolya ragyogta be csöppnyi élete-
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met. Első gagyogásomnál az Ő neve hangzott el és vigyázta
első tipegésemet. Értelmem nyiladozása az arcát rögzítette
lelkembe. A betegágyamnál virrasztott, lázrózsámat könnyeivel hűtötte le. Imádságával elűzte a bujkáló halált és minden
erejével az életemért küzdött.
Örökségül adta a szép magyar nyelvet, amely elhangzik majd
utolsó szavam is. megtanított imádkozni és Istenben hinni.

Kisiskolás koromban mindig a kapuig kísért ki és csókjaival áldotta meg a napom. Diákkoromban, amikor elszakadtam otthonról, minden gondolata én voltam és küldte utánam hetente
a csomagban a szívét is.
Amikor nagylány lettem, tisztességre, szerénységre nevelt és
megmutatta a tiszta erkölcs meredek útját. Örömében megsiratott, amikor férjhez mentem s tisztelte, szerette a fiút, akivel megosztotta szeretetét.
Kiléptem az életbe a szülői házból, s akkor is a kapuig kísért.
Szótlanul állt, hullottak a könnyei. Távolról már csak a zsebkendőjét láttam, ahogy szemét törölgette. a háború megpróbáltatásaiban büszkén viselte a sorsát. Mélységes fájdalmát
Édesapám szenvedésén csak sírt szeme árulta el. A gyászban,
a magányban is sugározta a vigaszt, az erőt és mindenen áttört a mosolya. Ha a messzeségből érkezésemet várta, órákig
állt a kiskapuban. Ezt a képet tették naggyá és felejthetetlenné lelkemben az évek.
Halálos beteg volt már, de reggelente amit kinyitotta a szemét, kedvesen mosolygott rám, felülemelkedve az elmúláson
is. Közeledett a vég, amikor hazavittem kicsi falujába, ahol eltelt az élete, s ahová visszavágyott. Akkor beszéltem utoljára.
Ágyban feküdt és már búcsúzott tőlem. Álltam ágya végénél
és zokogva hallgattam halk, messziről jövő hangját. Tudtam:
sohasem hallom többé. Amikor föléje hajoltam, fiatalkori mosolyát láttam lázrózsás arcán. Utolsó erejével is áldásra emelte kezét, ahogy elbocsájtott.
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Aztán már csak a végtisztességnél találkoztam – Édesanyámmal. A csupavirág ravatalon összeolvadt teste-lelke virágokkal. Hozzá hajolva csak megfagyott örök mosolyát láttam. Később a neki legkedvesebbet, a gyöngyvirágot küldtem sírjára
minden évben Anyák napjára repülőgéppel. Sok év rohant el
azóta, de ha gyöngyvirágot látok, mindig az Ő mosolya sugárzik felém s áthajtja lelkemet. Amit virágos lelkéből nekem
juttatott: az a Szeretet, becsület és Istenszeretet. Csak áldani
tudom haló porában is.
Ilyenkor Anyák Napján szeretnék átölelni minden Magyar
Anyát: küzdelmükért, szenvedéseikért, hősies helytállásukért.
A jövendő anyákat –a leányokat – Isten gondviseletére bíznám, hogy szívük teljék meg világossággal, magyar öntudattal
és vágyakozással a tiszta, szép, erkölcs családi életre. ismerjék fel és higgyenek abban,hogy bennük rejlik a jövő, csak is
ők menthetik meg ezt a vészesen fogyó, csodálatos Magyar
Nemzetet!

Adománygyűjtés!
A mérai Templomot szeretnénk szertartásnak megfelelően kialakítani és egy
egészségügyi festést végezni ehhez kérjük pénzbeli támogatásukat!
Az adományokat örömmel fogadjuk!
Köszönettel: Pacsai János
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Imádkozzunk együtt!
Könyörgés papi hivatásokért

Üdvözítő Úristenünk,
aki apostolaidat meghívtad
és emberhalászokká tetted,
hívj ma is fiatalokat követésedre és szolgálatodra. Kérünk téged, hallgas meg
minket és könyörülj!

Tekints kegyes szemekkel, emberszerető Uralkodónk
szolgáidra,
akik
meghallották hívó szavadat.
Tedd alkalmassá őket, hogy
felismerjék és magukévá tegyék akaratodat. Erősítsd
meg őket, hogy hivatásukhoz méltóan fáradozzanak
Titkos Tested építésén. Buzgón kérünk téged, hallgass
meg minket és könyörülj!

Esedezünk hozzád, mennyei Atyánk, újítsd meg papjaidat Szentlelked által. Add, hgy életünk hiteles tanúsága legyen Evangélimodnak, hogy példájuk nyomán felismerjen és
dicsérjen téged a világ. Kérünk téged mindenható Urunk, hallgass meg minket és kegyesen könyörülj!
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Olvasd naponta a Szentírást!
Az Apostolok Cselekedetei
szintén ilyen jellegű. Az evangéliumok folytatásaként arról
számol be, hogy három évtized apostoli munkája során
hogyan bontakozott ki és terjedt el Jézus műve, az egyház
az egész Római Birodalomban.

A bontakozó egyház híveinek akár a zsidóságból, akár
a pogányságból tértek meg,
hamarosan támadtak hitükkel kapcsolatban új elméleti
és gyakorlati kérdéseik. Választ azoktól vártak, akik a
Mester művének és tanításának hiteles tanúi és hirdetői voltak. Az apostolok, ha
élőszóban nem tehették, levélben válaszoltak. Így született kb. fél évszázad folyamán a huszonegy Apostoli
levél .

„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

