III. évfolyam 3. szám 2016. március

„Tegyétek meg, amit mond”
Egy évvel ezelőtt újból meglátogatta a pócsi csodatavő ikon
az encsi és környékbeli híveket. Ennek emlékére március 12–én
szombaton a reggel 6-kor kezdődő akatisztosz utrenyével és elmélkedéssel emlékezünk.

Program:
6.00 Reggeli istentisztelet akatisztosz himnusszal
8.15 Elmélkedés az akatisztosz szombatról
9.00 III. Imaóra (nemcsak fiataloknak!) és a zarándokok megáldása
(a szertartások alatt gyónási lehetőség)

Szeretettel várjuk a közös imádságra és hálaadásra!
Márciusi programok:
Március 5.

Kazincbarcikai óvónők lelkinapja, halottak szombatja

Március 9.

Krétai szent András nagy bűnbánati kánonja

Március 12. Máriapócsi Kegykép encsi látogatása emléknapja- akatisztosz szombat
Március 13. Gyűjtés: Szentföldi zarándokhelyeknek
Március 15. Nemzeti ünnepünk

Március 18-19. Nagyböjti lelkigyakorlat. Elmélkedéseket Szepesi Szilárd
baktatakéki parókus tartja. Pénteken és szombaton is 17. 00 órakor kezdődnek a liturgiák és előtte félórával kezdődik a gyóntatás.
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Március 20-26 Nagyhét
Március 22. Nagykedd 8.00 órától Fekvő betegek ellátása. Kérjük, jelentkezzenek, akik családjában betegek vannak, hogy legalább egy évben egyszer gyónhassanak és a húsvéti időben a
szentáldozásban megerősödjenek.
Március 23

Nagyszerda Előszenteltek után a betegek kenetének nyilvános kiszolgáltatása.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe és nagypéntek (déltől szigorú böjt)
Március 23. Nagyszombat: Szentsír látogatása- egész nap nyitva a templom- temetkezzünk el
Isten csendjébe.

Március 27-ápr 3. Fényes hét nincs böjt.

Nagyheti meditáció
A nagyhét szertartásaiba úgy kapcsolódunk be, mint szemtanúk, akik a szenvedés hetének és a feltámadásnak közvetlen részvevői. A felolvasott ószövetségi és újszövetségi részek
himnuszok, körmenetek, liturgikus megemlékezések láttatják velünk hogyan teljesednek a messiási próféciák Jézus Krisztus sorsában.
A nagy tettek, melyet maga Isten visz végbe, Jézus Krisztusban, adnak nekünk bűnbocsánatot és felszabadítanak a gonosz kötelékeitől és megmentenek az örök haláltól és újjá
élesztik bennünk az életet.

Lázár szombat- nagyheti előszó
Lázár, Jézus barátja mindannyiunkat és az egész emberiséget személyesíti meg, és
Betánia, az ember Lázár háza az egész világmindenségnek, az ember lakóhelyének a jelképe.
Minden ember arra teremtetett, hogy Isten barátja legyen, és az isteni barátságra
kapott meghívást, ami nem más, mint Isten megismer ése, a vele való közösség, osztozás
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ugyanabban az életben: „Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága” /Jn 1,4/.
Istennek ezt az igen szeretett barátját, akit szeretetből teremtett, mégis összezúzta, megsemmisítette a halál: egy olyan hatalom, melyet nem Ő teremtett. Jézusnak azért van hatalma arra,
hogy életre hívja Lázárt, mert könnyezett, vagyis mert szerette barátját. Isten Szeretet, és a Szeretet Élet, életadó. A Szeretet adja vissza az életet: ezt jelentik Jézus isteni könnyei. Újjáteremti, megváltja és helyreállítja a sötétség martalékává vált emberi életet: „Lázár, jöjj ki!”
A szombat megmutatta az Ellenséget, aki a halál, a vasárnap hírül adja a győzelmet.
Isten Országának diadalát és azt, hogy a világ Jézus Krisztust fogadja el egyedüli Urának. Zakariás próféta jövendölt: „Nézd, közeled királyod, szamárcsikó hátán” /Zak 9,9/. Nyilvánvalóan
azt akarta, hogy ismerjék el Izrael Messiásának, Királyának és Üdvözítőjének, s ekként is köszöntsék.
Az evangéliumi elbeszélés a messiási vonásokat hangsúlyozza: a pálmaágakat, a hozsannázást. Ennek a történelemnek az volt az értelme, hogy hirdesse és előkészítse Isten Országát, a Messiás eljövetelét. A Király belép a szent városába, és benne beteljesül minden jövendölés. Izrael egész várakozása: felavatja Országát. E nap liturgiája erről az eseményről emlékezik meg kezünkben a pálmaágakat tartva azonosulunk Jeruzsálem népéve, vele együtt üdvözöljük az alázatos Királyt, amikor „Hozsannát” kiáltunk neki. Azt jelentjük ki nyíltan, hogy Krisztus a mi Királyunk és Urunk. Isten Országa már megkezdődött, keresztelésünk napján a polgáraivá váltunk, és megígértük, hogy ehhez az Országhoz fűződő hűségünket mindenek fölé helyezzük. Lázárban felismertük minden ember képét, megláthatjuk ebben a városban a világ és
az egész teremtés titokzatos központját. Jeruzsálem, a város, az egész üdvtörténet és a megváltás központja, Isten Eljövetelének szent városa.
A Jeruzsálemben felavatott Ország olyan egyetemes Ország, mely magába foglal minden embert és a teljes teremtést. Csak néhány órára, ezek az órák azonban döntő jelentőségűek:
ez Jézus órája, Ezek az órák annak a hosszú előkészítésnek a végét jelentik, melyet a Biblia
adott hírül, s mindannak beteljesedését, melyet Isten az emberért akart tenni. A liturgikus ünneplés legmagasztosabb pillanatában egy pálmaágat /vagy barkát/ nyújt át nekünk a pap, megújítjuk Királyunknak tett eskünket: megvalljuk, hogy az Ő Országa életünk egyetlen célja, ami
értelmet ad életünknek. Azt is megvalljuk, hogy életünkben és a világban minden Krisztusé,
hogy semmit sem lehet elszakítani az egyetlen és egyedüli Mestertől. Tudjuk, hogy az a Király,
akit ma ünnepelnek a zsidók, és velük együtt mi is, a Golgota, a kereszt és a sír felé közeledik.
Tudjuk, hogy ez a rövid diadal csak bevezetés áldozatához. A kezünkben tartott pálmaágak
ettől kezdve azt jelentik, hogy készek vagyunk arra, hogy kövessük őt az áldozat útján, elfogadjuk az áldozatot, és megtagadjuk önmagunkat, és mindebben felismerjük az Országba vezető
egyetlen királyi utat. A liturgia egész értelme és ereje azonban épp az, hogy az emlékezést valósággá alakítja át.
Azt várja tőlünk, hogy valóban elfogadjuk azt az Országot, melyet nekünk hozott. Ha
nem állunk készen rá, hogy tökéletesen hűségesek maradjunk ahhoz az eskünkhöz, melyet
évente, virágvasárnap megújítunk, ha valójában nem határoztuk el, hogy az Országot tesszük
egész életünk törvényévé, hiába ünneplünk: üresek maradnak és semmit sem jelentenek azok az
ágak, amelyeket a templomból viszünk haza.
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Virágvasárnap délután
Mt 21, 18-43
A vecsernyei szertartásunk emlékezetbe idézi Jézus szenvedésének a kezdetét. Az evangélium leírja, hogy a főpapok és a vének összeülnek, hogy csapdába csalják Jézust és ítéletet
mondjanak fölötte valamilyen vallási tan megsér tésében. J ézus mondja, hogy jön az ár ulásnak az ideje, mikor megfogják, kínozni fogják és keresztre feszítik. Az énekeinkben, himnuszainkban két dolog emelkedik ki, az első József prófétai alakja, aki bár erényes, égis igazságtalanul szenved, és majd látjuk az ő életének a jutalmát is.
A második a fügefának a példázata, amely nem terel gyümölcsöt, a bukott teremtés
szimbólumává válik, melyben saját helyzetünket is észrevehetjük, hogy úgy kell élnünk, hogy
gyümölcsözővé tudjunk lenni. Nagyhétfő este legfőbb témája az éberség, hogy ne érjen bennünket felkészületlenül, mikor eljön Krisztus, és meg kell állnunk félelmetes ítélőszéke előtt.
Az evangélium olvasása szembeállítja a farizeusok erőfeszítéseit, trükkjeit, ahogy próbálják
lejáratni Jézust, az énekeink, a tíz szűzről szóló példabeszédet állítják elénk, amelyben az öt, a
hívő keresztény példaképe, az éberségben. Ezen az estén a szolgáltatást idézi elején Jézus szenvedésének. Az evangélium leírja a ábrázolása a papok és a vének, hogy csapdába Jézust ítélethozatal magát, mint egy vallási eretnek. Keresztül a példázatokat, Jézus azt mondja, az Ő jön
árulás, tárgyalás, meggyőződés és a végrehajtás a keresztre feszítés.
A himnuszok A szolgáltatás emlékére két dolgot; Az első, a prófétai alakja
József, aki bár erényes, mégis szenvedett
igazságtalanul a kezében a testvérei előtt
jelentősen jutalmazták, és a második, a
példázat a fügefa, amely azzal, hogy nem
gyümölcsöt, szimbólumává vált bukott
teremtés, és a saját életünk, amelyben
szintén nem kell viselnie a lelki gyümölcsöt.
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Nagyhétfő este
Mt 22,15-46 23, 1-39
Az est témája a szükséges éberség és előkészítés, nehogy felkészületlenül érjen, amikor
meg kell jelenni Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt, számot adni magunkról. Az evangélium
olvasás szembeállítja az erőfeszítéseket a farizeusok, hogy trükk, és lejáratni Jézust, az erőszakos ellenállás, amelyet Krisztus tartók ellen a gonosz. A himnuszok emlékeztetnek a példázatot
a tíz szűz, amelyben a hívő keresztény buzdította az éberség.

Nagykedd este
Jn 12, 17-50
Az igaz bűnbánat szükségessége és az aggodalom kerülése kerül központi gondolatként
az imádkozó elé. Ez az átalakulás, amely a bűnös életből az igaz életre vezeti az embert, a hit és
az engedelmesség mezsgyéjén halad. Jól példázza számunkra a bűnös nő, aki megkapja a megbocsátás ajándékát, amikor megmosta Jézus lábát és megkente illatos olajjal. Mai nap szertartásának csúcspontja ezen nő tiszteletére írt himnuszok. Az evangélium megjósolja Krisztus közelgő szenvedését, és emlékeztet a belső küzdelmekre és fájdalomra. Annak szükségességét,
hogy igazi bűnbánat az aggodalom kerülése a kedd esti szolgáltatást miénkké teszi. Ez az átalakulás a bűnös életet az élet a hit és az engedelmesség szemszögéből mutatja be. Az a személy, a
bűnös nő megkapta a megbocsátásnak ajándékát abban a pillanatban, amikor felkente Jézust
mirhával és megmosta a lábát (alamizsnálkodás keresztény értelme). A csúcspontja a szertartásnak a himnusz, mely Szent Kasszián írt ezen a nő tiszteletére. Az evangélium meditáció előrevetíti a közelgő szenvedését Krisztusnak és emlékeztet a belső küzdelmek és a fájdalom
Krisztusi szemléletére.

Nagyszerda
délután és este
Apostoli levelek: Jak 5, 10
-16; Róm 15, 1-7; 1Kor
12, 27-31, 13, 1-8; 2 Kor
1,8-11; Gal 5,22-6,2; 1
Tessz 5,14-23
Evangéliumi olvasmányok
szakaszai: Lk 10, 25-37;
Lk 19,1-10; Mt 10,5 10,58; Mt 8, 14-23; Mt 25, 113; Mt 15,21-28; Mt 9,913
Elsődleges témája az emberi igény a gyógyulásra, amely minden ember életében a megbocsátással kezdődik. Akkor, amikor mi Istennel Jézus Krisztuson keresztül szoros kapcsolatba
lépünk, kiengesztelődünk. Ennek a szoros kapcsolatnak a kialakítási módja az imádság. Ezért
ezen a napon a betegek szent kenetét is feladjuk, a híveket megkenjük vele, hogy mind lelki,
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mind fizikai betegségeikből kigyógyuljanak. Ez a szentségi találkozás megbékéltet bennünket
Istennel és egymással, azért, mint ajándékot, a szent Eucharisztiát, a titkos vacsorán mi is megkapjuk.

Nagycsütörtök reggel
Mt 26, 2-20; Jn 13, 3-17; Mt 26,21-39; Kl22,34-45; Mt 26,40-27,2
Fölemelkedünk Sionra, Krisztussal és a 12 tanítvánnyal a felső ter embe, és ott lehetünk tanúi annak a pillanatnak, amikor a titkos vacsorán Krisztus eltörli az Ószövetség gyakorlatát, és létrehozza az Újszövetség szertartását, amelyet J er emiás jövendölt meg. Csodaszép pillanat elsőként odajárulni a legszentebb Liturgia ajándékaihoz!
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Nagycsütörtök este
Ebben a szertartásban Jézus Krisztus szenvedésére emlékezünk, amit értem vállalt, és most én

is ráléphetek arra az útra, amit Isten tett értem. Az evangéliumi olvasmányok szépen végigvezetnek Júdás árulásától a letartóztatáson át Jézus perét, kínszenvedését, keresztre feszítését, és
ahogy a halál kezébe kerül. Szemünk elé kerül, ahogyan Krisztus a keresztjét végigviszi a Via
Dolorosán, ahogy halad a menet, hogy a Dicsőség Királyát keresztre feszítsék. Az evangéliumokat a következő sorrendben olvassuk fel:
Jn13, 31-18,1

Jn 18,28 -19,16

Mt 27, 33-54

Mk 15, 43-47

Jn 18, 1-29

Mt 27, 3-32

Lk 23, 32-49

Jn 19, 38-42

Mt 26, 57-75

Mk 15, 16-32

Jn 19, 25-37

Mt 27, 62-67

Nagypéntek
Nagypénteken a királyi imaórákon végig követjük a nap történeti eseményeit, a rettenetes szenvedésen át a halálig. Majd egy speciális megemlékezés következik, amikor is Arimateai
József, és azok, akik hűségesek maradtak Jézushoz, gyengéden eltávolítják Krisztus Testét a keresztről, és tiszta gyolcsba takarva elvitték, és a saját sírjába temették. Mi is a
Szent Leplet, ami magát Krisztust ábrázolja, ugyanezekkel a mozdulatokkal helyezzük a sírba.
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Nagypéntek délután
1 Kor 1,18-2,2; Mt 27, 1-38; Lk 23,39-43; Mt 27, 39-54; Jn19, 31-37; Mt 27,55-61
Ebben a szertartásban, mi ismét áhítatos tanúi leszünk a meg nem érdemelt szenvedésének, az ő rettenetes szenvedése és halála megdöbbent bennünket. Együttérzésből egy speciális
utat teszünk meg vele, ez a liturgikus megemlékezés és felvonulás, a hűségünk és a szeretetünk
leg kézzel foghatóbb jele. Arimateai József, aki gyengéden eltávolítják Krisztus testét a keresztről, tiszta gyolcsba helyezve azt, és saját sírját ajánlva fel a temetésre.

Nagypéntek este vagy nagyszombat reggel
Ez 37,1-14; 1.Kor 5,6-8; Gal 3,13-14; Mt 27,62-66
A nagypéntek esti imádságainak témája Krisztus alvilágjárása, amely elviszi a megbékélést azok számára, akik már meghaltak. A szertartásunk siránkozással kezdődik, amint állunk Krisztus sírja előtt, és hangoztatjuk, hogy igazságtalanul bűnhődik, és Ő ártatlan vérével
mos tisztává bennünket. De ennek a jeruzsálemi szertartásnak a végső hangulatát mégis az
öröm és a remény szövi át, Ezekiel próféta jövendölése is, amelyben a föltámadás elképzelését
leírja.
A kétségbeesést átjárja a remény, mer t a halál nem választhat el bennünket Isten
kifogyhatatlan szeretetétől és hatalmától. A halál megsemmisül, és nyilvánvalóvá válik a hűségnek a jutalma, az új élet.
Nagypénteken este másik témája: az evangélium, a bűnbánat és az Istennel való megbékélés közös volta azokkal, akik meghaltak, mielőtt Krisztus üdvözítő tevékenységét megérezték volna testükben.
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Nagyszombat
Róm 6,3-11; Mt 28,1-20
A délelőttöt a hűségre kapott jutalom járja át. Keresztre feszítésnek vége, Krisztus el
van temetve. A 12 apostol és a többi tanítvány szétszóródik, mert úgy érzik, vereséget szenvedtek. S mégis jön három nő, akik mindvégig hűségesek maradtak Jézushoz, hogy kifejezzék
szeretetüket, és megadják Jézus Krisztus Testének tiszteletét, hogy zsidó szokás szerint megkenjék olajjal.
A megingathatatlan hűség jutalma az, hogy ők az elsők, akik r észesülnek a föltámadás örömében, hogy Krisztus győzött a halál és a gonoszság fölött. Erről szól a Szent Liturgia is. Ennek az örömnek a fokozására a pap a híveket babérlevelekkel és rózsaszirmokkal
hinti meg.

Nagyszombat éjjel és húsvét vasárnap hajnal

Mk 16,1-8
Újból az előző éjszaka siralmai tárulnak elénk. A templom sötétségbe borul, szimbolizálva a kétségbeesés és vereség szomorú tapasztalatát. Pontosan éjfélkor fény derül, hiszen
Krisztus győzelme a halál fölött, az a sötétség veresége nyilvánvalóvá válik. Jézus a világ Világossága, Aki legyőzi az ellenségünket, és bevilágít a mi sötétségünkbe. Ahogy Kr isztus
fényét átadjuk az egyik ember gyertyájáról a másik gyertyájára, kioltja a templom sötétségét,
és teljes fényességbe kerül, és elindul a diadalmas körmenet, amelyet nem lehet a templomban
tartani. Ezt a világosságot az egész világnak át akarja adni.
A szertartás végén a mi kis fényünket elvisszük az otthonunkba, hogy ennek a diadalnak a
fényességével töltsük meg családjainkat.
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Húsvét vasárnap

Jn 20,19-25
Krisztus feltámadása és győzelme megerősít minket. Az evangéliumot sok nyelven olvassuk, hogy bemutassuk az egyetemességet, hogy a Jó Hírt a föld végső határáig eljutassuk.
A szeretet, a megbocsátás, a megbékélés, az öröm, a győzelem: ezek azok az ajándékok, amelyeket ezen a napon kapok, mert Krisztus meghalt, de most él, és ezt a halálon át menő életet
ajándékozza nekünk, és ettől olyan áldott ez a húsvéti nap!
Pacsai János parókus

Bemutatkozás
Aranyics Arnold hatod éves kispap lelkipásztor i gyakor latát Encsen végzi,
az ő bemutatkozását olvashatjuk az alábbi sorokban...
Jelmondat: „Kitartásban a siker!”
(Miklósy István püspök)
Aranyics Arnoldnak hívnak. 1989. december 10-én születtem Nyírbátorban. Édesapám,
Aranyics József jelenleg egészségügyi ápolóként dolgozik. Édesanyám, Józsi Ida szintén
egészségügyi ápolóként dolgozik Nyírbélteken egy szociális intézményben. Öcsémmel, Gergővel ketten vagyunk testvérek. Ő a középiskolai tanulmányait befejezve, szakácsként dolgozik
egy idősek otthonában. Általános iskolai tanulmányaimat a nyírbélteki Szent László Általános
Iskolában kezdtem, majd középiskolai tanulmányaimat a hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnáziumban folytattam, ahol érettségit is tettem. Ezt követően sikeres felvételt nyertem a Szent
Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolára, amelynek nulladik évét Vácott, a Borromeo
Szent Károly papnevelő intézetben tölthettem el. Boldogan emlékezem vissza az itt eltöltött
egy esztendőre. Azóta a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán
folytattam a teológiai tanulmányaimat. Bízom abban, hogy a jelenlegi tanév végén sikeres államvizsgát tehetek és lediplomázom. Február elsejétől pedig Atanáz püspök atya kérésére
Encsre helyeztek, ahol a hitoktatásban kell segítségére lennem Pacsai János atyának. Igyekszem az előttem álló feladatokra fókuszálni és mindenben segítségére lenni az egyházközségnek és paróchusának.
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Már egészen kisgyermekkoromtól kezdődően vallásos neveltetésben részesültem, amit
javarészt szüleimnek, nagyszüleimnek és paróchusaimnak köszönhetek. A papi hivatás gondolata először első áldozásom után, majd ezt követően fokozatosan érlelődött meg bennem, amelyet nagyban köszönhetek, akkori paróchusomnak, Szathmáry Béla atyának. Nála kezdtem el
ministrálni és komolyabban ő kezdett bevezetni a vallási életbe. Gimnáziumi éveim alatt hitoktatóimnak és paróchusomnak, Belme László atyának is nagyon sokat köszönhetek, akik elindítottak a papi hivatásom útján. László atya sajnos már nincs közöttünk, de az ő papi példája és
életvitele, nagy segítség lesz számomra a későbbi életem folyamán. Hiteles példáját és emlékét, mindig a szívemben fogom őrizni.
Azért választottam, ezt a gondolatot papi jelmondatomul, mert egész életemre jellemző
ez a kijelentés. A kitartás egy ember életében elengedhetetlen motívum. Motiválja az embert a
kitűzött célok elérésére. Kitartásommal személyesen is példát próbálok mutatni a szűkebb és
tágabb környezetemnek.

Egyháztanácstagok lelkigyakorlata volt Viszlón
Idén február 5-7.-e között tartotta az encsi Görögkatolikus Egyházközség, az egyháztanácstagok lelkigyakorlatát, amelynek helyszínéül Viszló szolgált. Vezetője Pacsai János
protopresbyter atya volt, aki az egyházközséggel és annak vezetésével kapcsolatos jövőbeni
terveit vázolta fel a tanácstagoknak. Péntek este érkeztünk meg, majd miután mindenki elfoglalta a szálláshelyét, atya megtartotta az első elmélkedést amelynek címe, A nagyböjt küszöbén
volt. Ezen előadás egyfajta bevezetőül szolgált, és a nagyböjti lelki ráhangolódásra igyekezett
felhívni mindannyiunk figyelmét.
A második napon aztán komolyabban is elkezdődött, az egyes témák felvezetése és
átbeszélése. Az első előadás címe: Hiszek egy szent katolikus apostoli egyházat. Itt atya igyekezett rávilágítani mindannyiunkat a keleti egyházkép fontosságára, amely mindig eucharisztikus. Ezt nagyon szépen igyekezett szemléltetni a terített asztal képével. Ezen előadást követte
egy imaóra, majd pedig a következő előadás, amelynek a címe: Egyházközségi Tanács átszervezése. Számomra nagyon izgalmas volt ez a második témakör, mivel sok olyan dologról esett
szó, amelyet eddig maximum elméletben és csupán vizsga szintjén tapasztalhattam meg. Itt
viszont nagyon is előtérbe került a mindennapok gyakorlata. Az előadó igyekezett felvázolni a
jövőbeni terveit az egyháztanácstagok előtt, amelynek lényege a konszenzusra (együttértésre)
való eljutás. Ezt követően Szent Liturgiát végeztünk a templomban, majd egy kis pihenőt követően a kilencedik imaórával folytatódott közös elmélkedésünk. A harmadik előadásban atya
igyezett rávilágítani mindannyiunkat, hogy milyen fontos dolog egy egyházközség életében, a
lelkipásztori terv elkészítése és ezt megelőzően, a parókiai igények felmérése. Hiszen egyik
dologból következik a másik. Amíg nem vagyunk tisztában az igényekkel, nem tudunk hozzákezdeni a tényleges feladatainkhoz. A szombati nap zárásaként a mindennapi imádság jelentőségéről is szó esett, amelynek lényegi eleme a rendszeresség kialakítása. Napunkat vecsernyével, majd ezt követően vacsorával és közös beszélgetéssel zártuk.
A zárónapon a közös reggeli elköltését követően, utrenyén vettünk részt mindannyian.
Ezt követte az utolsó elmélkedési pont, amelynek címe: Megbocsátás és megbékélés. Atya itt
igyekezett felhívni mindenkinek a figyelmét a helyes Isten és embertársi szeretetkapcsolat
megélésére, hiszen e nélkül nem élhetünk hiteles keresztény életet. Az előadás után Szent Li-
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turgiát végeztünk a templomban, amelynek a végén elvégeztük a kiengesztelődési szertartásunkat is. Közös együttlétünket egy finom ebéddel zártuk, amelynek elköltését követően, mindenki hazautazott.
Én bízom abban, hogy mindenkinek a szívében elraktározódott egy gondolat, amelyet
hazavihet. És ez az egy kis gondolat méltóképpen felkészíthet bennünket Húsvét Szent Ünnepének a fogadására.
Aranyics Arnold

Az esküvő előtti eljárásokról
1. Legalább fél évvel a tervezett esküvő előtt jelentkezni kell az illetékes par ókián. Ha vegyes r ítusúak, akkor
mindig a vőlegény parókusánál, ha mindketten görög katolikusak, akkor a menyasszony parókusánál. Ha vegyes
vallásúak, akkor a görög katolikus parókián.
Szükséges valamilyen személyazonosságot igazoló irat.
Keresztlevél, melyet azér t kér ünk, hogy mind a megkeresztelés tényét, mind pedig a szabadállapotot igazolva
lássuk.
Természetesen lehetséges az, hogy nem az illetékes parókián szeretne a pár templomi esküvőt,
ilyenkor a további eljárásokat az illetékes parókus végzi el.
2. Ezután következik a házassági hirdetés. Mai előírások szerint nem kötelező. Ha valaki azt
akarja, hogy tekintsünk el a hirdetéstől, a jelentkezéskor ezt ki kell jelentenie.
3. Házasságkötés előtt, még a közös oktatáson való részvételen
(6 alkalom) kívül személyes vizsgálaton és megbeszélésen is r észt kell venni. Ennek időpontját egyeztetni szükséges minél hamarébb.
4. A vegyes vallású jegyeseknél még egy fontos ígéretet kell tenni mindkét jegyesnek. Nevezetesen azt, hogy a házasságban születendő gyermekeket a katolikus vallásban fogják nevelni.
5. Előfordulhat, hogy valaki korábban csak polgári házasságot kötött és ezt a házasságát rendezni szeretné az egyház színe előtt is - van erre is lehetőség.(gyökeres orvoslás)
6. A házasság érvényességének elengedhetetlen feltétele:
A.

szabad állapot.

B.

szabad akaratú döntés.

C.
forma megtartása, görög katolikus szertartás: parókiális templom, illetékes parókus és
két tanú együttes jelenlétében tett határozott kijelentése annak, hogy a felek házasságot óhajtanak kötni.
Pacsai János parókus
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Imádkozzunk együtt!
Imádság a kereszthez!
Üdvözlégy, szent kereszt, amelyen maga
az Isten Fia, az Ige, kitárt karjaival magához ölelt bennünket, és a mennyei Atya
iránt kiengesztelt.
Üdvözlégy, szent kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való megtisztításának üdvös eszköze, ha alázatos
lélekkel átkarolunk.
Üdvözlégy, szent kereszt, amely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál, Az
által, Aki szegekkel átverve függött rajtad.
Üdvözlégy, szent kereszt, éles kard eltompítója, mert Aki rajtad függött, nem fordult el a jó szándékú latortól.
Üdvözlégy, szent kereszt, amelynek
birtokában most a hívő nép, a szent nemzet, felajánlunk téged könyörgő áhítattal
Krisztus Istenünknek, Aki szegekkel rajtad függeni akart. Azért, ujjongva
hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk, rajtad függve kitárta szent kezeit.
Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, amelynek mindnyájan részesei lettünk.
Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett
gonoszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, Aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent
megújító szenvedéséről.
Üdvözlégy, szent kereszt, a Nagy Király győzelmes fegyvere, amely,
második, félelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak,
az igazak seregének, akik Eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét
hirdetve a mindenség Királyának. Utánozhatatlan dicsőséged, amelyet
magától, a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyilvánvaló lesz az igazak előtt, szégyene és vádolója a zsidóknak, nyeresége azoknak, akik a te
isteni erődet tartották szemük előtt, már akkor, amikor még a földre húzó
nehézkes testben éltek. Szent kereszt, keresztények oltalma és hűséges
őrzője, az ellenség vad támadásainak hathatós elfordítója, tekints reánk,
Amiatt, Aki rajtad függött, a dicsőség fényességében, világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, amelyet rajtad
szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az Örök Ige.
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A Görög Katolikus Egyház ünnepi szertartás rendje
HÚSVÉT 2016
„Jertek merítsetek fényt,
a feltámadottnak világosságából,
És dicsőítsük Krisztust,
ki föltámadt hallottaiból!”
Nagyhétfő:
6.00 Utrenye I. imaóra. Délelőtt: Idős otthonok
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel
Nagykedd:
6.00 Utrenye I. imaóra. Délelőtt: beteg ellátás
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel
Nagyszerda:
6.00 Utrenye I. imaóra

17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel Betegek kenetének kiszolgáltatása
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsor a emléknapja
6.00 Utrenye I. imaóra
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével
18.00 Az Úr szenvedéséről szóló 12 kínszenvedési evangélium
Nagypéntek: J ézus Ker eszthalálának napja, ör ömhír vétel ünnepe szigorú böjti nap délután
7.00–kor végezzük a királyi imaórákat
10.00 Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepi Szent liturgia
17.00 Sírbatételi vecsernye körmenettel
21.00 Kis esti zsolozsma
Nagyszombat: Krisztus alvilágba leszállása- Szent sír látogatás (egész nap nyitva templom)
7.30 Jeruzsálemi utrenye a szent sírnál
16.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével
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23.45 Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel
Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
8.00 Idősek otthona- pászkaszentelés
9.30 Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonjának éneklése
10.00 Ünnepi Szent Liturgia, utána pászkaszentelés az udvaron
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét hétfő:
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, miroválás
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét kedd:
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, utána húsvéti körmenet
17.00 Alkonyati zsolozsma

Filiákban:
Méra
Nagypéntek: 15.30 Sírbatételi imádság Szent Sír látogatás 16.30-18.00
Nagyszombat: Szent Sír látogatás 14.00-18.00
Húsvét vasárnap: 8.30 ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés
Forró
Húsvét hétfő: 11.15 Szent Liturgia, miroválás
Fáj
Húsvét kedd: 11.15 Szent Liturgia, miroválás
Fügöd:
Húsvét vasárnap 7.45 pászkaszentelés
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Minden KEDVES olvasónak és családjának
megújulást ajándékozó,húsvéti örömöt kívánunk!
Az egyházközség parókusa és munkatársai
Húsvéti locsolkodó vers
Feltámadás ünnepén
Örömhírrel járok én:
Olyan, mint a mi Megváltónk,
Nem járt még a Föld színén.
Nagy kő fedte bár a sírt,
Asszonycsapat csendben sírt:
Megnyílt sírból égi angyal
Zengte szét a drága hírt:
Ne féljetek, higgyetek!
Örvendezzen szívetek!
Isten Fia feltámadott,
Győzött sír és gyász felett.
Hálás szívvel áldom Őt,
Ő készíti a jövőt.
Ő az élet, Ő a béke,
Fáradt szívek menedéke.
Ha eljön, és feltámadunk,
Mindörökké áldjuk Őt.

„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

