III. évfolyam 11. szám 2016. november

Az imádságos testtartásról

A második századi Didakhé tanúsága szerint a keresztények felemelt kézzel, nyitott tenyérrel szoktak imádkozni, a katakombákból ismert „orans” testtartásban, ahogyan Krisztus a
kereszten imádkozott. Ez által a lélek mozgását és Isten utáni vágyakozásunkat fejezhetjük ki.
A térden állva mondott ima az alázatosságot és a bensőséges
könyörgést fejezi ki.
Az imát leborulások is követhetik, amikor a fej egészen a
földet érinti. Szíria és Káldea egyházai egy másik ősi testtartáshoz is hűek maradtak: a hívek állva, kezüket mellkasukon keresztbe téve imádkoznak. Sok helyen germán eredetű szokás szerint összekulcsolt kézzel fordulnak az Istenhez, mintegy az Isten iránti királyi függő viszonyt hangsúlyozva
ki. A mi egyházközségünkben is kialakult egy megszokott testtartás, melybe beleszülettünk. Ugyanezt pár kilométer r el odébb egy másik egyházközség máshogyan
fejezi ki, s éli át. Alkalmazkodjunk a helyi szokásokhoz, ha pedig más tér be hozzánk
viseljük el a szokatlan vagy számunkra idegen magatartási formákat. Azt tudnunk kell,
hogy a liturgián az egész ember részt vesz testileg-lelkileg. A különböző testhelyzetek
az istentisztelet kifejező formái- érzelmeinknek formát ad.
Az álló testhelyzet azt fejezi ki, hogy a Krisztusi megváltás visszaadta a tartásunkat.
A térdelés- leborulás bűnbánati gesztus, melyben teljesen átadjuk magunk
az Isten akaratának. Bizonyos szertartásokban az imádat kifejező eszköze is lehet.
Sok esetben a temetésen, keresztelőn, vagy az esküvőn nem tudjuk mitévők legyünk. Az evangéliumot minden körülmények között állva hallgassuk, hacsak a betegség nem akadályoz meg bennünket. Kereszt vetéssel fogadjuk a pap áldását és ha az
Isten Szentháromságos nevét halljuk. Azok előtt, akik csak véletlenül kerülnek be
templomainkba, mutassunk jó példát, ne szégyelljük imádságos szokásainkat, tetteinkkel is valljuk meg hitünket. Csak egy embernek kell elkezdeni, s a bizonytalankodók
követik őt, a műveletlenek pedig megmaradnak oktalanságuknál- szégyelljék ők magukat!
„Álljunk illően, álljunk félelemmel…” Isten házában vagyunk, ehhez méltóan viselkedjünk, s a többi csak intelligencia kérdése!
Pacsai János parókus
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A hírnökök- védnökök
November 8. A hívők mindegyikéhez van rendelve angyal, méltó arra, hogy
lássa a mennyei Atyát. Hogy a hívők mindegyikével van angyal, aki mint tápláló és
pásztor irányítja az Ő életét, ezzel senki nem fog vitába szállni, emlékezve az Úr szavaira „meg ne vessetek egyet e legkisebbek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik a mennyben mindig látják mennyei Atyám arcát”(Mt18,10) A zsoltáros is ezt
mondja: „Az Úr angyala harcra kél az őt félők körül”(Zsolt33,8).
Az angyal nem távozik el az Úrban hívőktől, hacsak mi magunk el nem űzzük őt
rossz tetteinkkel. Amint a méheket elűzi a füst és a galambokat a bűz, úgy életünk őrzőjét: az angyalt is eltávolítja a szörnyűséges és bűzös bűn. Minden lélek, amely a
rosszban való tunyaság miatt az őrangyal segítsége nélkül marad, az ellenségeknek
adatik kifosztásra és legyőzetésre…
Ha lesznek a lelkedben angyali őrzésre méltó tettek, és értelmed meggazdagodott az igazság ismeretével, az erényért Isten állít melléd őrzőket és oltalmazókat, körülvesz téged angyalokkal. Nézd, milyen az angyalok természete! Egy angyal egyenlő
egy egész sereggel és nagy számú védelemmel. Így őrződ nagyságában az Úr ad neked
védelmet, az angyal erősségében pedig mintegy körülvesz téged mindenütt az ő oltalmával. Nagy Szent Bazil

Térjetek észhez! Változzatok jór a!
Krisztus megszületik, dicsőítsétek
Krisztus a mennyből lejön, menjetek elébe
Krisztus lent van a földön, legyetek emelkedett lelkűek!
Énekeljetek az Úrnak minden ország, mert fenségeset művelt!

A téli pászka útján az első lépés az ember Jézussal való találkozás. Mint
Fülöp és a tanítványok, mi is meghívást kaptunk: „jöjj és láss!” Ha valóban közeledni
kezdünk és látni akarunk, úgy is lesz. A tanítványokhoz hasonlóan a vártnál „nagyobb
dolgokkal” fogunk találkozni. Látni fogjuk, „hogy megnyílik az ég és Isten angyalai
föl-és alászállnak az Emberfia előtt”. Látni fogjuk Jézust, a mi Mesterünket és felkiáltunk: „Rabbi, te vagy az Isten Fia! Te vagy Izrael királya!” Tudni fogjuk, hogy ki és
mi is ő valójában. De először jönnünk kell az egyházba, a szertartásokra, mert ha nem
jövünk, látni sem fogunk.
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Először Jézussal, az emberrel kell találkoznunk. Meg kell ismernünk őt, aki
konkrét emberi lény, zsidó, mester /rabbi/ és próféta. Találkoznunk kell a Názáretivel,
Mária gyermekével, az ács fiával.
Aztán ebben a találkozásban, ha szemünk nyitott és szívünk tiszta, „nagyobb
dolgokat” is láthatunk. Megismerhetjük Őt, az Isten fiát, a mi urunkat Jézus Krisztus,
aki azért jött közénk, hogy felszabadítson egy boldog éltre.

Isten komolyan akarja mindenki üdvösségét.
Következő vasárnapok mondanivalója ősatyák vasárnapjáig bezárólag: Isten
hogyan készíti elő a megváltást népének- a próféták messiási jövendölései alapján.

Szentatyák vasárnapja:
Krisztus a pr óféták végcélja, teljessége /apostoli levél/ és emberi fánk gyümölcse /
genelogia/.

Karácsony:
Velünk az Isten! Gyűljetek egybe mind ti nemzetek, vereséget szenvedtek, mert velünk az Isten! /Iz 8,8-10/

Karácsony utáni vasárnap
Krisztus emberi kapcsolatai, földi rokonsága, első kis családja.

Az Úr körülmetélése:
Törvény szerint beiktatják Isten választott népébe.

Vízkereszt:
Isten beavatja népét legbensőbb titkába, a Szentháromságba – Krisztus fellépésekor
megnyílik a titok.

Vízkereszt utáni vasárnap:
Metanoéte! Tartsatok bűnbánatot! Térjetek meg! Térjetek észhez! Változzatok jóra!
Most már egyedire, személyesre fordul Isten nevelése és már kezdődik a triódion és a
nagyböjt.
Pacsai János parókus
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Karácsonyi böjt
Erőfeszítéseink odaajándékozása szeretteink megtéréséért.

A karácsonyi böjt Szent Fülöp
apostol napja után november 15-én
kezdődik és december 24-ig tart. Célja, hogy minket az Úr Jézus születésének méltó megünneplésére előkészítsen, hogy ne csak Betlehemben, hanem a mi életünkben is megszülethessen az Úr.
Biztatok mindenkit a templomi imádságokon való buzgó részvételre, amennyire van ideje. De jó lenne,
ha mindenki a templomból indulna a
munkahelyére vagy az iskolába, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó
lenne, ha növekedne a hitünk, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó lenne karácsonyig megbékélni magunkkal, családunkkal, világunkkal.
A böjt minden hétköznap reggelén 6 órakor reggeli istentiszteletet (utrenye),
utána Szent Liturgiát fogunk végezni, melyben böjti gondolatok, rövid elmélkedést
hallhatunk, 17.00 vecsernye.
Pacsai János parókus

Olvasd naponta a Szentírást!
NOVEMBER – 2016.

DOX. 1. Kedd – Kozma és Damján ingy. orvk. [2Tessz 1,10-2,2 és] 1Kor 12,2713,8a. [Lk 12,42-48 és] (Mt 10,1.5-8)
2. Szerda 2Tessz 2,1-12. (Lk 12,48b-59)
3. Csütörtök 2Tessz 2,13-3,5. (Lk 13,1-9)
4. Péntek 2Tessz 3,6-18. (Lk 13,31-35)
5. Szombat Gal 1,3-10. (Lk 9,37-43a)
6. Pu. 25. v. – 8. h. Reg. Mk 16,9-20 Lit. Ef 4,1-7. (Lk 10,25-37)
7. Hétfő 1Tim 1,1-7. (Lk 14,1a.12-15)
POL. 8. Kedd – Mihály és Gábor főak. és a többi égi erők
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Alk. J ózs 5,13-16; Bir 6,2a.6b-7a.11-24ab; Dán 10,1-21
Reg. Mt 13,24-30.36-43 Lit. Zsid 2,2-10. (Lk 10,16-21)
9. Szerda 1Tim 1,18-20; 2,8-15. (Lk 15,1-10)
10. Csütörtök 1Tim 3,1-13. (Lk 16,1-9)
11. Péntek 1Tim 4,4-8.16. (Lk 16,15-18; 17,1-4)
12. Szombat – János fp., Nílus szé. – [DOX. Jozafát
fszvt.]
[Gal 3,8-12 és] Zsid 4,14-5,10 [Lk 9,57-62 és] (Jn 10,916).
POL. 13. Pu. 26. vasárnap – Aranyszájú János fp. – 1.
h. Alk. Péld össz. Bölcs össz. Bölcs össz. Reg. Lk 24,112 Lit. Ef 5,8b-19 és Zsid 7,26-8,2 Lk 12,16-21 és Jn 10,9
-16.
DOX. 14. Hétfő – Fülöp ap.
[1Tim 5,1-10 és] ApCsel 8,26-39 [Lk 17,20-25 és] (Jn
1,43-51)
15. Kedd 1Tim 5,11-21 (Lk 17,26-37; 18,8b)
DOX. 16. Szerda – Máté ap. és ev. [1Tim 5,22-6,11a és] 1Kor
4,9-16a. [Lk 18,15-17.26-30 és] (Mt 9,9-13)
17. Csütörtök 1Tim 6,17-21. (Lk 18,31-34)
18. Péntek 2Tim 1,1-2.8-18. (Lk 19,12-28)
19. Szombat Gal 5,22-6,2. (Lk 10,19-21)
20. Pu. 27. vasárnap – Eü. – 2. h.
Reg. Lk 24,12-35 Lit. Ef 6,10-17. (Lk 13,10-17)
LIT. 21. Hétfő – A Legszentebb Istenszülő templombavezetése
Vir. (Kiv 40,1-5.9-10.16.32-33; 1Kir 8,1.3-7.9-11; Ez 43,27-44,4) Lk 1,39-49.56. Lit.
Zsid 9,1-7. (Lk 10,38-42; 11,27-28)
22. Kedd – Uü. 2Tim 3,16-4,4. (Lk 19,45-48)
23. Szerda – Uü. 2Tim 4,9-22. (Lk 20,1-8)
24. Csütörtök – Uü. Tit 1,5b-14. (Lk 20,9-18)
POL. 25. Péntek – Katalin nvtnő. Üz. Gal 3,23-4,5 (Mk 5,24-34)
26. Szombat Ef 1,16-23. (Lk 12,32-40)
27. Pu. 30. vasárnap – Jakab nvt. – 3. h.
Reg. Lk 24,36-53 Lit. Kol 3,12-16 (Lk 18,18-27)
28. Hétfő Zsid 3,5-11.17-19. (Lk 20,27-44)
29. Kedd Zsid 4,1-13. (Lk 21,12-19)
POL. 30. Szerda – András ap. 1Kor 4,9-16a. (Jn 1,35-51)
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Imádkozzunk együtt!
Imádság elhunytjainkért
A megdicsőült igazak lelkeivel, * nyugtasd meg, Üdvözítőnk, a
Te elhunyt szolgáidnak lelkét, * megőrizvén őket a boldog életben, * mely Nálad van, Emberszerető!

A Te nyugalmadban, Urunk, * hol minden szentjeid megnyugszanak, * elhunyt szolgáidnak lelkét, * Üdvözítőnk, nyugtasd meg!
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek. Te vagy, Isten, Ki leszállottál a poklokra, * és a lebilincselteknek kötelékeit
feloldozád, * elhunyt szolgáidnak lelkét, * Üdvözítőnk, nyugtasd
meg!
Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. Egyetlen tiszta és
szeplőtelen Szűz, * ki Istent mag nélkül szüléd, * kérjed Őt elhunyt szolgáinak * lelke
üdvéért!

Varga Rita rovata:
NÉPI MEGFIGYELÉSEK, LEGENDÁK
November- Szent András hava- őszutó- enyészet hava
November 1. - Mindenszentek, Mindenszentek napja
E nap estéjének halott tiszteleti szokásai a római Ferália ősi halotti ünnepeiből
erednek. Népi hagyomány Zentán, hogy Mindenszentek estélyén a család minden tagja
meggyújt egy-egy gyertyát, akié a leghamarabb elég, az hal meg először.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus szertartás szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák a
Mindenszentek Litániáját és megáldják az új sírokat.
Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a
családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy
eligazodjanak a házban.
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November 2. - Halottak napja
Székelykevén a halottak napjára virradó éjjel, ha valaki álmában eszik halott
családtagjával, hogy az ne váljon hazajáró lélekké, valamilyen ételt átvisz a szomszédba.
November 3.-Szent Hubertus napja
Erdészek, vadászok, lövészcéhek védőszentje. Az élet örömeire fordította az
élők figyelmét, melyet nagy eszem-iszommal ünnepeltek a vadászok. A legenda szerint Hubert/727/ hercegi család elkényeztetett sarja volt, ki csak a világi örömöknek
élt. Egy alkalommal kiment nagypénteken vadászni, feltűnt hirtelen előtte egy szarvas,
mely agancsai között keresztet viselt. A látomás annyira nagy hatással volt rá, hogy
életét megváltoztatta. Lüttih első püspöke lett, szentelését maga a pápa végezte. Amikor püspöki öltözetét megkapta, a stóla hiányzott belőle, ekkor megjelent egy mennyei
angyal a stólával, melyet azóta is ereklye gyanánt őriznek, s akit veszett kutya harapott
meg arra terítik.
November 11.- Márton napja
Régen Márton nap gazdasági élet fontos zárónapja volt, pl. akkor hajtották be a
gulyát. Ilyenkor már elszámoltak a számadók, a pásztorok a tavasz-nyár időszakban a
rájuk bízott állatokkal, megkapták járandóságukat. A betakarítással kapcsolatos munkák lezárultak, sőt kiforrt az új bor is.”Kis farsangnak” is nevezték, mert ekkor tartották a lakodalmakat, vigasságokat, mely az adventi időszakban tiltva volt.” Szüret előtt,
már nincs elég időnk, hát szüret után lesz az esküvőnk…”A Márton napi ünnep eredete
az ókori Rómába nyúlik vissza. A legenda szerint Róma védői elaludtak,a gallok támadásától az mentette meg a várost, hogy a ludak gágogására felébredtek. A keresztény
hitvilágban Márton lúdjaiként ismeretes a történet. Márton valóságos személy volt,
Pannóniában Szombathelyen született 317 körül, apja római százados volt. Katonaként
került a mai Franciaország területére, ahol keresztény hitre tért és kolostort alapított.
371-ben püspökké szentelték Toursban, így Franciaországban is igen népszerű. A legenda szerint szent Márton szerénysége miatt nem akart püspök lenni, ezért elbújt a
libák óljában, de a libák gágogása elárulta rejtekhelyét. Innen ered a Szent Márton
lúdja kifejezés. Egy napon találkozott egy didergő koldussal, kettévágta palástját és
ráterítette, másnap Krisztus jött vele szemben a félbevágott palásttal. Aki ezen a napon
nem eszik libát, egész évben éhezni fog. Ha napos az idő „Márton nyarának nevezik”,
akkor igen hideg, kemény tél várható. Ha a lúd Márton napján jégen áll, karácsonykor
sárban botorkál. Ha borús az idő szürkés tél várható.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
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November 19.- Erzsébet napja
Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentje.
Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a
szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel, találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva
attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor
megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában – eszerint Isten, nem
akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Más történetekben Erzsébet az apjával (3 évesen) vagy férjével találkozik.
Erzsébet a tél és a karácsony rámutatónapja: „Szent Erzsébet napja, a tél erejét
szabja.” Mindenütt azt tartják, ha esik Erzsébetkor, akkor lágy tél lesz, nem kell félni
a zimankótól, erős hideg fagyoktól. A gazdák úgy tartják, amilyen Erzsébet, olyan
lesz a karácsony. Erzsébetkor rendszerint leesik az első hó. Erzsébet megrázza a pendelyét, havazik, most már ideje lesz befejezni az őszi búza vetését.
November 22.- Cecília napja
Bálint Sándor szerint Versecen a várhegyen élt Szent Cecília, a város oltalmazója. Gondoskodik a szőlősgazdákról, ott lebeg a levegőben, fonalat húz a város körül, hogy semmi baj ne érje az ott élőket. Ezért a várost mindig elkerülte a járvány, a
tűzvész, a háború.
November 25. –Katalin napja
Katalin rámutatónap, megmutatja január időjárását.
Úgy tartják: „ ha Katalin locsogós, karácsony kopogós.” Ha Katalin kopog, karácsony locsog.

November 30. -András napja
Szent András napja. A hagyomány szerint kereszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen ered az andráskereszt kifejezés. András a keleti ortodox vallás védőszentje, kultusza nagyon erős.
A téli évnegyed kezdő napja. Férjjósló, párjósló nap, ólomöntéssel, gombócfőzéssel jövendöltek a lányok. A gombócokba papírra írt férfineveket gyúrtak, amelyik
gombóc leghamarabb feljött a víz színére, olyan nevű férjet vártak a leányok. A fonóban ólmot öntöttek, az öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozását találták ki.
Ilyenkor egész nap böjtöltek.
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Vers nemcsak gyerekeknek !
Liba lagzi
Liba Béla
sóhajtozott
- Gigágá!

Nóta csendült,
táncra perdült.
Nagy hiba!

Batyut kötök
s elindulok
világgá.

Fürge kukta
elcsavarta
a torkát.

Poros úton
betévedt egy
lagziba.

Buta liba !
Te szolgáld
a vacsorát!
/Varga Rita/

Hírek
Halotti megemlékezések:
Október 29.11.00 Mérai temető elhunyt szeretteinkről való megemlékezés Október
30. (vasárnap) 15.00 óra Fügödi cigány temető elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
Október 30. (vasárnap) 16:00 óra Fáj temető elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
Október 30. (vasárnap) 17:00 óra Encs városi Temető elhunyt szeretteinkről való
megemlékezés

November 4. A Püspöki Konfer encia továbbította az 1956-os Emlékbizottságnak
azt a kérését is, hogy lehetőség szerint csatlakozzunk ahhoz a november 4-i kezdeményezéshez, amely a hősökre országszerte gyertyagyújtással kíván emlékezni. Ezen a
napon javasolja felhívni a híveket arra, hogy "este a templomok körül, a főtereken,
közösségi tereken és otthonaink ablakában egy-egy mécses vagy gyertya meggyújtásával tisztelegjenek a hősök emléke előtt"
November 08. vasár nap Szent Mihály ar kangyal ünnepe és az összes égi er őkr e
emlékezünk. Este 16.30 órakor liturgia és utána találkozás a nevelőszülői hálózattal
családjaival.
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November 15.- Karácsonyi böjt kezdete
November 19. „megbocsátás napja” Az Irgalmasság évének bezárása
November 21. hétfő 17.00 Az Istenszülő bemutatásának ünnepe, Házassági évfordulók megünneplése: Akik 2016-ban ünneplik az 1.- 10.-20.-25.30.-40- 50. házassági évfordulójukat várjuk a szent liturgiára, amelyet
értük fogunk felajánlani.

Templom fűtés
A hónap minden első vasárnapján a templom fűtésére gyűjtünk. Mivel a gáz
elszámolás nem lakossági tarifa szerint történik, hanem közületiként, így kiadásaink
elviselhetetlen mértékben nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük adakozzanak erre a célra.
Az egyházközség képviselőtetülete

Jó volt együtt lenni!
2016. október 7.-én 11:00 órától került megrendezésre a Fügödi Szent Tamás
kápolna búcsúja ahol Pacsai János esperes Úr köszöntötte a megjelent résztvevőket, az
iskolás gyermekeket. Örömük jeleként egy papírból készült rózsafüzért is készítettek
melyet az oltáron helyeztünk el. Az iskolás gyermekek közül egy tündéri kislány egy
nagyon szívhez szóló verssel készült. A következővel:
Pici falunk, kicsi temploma
Egy éve, hogy állsz itt büszkén.
Istenhez hívogatod néped hogy imátkozzék.
Imádkozzék és áldjon
hogy lelkünk közeledjen felénk
Gyermeki szívem hálával zengi énekét.
Kicsi templom állj sokáig
Legyél fény nekünk
Mutass utat Urunkhoz
Hogy fogja két kezünk.
Majd a Parakliszra és az ikonok történeteire került sor, a gyermekek csendben talán
kicsit megszeppenve is hallgatták Esperes Úr szavait és az Encsi templomi férfikórust.
Azután a Szűz Mária ikonhoz járulhattak ahol megcsókolhatták a Jeruzsálemi keresztet majd kezet fogva Esperes Úrral a helyükre vonultak. Az iskolások eljátszották a
„Jól vigyázz kicsi kéz” kis éneket. Ajándékként hogy úgy viselkedtek „mint sok kis
angyal” megszentelt csokoládéval térhettek vissza az iskolájukba.
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Fáji keresztelés és ebéd a kastélyba!
Nagy örömünkre Fájban
is bővül a görög katolikus egyházközösség. Pacsai János esperes Úr 3 gyereket keresztelt …
Az utána következő agapéra a
Fáji kastélyban került sor. A
gyerekek nagyon boldogok voltak. Nagyon jó érzés számukra,
egyházközösség új tagjainak
lenni.

Idősek napja volt!
2016. október 13.-án látogatást tett pár lakó vezetőjükkel és ápolóikkal az Encsi
Idősek Ápoló Gondozó Otthonából a Gagybátori kirándulásuk után a Gagyvendégi
lelkigyakorlatos központunkban. Délelőtt folyamán Pacsai János és kedves felesége
tartott számukra előadást. Bemutatták Gagyvendégit és a kastélyt a róla szóló történetekkel. Majd kreatív foglalkozáson vehettek részt a lakók. A férfiak virágokat színeztek, míg a nők levélképeket készítettek. Nagyon jó hangulatban telt a nap, az idősek
még dalra is fakadtak, bevonva a körülöttük lévő embereket. A jó kedvet a finom ebéd
tetőzte meg. Nagyon boldogan és nosztalgikus hangulatban a délután folyamán mindenki visszatért az otthonba. Matesz Vincéné munkatárs

Házaspárok lelki napja
Sajópálfalán november 12-én rendezzük a házaspárok lelki napját, melyre szeretettel várjuk közösségeitek jegyeseit ill. házaspárjait.
A program 10:00-kor a templomban imádsággal kezdődik, majd előadások,
ebéd és beszélgetés következik. A nap témája "Újra egymásra találni" Megbocsájtás
és irgalom a szeretet kapcsolatainkban. A program 16:00-kor imádsággal zárul a
templomban. A részvételi díj 1000 Ft házaspáronként, amely magában foglalja az ebédet is. Jelentkezni november 8-ig lehet a csalad@mi.gorogkatolikus.hu címen vagy
nálam a szabolcs.c@freemail.hu címen illetve a 30/742-62-65-ös telefonon.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Elhatározásom
Életem hátra lévő részében minden nap legalább csak egyet megteszek
ezekből a cselekedetekből:
Testi cselekedetek:

Lelki cselekedetek:

éhezőknek ételt adni
szomjazóknak italt adni
szegényeket ruházni
utasoknak szállást adni
fogságban levőket kiváltani
betegeket látogatni
a holtakat eltemetni

bűnösöket meginteni
tudatlanokat tanítani
kételkedőknek jó tanácsot adni
szomorúakat vigasztalni
bántalmakat békével tűrni
ellenünk vétőknek megbocsátani
élőkért és holtakért imádkozni

Az irgalmasság hatékonnyá és élővé teszi a hitünket!

Irgalmasság szent éve 2015/16
„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

