
III. évfolyam 10. szám  2016.  október 

Keresztvetés jelentősége 

Hogyan vetünk mi keresztet? 

   Bal kezünket a mellünkre helyezzük. Jobb kezünk első három 

ujját, a hüvelyk, mutató és középső ujjunkat egybeillesztjük, a 

gyűrűs és kisujjunkat pedig a tenyerünkbe visszahajtjuk. Az első 

három ujjunkat a homlokunkhoz emeljük, majd a mellünk alá 

visszük, azután a jobb és végül a bal vállunkat érintjük meg ezt 

mondva.  

„Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.” 

   Keresztvetésünkkel kifejezzük hitünket mindabban, amit 

Krisztus tanított és értünk tett.  

   Három ujjunk egybeillesztésével a Szentháromságba vetett 

hitünket mutatjuk. A tenyerünkbe hajtott két ujjunkkal a 

földre szállt Isten Fiába, istenségét el nem törlő emberségébe, 

azaz a benne egyesült mindkét, isteni és emberi természetébe 

vetett hitünket fejezzük ki. 

   A homlok, mell és vállak érintése azon hitünk kifejezése, 

hogy a Szentháromságban egy Isten megszentelte értelmün-

ket, érzéseinket, vágyainkat és cselekedeteinket. Végül keresztvetésünkkel azt is 

kifejezzük, hogy Isten megszentelte lelkünket és kereszthalálával megváltott minket. 

   Megérintjük a homlokunkat, mellünket és mindkét vállunkat, mert a homlok az értel-

münk helye, a mell a szívet jelölve az érzéseinket, vágyainkat és szeretetünket jelképe-

zi, a vállak pedig az erőt jelentik. A keresztvetéssel így megszenteljük testünk főbb 

részeit. 

   Ez a szent mozdulat hitünk látható jele, hitvallás. Hitünk alapigazságait tartalmazza 

önmagában. Megváltásunk és üdvösségünk jelképe. Minden kereszt és papi áldáskor 

fogadjuk isten erejét, azzal, hogy keresztet rajzolunk magunkra.    
          Pacsai János parókus 
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Szent Tamás búcsú - október 7-án 
 Tavaly szentelte fel Atanáz püspök atya a cigány hívek számára keresztelő ká-

polnának és közösségi térnek az új templom épületet. Szent Tamás apostol volt egyike, 

akik Indiában hirdették Jézus Krisztus örömhírét, az ő emléknapján iskolás gyerme-

kekkel hozzá könyörgünk, közbenjárásáért kérjük és Balogh Győző diákónus atyát 

kértük fel egy lelkesítő tanúságtételre. A búcsút október 7-én tartjuk 11.00 órától. Sze-

retettel várunk mindenkit!          

          Pacsai János parókus 

Szent Demeter búcsú - október 26-án 17.00 
 Abaújdevecserben van egy kis fakápolnánk, ahol évente egyszer Szent Demeter 

nagyvértanú tiszteletére szent Liturgiát mutatunk be. Szerdán délután 5-kor kezdjük a 

búcsúi ünnepet. Szent beszédet parókusunk Pacsai János protopresbiter mond. 

Kötelező és tanácsolt ünnepek 
 

Szeptember 8. Szűz Mária születése. Kisasszonynap. Kötelező 

Szeptember 14. A szent Kereszt felmagasztalása Kötelező  

Október 1. Szűz Mária oltalma (Tanácsolt) 

November 8. Szent Mihály és Gábor főangyalok (Tanácsolt) 

November 21. Szűz Mária bevezetése a templomba Kötelező 

December 6. Szent Miklós püspök Kötelező 

December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása (Tanácsolt) 
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December 25. Jézus születése. Karácsony. Kötelező 

December 26. Szűz Mária isten-anyasága. Karácsony másodnapja. Kötelező 

December 27. Szent István főszerpap. Karácsony harmadnapja. (Tanácsolt) 

Január 1. Urunk körülmetélése. Nagy Szent Bazil. Kötelező 

Január 6. Urunk megkeresztelése. Vízkereszt. Kötelező 

Január 30. Három szent főpap: Nagy Szent Bazil, Aranyszájú Szent János és 
Nazianzi Szent Gergely egyházatyák. (Tanácsolt) 

Február 2. Jézus találkozása Simeonnal. Gyertyaszentelő Boldogasszony. Kötelező 

Március 25. Szűz Mária örömhírvétele. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Kötelező 

Virágvasárnap. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Kötelező 

Nagypéntek. Jézus kereszthalála. Kötelező 

Húsvét vasárnap, hétfő. Jézus feltámadása. Kötelező 

Húsvét kedd. Jézus feltámadása (Tanácsolt) 

Április 23. Szent György nagyvértanú. (Tanácsolt) 

Áldozócsütörtök. Jézus mennybemenetele. Kötelező 

Pünkösd vasárnap. A Szentlélek eljövetele. Kötelező 

Pünkösd hétfő. A Szentháromság ünnepe. Kötelező 

Június 24. Keresztelő Szent János születése. (Tanácsolt) 

Június 29. Szent Péter és Pál főapostolok. Kötelező 

Július 20. Szent Illés próféta. (Tanácsolt) 

Augusztus 6. Urunk színeváltozása Kötelező 

Augusztus 15. Szűz Mária elhunyta és mennybevitele. Kötelező    
      Nagyboldogasszony. Kötelező 

Augusztus 20. Szent István király. (Tanácsolt) 

Augusztus 29. Keresztelő Szent János fejevétele. (Tanácsolt) 
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Beszélgetés az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérekkel 
 Nyár utolsó napjait családommal, Rómában tölthettem. Zarándoklatunkban ré-

szesültünk Ferenc pápa áldásában, a négy Nagy Bazilika Szent Kapuját is átléphettük. 

Szállásunk az Isteni Megváltóról elnevezett nővérek által fenntartott zarándokházban 

volt. A reggeleket Szent Liturgiával kezdtük így együtt imádkozhattunk Teodóra és 

Kinga nővérrel. Nagyon nyitottak voltak felénk és szívesen megosztották élettörténe-

tüket. 

 Az idősebb Kinga nővér sok meghurcoltatáson keresztül került Rómában. Kép-

zőművészetet tanult és sok ikont festett életében. Teodóra nővér Székelyföldről szár-

mazik. Kisgyermekként került kapcsolatban egy nővérrel, aki elmondása szerint imád-

kozott érte és ez által megkapta a meghívását a jó Istenhez.  

 A kedves nővérekért itthon is imádkozunk, hogy minél több fiatal érezze a hívá-

sát. Meglepődtem, hogy a korkülönbség ellenére közvetlenül tudtunk beszélgetni, az 

élet titkairól. Rendkívül nyitottak voltak felénk és akkor sem rettentek meg, ha valami 

olyat kérdeztünk, amit magyarázni nem lehetett. 

 Jó érzés volt, nem is  ismertek minket, de szeretettel fordultak felénk. 

          Pacsai Luca diák 

Olvasd naponta a Szentírást! 

OKTÓBER 1. Szombat – A Legsz. Istenszülő oltalma 

Alk. (Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11) 

Reg. Lk 1,39-49.56. Lit. Zsid 9,1-7. (Lk 10,38-42; 11,27-28)  

OKT2. Pu. 20. vasárnap – 3. h. Reg. Jn 20,19-31 Lit. Gal 1,11-

19. (Lk 7,11-16) 

OKT3. Hétfő Fil 4,10-23. (Lk 7,36-50) 

OKT4. Kedd Kol 1,1-3a.6c-11. (Lk 8,1-3) 

OKT5. Szerda Kol 1,18-23. (Lk 8,22b-25) 

DOX. 6. Csütörtök – Tamás apostol [Kol 1,24-2,1a és] 1Kor 4,9-

16a. [Lk 9,7-11 és] (Jn 20,19-31) 

7. Péntek Kol 2,1-7. (Lk 9,12-18) 

8. Szombat 2Kor  3,12-18. (Lk 6,1-10) 

DOX.  9. Pu. 21. v. – Jakab ap. Alfeus fia – 4. h. Reg. Jn 21,1-14 
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Lit. Gal 2,16-20 [és 1Kor 4,9-16a] (Lk 8,5-15) [és Mt 9,36-10,8]  

10. Hétfő Kol 2,13-20. (Lk 9,18-22) 

11. Kedd Kol 2,20-3,3. (Lk 9,23-27) 

12. Szerda Kol 3,17-4,1. (Lk 9,44-50) 

13. Csütörtök Kol 4,2-9. (Lk 9,49-56) 

14. Péntek Kol 4,10-18. (Lk 10,1-15) 

15. Szombat 2Kor  5,1-10a. (Lk 7,1b-10) 

16. Pu. 22. vasárnap – A 7. egy. zsinat igh. aty. eml. – 5. h. 

Alk. (Ter 14,14-20a; MTörv 1,1a.6a.8-11.15-17a; MTörv 10,14-21) Reg. Jn 21,15-25 

Lit. Gal 6,11-18 és Tit 3,8-15. (Lk 16,19-31) és (Mt 5,14-19)  

17. Hétfő 1Tessz 1,1-5. (Lk 10,22-24) 

DOX. 18. Kedd – Lukács ap. és ev. [1Tessz 1,6-10 és] Kol 4,5-11.14-18. [Lk 11,1-10 

és] (Lk 10,16-21) 

19. Szerda 1Tessz 2,1-8. (Lk 11,9-13) 

20. Csütörtök 1Tessz 2,9-14a. (Lk 11,14-23) 

21. Péntek 1Tessz 2,14-20. (Lk 11,23-26) 

22. Szombat 2Kor  8,1-5. (Lk 8,16-21) 

DOX. Pu. 23. vasárnap – Jakab ap. – 6. h. Reg. Mt 28,16-20 

Lit. Ef 2,4-10 [és Gal 1,11-19] (Lk 8,26-39) [és Mt 13,54-58] 

24. Hétfő 1Tessz 2,20-3,8. (Lk 11,29-33) 

25. Kedd 1Tessz 3,8b-13 (Lk 11,34-41) 

POL. 26. Szerda – Demeter nvt. 2Tim 2,1-10. (Jn 15,17-16,2) és (Mt 8,23-27)  

27. Csütörtök – Uü. 1Tessz 4,18-5,10. (Lk 11,47-12,1) 

28. Péntek 1Tessz 5,9-13.24-28. (Lk 12,2-12) 

29. Szombat 2Kor  11,1-6. (Lk 9,1-6) 

30. Pu. 24. vasárnap – 7. h. Reg. Mk 16,1-8 Lit. Ef 2,14-22. (Lk 8,41-56) Vas. du. 

alk. Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3; Bölcs 4,7-15  

POL. 31. H.- B. Romzsa Tódor fszvt. Zsid 4,14-5,6. (Jn 10  

Imádkozzunk együtt! 
A te oltalmad sietünk, Istenszülő Szűz, meg nevesd szükségünk 

idején könyörgésünket, hanem szabadíts mag minket minden veszede-

lemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen! 

Dicsőséges Istenszülő, mindenkorszűz Már ia, Kr isztus Istenünk-

nek anyja, fogadd el imádságainkat, és mutasd be azokat Fiadnak, a 

mi Istenünknek, hogy világosítsa meg s értetted üdvözítse lelkünket! 

Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, 

védelmezőm a Szentlélekisten,  

Szentháromság, egy Istenünk, Dicsőség néked! 
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Szentatyák tanításai: 

„Isten az ő irgalmasságának ajtaját nem zárja be azok előtt, akik alázattal kopog-

nak” (Lépcsős Szent János) 

„Bár az Úr ereje az erőtlenségben teljesedik ki, mégis elveti az Úr a nem alázatos cse-

lekvőt” (Lépcsős Szent János) 

„Aki igazán alázatos, az – bár meg van sértve -, nem háborodik fel és nem szól semmit 

saját védelmére” (Szír Szent Izsák) 

„Ne szomorkodjunk, ha az élet útján sok szerencsétlenség történik velünk! Bár az út 

szomorú s a kapuk szűkek, de nem ilyen az a Város, amelyhez ezek vezet-

nek” (Aranyszájú Szent János) 

„Jobb mosollyal félbeszakítani az ingerlékenységet, mint megfékezhetetlenül tombol-

ni” (Szír Szent Efrém) 

„Isten megadhat nekünk mindent, de nem adja azt, ami veszélyes” (Szír Szent Efrém) 

„Tisztaság, emberszeretet, szelídség és a szegényekről való gondoskodás nélkül az 

imádság nem tud a lélekben lakni” (Aranyszájú Szent János) 

Csereháti lelkinap és kirándulás 
 2016.szeptember 14.-én egy kis busszal és 

autókkal és Pacsai János esperes úrral diakónus-

szentelésen jártunk Rakacán. A szent Liturgián 

Orosz Atanáz miskolci püspök diakónussá szentel-

te Balogh Győző papnövendéket. A falu 

görögkatolikus egyházközségében első alkalom-

mal szenteltek itt diakónust. A haza vezető úton 

ellátogattunk Keresztétére ahol a helyi polgármes-

ter úr, Nevelős Barnabás nagy szeretettel fogadott minket. Elmesélte a falu történetét, 

a hatalmas területen levő levendulást, több mint 6500 tő pompázik a domboldalon és 

viszi illatát messzire az arra jövőknek. Megcsodálhat-

tuk az átépítés alatt álló temetői kerítésüket mely a kál-

vária egyes állomásait ábrázolja, levendula ültetvényü-

ket, és a mostanában létrehozott szárítót ahol mindenki 

egy zacskó levendulával térhetett haza a sok kedvessé-

ge mellett. Betértünk Gagyvendégibe is, a finom kávé 

mellett jókat beszélgettünk. Majd hazafelé vettük az 

utat. Ismét egy szép nap állt mögöttünk. Mindenki na-

gyon jól érezte magát. Köszönet ezért a napért Pacsai 

János esperes úrnak.      

        

    Matesz Vincéné munkatárs 
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Esemény naptár 
Október 1. szombat Istenszülő oltalma 18.00 Liturgia előt-

te rózsafüzér Méra 17.00 Liturgia 

Október 7. péntek Szent Tamás kápolna búcsúja  

Október 7. péntek - a betegeket a szokott módon látogatom 

meg 

Október 22. Szombat 10.00 családi nap- bográcsozás 

Október 23. péntek nemzeti ünnep, In memoriam- emlé-

kezzünk imádkozva egy Miatyánkot az áldozatokért! 

Október 26. szerda Szent Demeter kápolna búcsúja  
Október 31. este 17.00 órakor a római katolikus temető-

ben a kereszt előtt közös imádság és elmélkedés. 

November 1. 10.00 halotti megemlékezés és gyer tyagyúj-

tás a templomkert keresztje előtt. 

Rózsafüzér- a hónap minden napján 16.30 órától a vecser-

nyés napok kivételével 

Október- Mindenszent hava-őszhozó 
Októberi népi megfigyelések: 

Októberben durvul a nyúl szőre, siess fáért az erdőre!       

Októberi eső, termékeny esztendő!   

Az október, Mindszent hava ha zivataros, hideg és szeles lesz a tél.  

S a jövő tavaszra is jövendöl, úgy tartják, hozzá hasonló lesz majd a március időjárása. 

Ha októberben még meleg van, annak a „böjtje” egy hideg februárral jön el, az októbe-

ri hideg szelekért viszont enyhe január fog kárpótolni. Minél hamarabb hullajtják le a 

leveleiket a fák, annál enyhébb a tél. Ha még októberben is sok levél van a fákon, sok 

hernyó lesz a következő esztendőben. A makk általában november érik, ha ez az érés 

októberben következik be, hosszú, hideg  telet jósolnak. 

Mit jövendöl a 100 éves naptár? 

Langy időt várhatni, ha a fák ősszel másodszor virágozni kezdenek, ha a madarak ősz-

szel soványak.  

Október 2. Petra napja 

Az első lombhullató nap. 

Október 4. Ferenc Napja 

Assisi Szent Ferenc a ferences rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedők, ter-

mészet védőszentje. 

Október 9. Dénes Napja  
Dénes Paris vértanú püspöke, a Merovingok, majd a  Karolingok védőszentje. 
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Párizsi Szent Dénes a tizennégy segítőszent egyike. A fejfájósak szokták oltalmába 

ajánlani magukat. 

Október 15. Teréz napja 

Szüretkezdő napnak tartják. 

Október 21. Orsolya napja 

Ha Orsolya-napkor szép az idő, akkor karácsonyig meg    is marad. 

Október 16. Gál napja 

Innen számítják a makk érését. 

Október 26. Dömötör napja 

Ha hideg szél fúj, igen hideg lészen a tél is.  

Október 28. Simon napja 

Télkezdő napnak tarják. 

Itt vagyon már Simon, Júdás, jaj már neked  pőre gatyás. Simon kemény hideget ver 

Júdásnak kemény talpára. 

A vénasszonyok nyara főleg Közép- Európában  használatos népi elnevezése egy 

derült, száraz, szélcsendes, párás reggelekkel járó meleg időszaknak, mely főleg 

szeptember végén, októberben következik be. Észak Amerika déli részén indián nyár-

nak, Angliában Szent Lukács nyarának, Franciaországban Szent Márton nyarának ne-

vezik. 

Ha október első napjaiban derüs a holdvilág, akkor jó ideig nem lesz eső, nem zavarja 

meg a vénasszonyok nyarát.  

Népi mondóka 

 

Leodegár, hogyha lombhullató, 

Örülj! A jövő év páratlan jó. 

Orsolyakor takarítsd be a káposztádat. 

Simon, Júda hóval tömi tele szádat. 

Ha megdurvul a nyúl szőre, 

siess fáért az erdőre. 

A szüret régen 
Szüretkor megélénkült a szőlőhegy, munkavégzés közben nótáztak, tréfálkoztak, hangoskod-

tak az emberek. Utána valódi ünneppé alakult át a nap. Végzéskor a hegyről levonulva szüreti 

koszorút vittek a vállukon, a koszorú fém, vagy favázra aggatott szőlőfürtökből állt, amelyet 

búzával, szalagokkal, esetleg borosüveggel díszítettek. A szüreti felvonulás és bál szokása még 

élő néphagyomány. A szerepköröket, a bíró, a bíróné, csőszleányok, csőszlegények, kisbíró, 

táncmesterek, jelmezes szereplők alakítják. 
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Vers nemcsak gyerekeknek! 

Zöldségek 

Lila hagyma 

elpirulva álldogál. 

Aki rám néz, 

vajon miért sírdogál? 

 

Fehér répa 

- mondja- Majd elájulok! 

Én csak mindig  

petrezselymet árulok? 

 

Zöld paprika 

erősködik merészen. 

A méregtől 

megzöldültem egészen. 

 / Varga Rita/ 

Elkészült… 

 Elkészült a 6 

állásos parkoló a temp-

lom mellett. Most már 

több autónak van lehe-

tősége biztonságosan, 

tisztán megállni, ha 

valaki betér egy szer-

tartásra, vagy ügyet 

intézni. Nagyon örü-

lünk neki, és köszön-

jük szépen mindenki-

nek, aki bármilyen for-

mában hozzájárult a 

megvalósításban, kivi-

telezésében. Az már csak ráadás, hogy ehhez szükségesen kivágott fák már nem ár-

nyékolnak, így a közösségi termünk is világosabb lett. 

 Még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, és külön köszönetet mondunk 

Szeles András polgármester Úrnak és Encs város vezetőségének! 
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Templom tetőnk megújult 

 Több év után kiderült, hogy miért is ázunk be, és Hál’ Istennek sikerült is kija-

vítani.  A tetőgerinc utolsó léce el volt korhadva, cserélték, a törött cserepek is megja-

vításra kerültek. Most már nem kell félnünk, hogy beázunk és a bútorok, könyvek sé-

rülnek, tönkre mennek. Köszönjük mindazoknak, akik ebben a segítségünkre voltak. 

Külön köszönet Bucskó Györgynek és csapatának. 

Az Isten fizesse meg jó tettüket! 

Zarándoklat Szentkúton 

 Szeptember 8.-án a Szeplőtlen Istenszülő születésnapján, volt szerencsém elza-

rándokolni munkatársammal Mateszné Bogival Mátraverebély-szentkútra, a Nemzeti 

kegyhelyre. Ottlétünkkor Bernard Bober kassai érsek mutatott be szentmisét a Mátra-

verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. A szabadtéri oltár előtti tér megtelt zarándo-

kokkal. Aki már járt ott tudja mennyire szép hely. A Mátrában az erdő közepén egy 

csendes, nyugodt templom. Mára már elég nagy területre kiépült a kegyhely, mivel 

nagyon sokan látogatnak el oda. Ami engem a legjobban megfogott a helyen az a 

sziklába vájt és mozaikokkal kirakott szentély. Vele szemben pedig a hívek az erdő-

ben lerakott padokon tudnak helyet foglalni. A természet közelsége még meghatóbbá 

varázsolja a szertartásokat. A ferencesek kolostora is itt épült, itt lehet szándékokra 

misét íratni, ez előtti téren van gyónási lehetőség több helyen. Elkészült a zarándok-

ház is, ahol étkezésre is van lehetőség, ennek bevételéből további fejlesztésekre, és a 

hely fenntartására fordítanak. A hely csodája még a Szentkúti kút, mely tökéletesen 

tiszta vizet szolgáltat. A hagyomány szerint 1091–92-ben Szent László király ellensé-

gei elöl menekült, és egy szakadék fölé ért. Innen reménytelen volt a továbbjutás, de 

lovával ugratott egyet, és ekkor fakadt itt az első forrás. A legenda mögött a magyar 

irodalom szép képe húzódik meg: László az új Mózes – vízfakasztás –, aki törvényei-

vel keretet adott a magyarság életének, úgy, ahogy Mózes a zsidóságnak. A vízhez 

kapcsolódó első gyógyulás a XIII. században történhetett, amikor a Szűzanya, karján a 

kis Jézussal, megjelent egy verebélyi néma pásztornak, és azt parancsolta neki, hogy 

ásson a földbe, és az előtörő vízből igyon. A fiú engedelmeskedett, és visszakapta be-

szélőképességét. A kúton 7 csap, a hét főbűn jelképe alatt. Körbe menve mindegyik 

csapról kell engedni egy kicsit. Ha valaki ajándékba viszi haza, a kegytárgyboltban 

tiszta flakont is lehet vásárolni, az oldalán a hely nevével. 

Ez egy gazán emlékezetes nap volt, igazi feltöltődés. Aki még nem járt ott, minden-

képp el kell mennie. 

Szenderné Veréb Zsuzsanna  

közösségi munkás 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Fáji keresztszentelés 

„A te kereszted előtt leborulunk Uralkodó...” 

 2016. szeptember 14-én a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepélyé-

nek napján keresztszentelés volt Fájban. Az adományozója Broda Imréné és 

családja, akik bíznak abban, hogy az arra járó lakosság, melynek nagy része 

cigányság közelebb kerül isten szeretetéhez. Pacsai János parókus azt is el-

mondta, hogy örül az út menti keresztnek, hiszen ez a cserehát ismertető jegye 

is, hiszen a csereháton van a legtöbb útszéli kereszt. A faluban élők remélik, 

hogy a falu pusztulását ez az újonnan állított kereszt valahogy megállítja. 

„Nagy a te kereszted ereje Uram, egy helyen van leásva, de hatása az egész 

világra kiárad...”  
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Családi nap október 22-én szombaton 
Családi nap Gagyvendégiben 

 Egyházközségünk elhatározta, hogy előadásokkal, főzéssel, vetélkedővel egy-

bekötött családi napot tartunk másodszor.  

„Jöjj és láss, milyen egy keresztény család II ”  

címmel. Célunk: családok megismerkedése, kapcsolatok erősítése, periférián élő csa-

ládok lelki megerősítése, beilleszkedésük segítése. 

Időpont: 2016.október 22. szombat 

Helyszín: Gagyvendégi képzési központ 

Tervezett program: 

 9.00  Gyülekező 

   Főzés indítása 

 10.00  Paraklisz 

 10.30  Tanuljunk együtt imádkozni 

   Előadó: Pacsai János 

 11.30  Hogyan nevelünk az egyházi iskolákban 

   Előadó: Barta József 

 12.00  Ebéd 

 13.00  Kézműves foglalkozás. ügyességi vetélkedők, kötélhúzás 

 15.00  Körmenet a kereszt körül evangéliumokkal 

 

 

 

 

„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 


