III. évfolyam 9. szám 2016. szeptember

Szeptember 1-e az egyházi év kezdete
Ezen a napon emlékezünk
Oszlopos Szent Simeonra, aki 56
évével bizonyította, hogy rövid idő
alatt is az erények magasságába
lehet jutni. Több ezer embert vezetett Istenhez, Isten ismeretére,
azóta is sokan keresik az ő közbenjárását, lelki hasznuk miatt.
Az ő életmódjából kiderül,
hogy a szentek hogyan gyakorolták a lelkipásztori és missziós
munkát. Megmutatta, hogy a leghatékonyabb módja az életet adó
szó, mivel ez kitisztítja a szívet, és
betölti kegyelemmel. Nem célja az
emberek közelében lenni, kereste
a nyugalmat. Az ő szavai figyelmeztetések, vigasztalások, gyógyuló sebek. Az ő imádságai meggyógyították az embereket fizikailag és mentálisan is. Az intenzív imádság és az önzetlen,
alázatos szeretetnek van üdvözítő hatása, így ők a legnagyobb jótevői az emberiségnek. A legnagyobb probléma minden korban az élet értelmét megtalálni. Meggyőzi
az embereket arról, hogy minden ember életének van értelme,
rámutat annak céljára, érdemességére.
Pacsai János protopresbiter
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Elkezdődik a 2016/2017 iskolai tanév
Az imádkozó keresztény ember a mindenható Jézus Krisztusra tekint fel. Az ő szent tanítása ad eligazítást az élethez.
Rátekintünk és tőle várjuk, hogy megáldja az esztendő körforgását, mert ő, amit akar, mindent végbevisz. Ezen a napon
kezdődik az iskolai tanév is. Jó lenne, ha a szülők ebben az évben nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek lelki nevelésére, vagyis a hit és erkölcs oktatására.
Pacsai János parókus

Hogyan kezeljük a gazdagságunkat?
Nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodunk a saját gazdagságunkról, hogy észre vegyük melyek az alapvető szükségletek az életünkhöz. Az alap egy igazságos társadalom részéről, amely minden személyt megillet az alábbiak:
1. tiszta környezet
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2. megfelelő mennyiségű víz
3. ruházat
4. tápláló élet tápláló egészséges étel
5. menedékhely (otthon, lakás)
6. egészségügyi ellátás
7. kommunikáció
8. világítás, üzemanyag /energia)
9. az oktatáshoz való hozzáférés
10. kulturális és személyes elkötelezettség
Nekünk ezek a szükségletek már teljesültek és talán még
sok egyebet tudnánk hozzásorolni, mi gazdagok, vagyunk. Kár
hogy tele van a szívünk elégedetlenséggel, hiszen mi ahhoz a
szűk, gazdag réteghez tartozunk, ami a világnak egy tizede.
Gondoljunk bele, hogy ki adta nekünk a kommunikációt, ki adja az egészséget, hogy legyen erőnk dolgozni. Ki az, aki megáld sikerekkel és teljesülnek a vágyaink. Persze a mindennapi
kenyérhez kell a szorgalom az intelligencia, de életünk fő forrása Isten segítsége, a kegyelem. Sose felejtse: Légy hálás
Istennek, hogy te ebbe a 10%- ba születtél. „A gileádi
Barzilláj fiai iránt azonban légy hálás: asztalodnál egyenek,
mert előzékenységet tanúsítottak irántam, amikor Absalom bátyád színe elől menekültem.” (1Kir2,7)
Hogyan érhetném el, hogy hálás legyen a szívem azokért
a javakért, amit a világ legtöbb embere nem tud élvezni. Ha
arra gondolok, hogy a szerencsés helyzetem Isten ajándéka,
akkor egy alázatos szív kezd kialakulni bennem. A szerencse
Istennek a művész neve, ezért neki jár a köszönet. Talán a
probléma abból adódik számunkra, amikor a jólétnek a rabszolgájává válunk és nem az élet fenntartására koncentrálunk,
hanem a jólét növelését helyezzük előtérbe. Nem alkotni akarunk Istennel, hanem egyre többet birtokolni. Amikor így teszünk a mi szívünk is megsérül és a gazdagságtól egyre
jobban terheltek leszünk és elkezdünk félelemben élni.
Talán ezért mondja Jézus hogy veszélyes ez az emberi léleknek. „Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: »Bizony, mondom
nektek: a gazdag ember nehezen tud bemenni a mennyek or-
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szágába.”(Mt19,23) „Mert akik gazdagok akarnak lenni, kísértésbe esnek, kelepcébe, sok haszontalan és káros kívánságba,
amelyek
pusztulásba
és
romlásba
döntik
az
embert.” (1Tim6,9)
Amikor imádkozol, akkor ne a földi bőséget kérjed az Istentől a vagyonban való növekedést, hanem azt hogy az életed teljesedjen, növekedjen. Amikor felismerjük és emlékezünk, hogy Istentől jön minden, Isten tulajdona minden, akkor
mi a saját bőségünket megfelelő módon tudjuk használni és
megmarad alázatosságunk. A szívünk mélyén rá kell találnunk,
hogy Isten miért áldott meg vagyonnal és gazdagsággal. Isten
országának mi ezzel kapcsolatos a célja? Hol kell ezt kamatoztatnunk?

Imádkozni kell azért, hogy megfelelő módon tudjam az ő akarata szerint a vagyont, a jólétet használni.
Csúnya szóval mondhatjuk, hogy Isten elvárja azoktól, akiket
megáldott, hogy segítsen másoknak az alapvető 10 szükségletnek megfelelően.
Érdemes lelkiismeretvizsgálatként elolvasni (Lk16,19-26)
a szegény Lázár és a gazdag ember szükségletét, amely megfelelően tükrözi annak a felelősségét, aki sokat kap. Be kell
vallanom, hogy saját életemben is folyamatos küzdelem és lelkiismeret vizsgálatra késztet, hogy hogyan tudok jó sáfárra
lenni azoknak a javaknak, amikkel Isten megajándékoz.
Pacsai János parókus
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Szeptember 8. – Az Istenszülő születése
„Parancsod
Istenem,
örömmel
tölti
el
szívemet” (Zsolt39,9). A mennyekben lakó örök Isten, mielőtt egyszülött Fia emberré lett volna, hogy az emberek között lakozzék, előtte a földön elkészítette emberi lakóhelyét, az Istenszülő Szűz Máriát. Szent Fiának földre születése előtt kb. 18
évvel a világra engedte születni azt a szeplőtelen szüzet, aki
anyja lesz a világ Megváltójának. Ezt a születésnapot ünnepli
ma a keresztény Egyház, örvendezve Isten gondviselő emberszeretetén.

Szeptember 14. – A Szent Kereszt
világraszóló felmagasztalása
Az Egyház ezt az ünnepet kezdetben az Úr keresztje megtalálásának emlékére rendelte el. Egy idős zsidó útmutatása
alapján sikerült megtalálni egy gödörben Jézus és a gonosztevők keresztjét. Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket. Jézus keresztjének érintésére az asszony
meggyógyult. Utána már egy temetésre vitt halottnál tették
meg ugyanezt. Az igazi kereszt érintésére a halott feltámadt.
Ez a megtalálás Húsvét közelében történt, ezért eleinte Húsvét
2. napján ünnepelték. A feltámadás templomának felszentelésétől, 335-től az ünnepet a következő napra tették, és ezért
ma is szeptember 14-én van.
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Szeptemberi programok
Szeptember 1. Egyházi év kezdete
Szeptember 4. Iskolás gyermekek megáldása a Liturgia után
Szeptember 8. Kisasszonynap – Mária születése ünnepe, új
termények megáldása
Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Szeptember 17. 16.00 esküvő

Szent Mihály hava- őszelő- szeptember
Szeptemberrel kezdődik az ősz, sok népi mondás kapcsolódik
hozzá. „Szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember.” Ha hűvös az idő, azt szokták mondani:
„Megnézi szeptember, miért dolgoztunk a nyáron.”
Szeptember1. Egyed napja
A tizennégy segítőszent egyike.
A szoptató anyák védőszentje, a bűnösök szószólója, a jószág
patrónusaként tisztelték. Ehhez kapcsolódó tréfás találós kérdés: Mikor van a túrós csusza neve napja? Egyed napján.
Szeptember 4. Rozália napja
Szűz Szent Rozália a katolikus barokk népélet kiemelkedő
alakja, a járványos betegségek hazai védőszentje.
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Szeptember 8. Kisasszony, vagy Kisboldogasszony napja
Szűz Mária születésének napja.
Egy középkori legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok
zengenek a mennyekben. Tápén sok asszony, még manapság
is kimegy a Tisza partjára napkeltét várni, s akinek „érdeme
van rá”, a fölkelő napban megláthatja Máriát, sugarai rózsát
szórnak, másfelé virrasztottak az asszonyok. Ősi pogány őszkezdő nap, a fecskék összesereglenek, hogy dél felé vegyék az
irányt, ezért „fecskehajtó Kisasszonynak” is nevezik.
Szeptember 12. Mária neve napja
Számos templom és kápolna helyezte magát a Mária név oltalmába, ezért gyakori búcsúnap is, mely jó alkalom a vendégeskedésre. Kunsziget vénei azt tartják, ha ezen a napon szép az
idő, akkor a vénasszonyok nyara hosszú és derűs lesz.
Szeptember 21. Máté-napja
Máté evangelista emléknapja. Máté vámszedő volt, mielőtt Jézushoz csatlakozott, ma is több Vámos nevű település védőszentje.
Máté hetén volt a legjobb búzát vetni, vetés előtt imádkoztak
és keresztet vetettek a jó termés reményében.
Ha Máté napján tiszta az idő, esztendőre sok bor lesz.
Máté-napi verőfény jó szürettel jár.
Szeptember 25. Gellért napja
Gellért bencés szerzetesként érkezett Szent István király udvarába, a király tanácsadója, Imre herceg nevelője, később
Csanád első püspöke lett. Szent István halála után belső harcok, vallási és trónviszályok voltak, melynek következtében a
lázadók kivégezték, a Dunába taszították a ma róla elnevezett
magas hegyről. Holttestét Csanádra vitték, egy ereklyéjét ma
is őrzi a szegedi Fogadalmi Templom.
Szeptember 26. Vencel
A csehek királya, nemzeti szentje, hazánkban is közismert. A
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legenda szerint a szőlőt saját maga szüretelte, préselte a miseborhoz, így nálunk is a szőlőhegyek védőszentje lett.
Szeptember 29. Mihály napja.
Szent Mihály főangyal, arkangyal, mennyei fejedelme, az egyház oltalmazója, küzdelmeink pártfogója. A világ végén harcolni fog minden keresztény lélekért, hogy kiragadja a sátán
karjából. Ő teszi mérlegre az ember jócselekedeteit, gonoszságait, ő az Utolsó Ítélet arkangyala, két kezében karddal és
mérleggel ábrázolják.
Az időjárásban is változás áll be, úgy tartják, hogy szent Mihály –nap után: „Egy icce víz, két icce sár.” Aki Szent Mihály –
nap után szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot. Ha
Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha
szét, akkor enyhe. Országszerte emlékezetesek voltak a
szentmihályi vásárok, itt árultak a vargák, csizmadiák, kádárok, szíjártók, szűrszabók. Forrt már a bor, főzték a pálinkát
készülődtek a lakodalomra, Mihály a lányoknak jegykendőt
hozott, még Katalin nap előtt megtartották a szabadban az esküvőt.

Vers nemcsak gyerekeknek!
Cicabetű

Iskolába ballag
a kis egérke.
Mennyi mindent tömnek
majd a fejébe!

Gömbölyű a bohóc
hasa – ez a bé.
Kerek, mint a cica
farka – mondjad cé.

Tanító úr lassan,
szépen oktatja,
az ábécét lapra
le is rajzolja.

A cicától a kis
egér megijedt,
félelmében könnye
is majd eleredt.

Cicás lapot gyorsan
szájába tette.
Az ábécét lappal
együtt megette.

/ Varga Rita /
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Olvasd naponta a Szentírást!

Lk16,19-26: 19Volt egyszer egy gazdag ember. Bíborba, patyolatba öltözködött, és mindennap fényes lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is,
aki ott feküdt a kapuja előtt, tele fekélylyel. 21Szeretett volna jóllakni abból, ami
a gazdag asztaláról lehullott, de csak a
kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 22Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére
vitték. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23Amikor a pokolban a kínok közt
föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és a keblén Lázárt. 24Ekkor felkiáltott neki: ‘Atyám, Ábrahám! Könyörülj
rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse a nyelvemet, mert kínlódom ebben
a lángban!’ 25Ábrahám ezt felelte neki: ‘Fiam! Emlékezz csak
vissza, hogy életedben elnyerted javaidat, Lázár pedig ugyanígy a rosszat; ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.

Imádkozzunk együtt!
Esti ima (Péter sztudita szerzetes imája az Istenszülőhöz) Eléd borulva esedezem hozzád, tisztaságos
Istenanya, én eltévelyedett. Te tudod, Királynőm, hogy szüntelenül vétkezem s haragítom Fiadat, az én Istenemet, és sokszor, midőn bánkódom is, hazugnak találtatom Isten előtt és reszketve aggódom: nem fog-e az Úr végre elveszíteni, — órák múltán pedig ismét ugyanazokat
cselekszem. Ezeket tudva, ó Nagyasszonyom és
úrnőm, Istenszülő, kérlek: irgalmazz nekem,
erősíts meg engem és add meg, hogy jól cselekedjem. Hiszen te, Nagyasszony, Istenszülő, jól
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tudod, hogy gonosz cselekedeteimet teljesen meggyűlöltem s
minden gondolatommal az én Istenem törvényét szeretem, de
nem tudom miért, óh, tisztaságos Úrnőm, azt is szeretem,
amit gyűlölök, s a jót kerülöm el. Ne engedd hát, Tisztaságos,
hogy az én akaratom teljesüljön, mert helytelen az, hanem legyen a te Fiad, az én Istenem akarata! Az üdvözítsen, az tegyen érdemessé, az adja meg nekem a Szentlélek malasztját,
hogy mostantól a tisztátalan cselekedetekkel fölhagyva, életem hátralevő részét Fiad parancsai szerint éljem le, kit illet
minden dicsőség, tisztelet és hatalom, az ő kezdetnélküli Atyjával, jóságos, életteremtő, Szentlelkével együtt most és
mindörökkön örökké. Ámen!

Lelkigyakorlat-kántor ébresztgető

Püspök Atya azt mondta a lelkigyakorlat megkezdése
előtt, hogy a világon az egyik legszebb dolog az éneklés. Gondolom így akart minket buzdítani az éneklésre, mert az a jó
kántor, aki szépen énekel, nem pedig az aki ordibálva énekel.
Az éneklés előtt mindig bemelegítettünk és csak utána kezd-
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tük el gyakorolni a mise énekeket. Az első nap délutánján 4 x
50 percet énekeltünk 20 perces szünetekkel. A második nap
reggeli után énekeltünk a 11:00 órás miséig. Ott úgymond
ilyen elő vizsgát csináltunk, vagyis megnéztük, hogy mit haladtunk abban a szűk 1 napban. Visszajöttünk a templomból
és együtt ebédeltünk. Ebéd után volt egy 2 órás szabadidő.
Abba a szabadidőbe kimentünk a pályára focizni. Visszajöttünk, elkezdődtek a további lelkigyakorlati órák. Majd aztán
vacsoráztunk és kimentünk a pályára focizni. Majd aztán Püspök Atya 21:00-kor tartott egy kis rövid elmélkedést. Másnap
reggeli ugyanígy történt, gyakorlás majd mise következett.
Ott a 8. hangot gyakoroltuk, és a halotti misét. Majd ugyanúgy, mint tegnap volt egyéni éneklés is. Akkor volt az, amikor
nevettünk egymáson, mert annyira nem tudtunk énekelni.
Püspök Atya erre azt mondta nem az a nevetséges, aki másokon nevet, hanem az, aki nevet a másikon. Erre nagy csend
lett és senki, nem mert nevetni, hanem meghallgattuk egymást. Majd Püspök Atya elmesélte hogyan tanult meg énekelni: amikor Ő még kispap volt akkor született meg az öccse
Dénes, így tőle tanult meg énekelni, mert a gyerekek kis szavakban úgy beszélnek, mintha énekelnének. Ezt követően átmentünk a 11:00-ás misére. Aztán ebéd következett. Utána
Püspök Atya is elköszönt és hazament. Mi utána még játszottunk fociztunk, majd mi is hazatértünk. Nagyon jól telt ez a 3
nap!
Pacsai Cirill

Role zenekar Gagyvendégiben
Meghívásunkra augusztus 16-án koncertet tartott Gagyvendégiben a Székely Role zenekar. Ezt a szervezés köszönet
nyilvánításként szántuk mindazok számára,akik bármilyen formában segítettek minket a kúria rendbe tételében. A közel
200 fő igazán jól érezte magát, nagyon jó hangulatot teremtett az erdélyi zenekar, kellemes időben, lírai környezetben élvezhettük a magukat rock zenekarnak való Role előadását. A
koncert után egy kis vendégül látásra is volt alkalom, nagyon
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finom babgulyás, és felajánlott sütemények, melyeket mindenkinek köszönünk. A cd-jük megvásárlására és további adományozásra is volt lehetőség. Fontos kérdés Pacsai János
parókus életében, hogy ezt a magára hagyott vidéket felkarolja, és ez a Gagyvendégi kúria megvásárlásával megvalósulni
látszik. További tervei vannak a jövőre nézve, és további koncertek is vannak kilátóban. Az este folyamán Dr. Ódor Ferenc
az Encsi Járási Hivatal Vezetője is beszédet mondott. Nagy
dolognak tartja ő is ezt a kezdeményezést, és ahogyan tudja
támogatja.
Szenderné Veréb Zsuzsanna közösségi munkatárs

„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

