IV. évfolyam 4. szám 2017. április

Jertek merítsetek fényt,
a feltámadottnak világosságából,
És dicsőítsük Krisztust,
ki föltámadt hallottaiból!”

Minden KEDVES olvasónak és családjának
megújulást ajándékozó,
húsvéti örömöt kívánunk!
Az egyházközség parókusa és munkatársai
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A nagyhét belső ragyogása
A nagyhét ikonjai az egyházunk teológiai nyelve, mely sok üzenetet továbbit, a
szenvedés hetéhez.
A legfontosabb, hogy minden ikon arra
utal, hogy csak az Istent szabad imádnunk.
Ennek az imádásnak a vezetője az Egyház,
maga Jézus Krisztus az Isten- ember. A
Szentháromság második személye, aki megtestesült, ezzel biztosította számunkra a feltételét az átistenülésnek, hiszen az emberi
természetet átistenítette.
A feltámadás ikonja mutatja Krisztus
erejét, ami a szeretet, hihetetlen gyengédséggel ábrázolja, ahogyan megfogja Ádám
és Éva kezét és emeli őket, a mindent átfogó hatalom az Ő kimondhatatlan gyöngédségében válik nyilvánvalóvá. Isten nem haragos, gyűlölködő, erőszakos, szerződési kötelességet behajtó,
ahogyan néhányan látatni szeretnék, hanem emberszerető, aki a légmelyebb helyekre is alászáll, vállára vesz és a legmélyebb traumákból is meggyógyít.
Az ikonokon visszatükröződik az a fény, ami Istentől jön az emberbe, hogy megszentelje a testet és a lelket. Krisztus fénye a megszentelt
emberen keresztül halad át a teremtett világra, míg ezzel ellentétben a rajtunk embereken eluralkodó szenvedélyek okozzák az világ ökológiai problémáit. Az ikonokon nem az ebből fakadó szomorúság és a teremtés szenvedése jön át, hanem a dicsőség, melyet Pál apostol folytonosan emlékezetünkbe idéz:” A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását
várja. Hiszen a természet is hiábavalóságnak van alávetve, nem önként,
hanem amiatt, aki alávetette. De megmarad az a reménye, hogy a múlandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtés együtt sóhajtozik, és vajúdik
mindaddig.”(Róm 8,29-22)
Az a tény, hogy Jézus Krisztus belép az alvilágba kinyitja nekünk az ajtót, hogy kilépjünk gyötrelmes sötétségünkből, amelybe
az egyes ember a kétségbe esésével belép, s ebben az egzisztenciális
halálban személyes közösséget vállal velünk, anélkül, hogy eltörölné személyes szabadságot kivezet a gyötrelmes sötétségből a megértés fényébe.
PJ
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Ne feledkezzünk el a húsvéti kosárról, az
étel (pászka) szentelésről…
Húsvéti kosarak
A templomba fonott
kosárral érkezünk tele olyan
ételekkel, amelytől a nagyböjt folyamán tartózkodtunk. Az ünnepi liturgia végén, mindannyian, akik öszszegyűltünk, kérjük a papot
áldja és szentelje meg a
húsvéti eledelünket, hogy
otthonunkba hazatérve ezzel
ünnepeljük ezt a fényes ünnepet. A hagyomány alapján
az alábbi élelmek szerepelnek a kosárban: kalács,
Pászka, keserű saláta, sajt,
sárgatúró(szirka), vaj, sonka, bárány hús, kolbász, bor, só és piros tojás
vagy amit szeretnénk megszenteltetni. A hústermékek főttek, hogy ezen a
napon az asszonyoknak se keljen a konyhában tölteni a napot, hanem felszabadult ünneplés legyen.
Az ételeknek szimbolikus jelentése van:
Pászka-húsvéti édes kenyér, amely magát Krisztust szimbolizálja,
aki maga az „élet kenyere”(Jn6,35) Ez a kenyér általában kerek, arany barnára sült és kereszt díszíti.
A szirka és vaj az ígéret földjére emlékezetet, melyet Krisztus feltámadása újra megnyitott. „A tejjel mézzel folyó föld” (Ex3,17) számunkra az
Egyház, benne teljesül Isten Ígérete.
Hús általában sonka, kolbász, vagy bárány hús. A hús, mint gazdag
jutalom a böjt után „megette a húsvéti ..” A bárány emlékeztet minket
Krisztusra, akit keresztelő János úgy mutat be mint „Isten bárányát” (Jn1,36) A hús általában főtt, hogy ne terheljük főzéssel az ünnepnapot. Kolbász- fűszeres fokhagymás sertéshús utal Isten nagylelkűségére,
ennek jeléül füstölt, frissen főtt kolbászt szoktak a kosárba tenni. Szalonna
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füstölt fűszerezett, mely a legkövérebb része a húsnak a szuper bővelkedést fejezi ki, eszünkbe juttatva Jézus szavait:” Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen”(Jn10,10)
Főtt tojás kiemelkedő jelkép, hiszen ahogyan az a kis csibe kiemelkedik, széttörve a tojás héját úgy emelkedik ki az új élet a feltámadás napján a sírból. A hagyomány úgy tartja Mária Magdolna megjelent Tiberius
császárnak, piros tojást adott neki és így köszöntötte: Krisztus Feltámadt!
Az ünnepi asztalnál mi is a főtt tojást a mellettünk levőéhez ütjük és így
szólunk egymáshoz Krisztus feltámadt! és azt válaszoljuk: Valóban feltámadt, és az így keletkezett repedés mentés lehámozzuk a tojást. Akiknek
van tehetségük különleges módon díszítik a tojást különböző népi motívumokkal.
Vörös cékla és torma, szimbolizálja Jézus szenvedését és néhány
helyen cukorrépával édesítik, ami tovább viszi a gondolatainkat a feltámadáshoz.
Só- Krisztus a tanítványokra alkalmazza, hogy mi vagyunk a „föld
sója”(Mt513) Ahhoz, hogy a jó hír mindenkihez eljusson, nekünk kell terjeszteni Krisztus feltámadását, akkor válik majd a társadalom számára is jó
hírré, ha vállaljuk ezt a hívatást.
Ez egy hagyományos magyar görög katolikus kosár, amely még tartalmazhatja saját általunk fontosnak tartott élelmiszereket is.
PJ

Adománygyűjtés a szíriai keresztények megsegítésére
A szíriai keresztények megsegítésére hirdetett gyűjtést a Magyar
Görögkatolikus Egyház. A felajánlott összeggel Al-Dmeine al-Sarqije falu
áramellátásának
biztosításához,
a
templom tetőszerkezetének felújításához, valamint a legnagyobb szükségben élők terheinek enyhítéséhez szeretnénk hozzájárulni.
A 2011-ben kezdődött szíriai háború immár hat éve tizedeli az ország
lakosságát, dönti romba városait, maga alá temetve utakat, házakat, kórházakat, iskolákat, mecseteket, templomokat és a világörökség több ezer
éves kincseit. Az országon belül maradt, de lakhelyét elhagyni kényszerült
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emberek több mint 6 és fél millióan vannak, közel 5 millióan pedig nehezen
vagy egyáltalán nem megközelíthető területeken élnek, élelem, áram,
gyógyszer nélkül, életveszélyben.
Szíria lakosságának a konfliktus kirobbanása előtt körülbelül 8 százaléka volt keresztény. Ők az Iszlám Állam által elfoglalt területeken szisztematikus népirtás áldozatai lettek, akik túlélték a városok bombázását, az
utcai harcok elől a környező falvakba menekültek, amelyekből azonban a
közlekedés, az iskolába járás, gyógyszerek beszerzése és az orvoshoz való
eljutás is rendszerint lehetetlen feladat. Al-Dmeine al-Sarqije Homsz és alKuszejr között található apró, ám ősi keresztény település. A közeli városokból sokan kerestek itt menedéket rokonoknál, barátoknál.
Kérjük, hogy akik tehetik, járuljanak hozzá a Görögkatolikus Egyház
adománygyűjtéséhez, amelyet személyesen juttatunk el Al-Dmeine alSarqije lakóihoz. Az összegből a falu áramellátásának biztosításában és a
templom tetőszerkezetének renoválásában szeretnénk segítséget nyújtani,
illetve a legnagyobb szükségben élők terhein enyhíteni.
Adományaikat a CIB Bank számlájára várjuk:

10702071-69121841-51400006
A megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „szíriai keresztények”.
Köszönjük!

Olvasd naponta a Szentírást!
2Kor 4,6-15 Isten, aki azt mondta: „A sötétségből világosság ragyogjon fel”, maga támasztott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus
Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy
a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak.
Mindenfelöl szorongatnak minket, de agyon nem
nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem
esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk; földre terítenek, de el
nem veszünk; mindig hordozzuk testünkben Jézus
halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen
testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelen
halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Tehát bennünk
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a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet.
Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amiről
írva van: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk.
Hiszen tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, minket is
fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre
többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.

Imádkozzunk együtt!
Adjunk hálát az Úrnak
MÉLTÓ ÉS IGAZSÁGOS Téged magasztalni, Téged áldani, Téged dicsőíteni,
Neked hálát adni, Téged imádni uralkodásod minden helyén. Mert Te
vagy a Kifogyhatatlan, Kifürkészhetetlen, Láthatatlan, Megfoghatatlan,
Örök és Változhatatlan Isten, Te, s a
Te Egyszülött Fiad és Szentlelked. Te
bennünket a nemlétből létrehoztál, s
miután elestünk, ismét fölemeltél, és nem szűntél meg mindent teljesíteni,
amíg a mennyekbe föl nem vittél, és jövendő Országodat nem ajándékoztad nekünk. Mindezekért hálát adunk Neked, Egyszülött Fiadnak és Szentlelkednek reánk árasztott összes nyilvános és nem nyilvános jótéteményeidért, melyekről tudunk, s amelyekről nem tudunk. Hálát adunk Neked ezen
szent szolgálatért is, melyet kezünkből elfogadni méltóztattál, noha Neked
az arkangyalok ezrei, az angyalok miriádjai, a hatszárnyú, sokszemű, fennlebegő, szárnyas kerubok és szeráfok szolgálnak győzelmi éneket énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván: Szent, szent, szent a seregek
Ura! Teljes az ég és a föld a Te dicsőségeddel! Hozsánna a magasságban!
Áldott, Aki az Úr nevében jő! Hozsánna a magasságban! Ámen
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Eseménynaptár
Április 10-11 Lelkigyakorlat- Vakles Attila atya
Április 11. Kedd 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.
Április 12. Nagyszerda Előszenteltek után a betegek kenetének nyilvános
kiszolgáltatása.
Április15. Nagyszombat: Szentsír látogatása- egész nap nyitva a templomtemetkezzünk el Isten csendjébe.
Április 16-22. Fényes hét, nincs böjt.
Április 20-23 zarándoklat
Április 23. Szent György nagyvértanú ünnepe, búzaszentelés.

Kispapok kirándultak hozzánk
2017. március 15.-én Gagyvendégibe majd a templomunkba látogattak a
Nyíregyházi Szent Atanáz Főiskola növendék papjai. Bejárhatták a Szép
Cserehát részeit, gyönyörködhettek az eléjük táruló tájakban. A közösen
elfogyasztott ebéd után Egyházunkban liturgián vehettek részt ahol sok
résztvevő hallgathatta a kántorkodásukat, majd lelkileg feltöltődve tértek
vissza a szemináriumba. Köszönjük a jelenlévők részvételét és külön köszönet, akik valamilyen formában hozzájárultak a nap lebonyolításában.

Vissza az alapokhoz- projekt bemutató
2017. március 23-án Gyermekek a családban címmel tartott előadást Böjte
Csaba, ferences rendi szerzetes az Encsi Görögkatolikus Parókia és az Abaúj Leader Egyesület Vissza az alapokhoz című pályázat nyitó rendezvényén. Pacsai János Esperes köszöntötte a megjelenteket. Majd énekkarunk
erdélyi dalokból összeállított énekeivel színesítette a programot.
Zavadni Ferenc az Abaúj Leader Egyesület elnöke beszéde következett.
Végül Dr. Ódor Ferenc az Encsi Járási Hivatal vezetője a példamutatásról, a
családok szerepének a fontosságáról beszélt. Majd Böjte Csaba atya tartotta meg előadását.

Nevelőszülő hálózat számára nagyböjti lelkinap
A rendezvény az Encsi Görögkatolikus templomban folytatódott 18:00 órától. Ahol szentmisét mutatott be és elmélkedést tartott „gyermek a családban” címmel Böjte Csaba atya, amit a Role zenekar kísért énekeivel. Mindenkinek köszönjük a részvételét, külön köszönet a hívek hozzájárulásáért.
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Szociális dogozók lelki délutánja
2017. március 29.-én 14:30 órai kezdettel a szociális gondozókért
ajánlott fel az előszenteltek liturgiáját Pacsai János Esperes úr. Előadást
tartott a szociális munka hivatásáról. Kívánt nekik további erőt és kitartást
a feladataik ellátásáért.

Varga Rita rovata:

Április – Szent György hava – Bika hava

Április szeszélyes, bolondos hónap. Emberre is mondják: „Szeszélyes,
mint az áprilisi idő.” A csízió azt tanácsolja: „Senki áprilisi szemmel ne tekintsen felebarátjára!” – azaz ne szeszélyeskedjen.
Április, ez az emberemlékezet óta bolondnak, szeszélyesnek, változékonynak tartott hónap végre elhozza a napot, vége a komor télnek. Mivel
áprilisban még sok a csapadék, a nép „fosos”–nak becézi. A gazda azonban
örül az esőnek, mert azt tartja: „Áprilisi esőzés kergeti a fagyot.”
Népi megfigyelések:
- április esője elkergeti a fagyot
- áprilisi hó, nem jó
- áprilisi hó trágyáz, márciusi szalmáz
- április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves
- lucskos áprilist, virágos május és száraz június követ
- áprilisban hét tél, hét nyár
- áprilisi zivatar kergeti a fagyot
- hideg április, rossz esztendő
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1.- Hugó napja
A naptárreformok előtt évkezdő napnak tartották. Vidáman, mókázással, bolondozással ünnepelték a természet megújulását, újjáéledését.
Mióta a naptárreformmal január 1. Lett az évkezdés ideje, április elvesztette évkezdés funkcióját, csak „komolytalan újév", bolond nap lett.
6.- Vilmos napja
Termésjósló nap révén figyeljék az időjárást. Ha esik az eső, szűk
lesz az esztendő – vélik Szerémségben az öregek.
12.- Száznap ~ Gyula napja
Az év századik napja. Mivel féregűző nap, Bácskában, Baranyában a
tisztaság, a takarítás napja. Kitakarítják a lakást, kiűzik a férgeket a lakásból, istállóból. Az emberek, a lovak megfürdenek, a teheneket leöntik, lemossák.
14.- Tibor napja
Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, a rét is kizöldült, akkor jó szénatermésre számíthatsz – vélik a Muravidéken. Azt is megfigyelték, hogy
ezen a napon szokott megszólalni a kakukk meg a pacsirta.
24.- Szent György napja
Ez a nap a marha első kihajtásának, kiverésének, a legeltetés elkezdésének napja, a pásztor, a kanász, a juhász munkába állásának napja.
Harasztin pl. A pusztai kocsisok ezen a napon kötöttek szerződést a gazdákkal. Ilyenkor álltak össze a halászbokrok is Kopácson.
28.- Vitális napja
Egyszerű rámutató negyvenes nap. A bánátiak azt figyelték meg,
hogy 40 napig e nap időjárásához hasonló várható.
Dologtiltó nap is a férfiak számára. Semmit sem szabad vetni ezen a napon.
30.- Széna Kata napja
Katalin széna jelzője a siennai név magyar népetimológiás változata,
tehát Siennai Katalin napja. Időjósló és termésjósló nap is. Április – Szent
György hava Tavaszhó – Szelek hava – Báránytor (Rügyezés) hava
A böjt táplálkozási tilalmai sajátos étrend, ételféleségek kialakulásával járták együtt. Ide tartoztak a különféle zsírtalan rántással készült böjtös levesek, a savanyú káposzta és a savanyított gyümölcsök levének felhasználása, a kukorica fokozottabb szerepe a táplálkozásban. Jellegzetes
böjti étel volt Északkelet-Magyarország görög katolikusainak körében a kukoricalisztből készült zsámiska, Filkeházán a böjti macsánka (Petercsák
1985: 52), Komlóskán az olajban sült burgonya, az aszalt vadkörte
(dicska), alma (Bartha E. 1980: 49). Nagyböjtben a tésztafélék, a galuskák
is tojás nélkül készültek. A Cserehát északi részén a nagyböjtre egy-egy
család 25–30 liter olajat üttetett, az adventi böjt időszakában ennél kevesebb is elegendő volt. Tornahorvátiban gyakori böjtös étel volt az olajban
sült burgonya, a savanyú káposzta, a káposztás galuska, az olajos cibere,
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a hajas grulya (héjában főtt burgonya), a rázalék (főtt burgonya olajjal, savanyú káposztával, a tökkása (főtt tök-vagdalék kukoricakásával, esetleg
tejjel vagy vajjal ízesítve). Vasárnapi, ünnepi ebédnek számított böjtben a
hús nélküli töltelék, a lábatlan tyúk. Böjti csemege volt a főtt mákos kukorica. Alsóvadász jellegzetes böjti ételei közé tartozott a tojással, liszttel,
zöldséggel készített tőtelék leves, a krumplilángos és a pattogatott kukorica. Nyírbátorban és környékén a görög katolikusok zsírtalan kőtteseket,
csörgőket sütöttek.
Áprilisban szokott lenni a tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe, a
húsvét. A húsvét mozgó ünnep, vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőség
(március 21.) után következő holdtölte utáni vasárnapra esik.
A tavaszi ünnepkör legkiemelkedőbb jeles napjai a húsvét előtti, a
húsvéti és a húsvét utáni néhány nap. E napok szokásaiban a legnagyobb
szerep a víznek jut. A külsőleg, belsőleg tisztító, gyógyító víznek. A lányok
húsvét hétfői meglocsolása is tulajdonképpen szépség- és egészségvarázslás. A locsoló legények jutalma, az írott vagy csak pirosra festett tojás pedig
a termékenység szimbóluma. Érdemes itt feljegyezni Bod Péter véleményét
a tojásfestés szokásának eredetéről. „… A böjtben zsírozott, vajas tojást
nem lehetett enni, ami megmaradt, a húsvétban nagy örömmel ették, osztották jóakaróinak, s hogy kedvesebb ajándék legyen, meg is kezdték festeni.” Sok helyen nyoma van még a hajdani véráldozatnak is.
A nagyhét, a húsvét előtti hét virágvasárnappal kezdődött. Csantavéren ekkor zöld búzát szakítanak, beleteszik a mosdóvízbe, a lányok abban
mosakodnak meg, szép sima lesz az arcbőrük. Nagycsütörtökön ” a harangok Rómába mennek”, azaz, minden templomban szünetel a harangozás,
a gyerekek gonoszűző kerepléssel mentek végig az úton.
Barkaszentelés
Magyarországon a szentelt pálmát a barka helyettesíti, a pap a megszentelt barkaágakat kiosztja a hívek között, Zemplénben, Abaújban a
szenteltbarkát a szobában a szentkép alatt tartották.
Ősi varázsszernek is tekintették a barkát a parasztok, rontás, betegség, villámlás ellen.
Régi locsolóversek
E háznak kertjében van egy rózsatő
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő
Vizet öntök a fejére
Szálljon áldás a kezére
Az Istentől kérem
Piros tojás a bérem.
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
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A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
Szirka- görögkatolikus húsvéti eledel
A sárgatútó egy erősen valláshoz kapcsolódó, húsvéti étel. Főként a
görög katolikus vidékeken ismert, többek között a Hajdúságban és Szabolcs
-Szatmár-Bereg megyében. Ezeken a vidékeken annyira elterjedt, hogy
akár a római katolikus vallásúak is elkészítették (és készítik a mai napig), a
húsvéti vallási szokások jegyében. Több néven ismert: sárga- vagy
édestúró, túrócska, illetve szláv eredetű szóval szirikk vagy szirka.
Hozzávalók: 1 liter tej,10 egész tojás,kevés cukor,só
Elkészítése:A tejet felforraljuk. Mire felforr, a tojásokat kicsit elkeverjük,sózzuk, ízlés szerint cukrozzuk, majd beleöntjük a forró tejbe, és kevergetve újraforrásig főzzük. Ekkor levesszük a tűzről, konyharuhába öntjük és
lecsepegtetjük. Hidegen szeleteljük.
Jó étvágyat!

/ Varga Rita/

A Görög Katolikus Egyház ünnepi szertartás rendje

HÚSVÉT 2017
„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 elmélkedéssel és gyónási lehetőséggel
Nagykedd:
6.00 Utrenye I. imaóra. Délelőtt: beteg ellátás
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedéssel és gyónási lehetőséggel
Nagyszerda:
6.00 Utrenye I. imaóra
17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedéssel és gyónási lehetőséggel
Betegek kenetének kiszolgáltatása
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
6.00 Utrenye I. imaóra
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
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18.00 Az Úr szenvedéséről szóló 12 kínszenvedési evangélium
Nagypéntek: Jézus Kereszthalálának napja, örömhírvétel ünnepe szigorú
böjti nap délután
7.00–kor végezzük a királyi imaórákat
17.00 Sírbatételi vecsernye körmenettel
21.00 Kis esti zsolozsma
Nagyszombat: Krisztus alvilágba leszállása- Szent sír látogatás (egész
nap nyitva templom)
7.00 Jeruzsálemi utrenye a szent sírnál
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével, Keresztelések
23.45 Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel
Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
8.00 Idősek otthona- pászkaszentelés
9.30 Keresztelés, Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonjának éneklése
10.00 Ünnepi Szent Liturgia, utána pászkaszentelés az udvaron
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét hétfő:
Húsvét kedd:
9.00 Utrenye
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, miroválás 10.00 Szent Liturgia, utána húsvéti körmenet
17.00 Alkonyati zsolozsma
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: 8.15 ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés
Forró
Húsvét hétfő: 11.15 Szent Liturgia, miroválás
Fáj
Húsvét kedd: 11.15 Szent Liturgia, miroválás
Fügöd:
Nagypéntek: 14.30 Sírbatételi imádság Szent Sír látogatás 14.30-16.00
Húsvét vasárnap 7.30 pászkaszentelés

„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

