
IV. évfolyam 12. szám  2017.  december 

Karácsony éjszakája, ahol megtaláljuk békénket 

Szolovjov írja, hogy egyszer a 
lelki vezetőjéhez ment a kolostorba. 

Késő éjszakába nyúlóan 
elbeszélgettek.  Visszaindulva a 

koromsötét folyosón nem találta a 
celláját. Mást nem akart felverni, 

megvárta, míg hajnalodik. Amikor 

ez első derengésben felismerte 
cellája ajtaját, és rátette kezét a kilincsre, megértette, hogy 

Isten fénye nélkül csak tapogatózunk. Igazi otthonunkat 
nehezenA fenyegetések az ostromlottságuk nyugtalanságuk 

szorongatásuk bizonytalanságunk eluralkodik rajtunk akkor 
nem tudok kinyílni Isten szent akarata előtt. Ahogy Dávid 

próféta mondja a békét benne találjuk meg. Isten olyan 
mélyen hajolt az emberhez hogy megtudja ajándékozni hogy 

maga is emberré lesz. „Ő, a mi békességünk a kettőt eggyé 
forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az 

ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében,” (Ef2,14) Ha 
azon az úton haladunk amit Jézus Krisztus megmutatott 

nekünk akkor ez az alázat a leghatékonyabb eszköz a 
kegyelem megszerzésére Lehet hogy ma még sötét barlangnak 

érezzük magunkat de amikor Isten belép az életünkbe egyre 

világosabban látjuk az értelmezéseket és az irányt Isten Igéje 
a béke fejedelme újra közöttünk akar lenni hiszen értékes 

ajándékot hoz azt a belső békét amit a mennyországban 
elvesztettünk. Ez az a békesség ami után legjobban vágyik az 

ember.  
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Mit vásárolunk a lelkünknek? 

Mit használ az, ha Krisztus csak a szent 
Szűzből születik meg, de nem a saját ben-

sőmben? 

 A szentírás végén azt ígéri Jézus: „Aki 

megnyitja ajtót, ahhoz bemegyek” Szedjük 
össze magunkat mi is, és kezdjünk el 

készületünket: befogadni a hozzánk érkezőt. 

Mert „akik befogadják hatalmat kapnak, hogy 
Isten fiaivá legyenek.” A keresztény ember 

nemcsak testből és lélekből áll, hanem 
hozzátartozik a Szentlélek is. Ahogyan az 

áldott állapotban lévő asszony érzi és tudja, hogy már nem 
egyedül van, ugyanúgy a keresztény ember is érezhetné a 

benne levő Szentlelket. Egyházunk ma is fölvállalja az 
Istenszülő követését. Ezért vajúdik az egyház mindaddig, amíg 

bennünk ki nem alakul és meg nem születik Krisztus. 
Origenész II.sz-i egyházatya is kérdezi: „Mit használ az, ha 

Krisztus csak a szent Szűztől születik meg, de nem a saját 
bensőmben?" Szent Bazil liturgia egyik papi imája ugyanezt az 

örök karácsonyi gondolatot fogalmazza a meg: „Istenünk, 
taníts meg, hogy ..egyesüljünk Krisztusod szent testével s 

vérével, és hogy azokat méltóan vevén magunkhoz, az élő 

Krisztust őrizzük szívünkben lakóul s a Szentlélek 
templomaivá legyünk.” 

A pap a bűnök megbocsátásának eszköze 

Ferenc pápa: „a pap a bűnök megbocsátásának eszköze. 

Isten bocsánatát, amelyet az egyházban kapunk meg, egy 
testvérünk, a pap szolgálata révén nyerjük el. Ő is ugyanolyan 

ember, mint mi és szüksége van irgalomra. Valóban az 

irgalmasság eszközévé válik, nekünk adja az Atya Isten 
végtelen szeretetét. A papoknak is, a püspököknek is meg 

kell gyónniuk bűneiket: mindnyájan bűnösök vagyunk. A pápa 
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is elvégzi gyónását kéthetenként, mert a pápa is bűnös! – 

mondta a Szentatya, majd így folytatta: 

  A gyóntató meghallgatja, amit mondok neki, tanácsot ad, 

és megbocsát, mert mindnyájunknak szükségünk van erre a 
bocsánatra. Néha lehet hallani: van, aki azt mondja, hogy ő 

közvetlenül Istennek gyónja meg a bűneit. Igen, amint az 
előbb mondtam, Isten mindig meghallgat téged, de a 

kiengesztelődés szentségében elküldi hozzád egy testvéredet, 
hogy elhozza neked a megbocsátást, az egyház nevében 

történő megbocsátás bizonyosságát”. 

A pap által végzett szolgálat, amit Isten megbízásából 

végez el, azaz, hogy megbocsátja a bűnöket, nagyon kényes 
szolgálat. Megkívánja, hogy a pap szívében békesség 

uralkodjon; hogy ne bánjon rosszul a hívekkel, hanem legyen 
szelíd, jóindulatú és irgalmas; tudjon reményt kelteni a 

szívekben és főleg legyen tudatában annak, hogy fivére vagy 

nővére, aki a kiengesztelődés szentségéhez járul, 
megbocsátást keres.  

Ez olyan, mint amikor sokan Jézushoz mentek, hogy 
meggyógyítsa őket. Az a pap, aki nem rendelkezik ezzel a 

lelkülettel, jobb, ha nem szolgáltatja ki ezt a szentséget, amíg 
nem változtat magatartásán. A bűnbánó híveknek joguk van 

ahhoz, hogy a papokban megtalálják Isten megbocsátásának 
eszközeit.” 

Olvasd naponta a Szentírást!  

 Olvassa el a karácsonyi történet Mt. 2,1-18  
1Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király 

idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek 
napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol 

van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát 
napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki 

hódolatunkat.”3Ennek hallatára Heródes király 
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megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4Összehívta tehát a 

főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a 
Messiásnak születnie. 5„Júda Betlehemében – válaszolták –, 

mert így jövendölt a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje, 
egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz 

belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek 
pásztora lesz.” 7Erre Heródes titokban magához hívatta a 

bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag 
feltűnésének idejét.8Aztán elküldte őket Betlehembe: 

„Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a 
gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én 

is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok meghallgatták a királyt és 
útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, 

vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a 
gyermek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon 

megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket 

anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd 
elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént 

és mirhát. 12Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne 
menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza 

hazájukba. 

Imádkozzunk együtt!  

Minden gyertyagyújtáskor, így imádkozzunk: 

 Urunk Jézus Krisztus, ki születésedkor 
mindjárt felvetted a szegénység nyomasztó 

terhét, segíts, hogy e világ javai szívemet el ne 
ragadják, a szegénység pedig meg ne rendítse 

benned való hitemet, hanem úgy a jólétben, 
mint a szükségben tántoríthatatlanul alávessem 

magamat a te szent akaratodnak. Te, aki 
gyermekként jöttél világunkba, fogadd el tőlünk 

ezen imádságunkat, melyet szívünk mélyéből 
örömmel ajánlunk fel néked ajándékul. Méltass minket, akik 

születésedre készülünk, hogy életünk végén Téged, nem mint 
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jászolban fekvőt, hanem tökéletes Istent lássunk. Aki most 

békét ajándékoztál szolgáidnak, erősítsd meg egymás iránt 
való szeretetünket, olts ki minden irigykedést, 

ellenségeskedést és civódást. 

Mert te vagy a mi békességünk és menedékünk és téged 

dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és 
elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön 

örökké. Amen. 

Caritas csoport - karácsonyi ajándék 

 Meghirdettük a 

karácsonyi böjti időszakban 
a „karácsonyi veder 

akciót”. A böjti időszak 
során, amit önmagunkon 

megspórolunk, azt ebbe a 
vederbe elhelyezzük, és 

december 18-ig, a templomba visszahozzuk, hogy Karácsonyra 
az Egyházközség szegényei közt szétoszthassa a caritas 

csoport. Várjuk azok jelentkezését, akik a caritas csoportban 
szívesen tevékenykednek, és egyben köszönjük azoknak 

áldozatos felajánlását, akik a remény fénysugarát felcsillantják 
a nélkülözők számára az ünnep hajnalán.  

Templomfűtés 

 A téli hónapok első vasárnapján a 

templom és kápolna 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.  

Egyházközség Képviselőtestülete 
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December 6-án, Mikulás a gyermekeknek 

 Egyházközségünk egy kis mikuláscsomaggal kedveskedik 
a gyermekeknek, melynek átadása dec. 6-án az esti liturgia 

után történik. Kedves hittanosok, szeretettel várunk titeket és 
testvéreiteket! 

December 17. Templom búcsú 

 A templom búcsúi ünnepünk december 11-ére esik ebben  
az évben. 16-án szombaton 17.00 Liturgia elmélkedéssel és 

vecsernye, alatta  gyóntatás. Több pap is fog gyóntatni. Az 
ünnepi szent Liturgia december 17-én vasárnap 11-kor 

kezdődik, melyet Demkó Ferenc helynök atya, az munkácsi 
egyházmegye helynöke végez. Szeretettel Várjuk azokat is, 

akik ritkábban jutnak el a templomba…. 

December 20. karácsonyfa öltöztetés és 
nagytakarítás 

 Ebben az évben is reményeim szerint 

egy csudaszép fenyőfát kapunk(?) ajándékba, 
amelynek templomba helyezése december 20

-án, szerdán délelőtt történik, és utána lesz a 
templomnak a nagytakarítása, melyre 

szeretettel várjuk azokat „akik házad 
ékességét szeretik”. 

Gyertyagyújtás vagy vecsernye? 

A karácsonyt megelőző böjti időben örömmel részt 

veszek az otthoni gyertyagyújtásokban, 

vagy szeretettel várom a családokat délután 
5 órakor kezdődő vecsernyére, ahol velük 

együtt imádkozunk egészségükért, a család 
békéjéért és üdvösségükért. Kérem, 

jelezzék előre, mely időpont/ nap felel meg. 



 7 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Karácsony előtti betegellátás 

   

 Az idén is december 20-án, szerdán délelőtt felkeresem az 

otthon fekvő betegeinket, kérem, hogy akinek családjában 
beteg hozzátartozó van, tájékoztasson arról, hogy 

felkereshessem, hogy a szentségekben, áldozásban és 
gyónásban részesülhessen ebben a szép ünnepben! 

 Eseménynaptár 

Dec. 04. Elsőáldozási megbeszélés 17.00 
Dec. 05. Mézeskalács kapu napja 

Dec. 06. Szent Miklós emlékezeteesti liturgia után a 
gyermekek megajándékozása 

Dec. 07. 15.00 papoknak lelki délután 
Dec. 08. 9.00 pedagógusoknak adventi lelki nap 

Dec. 09. Szeplőtelen fogantatás ünnepe 9.00 utrenye 10.00 
Szent liturgia 

Dec. 13. szerda 14.00 Nyugdíjas klub adventi lelki délutánja 

Dec. 16. Karácsony előtti lelkigyakorlat szombat-
gyónási lehetőség 17.00 órától  

Dec. 17. Templom búcsú 11.00 Szent Liturgia Demkó 
Ferenc helynök 

Dec. 17. 16.00 Gibárt adventi gyertyagyújtás 
Dec. 20. 8.00 Betegek ellátása és idősek otthona beteg 

látogatása: 10.00 megyei 11.00 városi 
Dec. 20. 12.30 adventi lelki délután Buzitán 

Dec. 22. Karácsony előünnepe- bűnbánati nap királyi imaórák 
Dec. 24. Karácsony szenteste a gyermekek Betlehemese 

Dec. 25. Jézus Krisztus születése, miroválás 
Dec. 26. Az Istenszülő emlékezete 

Dec. 27. Szent István vértanú emlékezete 
Dec. 27-jan 4-ig nincs böjt 

Dec. 31. Óévzáró hálaadás 

2018. Január 1. Újév, Szent Bazil ünnepe 
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Az Encsi Görög Katolikus templom 
karácsonyi szertartási rendje 2017 

Dec. 22. PÉNTEK: bűnbánati nap 
6.00 utrenye     7.00 Királyi imaórák 

Dec. 24. vasárnap : Karácsony előestéje  
9.00 Utrenye 

 10.00 Szent Liturgia 
15.30 Fügöd- karácsonyi imádság 

16.00 Méra- Szent Liturgia- Miroválás 
17.30 Csonka nagy alkonyati zsolozsma, betlehemes- 

gyermekeink játéka, családi kántálások 
 23.00 Nagy esti zsolozsma, lítia 

24.00 Éjféli szent Liturgia 
Dec. 25. hétfő: Jézus Krisztus születése 

 9.00 Utrenye- kántálás 

 10.00 Szent Liturgia- Miroválás 
11.15 Fáj- Szent Liturgia 

14.00 Öregek otthona-kántálás 
 17.00 Vecsernye 

Dec. 26. kedd Az Istenszülő emlékezete 
9.00 Utrenye 

 10.00 Szent Liturgia 
 11.15 Forró- Szent Liturgia 

 17.00 Vecsernye 
Dec. 27. szerda: Szent István főszerpap, első vértanú emléke-

zete 
9.00 Utrenye  10.00 Szent Liturgia 

Dec. 31. vasárnap: Óévzáró hálaadás 
8.30 Méra- Szent Liturgia 

9.00 Utrenye 

10.00 Szent Liturgia    
Jan. 1. hétfő: Urunk körülmetélése, Szent Bazil főpap emléke-

zete, polgári újév 
9.00 Utrenye  

10.00 Szent Liturgia 
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Ikonosztáz szentelés és névadás Mérán  

 November 4-ére nagy lendülettel és odaadással készültünk kis 

Kápolnánk megszentelésére. Már a reggeli órákban lehetett érezni, 
hogy a nap még fényesebben, még ragyogóbban világít, mert itt 
Mérán egy csoda fog történni. 

Délután négy órakor eljött az idő,hogy Orosz Atanáz Püspök Úr át-
lépte Kápolnánk küszöbét, hogy teljesítse küldetését, amit a mi 

Urunk rászabott, hogy a Pócsi Könnyező Szűzanya tiszteletére, az 
alkonyati vecsernye közepette felszentelje kis templomunkat. Ezt a 
kis esti ünnepséget soha nem fogjuk elfelejteni, mikor Püspök Úr 

megállt a királyi ajtóba érettünk emberekért, a békéért, és a kis Ká-
polnánkért imádkozni. A gyönyörűségtől könnybe lábadt a szemünk. 

A Tiszteletes asszony gyönyörű hangjától szinte mi hívek felemel-
kedtünk lélekben a Szűzanyához. 
Sajnos ebben a kiváltságban elég kevesen részesültek. Mi úgy ké-

szültünk, hogy özönleni fognak az emberek, de idézőjelben még ülő 
hely is volt. Azt látni, hogy nincs szüksége ez embereknek a Szűz-

anya közbenjárására, vagy pedig nincs mit megköszönni? Csak re-
mélni szeretnénk, hogy a mi Urunk születésének a várakozása több 
Testvérünket fog összehozni ebbe a Mennyországnak egy pici töre-

dékébe. 
Nagyon köszönjük az encsi görögkatolikus, és római katolikus hí-

veknek a részvételt, segítséget, önfeláldozást, mert nélkülük nem 
lett volna teljes az ünnepre való készülődés. 

A szertartás után volt egy kis agapé, ahol a Püspök Úr megáldotta 
az ételt, közben lehetőség adódott, hogy beszélgessünk vele, ami 

nagy megtiszteltetés volt a résztvevők számára. Mérai Hívek. 

A nevelőszülők találkozója 

 Pacsai János Esperes Úrra 

bízott nevelőszülőknek és 
gyermekeiknek a találkozójára 

2017. november 8.-án került 
so r  M ihá l y  és  Gábor 

főangyalok, és a többi égi erők 
ünnepének napján. Az este 

szent misével kezdődött 
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 melyben Esperes Úr kifejtette mennyire nagy szükségünk van 

hogy segédségül hívjuk az őrangyalokat akik megismertetik 
velünk Isten akaratát bevezetnek Isten titkaiba hogy 

szeretettben jó cselekedetekben és igaz lelkűségben éljünk 
teljesítve az Úr minden akaratát. Az őrangyalok ki vannak 

jelölve hogy megvédjék a hívő embert és a keresztségben az 
egyház imádságára Isten az egyház tagjának védőangyalt küld. 

Az őrangyalok segítenek hogy ne essünk el ha pedig 
megbotlunk a bűn kövén akkor segít hogy bűnbánatot tudjunk 

tartani és megvalljuk bűneinket ezzel segít bennünket 
felemelni és soha nem hagy el minket csak ha bűneinkkel 

elzavarjuk magunktól. Az őrangyalok mindig készek hogy 
segítsenek minket csak kérni-kérni kell őket. A mise után 

beszélgetésre, ismeretek bővítésére került sor majd mindenki 
jó kedvvel és lelkiekben feltöltődve tért haza.     

       Matesz Vincéné (munkatárs) 

Lelkigyakorlat Gagyvendégiben 

 2017. november 16-án  Szent Márton napján a 

munkatársak és azok akik 
sokat tesznek 

templomunkért kimentünk 
Gagyvendégibe, hogy így 

az év végén megálljunk 

egy kicsit elmélkedni, 
lelkigyakorlatot tartani, 

hálát adni az egész éves 
munkánkért.  Szent 

Márton napján nagy hagyomány a liba sütés „aki Márton 
napján libát nem eszik,  egész évben éhezik” tartja a mondás. 

Egyik munkatársunk, Broda Imréné által felajánlott libát 
sütöttünk ebédre melyet ezúton is nagyon köszönünk neki. 

Ennek az ünnepnek kapcsán Esperes Úr elmélkedésével zárult 
a napunk. 

      Matesz Vincéné (munkatárs) 
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Varga Rita rovata:  
NÉPI MEGFIGYELÉSEK, LEGENDÁK 

December - Karácsony hava Télelő - Álom hava - 

Istenfiak (Tárkányok hava) 

Nagy Károly szent hónapnak nevezte el decembert a 

nagykarácsonyi ünnepek alapján, amelyek az áhitatos szívek 
örömnapjaiból állnak. Ez a hónap a pihenés, megbékélés és a 

jó hangulat jegyében telt el, az emberek a családi tűzhely köré 
húzódtak, és élvezték a jól végzett munka megérdemelt 

gyümölcseit (már akiknek jutott belőle).  

Népi megfigyelések: 

- ha december lágy, esős, a vetés csak meglehetős 

- téli köd keleti széllel olvadást okoz, a nyugati szél meg fagyot 
hoz 

- fehér Karácsony, fekete Húsvét 
- lucskos karácsony rossz nyár, rossz termés 

- meleg Karácsony, hideg tél 
- ha Karácsony éjjelén keletről fúj a szél, marhadögtől félhetsz, 

ha északnyugati szél fúj emberhalál, ha déli szél fúj betegség, 
ha északi szél fúj, akkor pedig jó esztendő várható 
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VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 

MIKULÁS 

 

„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 

Piros bundás  

vén Mikulás 
a kéményen 

szuszakolva, 

nagy puttonyát 

húzza-vonja, 
bepottyant egy csomagot, 

holnap reggel megkapod. 


