
IV. évfolyam 2. szám  2017.  február 

Gyertyaszentelő Boldogasszony - február 2. 

Avagy el ne mulasszunk gyertyát szentelni! – 

Az áramszünet miatt hirtelen jött sötétségben, botorkálva gyer-

tyát gyújtunk. Nem tudunk újságot olvasni, vasalni, TV-t nézni, lec-

két írni, meglepődöttségünkben talán még csendesebben is beszé-

lünk. Ebben a néhány váratlan (haszontalan?) percben, megkérdez-

zük a másikat, milyen napja volt, hogy megy a tanulás, mit terve-

zünk a közeljövőben. A villanyfénynél szokásos hangnem, a megszo-

kott témák nem illenek ide, tétován keressük, miről is beszélgethet-

nénk. 

Az önmagát feláldozó gyertya vonzza mindenki tekintetét, eb-

ben a fényben másképp látjuk szeretteinket, napjainkat, önmagun-

kat. Csak a gyertya fénye hívhatja elő a sötét zuhanásba repülő em-

beriség reményét. Enyhe világosság, ki életet ad a világnak. Az Úr 

találkozásának ünnepén irgalmában és hűségében bízhatunk. Örö-

münk okát Simeon szavaiban találjuk meg: „Bocsásd el most szolgá-

dat, Uram, szavaid szerint békességben, hiszen látták szemeim az 

üdvösséget, melyet minden nép számára rendeltél.” 

De jó lenne, ha minden este kimaradna egy kicsit az áram. 

Ilyenkor elővennénk a szentelt gyertyát, köré ülnénk, beszélget-

nénk, hallgatnánk, gondolkodnánk és imádkoznánk. Talán mi ma-

gunk is „csinálhatnánk” időnként egy kis áramszünetet!   

         Pacsai János parókus 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Triódion 

 Nagyböjtöt megelőző va-

sárnapok: Vámos és farizeus /

Lk 18,10-14/, a tékozló fiú /Lk 

15,11-32/, és az utolsó ítélet /

Mt 25,31-46/, e három hétnek a 

célja, hogy segítsen megfelelő 

lelki hangulatba kerülnünk, mie-

lőtt elkezdjük a Nagyböjtöt.  

 

Az evangéliumi üzenetek előre visznek alapvető lelki állapot 

felé. Az elsőben kiemeljük az alázatot, amely nélkül minden szellemi 

erőfeszítés hatástalan. A második vasárnap eszünkbe jut, hogy nagy 

szükségünk van a bűnbánatra, mert Isten gyermeke vagyok, akit 

nagyon szeret, és bármikor visszatérhetek hozzá, még ha el is téko-

zoltam ezt a szeretetet. És az utolsó vasárnap eszünkbe jut életünk-

nek végső szakasza, amikor meg kell jelennünk Krisztus félelmetes 

ítélőszéke előtt, és rádöbbennünk, hogy rászorulunk a szeretet akti-

vitására. Minden évben visszatérünk ezekhez az alapelvekhez. Tud-

juk, hogy nem könnyű de el kell végezni lelki életünk karban-

tartását, hogy a világosság és igazság fiai tudjunk maradni.  

Az Egyház nagy szeretettel és szelíden hív bennünket, hogy 

újból és újból halljuk Krisztus hangját, mert Ő az élet útja. Bárme-

lyik gondolat is vezet bennünket, gazdagabbá és aktívabbá teszi Is-

ten iránti hitünket. Ezeknek a vasárnapoknak átjön az üzenete, hogy 

Isten szeret minket. Olyan nagy az Ő szeretete, hogy távoli horizon-

ton is éjjel-nappal keres bennünket, akik eltévedtünk. Isten ember-

ként jön közénk, és minél inkább szeretjük az embert, annál jobban 

megismerjük Istent, és közelebb kerülünk hozzá.     

         Pacsai János parókus 
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Közelgő nagyböjt- Tizedet adni a napjainkból 

 Egy évben Istennek 365 napból 40-et 

adunk (nagyböjt), ahogy az ószövetség rendel-

te, hogy mindenből, amit csak bírsz tizedet adjál 

Istennek. Az idő lett mára a legféltettebb kin-

csünk. A hiánya miatt leszünk idegesek. A leg-

szebb ajándék, amikor az időnkkel ajándékozzuk 

meg a másikat. Isten most ezt kéri tőlünk, hogy 

szánjunk Rá időt. 

A megbocsátás rítusa 
 A megbocsátás vasárnapján az egyház kéri tőlünk: most már 

ne csak gondolatban és érzésben, hanem tettekben, cselekedettel 

bocsássunk meg egymásnak. Az egyház az elmúlt hetekben felkel-

tette bennünk a megfelelő érzéseket és gondolatokat. (Zakeus, Vá-

mos és Farizeus, Tékozló Fiú, Utolsó ítélet) Valójában mindig ez a fo-

lyamat történik velünk: a gondolat szüli az érzést, az érzés indítja az 

akaratot, a cselekvést. „Ha nem bocsátotok meg… a ti mennyei 

Atyátok se bocsát meg” és akkor az a sok leborulás, böjt, imád-

ság, templomba járás hiábavaló lesz.  

Templomfűtés  

 A téli hónapok első vasárnapján a templom 

és kápolna fűtésére gyűjtünk. Mivel a gáz elszá-

molás nem lakossági tarifa szerint történik, ha-

nem közületiként, így ki-adásaink elviselhetetlen 

mértékben nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, 

hanem minden jóindulatú embert, kérjük ada-

kozzanak erre a célra! Egyházközség Képviselő-

testülete 

az egyházközség bankszámlaszáma:  

CIB bank 10700086-68691925-51100005 
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Olvasd naponta a Szentírást! 

+ Mi a Szentírás? Isten levele a teremtményhez. 

(Nagy Szent Gergely) 

+ Az alázatos ember, amikor olvassa az Evangéli-
umot, mindent, amit benne talál, önmagára vo-

natkoztat, nem pedig másokra. (Márk aszkéta) 

+ Nem azért adatott az Írás, hogy a könyvek között 

tartsuk, hanem, hogy belevéssük azt a szívünkbe is. 

(Pelusiumi Szent Izidor)    

Imádkozzunk együtt! 

SZÍR SZENT EFRÉM FOHÁSZAI 

- imádkozzuk minden nap 

a hétvégeket kivéve 

ÉLETEM URA ÉS URALKODÓJA! Ne 

engedd hozzám a jóravaló restség, 

könnyelműség, pénzvágy és meg-

szólás kegyelmét!  

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatos-

ság és szeretet lelkét!  

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és 

meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. 

Ámen.  

Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek és könyörülj rajtam! (12-

szer)  

Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és 

meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott 
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Eseménynaptár 
Január 30. három püspök ünnepe  

Január 31.  2. Görögkatolikus farsangi bál   
Február 02. Urunk találkozása Simeonnal Február 1-én szerda 
17.00 tartjuk az ünnepi szent liturgia – gyertyaszentelés- gyertyát 

biztosítunk   
Febr.18. I. Halottak szombatja Elhunyt szeretteinkért végez az Egy-

ház szent liturgiát és panachidát a halottak szombatjain. Az elhuny-
takról (betűrend szerint- hramota) megemlékező hramoták szomba-
tonként 17.00-kor kezdődnek. A hramotát az egyházközségi irodá-

ban (parókusnál vagy Kovácsné Marikánál) lehet bejegyeztetni.  
Febr. 22. Katolikus iskolák javára gyűjtés  

Febr. 27. Nagyböjt kezdete - szigorú böjt 

Kedves Házaspárok, Érdeklődők! 

 Szeretnénk, ha ezt a hetet együtt töltenénk szeretettben, 

imádságban és játékban. Könyörögjünk a szentségi házasság-

ban élőkért, további erősítésükért. Töltődjünk együtt az elő-

adások alkalmával. 
A HÁZASSÁG HETÉRE TERVEZETT PROGRAMOK 

2017. 02.12. 10:00 Házasság hetének megnyitója, Szent Liturgia a házas-

ságban élőkért 

2017. 02.13. 17:00 Paraklisz (Imádság a házassági konfliktusok feloldásá-

ért) 

2017.02.14. 17:00 Akathisztosz (Játékos párbeszéd öröme) 

2017.02.15. 17:00  Teaház és kötetlen beszélgetés házaspároknak, szerel-

meseknek és minden érdeklődőnek 

2017.02.16. 17:00 Kézműves foglalkozások 

2017.02.17. 17:00 Előadás, Előadó: Pacsai János, címe: A játék, mint kom-

munikációs színtér 

17:00 2017.02.18. 10:00 Játszunk együtt! (gyakorlati foglalkozás) 

2017.02.19. 10:00 Hálaadó Szent Liturgia a szentségi házasságban élők 

kegyelmi ajándékaiért 

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2017 programsorozat rendez-

vényeire templomunkba! 
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 „Ahol a kincsed, ott a szíved” 

 2017. január 20-án 17 órától második alkalommal Jótékonysági va-

csoraestet rendezett Pacsai János Esperes Úr Kovács István és kedves fele-

sége segítségével Forrón a Holdfény Panzióban. 

Ahol megköszönte az Encsi Parókia és a SzépCserehát támogatóinknak a 

segítségét és kifejtette a további terveit a jövőt illetően. 

Az estét programok színesítették: irodalmi művek előadása, mesemondás, 

énekek. 

Majd sort került első alkalommal a nemrégen alapított díjak átadása. 

A SzépCserehát díját Zsemkó Attila kapta míg és Szív ajándékát Réthi 

Lászlóné és férje vihette haza. 

Az est folyamán Vranai Erika profi mézeskalács készítő is részt vett, aki a 

vendégeket egy gyönyörű mézeskaláccsal ajándékozta meg. Köszönjük ne-

ki! 

Végül a finom vacsora elfogyasztására került sor. Mindenki nagyon jól érez-

te magát. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mi is mindenki önfeláldozó munkáját és 

gratulálunk a díjazottaknak!        

        Matesz Vincéné munkatárs 

Hramota- Halottakról való megemlékezés 
 

Görög Katolikus Templomban  

2017. év  
február 18.  

március 11.  
március 18.  

Április 1. 
Június 3.  

Mindig szombaton 17 órakor.  
Imádkozzunk együtt 
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Varga Rita rovata: Február - Böjtelő hava - Télutó 

- Jégbontó hava- Szarvastor hava 

Népi megfigyelések: 

- ha gyertyaszentelőkor énekel a pacsirta, utána még sokáig fog hallgatni 

- ameddig besüt a nap gyertyaszentelőkor a pitvarajtón, addig fog még a 

hó beesni 

- Ágota még szorítja, de Dorottya majd tágítja 

Február 2. Gyertyaszentelő  

 A keresztény ünnepi kalendáriumban e hónap kiemelkedő napjai közé 

tartozik február 2., gyertyaszentelő Boldogasszony, másként Mária tisztulá-

sa. Ennek a tavaszkezdő napnak fontos szerepe van a zsidó és a keresz-

tény mitológiában is, hiszen jelképesen a megújuló és újrakezdhető világ 

szimbólumait találjuk bennük. A katolikus templomokban a nagymise előtt 

ezen a napon gyertyát szentelnek, amely jelképezi az asszonyi termékeny-

séget és a megújuló élet ki nem oltható lángjait. A szentelt gyertya egyike 

a legrégebbi hazai szentelményeknek. 

A keresztény hívek ezen az ünnepen arra emlékeznek, amikor Jézust, szü-

letése után negyven nappal, szülei, József és Mária, elvitték Jeruzsálembe, 

hogy elsőszülöttként bemutassák az Istennek. Régebben ezt a napot a Bol-

dogságos Szűz tisztulásának ünnepeként ismerték, ma is sokan, mint Gyer-

tyaszentelő Boldogasszony ünnepét tartják számon. A mózesi törvények 

szerint ugyanis a szülést követő negyvenedik napra nyeri vissza az asszony 

a tisztaságát. (Lukács evangéliuma 2:22-39). 

Február 3. Balázs napja 

 A Gyertyaszentelőt követő napon, Balázs napján a templomban a pap 

két szentelt gyertyával Balázs áldást ad a torokfájás ellen. Ez abban áll, 

hogy a pap a szent mise bevégzése után két keresztalakba illesztett gyer-

tyát tart a hívek álla alá, miközben e szavakat mondja: „Szent Balázs püs-

pök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a to-

rokbaj- és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Isten-

nek nevében. Ámen.” E szertartást az egyház a közép-anatóliai Sebaste 

város (a mai Sivas) egykori püspöke, a mártírhalált halt Szent Balázs emlé-

kére végzi, aki Diocletianus római császár idejében sok csodás gyógyítást 

vitt véghez, többek között 2 égő gyertyának kereszt alakban egy kis leány-

nak álla alá tartásával gyógyított meg egy gyermeket, aki a torkában akadt 

halszálka miatt fuldoklott. 
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 A Szent Balázs doktorunknak hogy ma vagyon napja, 

többször is hogy megérhessük, az Úristen adja! 

Kérjük ajándékát, a szent áldomását, 

távoztassa mindnyájuknak torkunknak fájását! 

Február 5.Ágota napja  

 Szent Ágota napján, február 5-én már a lassan csak-csak közelgő 

tavaszi munka előkészületeire összpontosult a gazdaember figyelme. En-

nek első lépéseként igyekeztek rendet teremteni a portán, körülsöpörték a 

házat, az ólakat, hogy elűzzék a házi férgeket, a Szent Ágotához címzett 

imádságos cédulák pedig a tűz ellen nyújtottak védelmet. Az időjárással 

kapcsolatos hiedelem főleg a délvidéki magyaroknál terjedt el: "Ágota még 

szorítja, de Dorottya majd tágítja" - mondták, és bíztak abban, hogy ha-

marosan megenyhül az idő. 

Február 6. Dorottya napja 

 Dorottya napja, csak a vigasságoké és az időjárásjóslásé. A népi re-

gulák szerint: "Ha Dorottya még szorítja, Julianna tágítja" - vagyis a meg-

figyelések szerint a hideg még hidegebb lehet, de ugyanez történhet a me-

leggel is. 

A Vízöntő jegyben "jó eret vágatni, orvosolni, vénekkel barátkozni, háza-

sulni, jégen járni, madarászni, borotválkozni, adósságot behajtani és ha-

szonra való dolgokat kezdeni." 

Február 14. Bálint napja  

 A tavaszvárás gondolata kapcsolódik Szent Bálint pap és vértanú 

esedékes  régi, jeles névünnepéhez. A néphiedelem szerint ekkor tartják 

menyegzőjüket a madarak, párosodnak a verebek. A Bálint-napi időjárás-

ból - száraz hideg esetén - jó termésre következtettek. A gazdaasszonyok 

jó alkalomnak tartották ezt a napot a kotlóstyúk-ültetésre, míg a férfinép 

szerint az ekkor ültetett facsemete bizonyosan megered. 

Február 16. Julianna napja 

 A nagykőrösi hiedelem szerint: „Julianna kitette a dunnáját és az ki-

szakadt”, vagy „Julianna megrázta a dunnáját” – ugyanis a megfigyelések 

szerint e napon gyakran havazik,Ha hó esik, a Drávaszögben azt mondo-

gatják: „Bolondoznak a Julisok” .Ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog. 

Február 19. Zsuzsanna napja  

 A néphit szerint, ha ekkor magasan száll a pacsirta, hamarosan meg-

jön a jó idő, és ha reptében még énekel is, akkor már biztosra vehető, 

hogy itt a szép kikelet. A délvidéken a megcsorduló eresz jó termést jöven-

döl. Szép idő esetén, e napon már sokfelé elkezdték a tavaszi szántó-vető 
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munkák előkészületeit. 

Agyon Isten nektek sok Zsuzsanna napot, 

Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot, 

Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot! 

Február 25. Jégtörő Mátyás  

 A február végi jeles napok közül talán a legismertebb 24-e, Mátyás, a 

jégtörő, aki vagy meghozza, vagy megtöri a jeget. "Ha nincs, jeget csinál, 

Elrontja, bontja, ha talál, A jeget olvasztja Mátyás, Töri, és rajta likat ás..." 

- többek között így emlékeztettek a réges-régi magyar kalendáriumok tél-

utó havának ma is nagyon népszerű időjóslatára. 

Van egy szólásunk is, miszerint: Mátyás, Gergely két rossz ember - ami 

arra utal, hogy legtöbbször hideg, szeles idő szokott lenni ezen a két na-

pon. 

FARSANG 

A farsang időszaka vízkereszttel, január 6-val kezdődik, és a húsvétvasár-

napot megelőző 40 napos böjt kezdetével zárul. A farsangi szokások – 

többnyire február hónapban – farsang végére, farsang farkára összponto-

sultak, farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. Az előké-

születek azonban már a farsangvasárnapot megelőző csütörtökön kezdőd-

tek. Kövércsütörtökön, másképpen zabálócsütörtökön, Szeged vidékén jó 

zsíros ételeket főztek és sokat ettek abban a hitben, hogy így bő lesz a ter-

més, és kövérre híznak a disznók. Az Ipoly menti falvakban kövércsütörtö-

kön húst, pogácsát, tepertőt, kolbászt, káposztát ettek. A Mura-vidéki 

Radamoson dobozú csütörtöknek nevezik a napot, talán a dobzodó szó el-

hallásából. 

A Mura-vidéki falvakban disznóhús, káposzta, kocsonya, fánk, bor és pálin-

ka bőséges fogyasztásával ünnepelték a farsangot. A farsangi ételek mara-

dékát megszárították, porrá törték, beteg jószágot gyógyítottak vele. A 

Szerémségben az első napon fánkot sütöttek, hogy ne vigye el a vihar a 

háztetőt. 

Jellegzetes farsangi étel a farsangi fánk, melyet itt többnyire pampuskának 

neveznek. Ezzel kínálják a látogatókat, és a köszöntőknek is ebből adnak. 

A másik jellegzetes étel a herőce, a forgácsfánk. Emellett népszerű volt 

ilyenkor a kocsonya, amiből a bálra is vittek. 
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 Tél végén 

Tél-király éles fogát csikorgatja, 

fázik az emberek apraja, nagyja. 

hideg szél, hófúvás az útitársa, 

zord télnek nincsen jóbarátja. 

De jaj, egyszercsak elgyöngül a lába. 

Verejték csordul le jeges homlokára. 

Hókristály palástja olvad már a vízben, 

szikrázó jégkoronája oldalrabillen. 

Lábanyomát víztócsa kíséri, 

jégszakálla lassan a földet éri, 

felhő mögül kikandikál az ébredő nap, 

a fákon csivitelnek a madarak. 

Langy szellő legyezi a természetet, 

megfutamítja lehelve a telet. 

Hóvirág a fejét a földből kidugja, 

ott lenn szenderegni már igencsak únja. 

Tavasz-király katonái felsorakoznak, 

erdőt és mezőt lassan elfoglalnak. 

Hamar szabadulni akar már a téltől: 

Tél-királyt hát végleg kiűzi a kertjéből!        

     / Varga Rita/ 

 



 11 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

 Találós kérdések – Farsangolóknak 

 

Miért nem mossák meg a tejet? ( Mert anélkül is fehér.) 

Miért vesz a kopasz ember sapkát?   

(Mert ingyen nem adnak neki.) 

Melyik korban élnek a legszebb madarak?  (A bokorban. )   

Melyik állatot nem vitte Noé a bárkába, mégis megmaradt?  A halat.) 

Mi utazik a legmesszebb, mégis a leghamarabb ér oda? (A gondolat.)  

Milyen kérdés az, amire ha igennel válaszolunk, hazudunk? (Alszol? )  

Éjjel nappal mindig járok, mégis egy helyben állok. Mi az? (Óra.)  

 Ketten vagyunk, testvérek vagyunk, ha nincs mit enni, egymást harapjuk. 

Mi az? (Olló.) 

Hogy hívják a talicskát Debrecenben?  (Nem hívják, hanem tolják.) 

Két kezemmel füled fogom, s ott csücsülök az orrodon. Mi az?(Szemüveg.) 

Mikor járnak a medvék bocskorban?(Amikor fiatalok, bocs-korban járnak.) 

Mi történik akkor, ha a néger megfürdik a Vörös-tengerben? (Vizes lesz.)  

Miért keresi az ember azt, ami elveszett? ( Mert nem tudja, hol van. ) 

Hol találja meg az ember azt, ami elveszett? (Az utolsó helyen.) 

Melyik ág törik el a leghamarabb? (A hazugság. ) 
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

„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 

 

MEGHÍVÓ 
Az Encsi Görög Katolikus Egyházközség 

szeretettel hívja önt, kedves családját és barátait. 

FARSANGI BATYUSBÁLJÁRA 

A farsangi vigasság időpontja: 2017. február 10. (péntek) 19.00-tól 

Helyszíne: Az Encsi Váci Mihály Gimnázium Aulája 

Belépő díj: 2.000Ft/fő. 14 év alatti gyermekek számára ingyenes. 

Támogatói jegy: 1.000Ft-ért vásárolható. 

A jó hangulatról zenészünk gondoskodik. 

Éjfélkor Tombola (Felajánlásokat szívesen fogadunk) 

Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon. 

Réthi Lászlóné – Marika telefonszáma: 06-70/341-7420 

Kovácsné Nyíri Rita – telefonszáma: 06-30/473-7399 

 

Jöjjön és töltsön velünk  egy jó hangulatú estét! 


