IV. évfolyam 7. szám 2017. július

Önzésből eljutni az egészséges önszeretetre

A szeretet először is Isten szeretetét jelenti, másrészt elválaszthatatlan a felebaráti szeretettől (Mt22,39 39A második szempont
hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’. (Lev 19,18),
Mk12,31
Számomra a nyár kedvenc témája az önszeretet, mert
„megérdemlem”. Önmagunk szeretetének semmi köze a szenvedélyes önszeretethez. Az önzés minden szenvedélynek az anyja,
nárcisztikus, melyben önmagát Isten nélkül szereti. Önzésből
(szenvedélyes önszeretet) eljutni az egészséges önszeretetre.
Lelki értelemben a szeretet azt jelenti, hogy Istennel és Istenért, mint legmélyebb valóságért élek. A saját emberi méltóságomat
helyreállítja az istennel való hasonlatosság. A helyreállítás az Istentől kapott kegyelem által jön létre. A lelki önzés azt jelenti, hogy minél jobban szeretem magam, annál inkább nem akarok szolgálni Istennek. Először kezdd el az Istent szeretni. Ezt csak úgy tudod meg-
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tenni ha megismered őt a tiszta forrásból. Aki szereti Istent, az eljut
arra hogy önmagát is megszeresse. A teljes nyitottság Istenre átláthatóvá tesz, az ő teremtett energiái által. Az emberi természet mélyén megtapasztaljuk a létezés okát és célját, ami maga Isten. A
szenvedélyes önzés elidegenít Istentől.
A megtérés azt jelenti, hogy késztetést érzünk arra, hogy
újra felfedezzük önmagunkat Istennel, visszanyerve az igaz életet, melyet elvesztegettünk. Az egyházatyák ezért mondják, hogy
szükséges az erények elsajátítása. Isten szeretete az erények által
nevel belőlünk hasonlót az ősképhez, Jézus Krisztushoz. Ehhez Jézus a felebaráti szeretetet kulcsfontosságúvá teszi. Amikor valaki Istenben és Isteni gondolkodással szereti önmagát, akkor tudja
szeretni felebarátját. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
(Mt22,3939A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat’. (Lev 19,18) Mk12,31 Lk10,27 27Az így felelt: »Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és
egész elmédből; felebarátodat pedig, mint önmagadat«. (MTörv 6,5;Lev
19,18)

Aki önmagát ismeri, az ismeri a többi teremtményt is Istenben. „A felebaráti szeretet jobb önszeretetre vezet minket, így aki
igazán szereti önmagát, annak meg kell szeretnie testvérét!” (Aranyszájú Szent János)
Pacsai János parókus

Olvasd naponta a Szentírást!
„Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden
kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem,
az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait
és érzéseit” - olvassuk a Zsidókhoz írott levélben
(4,12). Valóban az Isten szava életet adó Szó. Teremt, gyógyít és világosságot ad. A viharos tengeren
az apostolok félelmükben Jézushoz fordultak:
„»Uram, ments meg minket, elveszünk!« Jézus ezt
mondta nekik: »Mit féltek, kishitűek?« Aztán fölkelt,
parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt” (Mt 8,25-26). A jerikói úton egy vak
ember kiáltott Jézus után: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Ő megkér-
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dezte: „»Mit akarsz tőlem, mit tegyek?« Azt válaszolta: »Uram,
hogy lássak!« Jézus így szólt hozzá »Láss! Hited megmentett téged«” (Lk 18,41-42). Jézus szavának – amelyet a Biblia közvetít
számunkra – ma is ereje van. Ha hitbeli bizonytalanság homálya
vesz körül, ha nyugtalanság, félelmek gyötörnek, ha a bűnök tartanak fogva, vegyük kezünkbe a Szentírást. És ha türelmesen olvassuk, megtaláljuk benne az útmutatást, amely a fényre, a gyógyuláshoz, a lelki békességhez vezet. Megtaláljuk benne Isten válaszát.

Imádkozzunk együtt!
Törüld el, távoztasd, bocsásd
meg Istenem minden szándékos és akaratlan vétkeimet,
melyeket szóval tettel, gondolattal, vagy kívánsággal, tudva
vagy tudtomon kívül, éjjel vagy
nappal elkövettem. Bocsásd
meg nekem mindezeket, mint
jóságos emberszerető!
Emberszerető Urunk, bocsáss meg azoknak, kik bennünket gyűlölnek vagy sértegetnek!
Tégy jót jótevőinkkel, felebarátainknak, rokonainknak és az elhagyatottaknak is add meg üdvös kérelmeiket és az örök életet! Látogasd
és gyógyítsd meg a betegen fekvőket, szabadítsd ki a rabságban
sínylődőket, légy a tengeren evezők kalauza s az utazók kísérője!
Emlékezzél meg az igaz hitben velünk egyvallású fogoly testvéreinkről és mentsd meg őket minden gonosz támadástól! Könyörülj Uram
mindazokon, akik bennünket arra kértek, hogy érettük imádkozzunk! Irgalmazz Uram mindazoknak, kik nekünk szolgáltatokat tesznek vagy velünk irgalmasságot gyakorolnak; ajándékozd meg őket
üdvös kérelmeik teljesítésével és az örök élettel. Emlékezzél meg
Uram már elhunyt atyáinkról, testvéreinkről s mindazokról, kik az
igaz hitben és tisztességben költöztek el. Emlékezzél meg Urunk a
mi szegénységünkről is. Világosítsd meg elménket szent evangéliumod fényével és vezérelj parancsaid ösvényére, tisztaságos szent
Anyád és összes szenteid imái által.
Ámen.
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Eseménynaptár 2017. nyár
hétköznapi szent Liturgiák
Július, Augusztus
A reggeli liturgiák kedd, szerda csütörtök, péntek, szombat 6:30
órakor kezdődnek. Az esti liturgia hétfő, 18:00-kor a megszokott
rend szerint.

Júliusi programok

Szent László év emlékév,
melybe az encsi egyházközség is bekapcsolódik
Az egyházközségünk is bekapcsolódik a Szent László év programjaiba.
Július 1-én délután 14 órakor imaórával kezdődik az ünnepségünk.
A bevezető ima után elmélkedés, utána megismerkedünk
Szent László király életével, majd figyelmünket egy totóval ellenőrizzük. Utána filmvetítés: Sacra Corona. Fiataloknak foci. Vacsora,
előtt a névnaposok köszöntése.
A programon való részvétel 1000 ft/fő. Ezen a napon a László
nevűeket köszöntjük, részvételük ingyenes.

Illés napi búcsú – Illés próféta búcsúja
Július 23. Illés próféta búcsúja (A Miskolci Egyházmegye búcsúja)
Július 23-án Vasárnapra Máriapócsi zarándoklatot szervezünk autóbusszal a Szent Illés búcsúra. Jelentkezni Kovács Istvánné szervezőnél lehet.
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Role együttes koncertje Gagyvendégiben

2017. július 29. szombat
Gagyvendégi, Vendéghy – kúria parkja
Parókiánk elhatározta, hogy előadásokkal, főzéssel, vetélkedővel egybekötött családi napot tartunk. Célunk: családok megismerkedése, kapcsolatok erősítése, periférián élő családok lelki megerősítése, beilleszkedésük segítése.

Családi nap július 29.-én szombaton Családi nap
Role koncerttel Gagyvendégiben
Időpont: 2017. július 29. szombat
Helyszín: Gagyvendégi képzési központ
Tervezett program:
9.00 Gyülekező Főzés indítása
10.00 Paraklisz
10.30 A zene hatása a lelki feltöltődésre Előadó: Pacsai János
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12.00 Ebéd
13.00 Kézműves foglalkozás
15.00 Közös imádkozás
16:00 ügyességi vetélkedők, kötélhúzás
18:00 Role koncert

Családi Nap II.
Családi nap Augusztus 5. (szombat)
Helyszín: Gagyvendégi kúria és udvara
Tervezett program:
14.00 Gyülekező, Főzés
indítása
16.00 Paraklisz, kezdő
imádság
16.30 Elmélkedés, előadás címe: Hogyan imádkozzunk a nehéz időkben
Előadó: Pacsai János
18.00 Kézműves foglalkozás, Ügyességi vetélkedők, Kötélhúzás, Foci
19.00 Vacsora
21.00 Gyertyás körmenet a kúria körül evangéliumokkal, záró imádság

Szent Zsófia
Egyházi Nyári Iskola
Előny az angol és német nyelv ismerete
Augusztus 15-30
reggel 9- 13-ig
encsi parókián
Érdeklődni a parókián!
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JÚLIUSI PROGRAMOK

Július 10-11-12. Munkatársak lelkigyakorlata Gagyvendégiben
Július 15 Szlovákia előadás
Illés napi búcsú – Illés próféta búcsúja
Július 23. Illés próféta búcsúja (A Miskolci Egyházmegye búcsúja)
Július 23-24 „Drótszamaras” Kirándulás a Szép Cserehátért
Július 26 -29. Role együttes Zene tábor
Július 29 Családi nap I. kézműves vásár
Július 29. Role együttes nagykoncertje Gagyvendégiben
Július 31. Mézszentelés
AUGUSZTUS

Augusztus 5. Családi nap II. Gagyvendégiben

Hírek a filiákból
Méra

Nagy örömmel és büszkeséggel szeretnénk tudatni, hogy a Mérai Görög Kápolna belső munkálatai szinte teljesen elkészültek, mely a Parókus úr irányításaalapján csodaszép lett. (Parókus úr mise
után mindig visszatekint ezzel a megjegyzésével, hogy ez a kápolna egy kis ékszerdoboz). Amelybe mi hívek boldogan megyünk a Szentliturgiára. Megköszönjük
mindenkinek, akik anyagi, kétkezi vagy
bármiféle munkával segítették azt, hogy
ez a kis közösség hétről hétre imádhassa a
drága Jó Istenünket, az Ő Szent Fiát, a
Boldogságos Szűzanyát, az összes szenteket és magunkhoz vehessük Jézus testét
és vérét. A Pünkösdi Szent Lélek már ilyen
várakozással szállt le közénk.
Mérai Görög hívek
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Velünk történt
Levendulaszedés Keresztétén

Verőfényes szép nyári délután a munkatársakkal kimentünk
Keresztétére, hogy a levendulát, és a levendula feldolgozását megnézzük. A levendulás 14 000 levendulatőből áll. Amerre néz az ember szemet gyönyörködtető az egybefüggő lila virágmező. A nap folyamán 11 órától 14 óráig vannak a legjobban kinyílva a virágok, és
ilyenkor legintenzívebb az illóolajnak a párolgása. A falu polgármestere körbe vezetett minket, megmutatta a szárítót és a levendula
mezőt. A virágokat is megmutatta, hogy milyen módszerrel kell leszedni, hogy ne cibáljuk, ne sértsük meg a töveket. Ahogyan beszél
róluk, és ahogyan hozzájuk nyúl, látszik, hogy nagyon szereti, óvja,
ismeri a virágokat. Elmondja, hogy ha vigyázzunk rájuk, szeptemberben újra virágzanak. Most ezért is fontos, hogy az összes virágot
leszedjék. Egy keveset mi is kaptunk ajándékba tőle, amit nagyon
köszönünk. Hatalmas élmény volt egy kicsit nekünk is levendulaszedéssel tölteni az időnket. Esperes Úrnak is köszönjük, hogy lehetőséget biztosított.
Szenderné Veréb Zsuzsanna
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Gyógynövényszentelés
Június 24-e
nyári napforduló
és
Keresztelő
Szent János születésnapja. A természet körforgása és a vallási
hagyományoknak egybeesését
példázza ez az
időszak is. Azért
ezen a napon szentelnek gyógynövényeket, mert ekkor a legintenzívebb a hatásuk. Régi szokás, hogy a szedett gyógynövényeket
megszenteltették a templomban, és ha haza vitték etettek belőle,
vagy a belőle főzött teát itattak a háziállatokkal is.
Keresztelő Szent János az egyetlen szentünk, Szűz Márián kívül, akinek a születésnapját ünnepeljük. Nekünk azért is fontos,
mert ő a Miskolci Görög katolikus Egyházmegye védőszentje. Encsen is megtartották ezt a szép ünnepet és szenteltettek mezei
gyógynövény csokrokat 24-én, Szombaton este az encsi templomban is.
Szenderné Veréb Zsuzsanna

Családi nap Szerencsen
Július 1-én szombaton ötödször adott otthont a
szerencsi vár a Görög katolikus családi napnak. Ez
az év azonban annyiban rendhagyó volt a többihez
képest, hogy most mindhárom egyházmegye részt
vett benne. Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúdorogi Főegyházmegye. A rossz idő ellenére elég sokan össze
gyűltünk, ahogyan Kocsis Fülöp Érsek Úr fogalmazott, „áldozatot” hozott, hogy esőben is oda utazott.
A rendezvényt Paraklisz-szal kezdtük, amit Orosz
Atanáz Püspök és Kocsis Fülöp Érsek Úr vezetett. A
délelőtt folyamán sajnos be voltunk szorulva a belső
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termekbe. Ám ez egyáltalán nem szomorított el senkit, mert nagyon
élvezetes programokban volt részünk. Annyi féle szórakozási lehetőség volt, nem volt egyszerű a döntés, melyiket válasszuk. Megnézhettük a Garagulya Gólyalábas Kompánia műsorát, mellyen mi felnőttek is nagyon jól szórakoztunk. A nagyterem színpadát ezután a
Ciráda zenekar vette át. A folyosó minden négyzetméterén volt valami elfoglaltság, lehetett vakvezető kutyával menni, egzotikus állatokat simogatni, makettet építeni, kézműveskedni. A leghosszabb sor
mindig a csillámtetováló mellett állt. A finom ebédhez a nap is kisütött, és az udvari játékokat is birtokba vehették a gyerekek. A belső
udvarban népi játékokkal játszhattak, a nagy udvaron ugráló vár és
csúszda várta a gyereksereget, a bátrabbak pedig falat mászhattak.
A rendezvény fő vendége Lackfi János József Attila díjas költő, író,
műfordító és felesége Bárdos Júlia művészettörténész tettek tanúságot életükről, és a nagycsaládban megélt hitükről. A nap fénypontja
a tűzoltók segítségével a habparti, amit a gyerekek mindig nagy izgalommal várnak. Átadni azt a közös délelőttöt teljesen nem lehet,
aki még soha nem volt és most kedvet kapott, figyelje következő évben és csatlakozzon hozzánk.
Szenderné Veréb Zsuzsanna

Varga Rita rovata:
Július – Szent Jakab hava vagy Oroszlán hó ~
Nyár hó
A hónap nevét a naptárreformot végrehajtó Julius Caesarról
kapta, aki ebben a hónapban született. Júliusban a Medárd-napon
kezdődött monszunesőzés lassan megszűnik, száraz, tikkasztó hőség
lesz úrrá a tájon. Ha esik is, nem tartós az eső. „Nyári eső hamar jő,
hamar megy” – mondja Baranya népe. Ha e napon napkeltekor égi
háború dúl, száraz idő lesz.
„Júliusba arass, majd úgy lesz kenyered,
A dologtól tehát ne kéméld tenyered,
Mert a heveréssel kenyered nem nyered,
Szélben koplalsz, ha a nyarat elhevered”
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Július2. Sarlós boldogasszony napja.

A katolikus egyház az áldott állapotban lévő Mária Erzsébetnél
tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon. Boldogasszony a várandós asszonyok, a szegények, a betegek, elesettek védőszentje.
Szokás volt ezen a napon búcsút tartani. Csakúgy mint Péter-Pál
napja, ez a nap is az aratás kezdőnapja. A "sarlós" elnevezés is az
aratás hajdanvolt módjára utal.
Aratási szokások és hiedelmek

Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Elszórt
adatok vannak arra vonatkozóan, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak az első kévének. Ebből a baromfinak adtak egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepe is volt. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát megkötözték, és csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát.
A legtöbb hagyomány azonban az aratás végéhez kapcsolódik.
Egy kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy jövőre is biztosítva
legyen a jó termés. Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú. Általában a földesúrnak készítették, de az utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki hazavitt. Az aratókoszorú különféle formájú és nagyságú lehetett: korona, csigaszerű, koszorú alakú. Az aratókoszorút a
mestergerendára akasztották, és vetéskor a koszorúból kimorzsolt
szemeket a vetőmag közé keverték. A magának arató család nem
rendezett ünnepséget. Az aratóbálokat elsősorban az uradalmakban
rendezték.
Mit jövendöl a 100 éves naptár?

Jó időt remélhetni, ha napnyugtakor jó idő volt, ha csalogányok szorgalmasan énekelnek, ha reggel és este a füst egyenesen felszáll, ha
az
eső
köddé
változik.
Rossz idő lesz, ha napfelkeltekor égiháborúk vannak, ha a kakasok
napszentület után kukorékolnak, ha a tyúkok szomorúak.
07.13. - Margit napja

Aratási névünnepüket az időjárás előrejelző néphiedelem negyvenes
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napnak tartotta. Sokfelé Mérges Margitnak nevezték, és volt, ahol
Pisis Margitnak csúfolták, mert többnyire esőt, zivatart hozott, ami
ha bekövetkezett a későbbiekben is megzavarhatta az aratást. A
megfigyelést tudományos tapasztalatok is valószínűsítik, hiszen a
Medárdi monszun utóhatása sokszor könnyen birokra kelhetett a
perzselő forrósággal.
A 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság a „lovagkirály” trónra lépésének
940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.
Az emlékév célja felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László
a keresztény egység
jegyében
kapcsolta
össze
a középeurópai nemzeteket. Az életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta
megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben. László király az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai
népeket,hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje,
zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg. Szent László e népek közösen tisztelt királya és az itt élő nemzetek összetartásának,
együttműködésének szimbóluma. Az emlékév alkalmat adhat, hogy
a térség államai a történelmi hagyományokra alapozva hatékony
együttműködést alakítsanak ki.
A tordai hasadék / monda /

Erdélyben, a Torda mellett nagy harcot vívott a király a kunokkal.
Futott a magyar sereg és futott a király is. A Torda feletti hegyélen
vágtattak a magyarok, nyomukban a vérszomjas kunok. Szent
László nyomában lihegtek a kunok, fejszéjükkel csaknem levághatták. A király ekkor felsóhajtott és imával fordult az egek Urához.
–
Szabadíts
meg
Uram,
hiszen
éretted
harcoltam!
Isten meghallgatta Szent László imáját és csodát tett! Kettérepesztette a hegyet a király mögött.

„JÖJJ ÉS LÁSS!”

Kiadja az Encsi Görög Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Pacsai János parókus
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