IV. évfolyam 6. szám 2017. június

Pihenés, ami a szívünknek szól
Elérkezett a nyár, itt
az ideje, hogy nagy lélegzetet vegyen és megpihenjen.
Ha közel élne egy vízparthoz,
menjen a partra, vagy hívd
meg a barátaidat egy kerti
partira. Sajnos annyira elfoglaltak vagyunk, hogy elfeledkezünk arról, hogy meg kell
pihenni. Már nem is emlékezünk rá, mi az igazi pihenés.
Az a fajta pihenés, ami helyreállítja az egyensúlyt és elengedhetetlen a túléléshez. A
Mi Urunk visszatért a mennyei Atyához és leküldte a Szentlelket, hogy egy
békés időszak köszöntsön ránk. A pünkösd utáni időszak a Szentlélek
jelenlétében érthető meg. Ő az életet ajándékozó. A lelki életet adja. A
lelki életet, melyben teljes mértékben megnyugodhatok. Ő megmutatja nekik, hogy életünk egyetlen Ura van és az Jézus Krisztus. Feltárja nekünk
Isten szeretetét. Kezdte azzal, hogy belemerített Isten szeretetébe, amikor
megkereszteltek és egy új életet, a keresztény életet ajándékozta nekünk.
Nem könnyű a pihenéshez, a kikapcsolódáshoz a megfelelő időt
megtalálni, hiszen életünk egyfajta érzelmi, spirituális sekélyességben zajlik. Annyira elfoglaltak vagyunk, hogy saját segélykiáltásunkat nem halljuk
meg, nem értjük a motivációinkat. Engedjük, hogy mások szervezzék és
bizonyos célok felé irányítsák életünket. Nem vagyunk tisztába azzal, hogy
mit – miért csinálunk. Fontos, hogy cselekedjünk, minden feladatot, projektet megtegyünk és lassan elfogy az erőnk. Az állandó tevékenység mellett
ugyanolyan fontos lenne, hogy lassítsunk egy kicsit, rendesen megtaláljuk
központunkat, hogy megértsük mik ösztönöznek bennünket arra, hogy
megtegyük azt, amit teszünk. Vajon a válaszaink, cselekedeteink a legmélyebb értékeinkből erednek-e?
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Ismerd meg önmagadat!
A zsoltáros egyetlen sorra összpontosítja ezt: „Keressétek a békét…”
Békére van szükségünk, de hogy ezt megtaláljuk szükséges hozzá az aktivitás. Hogyan megy végbe bennünk ez a törekvés?
Szíriai Szent Izsák a következő válasszal ajándékoz meg:
„Lépj be a kincstárba, ami benned
van és akkor látni fogod a menny
kincstárát. A létrát, ami Isten Országába vezet, benned rejlik, lelkedben van. Merülj el magadba
és felfedezed lelkedben azokat a
lépcsőfokokat, amelyben fel kell
menned!” Jézus azt mondja a
„menny országa bennünk van”
Meghívást kaptunk, hogy belépjünk oda, de először meg kell találnunk szívünket, központunkat.
És kezdődhet a vadászat. Nem
aludhatunk egy életen át, fel kell
ébrednünk. Vannak a egyház életében kemény időszakok, mikor
az ördög üldözéseknek az alakja
az egyházat legyőzi, de vannak
olyanok is, amikor sok információval vezet el minket, hogy lehetetlenné tegye számunkra, hogy Isten Igéjét meghalljuk. Ez a stratégiája
ma: próbál sok információval, ötlettel, szavakkal elárasztani, hogy Isten
szava ne jusson el hozzánk.
Valakitől azt hallottam, hogy ebben a
szellemi zűrzavarban, az ember olyan, mint a méhecske. Egy méh megtalálja az egyetlen virágot a trágyadombon. A probléma az, hogy inkább úgy
viselkedünk, mint a legyek, akik egyetlen virág körül rátalálnak a trágya
dombra. Isten akarata az egyetlen virág, nekünk erre kell rátalálni. Először magunkra kell találnunk, hogy Őt szerethessük.
Keresni, úton lenni, belépni, felemelkedni ez a logikája az emberi életnek. Nagyon könnyű eltérni a rossz irányba. Jézus evangéliumában
olvassuk a vakonszületett ember (Jn9,1-38) történetét. Feltárul, hogy
mennyire könnyű megragadni a rossz motivációt. A farizeusok rossz okból
próbálják megtenni a helyes dolgot. Gyűlölik Jézust, irigyek rá. Már talán
észre se vesszük, hogy farizeusok lettünk. Miért csinálunk, amit csinálunk.
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Ismerd meg magad! Keresd meg a kincstáradat és akkor
megtalálod a megfelelő okok forrását. A vak ember története megmutatja a
kontrasztot Jézus Krisztus békéjében a gondolatok, feltételezések és a motivációk között. Jézus kijavítja tanítványait, hiszen félre értik a vakon született ember sorsának okait. Krisztus a világos igazságot tanítja: Isten
munkáját kell elvégeznünk, hiszen Ő a világ világossága Ő a szikla, amelyen szilárdan állhatunk. A vak ember elnyerte a látását és ezzel egyre nagyobb lett a zűrzavar, mert a tömeg megpróbálta kitalálta mi történhetett.
És ennek érdekében bevonták a farizeusokat is. A vakon született a megaláztatás drámájában Ő maga ismeri fel az igazságot. Krisztus az, aki őt
meggyógyította. Önmagában felismerni Krisztus célját. Elismerni, hogy
krisztus az Úr és imádni Őt.
Nagyon
sok
információ
ér, minden öszszezavarodik.
Mindnyájunknak
meg kell pihenni.
Lezárni a dolgainkat és megbékélnünk. Keresni
a békét! Ahogyan
keressük a békét, rátalálunk az
Egyházra.
Az
egyház egy átjáró, amin keresztül a felülről jövő
békességet
be
tudjuk fogadni. Közösségre van szükségünk, ahol a magányunk megtörik.
Nem jó magányosnak lenni. A Szentlélek megteremti a közösséget, az Egyházat, hogy megmutassa az emberiségnek, hogyan kell közösségbe lenni.
Isten, aki a Szentháromság modellje minden közösségnek. De Isten ismerete nem ugyanaz, mint az Istenről való ismeret. Az Istennel való kapcsolatnak nem egyszerűen intellektuális törekvés, hanem meg kell nyitni a szívünket az Istennel való bensőséges kapcsolatra, amely a személyességen
alapszik.
Az Egyház a kapu Isten Országába. Ez a mi kincstárunk. A Szent Liturgia kezdetén feltárul ez a kincsesláda, ebből nyerhetünk mi felüdülést.
Nyáron minél több időt töltsünk a templomban!
Pacsai János parókus
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Olvasd naponta a Szentírást!
Erkölcstani bibliai-órák Szt. Lukács evangéliuma
alapján

Akarsz boldog lenni? Lk6,20-23
Egy jó hír, mely mindnyájunknak szól. 4,16-21
Te hol keresed Isten országát? 17,20-21
Hív az Úr 5,1-11. és 5,27-28
De nehéz a hívást követni! 9,23-25, és 9,57-62.
Akik nemet mondanak 14,16-24
Miért teszünk rosszat? 4,1-13
Mekkorát vétettünk? 6,41-42
Válassz! 6,43-46
Kisdedek és farizeusok 17,1-2
Térjetek meg! 3,1-14
Akik megtértek 7,36-50 és 19,1-10 és 22,54-62
Legyen meg a te akaratod! 22,39-44
Szeressük Istent! 10,25-28
Segíts, ha tudsz! 10,30-37
De nehéz megbocsátani! 15,11-32 és 6,37 és 23,34
Nekik is Uram? 6,27-36
A hit boldogít. 1,39-45
Hited meggyógyított téged! 7,1-10 és 17,5-6
Mit féltek kishitűek? 8,22-25

Imádkozzunk együtt!
Gyors és biztos vigasztalást adj a te szolgáidnak, Jézusom, midőn lelkünk elcsügged!
Ne hagyd el szolgáidat a szorongattatásban,
s ne távozz szívünkből a viszontagságok között, hanem siess mindenkor segítségünkre!
Közelíts hozzánk, közelíts, ó mindenütt Jelenlévő, légy mindenkor velünk, mint apostolaiddal, és egyesülj mindazokkal, akik téged szeretnek, ó Irgalmas, hogy veled egyesülten magasztalhassuk és dicsőíthessük a te
legszentebb Lelkedet! (pünkösdi ikosz. Rómanosz költeménye.)
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Eseménynaptár 2017. nyár
hétköznapi szent Liturgiák
Június, Július, Augusztus

A reggeli liturgiák kedd, szerda csütörtök, péntek, szombat
6:30 órakor kezdődnek. Az esti liturgiák hétfő, 18:00-kor a megszokott rend szerint.

Júniusi programok
Június 3. Hramotás szombat (5.) 18.00 Szent Liturgia, majd
Hramota
Június 4. A Szentlélek eljövetele (Pünkösd),
Lítiás ünnep

7.30 Méra Szent Liturgia
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, miroválás
11.30 Forró
18.00 Vecsernye- pünkösdi térdhajtási imák
Június 5. Szentháromság ünnepe, körmenettel
7.30 Méra Szent Liturgia
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia_ Elsőáldozás, utána körmenet,
majd keresztelés
18.00 Vecsernye
Június 12. Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kezdete. Reggel 6-tól utrenye. Június 29-ig tart az Apostolfejedelmek ünnepe
előtti böjti időszak a péntek böjti, a többi hétköznap pedig bűnbánati
nap.
Június 18. Tanévzáró, hálaadó Szent Liturgia Talentumok beváltása
a templomban

Június 24. 18:00 Keresztelő Szent János születésének
ünnepe – gyógynövényszentelés
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Velünk történt
2017. május 6.- án a gyerekek színvonalas megható műsorral
köszöntötték az édesanyákat, egy kézzel készített virág kíséretében. Ezúton köszönjük meg az rendezők, a virág készítők
hálás munkáját.
Matesz Vincéné (munkatárs)
2017. május 17.-én szerdai napon rövid látogatást tettek a
templomunkba Corvinus Egyetem diákjai és tanárai. Pacsai János Esperes Úr tartott előadást a Görögkatolikus Parókiánkról
és a Cserehátról. A kisebb vendéglátás után emlékekkel telve
térhettek haza.
Matesz Vincéné (munkatárs)

Varga Rita rovata: Június
Szent Iván hava –Nyárelő hava

-

Pünkösd, mozgóünnep lévén, a húsvét idejétől függően május
10. és június 13. közé eshet: idén június 8-9-én ünnepeljük. A
pünkösdi hagyományok, mint néphagyományaink általában,
keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre.
A húsvét utáni negyvenedik nap áldozócsütörtök, mely Jézus
mennybemenetelének ünnepe, az ötvenedik nap pedig pünkösd, amely napon a Szentlélek leszállt az apostolokra, akik
ennek következtében különféle nyelveken kezdtek beszélni, az
összesereglett, csodálkozó népből ki-ki a maga nyelvén hallotta a prédikációt. Közülük ennek hatására sokan megkeresztelkedtek, ekkor alakultak az első keresztény közösségek, így a
pünkösd az egyház születésének ünnepe is. Sok helyen tartottak ezen a napon búcsújárást, a legjelentősebb és legismertebb pünkösdi hagyományok közé tartozik a máig is élő búcsújáróhely Csíksomlyó, mely az utóbbi években nem csak keresztény, de összmagyar zarándokhellyé is vált. Pünkösdi jel-
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képek
Pünkösd fő jelképe a pompás pünkösdi rózsa, amit a mosdóvízbe szórtak, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak. Pünkösd jelképe a fehér galamb is, amit sok helyen, a Szentlélek jelképeként engedtek szabadon a templomokban. Védő, oltalmazó erőt tulajdonítottak a zöld ágban
életre fakadó erőnek is: nyírfaágat, gyümölcságat vagy bodzát
tettek pünkösdkor a házakra, és az istállókra, hogy távol tartsák az ártó, gonosz szellemeket.
Pünksödi játékok és mesék:
A pünkösdi időszaknak is, a többi évköri időszakhoz hasonlóan,
jellegeztes gyermek-játékai és népmeséi vannak, amelyek
szervesen kapcsolódnak a természeti jelenségekhez.
Versenyjátékok az udvaron: Adj király katonát, bothúzó verseny, versenyfutás, más erő- és ügyességi játékok, ...
vonulós játékok: Búzavirág koszorú, Ess eső ess, Bújj, bújj
zöld ág, Elhozta az Isten, A pünkösdi rózsa, Komatálat hoztam,
…
kapus játékok: Hej tulipán, tulipán, Itt-hon vagy-e hidamester,

kismesterségek: gyöngyfűzés, koronák és párták készítése, virágokkal díszítés, koszorúfonás mezei virágokból, májusfa állítás, ...
népmesék: A sovány ember kövér malaca, Kicsi kanász meg a
tizenkét vadkan, A kisgömböc, ...
Június 8.: Medárd (püspök a VI. században) Legendája szerint egy erkölcstelenül mulatozó társaságot negyven napos
esővel mosott szét. Ha ezen a napon esik az eső, a következő
negyven nap csapadékos lesz, ha nem akkor negyven napos
szárazság következik. Ekkor vetik a káposztát és a lent.
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A bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az özönvíz,
és akkor is negyven napig esett. Néhol úgy tartják, hogy Medárd napján mindig vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek királyának, ezért e napon nem szabad fürdeni, de a lovakat meg
kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek.
Mondják, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor,
ha esik, akkor savanyú. Baranya és a Mura-vidék szőlősgazdái
szerint, ha Medárdkor esik, rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont bő lesz a szénatermés.
Június 10.: Szent Margit - termésjósló "Retkes Margit" napja, a retek, a káposztavetés ideje. Június 10-én, Margit napján
IV. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai
Margitsziget. Zentán Margitot legyes Margitnak hívják. Ezen a
napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az
évben sok lesz a légy. „Margit asszony a legyek királynéja és
ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel” Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet
szórták szét a házban.
Június 13.: Páduai szent Antal napja, aki a 12. században
ferences szerzetes volt.
Ezen a napon szent Antal kenyeret sütöttek és osztottak a
szegényeknek. A liliomot Szegeden szentaltalvirágnak hívják,
ezért névünnepén az asszonyok liliommal kezükben mennek
templomba. A hajadonok tőle kérnek férjet. A lovagok, katonák és cserkészek védőszentje, talán mert Buda ostroma is
szent Antal napján indult. A Remete Szent Antalhoz (jan. 17.)
fűződő néphagyományokat sok helyen átruháztak Páduai
Szent Antalra. Ezért igen sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Másutt láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda mondta: „legyetek
erősek mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai
Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól!”
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Június 3. vasárnapja: Apák napja
Isten éltesse az édesapákat!
Június 15.: Szent Vid (ókeresztény vértanú)
Úgy tartják, ha a szőlő erre a napra elvirágzik, jó bortermés
várható. Erre a napra befejeződik a gabona növekedése és
megindul az érés.
Június 21.: A csillagászati nyár kezdete
Ezen a napon a leghosszabb a Nap égen megtett útja (nálunk
északkeleten kél, és északnyugaton nyugszik), a Ráktérítő
magasságában tűz merőlegesen a földre.
Nálunk június 21-én a zeniten járó Nappal együtt tetőzik a
nyár. Június a nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnap:
- a Nap napja. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet megújuló energiaforrásokra, azon belül elsősorban a napenergia
hasznosítására.
Június 24.: Iván, a hónap névadója
Szent Iván napja, az év leghosszabb napja közelében van, az
év legrövidebb éjszakája az északi féltekén. Ehhez a naphoz
kötődik a tűzugrás szokása: nagy tüzet kell rakni, s azt átugrani. Ettől elmúlik a szomorúságunk. A legények átviszik a
lányt a tűzön, megtisztulnak, s ha egybekelnek termékenyek
lesznek. Sok helyen almát dobnak a tűzbe, ez megvéd a csecsemőhaláltól. Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző
erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd
a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A
szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.
A tűzrevalót egyes helyeken a lányok gyűjtötték, sőt a tüzet
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is ők gyújtották meg.
A tűz átugrására – a múlt század végi szegedi leírás szerint –
tréfásan így biztatták a résztvevőket: „Ne félj, pajtás, ugord át,
nem süti meg a pofád!” A tűz átugrása közben párosító-, kiházasító dalokat énekeltek, amelyek gyakran igen hosszúak voltak. innen a mondás, hogy „Hosszú, mint a szentiváni ének”
Hosszú lehetett attól is, hogy a falu összes fiataljait összeénekelték.
Június 26.: János és Pál (a IV. században vértanú halált halt
testvérpár)
Ezekben a napokban nagy viharok, zivatarok vannak, ezért ők
a viharok megfékezői.
Június 29. Péter-Pál
Ők Jézus apostolai, s ezen a napon egyszerre szenvedtek vértanúhalált.
Erre a napra már beérik a búza, gyökere szakad, megkezdődik
az aratása. Régen megáldották az aratószerszámokat, hogy áldás legyen a búzán, az életen.
Június 27. László (Szent László király 1046-1095)
Szent László pénze (monda)
Egyszer a kunok nagy sereggel megrohanták Kolozsvár falait,
és már erősen szorongatták a várost. Amikor Szent László király ezt meghallotta, tüstént hadat kiáltott, és erős sereggel
megtámadta a kunokat. Hullott a pogány, mint fű a kaszás
előtt, s aki tudott, lóhalálában menekült a magyarok elől. A
magyarok pedig vágták, kegyetlenül aprították a menekülőket.
Ekkor a kunok vezére hirtelen kibontotta iszákját, ki a tarisznyáját is, s mintha magot vetne, a sok aranyat az üldöző magyarok elé borította. Erről példát vettek a többi kunok is, csak
úgy szórták az aranyat, hogy a magyarokat megállítsák, és
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életüket megtartsák. Jól számított a kun vezér!
Amikor a magyarok a sok kincset meglátták, egymásután leugráltak a lóról, és kapkodták fel az aranyat. Megfeledkeztek a
dicsőségről meg a kunok üldözéséről, csak a kincsre gondoltak.
László király egy ideig biztatta a vitézeket, hogy folytassák az
üldözést, de hiába, mert a kincsvágy még a királyi szónál is hatalmasabb volt. Ekkor a szent király Istenhez fordult segítségért:
— Uram, te segíts meg, éretted harcoltam!
És íme, csoda történt: Isten a sok aranyat, amit a kunok a
földre szórtak, mind kővé változtatta!
Azon a vidéken sokáig mutogatták az aranyból lett köveket,
amiket a nép Szent László pénzének nevezett.

Vers nemcsak gyerekeknek
Egy meggy
Piros labdán
petty,
megérett a

meggy.

Nagyanyónak
kosarából
számba csusszant
egy.
/ Varga Rita/

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
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Templomunk két éve napközben is nyitva!
„Jöjjetek, akik megfáradtatok...”

Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 15.30 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk.
Az elmúlt évben az volt a tapasztalatom, hogy nem nagyon
éltek vele a híveink, de a városba látogatók sem, pedig
Encs egyik híressége a
templomok utcája. A bevett
szertartásokon kívül a munkatársaim ¾ 8 kor az I. imaórát,
15.15 órakor IX. imaórát végzik, amibe bárki bekapcsolódhat. Lehet, hogy csak valamiért kiugrik valaki a városba, de hazafelé betér a templomba és Jóistennel is szóba áll. Csütörtökönként hatalmas piac van Encsen, biztassuk a vidékről jövőket, jöjjenek a
templomunkba, pár percre csendesedjenek el, pihenjenek
meg, adjunk hálát az Úrnak. Meghajszolt világunknak szüksége
van a templom csendjére, mint az otthon meghittségére. Ha nem
szeretnénk, hogy a mentális betegségek és azok következményei
utolérjenek, szükséges, hogy a hétköznapokban is rácsatlakozzunk
a mi erősségünkre, Istenünkre.
Mindennap éljünk a lehetősséggel és térjünk be a templomunkba, hogy alámerülhessünk isten szeretetébe. Az egyházunk így
is gondoskodik rólunk, hogy megszervezi- felajánlja a lehetőséget,
hogy minden nap eltölthessünk egy kis időt az Isten jelenlétében.
Pacsai János parókus

„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

