
IV. évfolyam 5. szám  2017.  május 

Krisztus a Megváltó 

 Mi senkit nem tu-

dunk megmenteni! 
Egyedül Krisztus a 

Megváltó, ő tud té-
ged megmenteni. 
Amikor egyre közelebb 

kerülünk hozzá, meg-
tanuljuk Tőle, hogyan 

kell szeretni az em-
bert. Az ő világosságá-

ban megértjük, hogy 
kell életünket vezetni!  Másokat lehet, hogy nem tudjuk megvál-
toztatni, de kezdjük csak magunkkal! Ekkor válunk vonzóvá, önzé-

sünkről lemondunk, nem ítélkezünk mások felett és nem hozzuk be 
a világ félelmét.  Csak az tud tanúskodni, aki hallott és látott. Ezért 

fontos a személyes változás, törekvés Istenhez. Kisugárzik az éle-
tünk a környezetünkbe és ez a fény az élő, feltámadott Jézus vilá-

gossága.  

A személyes lelkiélet igényes életet jelent. Amikor rátalálunk 
Istenre, mindent megtehetünk, mert „mindent tudok az engem 

megerősítő Istenről”. Más dolog Istenről tudni, és más dolog Istent 

ismerni. Mi az Istennel való kapcsolatnak legyünk a helyreállítói.  

Ez lesz a legjobb példa a családomnak és az egyházközsé-

gemnek! Jól kell befektetni az időt! Ez kamatozni fog. A szentek ha-
tással vannak mindenkire, ezért az idő, amit az imádságba fektetsz, 

nem fogod látni rögtön a hasznát, de mások meglátják majd ben-

ned.  

         Pacsai János parókus 
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Az Egyház az új mennyei Jeruzsálem 

 Krisztus jön, és jelen van. Mi nem az emlé-

kezésből, hanem abból a valóságból élünk, hogy 
az Úr velünk van. Velünk az Isten. Minden kér-

désünkre ő maga a felelet. A vallások csak kere-
sik az elveszett életet, Istenhez vezető utat, ma-
gát az Istent. Krisztus visszahozta, benne és álta-

la, közöttünk az Isten. Megmutatta, hogyan él-
jünk, s ezért a kereszténység életforma, a Krisz-

tusban való élet.  

Krisztus az Istenember új életet hozott és nem 

új vallást. Most már ideje lenne a keresztények-
nek is keresztény módon élni. Életünk közép-
pontjában az öröm áll, melyet Krisztus azoknak 

ajándékoz, akik szeretik őt. Akik megtartják tör-
vényemet, azok szeretnek engem – mondja maga 

az Úr. „Menj be Urad örömébe” (Mt 25,21).  

Az örömbe lépés a szentségek útján történik. A keresztény 
elhagyja otthonát, ágyát és útra kél, hogy egyházat alkosson, 

hogy Isten egyházában átalakuljon. A természetes világból másokkal 
egy helyre jöjjön össze, s ezáltal a magával hozott világát egy ma-

gasabb szintre emelje. Amikor a Liturgia elkezdődik, teljesen elma-
radunk e világból. 

 Tudjuk, hogy a Szentlélek templomává kell lennünk, de 

csak úgy érhetjük ezt el, ha Krisztussal együtt felmegyünk a 
mennyekbe Ez a sajátos előfeltétele annak a szolgálatnak, amit a 

világban végeznünk kell. A „Mennyei Liturgia” után, amikor 
visszatérünk a világba, a fénytől ragyogó arcunk tanúskodik 

az „örömről és békességről”.  

Amikor az emberek észreveszik rajtunk ezt a változást, akkor 
kérdezik: Honnan van ennek az erőnek forrása? Ismerjük az 

utat, melyen be kell vezetni az embert. Sajnos az Egyházunkban va-
lami régi világot látunk, és nem Krisztust, és az Ő országának az új-

donságát...  

         Pacsai János parókus 
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Nem elítélés, hanem a kijavítás 

Az emberek elítélésével kezdődnek a rossz gondolataink. Ahe-

lyett, hogy segítenénk vagy megértenénk őket, elítéljük őket. Cé-
lunk nem az elítélés, hanem a kijavítás kell, hogy legyen. Ha keserű 

és ingerlékeny, ingerült vagyok, akkor a gondolatok rontják a szelle-

mi légkört.  

A rossz gondolatok megelőzik a Szentlelket és nem lesz helye 

bennem, és az értelmem követi a gonosz erejét.  

Amikor törekszem imádkozni rendszeresen, szeretni, megbo-

csátani, akkor ki tudom magamból vezetni a rossz gondolatokat. 

Pacsai János parókus 

Milyen vagyok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vannak-e céljaim? Teszek- e feléjük erőfeszítést és kitartok mel-

lettük? 

2. Szorgalmas vagyok? Kényszeríteni kell mindenre, vagy többlet 

munkát is vállalok? 

3. Kezdeményezek vagy csak meghunyászkodva alkalmazkodom? 

Tevékeny vagyok-e? Biztos vagy bizonytalan? 
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4. Milyen a vezető készségem? Ott vagyok e mindenhol, vagy csak 

ahol a többiek? Tisztelik és elfogadják a véleményemet vagy lesöp-

rik? 

5. Törődöm-e másokkal vagy csak magammal? Csak úgy ímmel-

ámmal vagy igazán? 

6. Felelősségtudatom milyen? Megbízható vagyok vagy megbízha-

tatlan? Lelkiismeretes? Sok felelősséget vállalok?  

7. Becsületes vagyok? Megbízhatnak bennem vagy rendőr kell hoz-

zám? Szavamat betartom? 

8. Milyen az érzelmi egyensúlyom? Túl érzékeny vagyok? Vannak 
olyanok, akiket nem bírok? Könnyen fel lehet izgatni, vagy tompa, 

érzéketlen vagyok? Kiegyensúlyozottnak érzem magam vagy baráz-

dabillegetőnek? 

9. Milyen hibáim vannak?  Hogyan fogok ellenük küzdeni?  

Olvasd naponta a Szentírást! 

Mária Magdolna 
 
 9Miután a hét első napjának reggelén 
feltámadt, először Mária Magdolnának jelent 

meg, akiből a hét ördögöt kiűzte.10Ez elment 
és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó ta-
nítványoknak. 11Amikor meghallották, hogy 

él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hit-
ték el. (MK. 16,9-11) 
 

 11Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint 
így sírdogált, egyszer csak benézett a sír-

ba. 12Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, 
két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik 

fejtől, a másik lábtól. 13Megszólították: 
„Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat 
– felelte –, s nem tudom, hová tették.” 14E 

szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint 
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ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. 15Jézus megkérdezte: 

„Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a ker-
tész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, 

hova tetted, hogy elvihessem magammal.” 16Jézus most nevén szólí-
totta: „Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, 
ami annyit jelent, mint „Mester”. 17Jézus ezt mondta neki: „Engedj! 

Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és 
vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenem-

hez és a ti Istenetekhez.” 18Mária Magdolna elment, és hírül adta a 
tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.” (Jn 20,11-
18) 
 

Imádkozzunk együtt! 

 

SZÍVEM ELSŐ GONDOLATA hoz-

zád száll föl, Istenem. 

Te őriztél meg az éjjel, maradj 

ma is énvelem! 

Téged áldlak és imádlak, mint 

szerető gyermeked, 

Szívem csakis azt akarja, ami 

kedves Teneked. 

Édes Jézus, add kegyelmed, 

őrizz engem szüntelen, 

Hogy egész nap Neked éljek tiszta szívvel, bűntelen! 

Vigasztaló, jó Szentlélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, 

Építsem a közösséget, terjesszem a szép hitet! 

Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, 

Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj! 
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Eseménynaptár 
 

 Május hónap minden 

estéjén 18.00 órától 
Parakliszt végzünk, imád-

ságos könyörgést az Isten-
szülő Máriához. Kivéve a 

vecsernyés napokat! 

Máj. 07. Édesanyák kö-
szöntése 

Máj. 25. Áldozócsütörtök - 
Urunk mennybemenetel- 

vasárnapi liturgikus rend 

Máj 27. 11. Keresztelés 

Változás! Máj 28. vasár-
nap 8.00 Méra Szent Li-

turgia; Encs 9.00 Méra 
Szent Liturgia 11.00 

Viszló templom búcsú 

Június 3. Halottak szom-

batja 

Velünk történt... 

2017. április 10.-én gyónással egybekötött lelkigyakorlatot 
tartott templomunkban Vakles Attila atya. 2017. április 11.-én Ke-

resztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyés püspök tartott mi-
sét és egyben lelkigyakorlatot az Encsi Görögkatolikus Parókia dol-

gozóiért. Ezen rendezvényeken nagyon sokan részt vettek.  

Fő témájuk a megbocsátás, egymás megértése, szeretet, meg-
becsülés volt. Jól eső szavaik után mindenki lelkeikben feltöltődve 

térhetett haza. 

2017. április 12.-én Gagyvendégiben lelkigyakorlatot majd elő-
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szenteltek liturgiát tartott Keresztes Szilárd, nyugalmazott 

hajdúdorogi megyés püspök a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és 
Általános Iskola dolgozóinak. A finom ebéd elfogyasztása után gyö-

nyörködtek az eléjük táruló park és a kúria szépségében. Bízunk 

benne, hogy lelkiekben feltöltődve tértek haza családjukhoz.  

A karitász és a jó szándékú adakozók segítségével 13 élelmiszer-

csomag került kiosztásra a nehéz sorsú, nélkülöző családoknak. Kö-
szönjük a felajánlásokat amivel egy kicsit meghittebbé tehettük a 

rászoruló emberek húsvéti ünnepét. Matesz Vincéné (munkatárs) 

 

Virágvasárnapon Fájban nagy boldogságunkra ismét bővült a gö-

rög katolikus egyházközség. Pacsai János esperes Úr keresztelt. 
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Varga Rita rovata: Május - Tavaszutó - Ígéret ha-
va - Borjútor (Virágzó élet) hava 

 Május: a tavasz legszebb hónapja, sokak szerint az év 
legszebb hónapja is, a szerelmesek hónapja, ekkor már min-

denki nagyon várja a nyarat. A természet ebben a hónapban 
zöldül ki a legjobban, a kertek gyönyörű színekben pompáz-

nak. Természetesen ennek a hónapnak is megvannak a jeles 
napjai, szokásai, érdekességei. 

 „Májusi eső aranyat ér”. Száraz május, száraz esztendő." 

 Május elseje - Munka ünnepe: Ha hűvös, nedves ez a 

nap, akkor középszerű lesz a termés, ellenben, ha meleg, szá-
raz, akkor bőséges lészen. 1890 óta a munkások nemzetközi 

ünnepe. Eredete a régmúltra visszavezethető. Régen az egy-
ház a Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte e napon, később 

Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek e napon, míg 

1891-ben a II. Internacionalé a munkások ünnepének nyilvá-
nította május elsejét. Magyarországon (Buda-Pesten) először 

1890-ben ünnepelték felvonulással ezt a nemzetközi munkás-
ünnepet. De ehhez a naphoz kapcsolódik még a májusfa állí-

tása is (A székelyek jakabfának, hajnalfának, másutt májfának 
is nevezik). Források szerint már a XV. Században szokás volt, 

de eredete valószínűleg még régebbi, a római Florália pogány 
szokásából eredeztethető. Ezeknek a több napig tartó feszti-

váloknak a késői utóda a majális. A májusfa a tavasz, a ter-
mészet újjászületésének a szimbóluma, de jelenti a lányok el-

ismerését, a nagylányokhoz való tartozást. Május elsejére vir-
radóra szokás állítani a nagylányok háza előtt. A legények cso-

portokba verődve, éjszaka állítják, ami lehet sudár fa, vagy 
zöldellő, virágzó ág. Szalagok, kendők, virágok, üveg bor és 

más ajándékok is kerülnek rá, néhol egy kis táblát is akaszta-

nak rá, amelyen értékelik a lány „magaviseletét”. Ezzel adták 
a falu tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik. Sok helyütt 

pünkösdkor vagy május végén „kitáncolják” a fát, vagyis a fát 
kidöntik táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett. De szo-



 9 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

kás még a májusi virág küldése is. A legények szépen feldíszí-

tett cserepes virágot küldenek annak a lánynak, akinek udva-
rolnak, s a virág az ablakba kerül. 

 Május 4. - Flórián napja: A legenda szerint ugyanis 
imádságával már gyermekkorában megmentett egy égő házat 

az elhamvadástól. Tisztelete az újkorban élénkült meg, és el-
sősorban Közép-Európára volt jellemző. 

 Május 12 – Pongrác, Május 13 – Szervác, Május 14 
– Bonifác napja: Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác 

 Ilyenkor gyakran visszatérnek  a reggeli fagyok. időjárásukból 
azt a következtetést vonták le, hogy „Sok bort hoz a három 

ác, ha felhőt egyet látsz.  Ókeresztény vértanúk napja. 

 Május 16. - Nepomuki Szent János (a gyónási titkot 

megőrző cseh vértanú ünnepe): Cseh vértanú szent, a hajó-
sok, vízimolnárok védőszentje. Szobrait általában víz közelé-

ben állítják fel. Pl. Baján is található. Ilyenkor zöld ágakkal, 

gyertyákkal díszítik fel, hajóra viszik és vízi körmenetet tarta-
nak a tiszteletére. Ez az ún. Jánoska-eresztés.  

 Május 25. - Orbán napja: az utolsó fagyosszent ,a nép-
hit szerint kívánatos az eső, mert az ígér jó termést, akár-

csak Emil (május 28.).  

 A kocsmárosok, kádárok, szőlészek védőszentje. Sokfelé 

szobrot állítottak neki és ünnepi körmenettel járultak hozzá 
kérve tőle a bőséges szőlőtermést.  

Petőfi Sándor: Orbán                                          

Komor, mogorva férfiú 

Volt Orbán, 

Bár oly vidám hajnal pirult 

Az orrán. 
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 De hisz mogorva ép azért 

Volt Orbán, 

Mert oly vidám hajnal pirult 

Az orrán. 

Oka egyébiránt maga 

Volt Orbán, 

Hogy oly vidám hajnal pirult 

Az orrán. 

Temérdek borfélét ivott 

Meg Orbán, 

Vidám hajnal azért pirult 

Az orrán. 

 

Népi mondóka 

Orbánnak a napja hogyha fényes, 

A vincellér mint a páva kényes. 

Mint az áldozócsütörtök 

Olyan lesz őszi időtök. 

Pünkösd-napi esésre 

ne várj áldást vetésre. 

Május hava hűvössége 

A gazdának üdvössége. 
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 A május mindenütt a nyár aggodalmas adventjének tű-

nik, aminek a jövendő termés féltése volt az alapja. Május az 
ókorban Európa-szerte engesztelő és tisztító szertartások böj-

tös időszaka volt. Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, há-
zasságot kötni, és házaséletet élni, ekkor takarították ki a 

templomokat, mosták le az istenszobrokat, mintha csak a hó-
nap előkészület lenne a nyárközépi nagy ünnepekhez. E hónap 

ünnepségei - a majálisok - a tavasz és a nyár örömeinek szól-
nak. A szerves élet fejlődésének ekkor van a tetőpontja. 

Mit jövendöl a 100 éves naptár? Szép idő lesz, ha az esti 
pír aranyszínű, ha napnyugtakor a vízeken és a mezőkön sűrű 

köd keletkezik, ha a szárazon tenyésző békák magasra ülnek 
és brekegnek. Rossz idő következik, ha reggel pír van, ha az 

esti pír igen vörös. 

  Varga Rita: Cinke Dal 

 

- Kormos fejű széncinke, 

hol voltál a télen? 

 

- Kertek alján tálcán várt 

mindennap ebédem. 

 

- Kormos fejű széncinke, 

hol leszel a nyáron? 

 

- A téli gondoskodást 

dallal meghálálom. 



 12 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

GÖRÖGKATOLIKUS KÖSZÖNÉSEINK 

Év közben: 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! – Dicsőség mindörökké! 

Húsvéti időben: 

Krisztus föltámadt! – Valóban föltámadt! 

Karácsonykor: 

Krisztus születik! – Dicsőítsétek! 

Olajkenetnél (mirováláskor): 

Krisztus közöttünk! – Van és lesz. 

 

 

„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 


