IV. évfolyam 3. szám 2017. március

A nagyböjt kezdetén…
Három héttel ezelőtt a bűnbánat ajtaján
belépünk és ma már beléptünk a nagyböjti Arénába, elkezdődött számunkra a szent negyven nap.
A nagyböjtbe csak Istennel megbékélve tudunk
belépni. Amíg nem lépünk be az arénába, addig
nem tudunk önmagunkkal megküzdeni. Az önzésünkből a legnehezebb kilépni. „Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a
világosság fegyvereit.” Róm13,12

Az éjszaka a böjtöt megelőző időszak, a nappal a nagyböjt ideje. Pál
apostol arra bíztat, hogy nagy szeretettel töltsük ezt a napot, hiszen a mögöttünk lévő sötétség nagyon hosszú volt. A nap világosságánál tudjuk
módosítani az életutat. Sajnos a sötétség elidegenített az Istentől, de ott
van a világosság utáni vágy, aki az Atya enyhe világossága Jézus Krisztus. Nos, nem könnyű lemondani az élet kellemes részéről, de a kényelem,
a jólét fogságba tart. Itt az ideje, szükséges magunkat kényszeríteni: akár
az egyház által kért böjttel, akár az elhanyagolt szeretet újjáélesztésével,
másokért végzett tevékenységekkel. „De a test kívánsága a halálba vezet,
a Lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért aki
test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését.” (Róm8,6-8)
Önmagunk kényszerítése sokszor egy kis szikrát gyújt, s ez a fény
elég az elinduláshoz. Ahhoz, hogy ne a törvény ereje miatt, hanem a saját
elhatározásom miatt tegyem meg, amit kell. Ilyen szikra lehet az
„istenfélelem”. Félek az elutasítástól, elveszítem az örök életet és ezért elkezdek Isten felé tekintgetni.
A nagyböjti arénában nem Istennel kell megküzdeni, hanem saját
magammal. A bűnök szép lassan lehullnak rólunk és egyre szabadabbak
leszünk. Felszabadulunk egy Istennel gyümölcsöző kapcsolatra. Egyre közelebb érzem magamat Istenhez, ahogyan a kényelem és jólét bilincsei lehullanak rólam.
Pacsai János parókus
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Nagyböjti teendőm
„Jöjjetek Atyám áldottai és bírjátok….”
Nagyböjtben családommal együtt a
templomba a helyem. A vasárnap nem vasárnap liturgia nélkül. Ahol a gyermekeim
megtanulják az első három parancsot, ott
szívükbe fogják vésni a második hét parancsot is.
A Görög Katolikus templomban a nagyböjt
minden hétköznapján reggel 6.00 órától
utrenyét végzünk.
Minden szerdáján és pénteken 17.30
órakor előszenteltek liturgiáját végzünk katekézissel(elmélkedéssekkel) és gyónási lehetőség 16.30 órától. Az előszentelteken
katekézis sorozat az egyház szentségeiről, mint keresztény életünk alapvetéséről
szólnak. Hétfőn és vasárnap 17.00-kor böjti
vecsernyét végzünk.
Szeretettel vár mindenkit a közös imádságra Pacsai János parókus!

Március 25.- Az Örömhírvétel
„ma van a mi üdvösségünk kezdete és
az örök titoknak megnyilatkozása”. Gábor főangyal által hozott örömhírrel és Mária beleegyezésével indult el üdvösségünk történetében az a folyamat, amely a mi üdvösségünk
megvalósulásáig jut. E nélkül a nap nélkül
nem ünnepelhetnénk semmi más keresztény
ünnepet. Isten beleoltotta magát a mi emberi
természetünkbe. Végig akarja járni az emberi
életnek, kornak minden állapotát, kezdve a magzati állapottól. Milyen csodálatos az ember, hogy Isten Fia sorsközösséget vállal vele. Egy törékeny
nőt választott ki, akin keresztül az Isten a világba lép. Máriát előre felkészítette, hogy méltó legyen hivatására, de nem tudta pontosan, milyen következményekkel jár, ha igent mond az istenanyaságra. Nem tudta, mennyit
fog menekülni, sírni, mennyi fájdalomban lesz része. De ő bízott ellenőrizetlenül Istenben. A női méltóság igazi volta és varázsa ebből a bizalomból
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ered: „Legyen nekem a Te szavaid szerint.” Ezért minden NŐ a jövő záloga,
akik létükkel megtanítanak bízni, hinni. A karácsonyi ikonon Mária a barlang előtt a gyermekágyas anya szokásos helyzetében fekszik. Együttérzéssel tekint a kétségek közt vergődő Józsefre. Úgy tűnik, hogy keze az újszülöttet ajánlja, s ezzel a mozdulattal vezet minden embert az Isten Fia elé.
Pacsai János parókus

Nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést templomainkban
Kedves Testvérek! Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi
kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk, mint az
Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság kézzelfoghatóságának
az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.
Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre: „Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz,
öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted
halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” (Iz 58,7-8) A
nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket, hogy a
„megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most
többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az
újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)
Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a testvéreket,
amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést
templomainkban. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el
a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban
erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája
valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem
csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és
anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak
hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi
szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 19-től 26-ig.
Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi évek-
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ben meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1
kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: „A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy
intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket
az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval
nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. ….Arra szólít fel
bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel
minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény
ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)
Budapest, 2017. nagyböjt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Templomfűtés
A téli hónapok első vasárnapján a templom és kápolna fűtésére gyűjtünk. Mivel a gáz elszámolás nem
lakossági tarifa szerint történik, hanem közületiként,
így ki-adásaink elviselhetetlen mértékben nőttek. Nem
csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük adakozzanak erre a célra! Egyházközség
Képviselőtestülete
parókia bankszámlaszáma:

CIB bank

10700086-68691925-51100005
Olvasd naponta a Szentírást!

A NYOLC BOLDOGSÁG (Mt 5,3-12)
Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők
megelégíttetnek.
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Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.
Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívatnak.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek
országa.
Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván
minden rosszat mondanak ellenetek énérettem.
Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.

Imádkozzunk együtt!
AZ ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁBÓL
MINDENHATÓ URALKODÓ – ki minden teremtményt bölcsességgel alkottál, ki bennünket a te kimondhatatlan gondviselésed és jóvoltodnál fogva, lelkünk és testünk megtisztulására, a szenvedélyek
megfékezésére, és a feltámadás reményének biztosítására e legszentebb napokba helyeztél, ki negyven nap eltelte
után kedves szolgádnak, Mózesnek, kőtáblákon isteni kézzel írott törvényeket
adtál –, add meg nekünk is, ó Jóságos, hogy jó harcot harcoljunk! A böjt
futását bevégezzük! A hitet sértetlenül megtartsuk! A láthatatlan szörnyek
fejeit összetörjük. A bűnnek legyőzői lehessünk! S a szent feltámadást elítélés nélkül elérjük és magasztaljuk! Mert áldott és dicsőített a te legtisztesebb és fölséges neved, Atya és † Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és
örökkön-örökké. Ámen.

Eseménynaptár
Március 03. Koliba áldás
Márc.11, 18 Hramoták
Hramota- Halottakról való megemlékezés
Elhunyt szeretteinkért végez az Egyház szent liturgiát és
panachidát a halottak szombatjain. Az elhunytakról (betűrend
szerint- hramota) megemlékező hramoták szombatonként
17.00-kor kezdődnek. A hramotát az egyházközségi irodában
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(parókusnál vagy Kovácsné Marikánál) lehet bejegyeztetni. Görög Katolikus
Templomban 2017. év február 18. március 11. március 18. Április 1.Június
3. Mindig szombaton 17 órakor. Imádkozzunk együtt
Március 15. Nemzeti ünnepünk Kispapjaink Encsen
Március 25.- Az Örömhírvétel ünnep

Böjte Csaba Encsen
Csaba testvér, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes,
aki közel 3.000 árván maradt magyar gyermek neveltetéséről gondoskodik, 2017. Március 23-án, csütörtökön délután városunkba látogat.
Az alábbi programjainkra szeretettel hívom és
várom:
15:00 Előadás pedagógusoknak, gyermekeket nevelőknek (Encsi Gimnázium aulája)
Ez az alakalom a védőháló a családokért pályázat Vissza az
alapokhoz projekt megnyitója is egyben.
18:00 Római katolikus szentmise elmélkedéssel a görög katolikus templomban
Tisztelettel és szeretettel: Pacsai János encsi parókus
„Ha személyesen látogatnak el hozzánk Dévára, azt ajánljuk, hogy
hozzanak 18 családra, vagy 190 személyre osztható dolgokat. Egy-egy kis
csomag keksz családonként, vagy egy-egy apró csoki személyenként, ezt
az adományozó is ki tud osztani. Ez jó érzés az adományozóknak és a
gyermekeinkben is tudatosul, hogy a jószívű emberek segítségéből nevelkedhetnek itt Déván.
- Kit keressek, ha Dévára érkezek és adományt szeretnék átadni?
Kerékgyártó Emerenciát a központi adománykezelőt (a

+40-788-279-

952-es számon; k.emerencia@gmail.com email címen) vagy a heti vendégfogadós nevelőt, akit a +40-788-219-571-es telefonszámon
lehet elérni. Ha nem tudnak telefonálni, akkor a templommal szembeni
ebédlőnkbe kell bemenni, és ott a szakácsnőinket megkérni,hogy hívják
Emerenciát, vagy a vendégfogadós nevelőt.
Szeretettel és hálával az Alapítvány nevében”
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Cursillo
A tavaszi időpontok: FÉRFI március 23-26.
NŐI
Ismét

kérek

március 30.-április 2.

szépen

Mindenkit,hogy

apostolkodjunk

és-

és,segítsetek,hogy a jelöltek száma bővüljön. Segítsünk,hogy minél többen
részesülhessenek abban a ,,csodában",aminek már Mi is részesei lehettünk,amikor

részt

vettünk

a

Cursillón.

Imádkozzunk

a

jelölte-

kért,munkatársakért és az atyákért is.

Görög katolikus bál
Február 10-én másodszor került megrendezésre a Görög katolikus
bál. Nagyon kellemes, családias hangulatban telt. Az estét Pacsai János Esperes Úr nyitotta meg, melyben többek között azt is megtudtuk, hogy a
szórakozás azért szükséges, hogy oldjuk a hétköznapok feszültségét. Hát
mi szót fogadtunk, és nagyon jól éreztük magunkat. A zenész igazán jól
dolgozott, váltva játszott csárdást és lassút, hogy mulathassunk. A tombola
sorsoláshoz rengeteg csodaszép ajándékot kaptunk a város vállalkozóitól,
üzleteitől, ezeket nagyon köszönünk mindenkinek. Boldog gazdára találtak.
Jó volt ennyi jó kedvű ember között szórakozni. Én ott szeretnék lenni jövőre is! Remélem, akik ott voltak azok is így érzik, és akik hallanak róla, a
harmadik bálunkon csatlakoznak hozzánk.
Szenderné Veréb Zsuzsanna közösségi munkatárs
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Varga Rita rovata: Március - Böjtmás hava - Tavaszelő - Kikelet hava - Bölénytor (Fák) hava
Az elnevezés a latin Martius hónapnévből ered. Annyit tesz:
Mars (isten) hava. A földművesek számára a március már a tavaszi
munka kezdete. Megkezdődik a munka a szántóföldön, a gyümölcsösben, szőlőben. Az asszonyok is vetik a borsót, a répát, zöldséget, a palántáknak való magot, dugdossák a hagymát. A korai
krumpli, bab is földbe kerül. Egyszóval vége a téli szobai munkának,
a szövésnek, fonásnak, és a kézimunkázásnak. A hónap első szerdáján sok helyen a méhészek is kiengedik a méheket, és a jószágokat is kihajtják a legelőre.

Népi megfigyelések:
- március, ha nedves, gazdának nem kedvez
- valamennyi köd vagyon márciusban, annyi zápor lészen az esztendőben
- ha Böjtmás hava száraz, Szent György hava nedves
- fú és havaz, úgy lesz tavasz
- ha márciusban ugrándoznak, láncra perdülnek a bárányok, áprilisban újra akolba rekednek
- tavaszbúza ravaszbúza
- ha dörög Benedek, akkor 40 napi szárazságra számíthatsz

Népi mondók
Gergely-napi szél

Szent György napig él.
József kezessége
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Jó év kedvessége.
Fehér Nagycsütörtök
Indán sül meg a tök.
Márciusi por fűnek jó,
Neki fáj márciusi hó.
Hamvazószerda 2017
Nagyböjt kezdete
Március 1. Hamvazószerda

Nagyböjt elsõ napja hamvazószerda. Ezen a napon a katolikus
templomokban hamuval megkeni a pap a hívek fejét : Emlékezz
ember, hogy porból vagy és porrá leszel. Szigorú böjti nap: háromszori étkezéssel és hústilalommal.
Kázmér napja (márc. 04.)

Itt-ott még ma is él a hagyomány, hogy Kázmér napján - ha
engedi az időjárás - a méhészek kiengedik kaptáraikból a szorgalmas kis munkásaikat, erőt gyűjteni. A régi babonás időkben ugyancsak ez a nap volt faluhelyen a patkányűzés dátuma. Kázmér hajnalán a gazdaasszony háromszor körülszaladta a házat, és mogyoróvesszővel ütögetvén a falat, riasztotta el a portán és környékén
élősködő undok férgeket.
Gergely napja (márc. 12.)

A csillagászati télutó sokszor bevált határnapja volt március 12
-e, a 604-ben elhunyt Nagy Szent Gergely pápa "égi születésnapjának", azaz halálának emlékünnepe. Ahogy a máig népszerű csíziós
versike is mondja: "Gergely napja ritka, ha jó. Hideg, szeles, sokszor van hó." Való igaz, hogy ekkor még, az erőteljesebb fölmelege-
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dést megelőzően, Gergely, a rossz ember könnyedén megrázhatja
hószakállát, de ezt már nem vették zokon a Benedekben bizakodó
szántóvetők.
Ezen a napon a kisiskolások tarka, csúcsos süvegben járták
körbe a falut, és "Gergelyeztek". Kicsit a katonatoborzásra emlékeztetően hívogatták leendő pajtásaikat az iskolába. Valamikor a Gergely-nap volt a téli szünet vége, a gyerekhad ilyenkor gyülekezett
újra az iskolában, és a Gergely járással összegyűjtött ajándékok elősegítették az újrakezdést .
Sándor, József, Benedek (márc. 18-19-21.)

A legismertebb időjárási regula szerint: "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget". Az Alföldön Sándor névünnepét
március 18-át tartották alkalmasnak a fehérbab vetésére. A DélAlföldön sokfelé Sándor napján hajtották ki először a nyájat a juhászok.
A legtöbb népszokás József naphoz kötődik: Szent József a famunkások védőszentje, sok vidéken ezen a napon hajtották ki a jószágot először a legelőre, de véglegesen majd csak György napon. A
hagyomány szerint a madarak ezen a napon szólalnak meg először,
mert "Szent József kiosztotta nekik a sípot". A méhészek is ekkor engedik ki a méhrajokat. A méheket igen szűzies életet élő állatoknak
tartották, ezért készítették a gyertyát - Jézus jelképét - viaszból és
nem faggyúból.
Ezen a napon várták a messzi útról visszatérő gólyákat is, és ha
piszkos volt a tolluk, abból bő termésre, a fehér tisztaságukból pedig
szűk esztendőre következtettek. Bár a népi tapasztalás azt sugallta,
hogy József után már kalapáccsal sem lehet a füvet visszaverni a
földbe, a nap derűje, borúja, vagy a szele az elkövetkező negyven
nap időjárását is megmutatta. Alföldi hiedelem szerint, ha szivárvány
jelenik meg József-napon az égen, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros jó bortermést ígér. Észak-Magyarországon a József-napi rossz idő sok halottat jövendöl arra az évre. Szeged környékén uralkodott az a hiedelem, ha József napján megdördül az ég,
Péter-Pálkor jég veri el a határt, viszont jó bortermés várható.
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Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc.25.)

Régi hagyomány szerint e napon kell oltani, szemezni a fákat. A
Skolasztika névünnepén (február 10-én) levágott és a pincében tartott oltóágak felhasználására ekkor került sor, és a gyümölcsfákat a
reggeli mise után kezdték beoltani. A Göcsejiek úgy tartották, hogy
az e napon beoltott fát nem szabad kivágni, mert vér folyna belőle. A
délvidéken ilyenkor a békákat is megfigyelték hajdanán: ha megszólaltak, abból még 40 napi hideg időre következtettek. Okkal nevezik
e napot fecskehívogatónak, mert ekkor már a déli szél hazafelé tereli
ereszeink lakóit.

Tavaszköszöntő
Beköszöntött a tavasz,
hamis, mókás és ravasz.
Mikor lesz
zöld idő?
Felhőre jön a felhő.
Aranyeső kiviríts,
bonts szirmokat április.
Köpönyegforgató:
esőt, fényt csalogató.
/Varga Rita/

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
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Fényes héten a hegyek között
Medjugorjei zarándoklat és lelkigyakorlat.
Indulás Április 20-án csütörtök 20 óra, érkezés 23-án
vasárnap éjszaka. A lelkigyakorlatot vezeti és jelentkezni Pacsai János parókusnál lehet.
"Ha tudnátok, hogy mennyire
szeretlek titeket,
örömötökben sírnátok"

„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

