IV. évfolyam 11. szám 2017. november

Sürgősségi kórház a léleknek
Az egyház fontos módszereket ad az Istennel való közösségre jutáshoz. Ezeket fel kell
tárni, tanítani kell, hiszen amikor túllátunk a
formális rituálékon, akkor olyan belső igazodási pontokat keresünk, ami nemcsak megvilágítja életünket, hanem át is alakítja.
Az egyházi tartozás ténye nem elég, mert az
egyházi élet nemcsak szép szertartások, misztikus ikonok, teológiát jelent, hanem az Istennel való legmélyebb közösséget. Ezért
a „lélek kórházakhoz” hasonlóan itt is gyógyíthatjuk azokat a betegségeket, amelyek felborítják életünket. Mint ismeretes egyik beteg sem lép
be rögtön a sürgősségi helyiségbe, hanem várakozik, hiszen az orvosi személyzetnek meg kell vizsgálnia, diagnózist kell felállítani, hogy megkapja a
szükséges ellátást.
Az egyház szolgái a papok ugyanúgy járnak el, mint egy sürgősségi
kórház munkatársai. Felkarolják a beteget: a hívőt megvizsgálja, a
lelki sérüléseit megállapítja, a súlyosabb betegség aspektusait, és a
beteg lelki állapotának leginkább megfelelő kezelést ajánl. Így a papok a hívők terapeutai lesznek: a híveket az útmutatások alapján megtanítják, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy megújuljon az életük. A pap által
előírt a kezelések a következők lehetnek: imádság, napi szentírás olvasmányok, gyakoribb szentáldozás, az eukarisztia vétele. Amikor a fiak
megtartják az utasításokat, gyógyító pillanatban megbékélést éreznek.
Amint az orvos is hatékonyabb terápiát tud felajánlani, miután jobban megismerte betegeit, a pap is minél jobban megismeri a rábízottakat, annál inkább tud ajánlani megfelelő terápiát. A lelki életet- ma még inkább, mint
a történelem bármely pillanatában- meg kell tanulni.
A hitetlenség növekedése egyre több akadályt gördít a lelki életbe
való előrehaladás elé. A társadalmi változások, amelyek nyílt társadalmat
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céloznak, megnyitják az erkölcstelenség mélységeit és egy veszélyes korszakká változtatják környezetünket.
Az a személy, aki lelki életet akar élni, de nem kap megfelelő lelki
kísérést, akkor az irányítás nélküli lelkiség csak önmaga téveszméjét erősíti
meg, és könnyen tévútra viszi, ezért tapasztalt kísérőre van szükségünk. Csak a másik segítségével tudjuk elkerülni a büszkeség és saját
akaratunk csapdáit.
Pacsai János parókus

Az életszentség iskolája
„Dicséritek tehát szavaimat? Nekem azonban nincs szükségem
tapsra, sem hangos éljenzésre. Egyetlen kívánságom van
csak: miután nyugodtan és figyelmesen meghallgattatok, váltsátok tettekre mindazt, amit mondtam. Számomra ez jelenti a
tapsot, és erre a dicséretre vágyom.
Ha azonban csupán hozzátok intézett szavaimat dicséritek, de nem váltjátok tettekre azokat, sokkal szigorúbb ítéletet és szenvedést idéztek magatokra, mi pedig gúny tárgyává
leszünk és szégyen tölt el minket.

Hiszen nem színházban vagyunk, ahogy ti sem azért ültök itt, hogy
komédiásokat lássatok, és csupán tapsoljatok. Lelki hatalom van itt jelen és az életszentség iskolája. Így tehát egyetlen igyekezet, egyetlen
cél lehetséges csak: a hallottakat tettekre váltani és cselekedetekkel bizonyítani engedelmességeteket. Csak ekkor érzem majd úgy, hogy megkaptam jutalmamat; most viszont szinte a kétségbeesés kerülget”
Aranyszájú Szent János

Elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
Egyházunkban a halottakról szokásban
van megemlékezni: temetése után harmadnapon, mert az Úr Jézus harmadnap támadt
fel. Kilencednapon, azon óhajunk kifejezésére, hogy Isten kegyelme az elhunytat a szentek kilenc karába emelje; negyvenedik napon, mert az Úr Jézus a negyvenedik napon
ment fel a mennyekbe, hová reméljük az tőlünk elköltözött szerettünk is elfog jutni; minden évben a halálozás évfordulóján, miáltal
azt fejezzük ki, hogy az elhunyt lelke velünk él,
csak a teste költözött el tőlünk.
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Mikor elhunytjainkról megemlékezni akarunk, érettük szent Liturgiát, pannachidát (hramotát) vagy parasztázt végzünk. A parasztáz
közbenjárást vagy pártfogást jelent, vagyis olyan istentiszteletet, amely
által mi élők járulunk közben Istennél elhunytjaink üdvösségéért.
Összes elhunytjainkról a görög katolikus egyházunk évente ötször emlékezik meg (húshagyó szombaton, nagyböjt I. III. IV. szombatján és pünkösd előtti szombaton.) és halottak napján (november 2. templomban)

November 8. Az arkangyalok elkísérnek
bennünket az életben
Nekünk és az arkangyaloknak ugyanaz a hivatásunk:
„működjünk együtt Isten üdvözítő tervében”. Az arkangyalok szolgálnak és szemlélődnek. Testvérek vagyunk a hivatásban. Az arkangyalok az Úr előtt állnak, hogy szolgálják, imádják Őt és, hogy szemléljék
az Úr arcának dicsőségét. Az angyalok elmélyült szemlélődők. Szemlélik
az Urat. Szolgálnak és szemlélődnek. Továbbá az Úr elküldi őket, hogy elkísérjenek bennünket az élet útján. Mihály, Rafael és Gábor arkangyalnak különösen fontos szerepe van az üdvösség felé vezető utunkon – hangsúlyozta a pápa. A nagy Mihály arkangyal vív harcot
az ördöggel, a „nagy sárkánnyal”, az „ősi kígyóval”, amely megzavarja
életünket, elcsábítja az egész lakott földet, ahogy tette azt Éva anyánkkal
meggyőző érvek segítségével, aztán amikor bűnbe estünk, megvádol
minket Isten előtt.
Az ördög csábítással legyőz minket. „Kóstold meg a gyümölcsöt! Jót tesz neked, megismersz rengeteg dolgot…” – mondja. Így kezdi,
mint a kígyó a csábítást… Utána pedig, mikor bűnbe estünk, megvádol
Isten előtt: „Bűnös, ő az enyém”. „Ő az enyém” – hangzik az ördög szava. Csábítással legyőz minket, aztán megvádol Isten előtt. „Magammal viszem őt” – mondja. Mihály arkangyal pedig harcba kezd ellene. Az Úr kéri,
hogy küzdjön ellene. Nekünk, akik úton vagyunk ebben az életben az Ég
felé, Mihály segít, hogy harcoljunk az ördög ellen és ne hagyjuk, hogy
elcsábítson – fogalmazott Ferenc pápa.
Mihály arkangyal munkája a védelmezés, ezt teszi az egyházzal
és mindannyiunkkal. Ez eltér Gábor arkangyal szerepétől, aki a jó híreket
hozza. Ő hozta a hírt Máriának, Zakariásnak, Józsefnek: az üdvösség
üzenetét adta át. Gábor arkangyal is velünk van – biztosított a pápa. Segít minket utunkon, amikor „megfeledkezünk” Isten evangéliumáról, arról, hogy Jézus eljött közénk, hogy üdvözítsen bennünket.
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A harmadik arkangyal, akit ezen a napon ünneplünk Rafael – folytatta homíliáját a Szentatya. Rafael velünk halad és segít minket ezen az
úton. Kérjük tőle, hogy védelmezzen bennünket attól a csábítástól,
amely
arra
vezet,
hogy
hibás
lépést
tegyünk. Ők
tehát útitársaink Isten szolgálatában és életünkben.
Rafael arkangyal, fogd meg a kezünket és segíts minket az
úton
Ferenc pápa végül egy egyszerű imát tanított meg a szentmisén,
amellyel az arkangyalokhoz fordulhatunk:
„Mihály arkangyal, segíts minket a küzdelemben, mindenki maga
tudja, hogy milyen harcot folytat saját életében. Mindannyian ismerjük
az alapvető küzdelmet, amelyben kockára tesszük üdvösségünket. Segíts
nekünk. Gábor arkangyal, hozz nekünk hírt, az üdvösség öröm hírét, azt,
hogy Jézus velünk van, hogy Jézus üdvözített minket és adj nekünk reményt. Rafael arkangyal, fogd meg a kezünket és segíts minket az úton,
hogy ne tévesszük el az utat és, hogy ne maradjunk mozdulatlanok.
Legyünk mindig úton, haladjunk, de általad segítve”

Karácsonyi böjt
Erőfeszítéseink odaajándékozása szeretteink szeretetéért.

A karácsonyi böjt Szent Fülöp apostol napja után november 15-én kezdődik és december 24-ig tart. Célja, hogy minket
az Úr Jézus születésének méltó megünneplésére előkészítsen,
hogy ne csak Betlehemben, hanem a mi életünkben is megszülethessen az Úr.
Biztatok mindenkit a templomi imádságokon való buzgó részvételre, amennyire van ideje. De jó lenne, ha mindenki a templomból indulna
a munkahelyére vagy az iskolába, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó
lenne, ha növekedne a hitünk, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó lenne karácsonyig megbékélni magunkkal, családunkkal, világunkkal.

A böjt minden hétköznap reggelén 6 órakor reggeli istentiszteletet (utrenye), utána Szent Liturgiát fogunk végezni, melyben böjti gondolatok, rövid elmélkedést hallhatunk, 17.00 vecsernye.
Pacsai János parókus
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Gyermekszáj
NYELVI JÁTÉKOK – MONDD UTÁNUNK!
Éhes bálna = zabálna
Kövér sas = hasas
Anyátlan vakond = árvakond
Vidám dog = boldog
Lyukas cipőjű százlábú = fázlábú
Bánatos mormota = szomormota

Búcsúzó pávián = pápávián
Kecskegida = gyerkecske
Gyors ürge = fürge
Félénk puli = lapuli
Sok borz együtt = toborz
Skót gorilla = zsugorilla

Az autóvezetők tízparancsolata:
1. Ne ölj!
2. Az út az emberekkel való kapcsolattartás eszköze legyen számodra, és
ne halálos balesetek helyszíne!
3. Az előzékenység, a becsületesség és a megfontoltság segít az előre nem
látható események kezelésében!
4. Légy nagylelkű, segítsd rászoruló felebarátaidat, különösen a közlekedési
balesetek áldozatait!
5. Az autó ne az erő és a hatalom kifejezése, illetve bűnre vezető alkalom
legyen számodra!
6. Győzd meg szeretettel a fiatalokat és idősebbeket, hogy ne vezessenek,
ha nincsenek megfelelő állapotban!
7. Támogasd a balesetek áldozatainak családját!
8. Alkalmas időben hozd össze a vétkes sofőröket áldozataikkal, hogy átélhessék a megbocsátás felszabadító élményét!
9. Az utakon védd a sérülékenyebb résztvevőket!
10. Érezz felelősséget mások iránt!

Keresztszülők kiválasztása
Sokszor úgy szeretnénk keresztszülőt választani,
hogy figyelmen kívül hagyjuk az egyház feltételeit, amelyet a keresztszülőnek teljesítenie kell.
A keresztszülő az egyház hagyománya szerint nem
egyszerűen a család barátja vagy közeli rokona, hanem
annak az egyháznak élő tagja, ahol a gyermeket meg
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szeretnék kereszteltetni, ahová be fog oltódni, ahol aktívan gyakorolja a
hitét, amelyik egyházban segítséget kap a gyermek a lelki fejlődéséhez.
Olyan személy, aki ismeri az egyházát, annak tanításában jártas és
tud segíteni a papnak a hitre vezetésben, az egyházi nevelésben, vagyis a
megvilágosodásban az egyházzal partner. Ismeri az egyház katekizmusát
és segíti a megkereszteltet, hogy a világosság útján haladjon. Ha a keresztszülő mindezt nem ismeri, akkor milyen segítséget tud nyújtani a hitben
haladónak? Ha nincs személyes tapasztalata, hogyan tud hitelesen segíteni?
Normális helyzetben abszolút bizalom kell a pap és a keresztszülő
között, mert együtt vezetik a hit útján a megkereszteltet, legyen az gyermek vagy felnőtt.
Csak a megvilágosodott ember tud átélni bizonyos eseményeket Jézus életéből, ami megőrzi őt és gazdagítja létezését. A keresztszülő és a megkeresztelt között mindig megmarad a katekizmust tanuló viszony, ahol hiteles
szeretet és valódi szabadság a mértékadó

Esemény naptár
Október 31.kedd 16.30
Mérai templom elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
November 1. szerda este 17.00
halotti megemlékezés és gyertyagyújtás a ravatalozó
mellett. Encs városi Temető
November 2. csüt. este 17.00
halotti megemlékezés a templomban

November 4. Mérai görögkatolikus kápolna templom
búcsúja és ikon szentelése, melyet dr. Orosz Atanáz
megyéspüspök végez:
16.00 szentelés és alkonyati zsolozsma
17.30 agapé az iskolában
November 08. Szent Mihály arkangyal ünnepe és az összes
égi erőkre emlékezünk. Este 16.30 órakor liturgia és utána
találkozás a nevelőszülői hálózat családjaival.
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november 11. Szeretettel várjuk Mindnyájatokat, és közösségeitek tagjait
a 2017. november 11-én a Sajópálfalán megrendezésre kerülő házaspárok lelki napjára.A találkozó a templomban kezdődik 10:00.kor imaórával, majd szemléletes előadással folytatódik , melyet Szabó Tamás atya
vezet " Örökkön Örökké" címmel. Ebéd után beszélgetéssel folytatjuk öszszejövetelünket. Tisztelettel kérem, hogy hirdessétek a rendezvényt. Kérem, hogy a résztvevők létszámáról a csalad@mi. gorogkatolikus.hu e-mail
cím esetleges hibája miatt szíveskedjetek aszabolcs.c@freemail.hu címre is
jelezni.

November 15.- Karácsonyi böjt kezdete
November 21. 17.00 Az Istenszülő bemutatásának
ünnepe, Házassági évfordulók megünneplése:
Akik 2017-ban ünneplik az 1.- 10. -20. -25. -30.
-40 -50. házassági évfordulójukat várjuk a szent liturgiára, amelyet értük fogunk felajánlani.
November 26. vasárnap elsőáldozás!!!

Templom fűtés
A hónap minden első vasárnapján a templom fűtésére
gyűjtünk. Mivel a gáz elszámolás nem lakossági tarifa szerint
történik, hanem közületiként, így kiadásaink, nagy mértékben
nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú
embert, kérjük adakozzanak erre a célra.
A parókia képviselőtestülete

Beszámoló Méráról

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Pacsai Parókus úr október 2-ára a mérai
kis templomunkba tervezte az esedékes havi képviselő testületi ülést. Nekünk, kis közösségünknek nagy megtiszteltetés volt.
Kedves görög katolikus testvérek! Október az Isten anya hónapja,
amit mi mérai hívek is minden este imádkozással megünneplünk. Ehhez az
imádkozáshoz még nagyobb lelki lendületet ad az a megtiszteltetés, talán
kiváltság, hogy Püspök úr ötletére, (mivel Püspök úr tudta Parókus úrtól,
hogyan ragaszkodunk a Szűzanyához) a Pócsi könnyező Szűzanya képmására lesz a templomunk (egymás között a mi kis kápolnánk) felszentelve,
amely November 4-én 4 órakor lesz felső Mérán. Nagyon sok szeretettel
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meghívunk
mindenkit
vallástól
függetlenül,
mert
ilyen
csoda
és megtiszteltetés ritkán van a mai világban, ahol letehetjük a drága Szűzanya elé gondjainkat és terheinket. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Mérai hívek!

Egyházfenntartás

Köszönjük mindazoknak,
akik lelkiismeretük szerint a 2017 évre
már befizették az egyházfenntartási hozzájárulást, és biztatjuk azokat, akik még
nem tettek eleget kötelezettségüknek,
hogy az utolsó negyedévben járuljanak
hozzá ahhoz, hogy Encsen életképes legyen a görög katolikus egyház. Emlékeztetőül a rendelkezéséből, melyben meghatározza a mértékét a hozzájárulásnak:
„2003. január 1-től az önálló keresettel
(fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező
személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de legkevesebb évi 6.000 forint legyen.”
Imádkozzunk együtt:
Mindennapi bűnvallás
Megvallom neked Uram Istenem és Teremtőmnek, a Szentháromságban egy Istennek: az †
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Atyának, Fiúnak és Szentléleknek összes bűneimet, melyeket
életem összes napjain, minden órájában s az elmúlt napon és
éjen át elkövettem, szóval, tettel vagy gondolattal, összes érzékeimmel: látás, hallás, szaglás, ízlés vagy tapintás által, s
amelyekkel téged, Istenemet és teremtőmet megharagítottalak; vagy felebarátommal szemben igaztalanul jártam el.
Mindezeket bánva, mint büntetésre méltó jelenek meg előtted,
Uram Istenem, — könnyek között kérlek, — oldozz föl
azoktól és tégy megigazulttá, mint jóságos és emberszerető.
Ámen

Olvasd naponta a Szentírást!
„Már Dávid, a nagy próféta jól tudta, milyen nagy a
Szentírás olvasásának haszna. Azt, aki a Szentírásban állandóan elmerül s annak beszédét élvezi, ahhoz a növényhez hasonlítja, amely mindig virágzik a víz folyása mentén.
Azt mondja: ,,Boldog, ki el nem csábul a gonoszok beszédén, és meg nem áll a bűnösöknek útján, és meg nem ül a
káromlóknak székén. De a törvényre vonja akarata; éj-nap
a törvényt eszében forgatja. Lesz, mint a fa, mely elültettették folyóvizek mentében'' (Zsolt 1,1-3).
A víz folyása mellé ültetett és a vízhez közeli fának, melyet a víz állandó bősége öntöz, nem árthat az időjárás szeszélye;
sem a hevesebb napsütés nem ijeszti meg, sem az erősebb szárazságtól
nem kell tartania, mert a benne felgyülemlett bőséges nedv a nap kívülről
rátörő hőségét nyomban elhárítja és ártalmatlanná teszi.
Éppúgy az a lélek is, amely a Szentírás folyásánál ül, az öntözi
állandóan, midőn annak a nedvét és a Szentlélek harmatát magába
gyűjti, minden ártalmas dolognak ellenáll. Ha betegség, rosszindulat,
vád és rágalom, vagy bármilyen meggondolatlanság, vagy a világ minden
rosszasága rátör egy ilyen lélekre, könnyen kioltja a szenvedélyek tüzét.
Mert elégséges segítséget nyújt neki a Szentírás olvasása. Sem a nagy hírnév, sem a fenséges hatalom, sem a jóbarátok segítsége, sem más emberi
dolog nem tud annyi vigaszt adni, mint a Szentírás olvasása. Vajon miért?
Mert amazok tünékenyek és mulandók s ilyen a vigaszuk is. Ám a Szentírás olvasása beszélgetés Istennel. Akit Isten vigasztal meg szomorúságában, micsoda teremtmény dönthetné azt bánatba? (Aranyszájú Szent János)
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Akik még nem voltak elsőáldozók- figyelem!
A keresztény ember életében nagyon fontos pillanat,
amikor először veszi magához Jézus Krisztus testét és vérét,
mert ekkor válik teljessé az Egyház közösségével. A szentáldozásban lesz tökéletessé a kapcsolat Isten és ember között. Beoltódunk az egyházba, amely Krisztus teste, s így magának
Krisztusnak a tagjai leszünk. „Minket pedig mindnyájunkat, kik
egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk, egyesíts egymással az egy Szentlélek közöltetésében.” S hogy ez a tag természetének megfelelően működjön szükséges, hogy megtanulja a Krisztusi életet. Így tette kötelezővé az egyház az erre való készületi időt. Püspök atya feltétlenül szükségesnek tatja,
„hogy a szentségekhez való járulás ne gyorsított oktatás után,
hanem rendszeres hitoktatás eredményeként történjék. Kívánatos, hogy az első szentáldozást legalább három éves hitoktatás előzze meg.” Be kell gyakorolnunk azokat az erényeket,
melyek által lesz erőnk szembeúszni a közönyösség sodrásával, el kell sajátítani azon ismereteket melyek a lelkiismeretünkben megmutatják a helyes utat, bölcs döntéshez segítsenek, vagyis harmonikusan éljünk.
Az első találkozás 2017.09.18-án megrendezésre került a templom közösségi termében. A nagyobbak soron következő hitoktatása szeptember 25-én lesz.

Az elsőáldozás időpontjai:
2017. november 26. (a nagyobbaknak és akiknek nem jó
a májusi időpont).
A 2017/18-as tanév elsőáldozás időpontja 2018. május
20. (Pünkösd)
Aki még szeretne jelentkezni, a parókián megteheti.
Azoknak, akik Pünkösdkor szeretnének elsőáldozók lenni, 2017. november 27-én, hétfőn 16.00 órakor lesz a
következő találkozás.
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November - Szent András hava
Őszutó - Enyészet hava - Disznótor hava
Novemberben már a tél előszele, sőt ilyenkor már sokszor havazik. Nem véletlen tehát, hogy időjárásjósló nap is van ilyenkor,
ami a téllel kapcsolatos. A hó eleje a csendes emlékezésé, aztán
a második héttől jönnek a vidámabb ünnepek is - újborral, libás
lakomákkal, bálokkal, a disznóvágások kezdetével. Szent András havában a házassággal, férjhez menetellel kapcsolatos.
November 1. – Mindenszentek napja halottak kultuszát
szolgálja.
A 4. századból ered, amikor is Szent Efrém és Szent János május 13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap ülték meg Mindenszentek napját. E nap neve a görög egyházban ma is a Szen-

tek Vasárnapja. Majd a 8. században május 13-ról november 1jére tevődött át mindenszentek ünnepe, azért, mivel november
1. volt a kelta év kezdete, amikor halotti áldozatokat hoztak az
elhunytak tiszteletére. Végül 835-ben Jámbor Lajos császár hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és a Mindenszentek ezek

után az egész kereszténység ünnepe lett.
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November 2. - Halottak napja:
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az egyház. Ez a
nap Sz. Odiló clunyi apáttól ered. Ilyenkor szokás a sírok megtisztítása, virággal díszítése, gyertyák gyújtása. A néphit szerint ilyenkor
hazalátogatnak a halottak, ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet tettek. A család minden tagja gyertyát gyújtott a gyertyák égésidejéből a hiedelem szerint arra következtettek, ki hal meg előbb a
családban. Ezen a napon tiltották a munkát, mert megzavarja a holtak nyugalmát.
VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK !
Állatotthonok
Kéménytetőn gólyafészek,
ebédre én békát kérek.

Folyó közepén a hódvár,
foga fehérebb a hónál.

Zsombék mélyén egy nyúlva- Erdő szélén méhkaptár.
cok,
nem más ez, mint mézraktár.
benne sok szürke nyúl vacog.
hegy tövében medvebarlang,
tavaszig én zavarlak.

Fa tetején mókus fészek,
drágábbak az odúbérek.

sziklaormon sasfészek,
nem nézek le, mert félek.
/ Varga Rita/

„JÖJJ ÉS LÁSS!”
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