IV. évfolyam 10. szám 2017. október

Egyéni belső növekedésünk vezet el
a szeretet közösségbe
A X. és a XI. század
fordulóján élt Új Teológus
Szent Simeon, keleti szerzetes, aki miközben Istent kereste, engedte, hogy a
testvérek iránti szeretet
irányítsa lépteit. „Isten valódi
megismerésére
nem
könyvek által, hanem spirituális tapasztalat révén tehetünk
szert” – ez volt Szent Simeon
egyik tanítása. A Konstantinápolyban élt szerzetes hangsúlyozta a szív megtérésének
fontosságát, amely a hit és a szeretet erejének köszönhető. Ez a megtérés
mély bűnbánat és a bűneink felett érzett őszinte fájdalom révén valósul
meg. Így jutunk el a Krisztussal való egységre, amely az öröm és a béke
forrása.

Új Teológus Szent Simeon arra szólít fel, hogy fordítsunk nagy figyelmet a lelki életre. Helyes, ha törődünk fizikai, emberi és szellemi
fejlődésünkkel, azonban még ennél is fontosabb, hogy ne hanyagoljuk el a belső növekedést, amely Isten megismeréséből, a vele való szeretetközösségből áll. Ezáltal mindig, minden körülmények között megtapasztalhatjuk segítségét.
Szent Simeon azt tanította, hogy csak az isteni szeretet nyitja meg
szívünket mások felé és tesz bennünket érzékennyé szükségleteik iránt. Ez
arra serkent, hogy mindenkit testvérünknek tekintsünk, a gyűlöletre szeretettel, a sértésre megbocsátással válaszoljunk. Szent Simeon mindezt megvalósította saját életében. Meg nem értések áldozatává vált, és a száműzetést is el kellett szenvednie, mielőtt II. Szergej konstantinápolyi pátriárka
rehabilitálta. A szerzetes mégis buzgó szeretettel volt ellenségei iránt.
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Ez a szeretet nyilvánvalóan nem saját szívéből, hanem egy másik
forrásból, a benne élő Krisztustól származott. Simeon számára, ezáltal minden világossá vált: bizonyságot nyert, hogy a benne lévő szeretet Krisztus jelenlétéből fakad.
Jézus minden tanítványa számára alapvetően fontos a szeretetben
való növekedés. Így Szent Pállal együtt mondhatjuk: „már nem én élek,
hanem Krisztus él bennem”.

VII. Egyetemes zsinat szentéletű atyái
Okt. 11-17. közötti vasárnap
787-ben összeült egyetemes zsinat atyái azért harcoltak és szenvedtek, hogy az
egyház szentképekről szóló
tanítását
védelmezzék.
A
szentképek tisztelete szinte
egyidős az egyház létezésével. Az üldözések alatt kialakított földalatti temetőhelyeket,
a keresztény istentiszteleti
helyeket képekkel festették
ki. Ezek a képek szent történeteket ábrázoltak és a keresztény hit igazságait mutatták be jelképekkel. A szentképek közül a Krisztus ábrázolások a legfontosabbak, mert ezek Jézus Krisztus isteni-emberi mivoltáról tanúskodnak. A
szentképek mindig tanítanak és áhítatot ébresztenek. Az Isten fia valóságos emberré lett, ezért körülírhatóvá, lerajzolhatóvá vált.
A hagyományos képtiszteletünk a képrombolás zavaros időszakában
teológiailag és gyakorlatilag megtisztult, mely segítségére van az imádkozó
embernek abban, hogy Istenhez emelkedjen. Az ikon olyan ablak, amelyen
keresztül az égi mintaképek mintegy két dimenziójú utat találnak hozzánk.
Az a Krisztus arc, Istenanya, Szent, akinek képe megjelenik az ikonon, az
valóságos megjelenés, az égi mintaképnek önnön kifejezése.
„Mennyei bölcsességű atyák, küldjetek szüntelen könyörgést a Szentháromsághoz, hogy óvjon meg minket minden téves tanítástól és az örök kárhozattól…”(fényének)
Pacsai János parókus
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Őszi munkáink elé
Az ősz sokszínű pompája lefogja a lelkünket, s majd utána jön a keserűség, mellyel megadjuk magunkat az egyre nagyobb teret foglaló sötétségnek. Természetünk nehéz öröksége, mert saját jobbulásunkat is halogatjuk, s a bűnbánat érzése is sokkal hamarabb elillan szívünkből. Jézus
Krisztus ebben az időszakban is számít ránk, helyzetbe hoz minket:
„Három év óta jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem
találok. Vágd ki! Minek foglalja itt a helyet?” …..Időt ad, lehetőséget ajándékoz: „Uram, hagyd még egy évig, körülásom és megtrágyázom, hátha
terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod.” Ez nekünk szánt ébresztő
és vigasztaló figyelmeztetés. Ha eddig tétlenkedtünk, most hozzánk szól a
szabadulást ígérő Isten: „Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül?.. Menjetek
ti is a szőlőmbe!..” Ez csillan vissza az utolsó pillanatban megtérő lator
szemében is. Sokan élnek közöttünk, akik csak életük vége felé jutnak arra
a felismerésre, hogy hiába éltek, nincs súlya az életüknek. Feléjük fordul
Istenünk jóságos tekintete biztatva mindnyájunkat: „mert az utolsónak is
annyit szánok, mint neked ki első voltál.”
Pacsai János parókus

Gyónási tanácsok
A testünket nem hanyagoljuk el, hanem betegség esetén az orvoshoz megyünk, ugyanígy a lelki betegségeket sem szabad elhanyagolnunk.
Az Egyház minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekszik, hogy meggyógyítsa lelki betegségeinket. Leghathatósabb eszköze pedig a Gyónás
Szentsége. Kérdés azonban, hogy a gyónni szándékozók tudják-e, hogyan
kell gyónni?

1. A keresztény hívőnek joga van magának megválasztania a
maga lelki orvosát. Habár minden papnak méltóságánál fogva megadatott az "oldás és kötés" hatalma, a hívő mégis szabadon választhatja meg a
maga gyóntatóját, se ebben nem köti őt sem az egyházközségi kötelezettség, sem egyéb korlátozás. Amiképpen a test orvosát is szabadon választjuk, anélkül, hogy kötne bennünket szomszédi, vagy egyéb viszony, éppen
úgy lelki orvosunknak is azt választhatjuk, akihez leginkább van bizalmunk.
Miután megtalálta a hívő a megfelelő lelkiatyát, tanácsos, hogy ne
változtasson gyakran. Mert amint a testi szervezetnél is az állandó kezelőorvos figyelemmel kíséri a testi állapotot és a betegség alakulását, s így
könnyebben tud a beteg hasznára válni, így a lelki orvos, a gyóntató is, ha
folyamatosan ismeri a gyónó lelkiállapotát, szisztematikusabban és következetesebben tudja őt lelki tanácsokkal ellátni.
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2. Mikor és milyen időközönként gyónjon a keresztény hívő? Erre a kérdésre csak egy lehet a válasz: amikor úgy érzi, hogy lelke beteg és
bűnterhelt. A gyónásra tehát nem lehet megszabott időbeli határokat felállítani.
Általában az a szokás, hogy a gyónást összekapcsoljuk a Szent Eucharisztiával, ez azonban nem jelent áthághatatlan szabályt. Gyónhatunk
máskor is, függetlenül attól, hogy a Szent Eucharisztiához szándékozunk
járulni, vagy sem. Sőt, kivételes esetekben (pl. a halálos ágyon, vagy
rendszeres Szent Eucharisztia vétele esetében, amikor úgy érezzük, hogy
semmi bűn nem terheli lelkiismeretünket) gyónás nélkül is járulhatunk a
szent áldozáshoz. Ez a két szentség önálló és független egymástól. Hogy
általában mégis összekapcsoljuk őket egymással, annak az az oka, hogy a
Szent Eucharisztiát csak teljesen tiszta lélekkel vehetjük magunkhoz, ami
végső fokon csak a Szent Gyónás után képzelhető el.
Vannak intenzív lelki életet élő keresztények, akik állandó lelki harcban állnak a bűnnel, ezért mindennapos lelkiismeretvizsgálatot tartanak.
Ezek a hívők természetesen jól meg tudják ítélni, mikor nem elegendő már
az önbírálat, a lelkiismeretvizsgálat, és mikor válik elengedhetetlenül szükségessé a gyónás. Náluk a bűn nem válhat idült lelkiállapottá, másfelől pedig mentesítik lelkiatyjukat az alól, hogy folyton csak velük foglalkozzék.
A komoly lelkiéletet élő keresztény a maga apró-cseprő problémáit
másokkal is közölheti, olyan személyekkel, akik maguk is mély lelki életet
élnek és komoly lelki tapasztalattal rendelkeznek Így valósul meg Szent
Jakab apostol útmutatása: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok" (Jak 5,16). Ha azonban
súlyosabb lelki probléma, vagy bűn mutatkozik, ez az eljárás nem elegendő, hanem ez esetben feltétlenül a gyóntatóhoz kell fordulni segítségért.
Hozzá kell tennünk azt is, hogy a súlyosabb bűnöket nagyobb lelki
problémákat sohase hagyjuk a nagy ünnepek előtti napokra, hogy majd
akkor gyónjuk meg. Azokban a napokban ugyanis - a gyónók nagy száma
miatt - a gyóntató nem képes minden esetben alaposan és részletesen
megbeszélni a gyónóval ezeket a súlyos lelki kérdéseket.
3. Gyónás előtt megfelelő előkészületre van szükség. Nem szabad úgy elindulnunk hazulról a Szent Gyónásra, hogy előzőleg meg ne vizsgáltuk volna alaposan lelkiismeretünket. Azt sem szabad elvárnunk, hogy a
gyóntató pap állandóan kérdezzen, mintha valamiféle kihallgatáson lennénk. Nekünk magunknak kell kérdezés nélkül elmondanunk bűneinket és
lelki problémáinkat. A lelkiatya csak szükség esetén kérdez, hiszen a gyónás nem vallatás, hanem bűneink önszántunkból való megvallása. Ezért a
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gyónás előtt zárkózzunk be szobánkba, és vizsgáljuk meg tüzetesen lelkünket, jellemünket, fogyatékosságainkat, bűneinket. Szükség esetén még feljegyzéseket is készíthetünk erről az önvizsgálatról, ha úgy véljük, hogy ez
megkönnyíti gyónásunkat.
Pythagorasz, az ókori bölcs tanítványai mindennap ezt a kötelező
lelkiismeretvizsgálatot végezték: "Milyen kihágást követtem el? Mi jót tettem? Mit mulasztottam el megtenni, amit meg kellet volna tennem?" Ha a
pogány bölcs tanítványai így gondolkodtak és cselekedtek, mennyivel inkább kötelességünk az önvizsgálat nekünk, Krisztus tanítványainak?

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

ren-

delkezéséből, melyben meghatározza a
mértékét a hozzájárulásnak: „2003. január 1-től az önálló keresettel (fizetés,
nyugdíj, segély stb.) rendelkező szemé-

lyek a nettó jövedelmük egy százaléka,
de legkevesebb évi 6.000 forint legyen.”
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Imádkozzunk együtt:
Őrangyalomhoz!
Krisztus angyala, szent őrzőm, lelkem és testem oltalmazója, bocsásd meg nekem, amit a mai napon vétettem.
Ments meg engem a rám törő ellenség minden gonoszságától, hogy az én Istenemet bűnök által soha többé ne haragítsam! Imádkozzál értem, érdemtelen bűnös szolgádért,
hogy általad méltóvá lehessek a Szentséges Szentháromság, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és az összes
szenteknek kegyelmére és irgalmára.

Olvasd naponta a Szentírást!
Mt 7,7-13

Így szólt az Úr: „Kérjetek és kaptok, keressetek
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki
zörget, annak ajtót nyitnak. Ugyan melyiketek
ad fiának követ, ha az kenyeret kér tőle? Vagy
ha halat kér, ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár
gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni
gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jókat mennyei

Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?”

Szent Tamás búcsú - október 6-án
Két éve szentelte fel Atanáz püspök atya a cigány
hívek számára keresztelő kápolnának és közösségi térnek az új templom épületet. Szent Tamás apostol volt
egyike, akik Indiában hirdették Jézus Krisztus örömhírét, az ő emléknapján iskolás gyermekekkel hozzá könyörgünk, közbenjárásáért kérjük. A búcsút október 7én tartjuk 11.00 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
Pacsai János parókus
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Szent Demeter búcsú október 26-án 16.30
Abaújdevecserben van egy kis fakápolnánk, ahol évente egyszer Szent Demeter nagyvértanú tiszteletére szent Liturgiát mutatunk be. Csütörtök délután ½ 5-kor kezdjük a búcsúi ünnepet.
Szent beszédet parókusunk Pacsai János protopresbiter mond.

„Ne nyugtalankodjék szívetek!”
Minden első csütörtökön este imádságos találkozó
templom- virrasztás – imádság
A fent idézett
szavakat Nagycsütörtökön este a búcsúzó Jézus mondta tanítványainak.
Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor könynyes szemmel állunk Isten előtt és
kérdezzük: Uram
hogy ne lenne
nyugtalan a mi
szívünk, amikor
hiányzik valami- Valaki az életünkből? Imádság csendjében megkapjuk majd a választ: „Azért megyek el, hogy helyet
készítsek nektek. Ha aztán elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök és magammal viszlek benneteket, hogy ti is
ott legyetek, ahol én vagyok.” A keresztény ember igazi vigasztalása Jézus közelébe van, azért jött egykor az emberek
közé, hogy életünk legyen és minél bőségesebb legyen. Havonta első csütörtökön este 18.00 órától várjuk azokat,
akik az isteni vigasztalásnak ki akarják tárni a szívüket.
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Istenszülő Oltalmát kérő Virrasztás Homrogdon
2017. szeptember 30. szombat
„T E S T E M É S L E L K E M G YÓ G Y U L Á S Á R A”
16:00 Rózsafüzér 17:00 Alkonyati zsolozsma (Vecsernye) 18:00 Püspöki Katekézis—Ft. Orosz Atanáz püspök 19:00 Szent Liturgia 20:00
Szentségimádás (Rk. Szertartás) 21:00 Reggeli istentisztelet (Utrenye)
Gyertyás körmenet, és pannachida az elhunytakért
„Megrendezzük Homrogdon az Istenszülő Oltalmát váró virrasztásunkat az ünnep előtti estén (Szept. 30.). Idén szombatra esik a virrasztás
időpontja. Ebben az évben az Eucharisztikus világtalálkozóra való készület
jegyében választottunk mottót: "TESTEM ÉS LELKEM GYÓGYULÁSÁRA" A
hívek felkészítésére Atanáz püspök atyát kértem fel, hogy püspöki katekézis keretében beszéljen az Eucharisztia fontosságáról.” Papp Zoltán homrogdi parókus

Szent László év 2017 Szent László látomása
A gonosz Vid ispán tanácsára Salamon királya hercegek ellen támadt.
László Oroszországba ment segítségért, Gézát pedig Tokajnál megverte a
király. Géza átkelt a Tiszán és találkozott a nagy csapattal érkezett Lászlóval. A királyi sereg Rákoson szállt meg, míg a hercegek Vác mellett ütöttek
tábort. Ott akkor hatalmas erdő volt, amelyben senki sem lakott, csak egy
Vác nevű szent életű remete. Róla nevezte el Géza herceg a várost, ami
később épült.
Egyik reggel, amikor a hercegek lóháton tanácskoztak azon a helyen,
ahol később Szent Péter apostol kápolnája állott, éppen azt fontolgatták,
hogy miképpen harcoljanak.
Amint ott tanácskoztak, világos nappal mennyei látomás jelent meg Szent
Lászlónak. Az pedig így szól bátyjához, Géza herceghez.
– Láttál-e valamit?
– Semmit – felelte a herceg
Így szólt ekkor Szent László.
– Amint tanácskoztunk, az Úr angyala leszállott az égből, kezében aranykoronát hozott, és a fejemre helyezte. Nyilvánvaló tehát, hogy győzni fogunk Salamon felett, aki számkivetve elmenekül majd az országból, s a
koronát
az
Úr
neked
adja!
Géza herceg így szólt ekkor.
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– Ha az Úristen velünk lesz és győzelemre segít bennünket, templomot
építek e helyen Szűz Máriának.
A látomás megvalósult. A hercegek csapatai Cinkota mellett, a mogyoródi
dombon súlyos vereséget mértek Salamon királyra, aki megfutott, s a magyarok kívánságára Gézát Székesfehérváron királlyá koronázták.
Utána elmentek arra a helyre ahol a látomás történt. Amint Vác alatt tanakodtak, egy szarvas jelent meg előttük. Szarvain égő gyertyákkal. Amikor
megpillantották egyből futásnak eredt. Az erdőben azon a helyen állt meg,
ahol a monostort később felépítették. A vitézek nyíllal rálőttek a szarvasra,
de nem találták el. A Dunába ugrott előlük, soha többé nem látták. Szent
László így szólt.
– Nem szarvas volt az, hanem Isten angyala. Ahol a lábát megvetette azt a
helyet jelölte meg számunkra, hogy Szűz Mária templomát felépítsük!
Így is lett. De az első látomás helye nem maradt épület nélkül. A hercegek
rendeletére kápolnát emeltek itt Szent Péter tiszteletére.

Október 1. Idősek világnapja
Az ENSZ Közgyűlés 1991-ben nyilvánította október1-jét az IDŐSEK
VILÁGNAPJÁVÁ Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a
világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes munkával,
tapasztalataik átadásával.

Deli Enikő: Kezek
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!
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Varga Rita rovata: Október - Mindszent(ek) hava
Őszhó - Magvető hava - Halak (Begyűjtés) hava
Jeles napok októberben:
Ferenc napja (október 04.) Dénes napja (október 09.) Szent Teréz napja (október 15.) Gál napja (október 16.) Szent Vendel napja (október 20.)
Orsolya napja (október 21.) Dömötör napja(október 26.) Simon, Júdás (október 28.)
Ferenc napja
A Dunántúlon és az Alföldön is sokfelé a búzavetés kezdetét, és ezt a
dátumot a háziasszonyok is számon tartották. A vetés napján, hogy majd
jól teremjen a mag, nem sütöttek kenyeret, ám ha még kotlós ültetésre
szánták magukat, nyírfaágat tettek a tyúk fészkébe, ami a hiedelmük szerint megvédte a tojásból kikelő csibéket a gonosz hatalmától.
1182-ben született Giovanni Bernardore, aki később Assisi Szent Ferenc
néven vált ismertté a keresztény egy-házban. Az eleinte könnyelmű életű,
jómódú fiatalember egy súlyos betegségből felgyógyulva teljesen megváltozott, és minden idejét betegek ápolására, nyomorultak gyámolítására fordította. Pénzt koldult és apja üzletében azért dolgozott, hogy egy romba dőlt
kis Mária kápolnát helyreállítson. Később eladta minden örökölt vagyonát,
és bűnbánást hirdetve bejárta az egész országot. Assisi Szent Ferenc emléknapja a néphagyományban a szüret kezdetét is jelentette. Sokfelé előző
nap kanászostorral durrogtattak a szőlőhegyen, hogy elűzzék a gonosz szellemeket.
Dénes napja
A régi szüreti szokásaink a magyar közösségi élet legkiemelkedőbb
ünnepei voltak. Ilyenkor az egész évi mezei munka sikerén, a betakarításon
érzett öröm is mámoros kifejezésre jutott. Valamikor a szüret időszakára
még a törvénykezés is szünetelt, és a diákok is vakációt kaptak. Sokfelé
zeneszó, mozsarak durrogtatása jelezte a nagy eseményt. A gazdát a szüret
végén díszes szőlőkoszorúval köszöntötték, amire természetesen a birkagulyásos
lakoma,
meg
a
bál
következett.
Véletlen-e, vagy nem, ám tény és való, hogy október havára, történetesen
kilencedikére esik a Dénesek neve napja. Szófejtő nyelvészeink megállapították, hogy a közkedvelt és elmagyarosodott utónév tulajdonképpen görög
eredetű, sőt mi több: a bor és a mámor istenének, Dionüszosznak a nevét
rejti. Mindenesetre a népi kalendárium a szüret-idő e jeles napját inkább az
időjósok figyelmébe ajánlja, merthogy a mártír püspök, Dénes névünnepe
"megmutatja" a telet, ugyanis, ha északról fú a szél, és tiszta az ég, és a
csillagok is tündökölve ragyognak: szigorú, kemény tél várható. Ha viszont
napnyugat felől fú a szél, és az ég egy kissé felhős, akkor enyhe tél, korai
tavasz és bő termés lesz a jövő évben.
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Simon, Júdás
Október huszonnyolcadikán a bibliai két apostol közös névünnepét így
foglalta rímbe a régi parasztregula: "Megérkezett Simon, Júdás, jaj neked
már pőre gatyás." Régen Hegyalján ekkor kezdődött a szüret, biztatásul pedig az októbervég didergős munkájához ez a rigmus járta: "Rég felírta Noé
Tokaj
hegyormára,
hegyaljai
kapás
várj
SimonJúdára."
A két tanítvány emléknapja (október 28.) nem csak szüretkezdőként vált
ismertté a néphagyományban, mert Baranyában időjósló napként tartották
számon, ami a hideg ősz beköszöntését jelentette. Úgy mondogatták:
"Eljön a Simon, Júdás / Dideregve fázik a gulyás."

Vers nemcsak gyerekeknek

A gomba

A tűző nap
nem perzseli alakom,
hűs árnyat ad
a karimás kalapom.

Esernyőért
nem szaladok a boltba,
erdő mélyén
lelek a kalapomra.

Zúgó szélben
jó dolgom van énnékem,
kalapom az
árnyékos menedékem.

Fejem lapos,
alakom alapos,
mérges vagyok,
galléros, kalapos.

Esemény naptár
Rózsafüzér- a hónap minden napján 16.30 órától a vecsernyés napok kivételével
Szeptember 31. Homrogdi zarándoklat
Október 1. Istenszülő oltalma
Október 6. péntek Szent Tamás kápolna búcsúja
Október 6. - a betegeket a szokott módon látogatom meg
Október 26. Szombat 10.00 Tegyük rendbe a templom kertet!bográcsozás
Október 23. szerda nemzeti ünnep, In memoriam- emlékezzünk imádkozva egy Miatyánkot az áldozatokért!
Október 26. csütörtök Szent Demeter kápolna búcsúja
November 1. este 17.00 halotti megemlékezés és gyertyagyújtás a ravatalozó mellett.
November 2. este 17.00 halotti megemlékezés a templomban

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
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Meghívó
Minden megkeresztelt ember, annak az új életnek a tanúja, amit
Krisztus adott nekünk az Egyháza révén. A görögkatolikus egyházunk tudatában van, hogy sok jó ember él a keresztény egyházon kívül is, de csak
Jézus Krisztus képes Istenhez legközelebb vinni bennünket, a többi vallás
nem képes erre. A görögkatolikus egyház, nem csupán tanok összessége,
rituális gyakorlatok és szokások, hanem egy életforma, a krisztusi élet. A
mi hitünk maga az ÉLET. Ez egy olyan élet, ami igazabb, teljesebb, bőséges és hitelesebb, mint bármely élet. Ez az ÉLET az örök, aminek nincs vége, amely fölött még a halálnak sincs hatalma.
Szeretettel meghívom: csatlakozzon hozzánk, hogy részesülhessen a Krisztusban való új életbe.

Isten hozta új otthonába!
Görögkatolikus, aki eddig nem volt aktív a hitéletbe? Nem tagja egyik egyháznak sem, vagy amibe keresztelték nem érzi magát otthon?
Ezt a különleges meghívást szeretném önnek átadni:

Jöjjön velünk!
Kölcsönösen szükségünk van egymásra,
szeretnénk, ha családunk tagja lenne!
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

