
IV. évfolyam 9. szám  2017.  szeptember 

 „hátha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazsá-

got, és kikerülnek a sátán kelepcéjéből….” (2Tim 2,25) 

A legna-

gyobb titkokat 

Isten akkor bíz-

za ránk, amikor 

a leggyengéb-

beknek mutat-

kozunk. Sok 

küzdés és vívó-

dás után bogo-

zódnak ki a lé-

lek szálai. Jé-

zus tudja, hogy 

a Sátán rostá-

jára került lélek 

rázódik a ros-

tán, ki keve-

sebb, ki több időn át. De nem hagyja őket magukra, imájával kapcsolatba 

marad velünk, mellettünk áll: „Simon, Simon. Sátán hatalmat kért magá-

nak feletettek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imád-

koztam érted, nehogy meginogj hitedben. Amikor megtérsz, te erősítsd 

meg testvéreidet.”(Lk22, 31-32) 

Amikor Krisztus tanítványaihoz fordul és megkérdezte őket, vajon ők 

is elakarják e hagyni, Péter így válaszolt: „Kihez menjünk Uram? Az örök 

élet igéi nálad vannak.” Itt olyan tanítványokkal van dolgunk, akik olyan 

valaki köré összpontosulnak, aki maga az Örök Élet. Nem létezhetünk a 

Krisztusra vonatkozó ezen kapcsolattól elkülönülve, nem csupán azért léte-

zik, mert szeretet, barátság, lojalitás fűzi össze őket, hanem azért, mert 

Őbenne már megtapasztalták az örök életet az új dimenziót, nem a rokon-

ság/baráti/, hanem lételméleti-lényegi dimenziót. Krisztus nem csupán na-

gyobb, teljesebb gazdagabb, boldogabb életet hozz nekünk, hanem valami 

egészen más életet!…                                        Pacsai János parókus 
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Az evangéliumi találkozásról… 

 Az Evangélium Jézusról 

és üzenetéről beszél neked, 

elsősorban azért, hogy segít-

sen neked találkozni Jézussal. 

Ha kedved van, tölts el egy 

hosszabb időt azzal, hogy el-

nézegetsz egy-egy bibliai ké-

pet, azt, amelyik szívedhez 

szól és békével tölt el, vagy 

időzz el annál a szónál, amelyik megerősíti szívedet.  

 Ha nehézségeid vannak, oszd meg valakivel, aki Jézus barátja, az so-

kat segíthet neked, de elsősorban Jézust kérjed, Ő majd megvilágosít. Las-

sanként majd – idő kell hozzá – megtudod Jézustól, hogy Ő őrködik felet-

ted, és hogy szeret téged.  

 Követésre hív és arra, hogy életedben sok szép dolgot tehess, és sok 

gyümölcsöt teremj.  

 Szüksége van rád a világnak, szüksége van rád az Egyháznak, szük-

sége van rád Jézusnak, szüksége van szeretetedre, fényedre.  

 Tudd meg testvérem, hogy van a szíved rejtekében egy hely, ahol 

Jézus él: nagy titok ez, hogy téged élni hív.  

Engedd, hogy Jézus éljen benned, menj Vele! 

1. Úgy érzem, egyedül vagyok, nem értenek meg, elutasítanak, szomorú 

vagyok, magamba zárkóztam, harag van a szívemben, megundorodtam az 

élettől és önmagamtól. 

Egy napon találkoztam Jézussal. Rám tekint, rám mosolyog, megérint. Lá-
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tom, hogy szeret, nehézségeimmel együtt, olyannak, amilyen vagyok. 

A szívem zakatol, új élet forrása fakad fel bennem. Jézus elveszi szí-

vemből a szomorúságot, a haragot, az idegességet. Egy kicsi fény kezd 

világítani bennem, szívem örvendezve ünnepel.  

3. Igen, Jézus! Érezlek, látlak téged, a Barátom vagy, szeretsz és meg-

értesz engem, bízol bennem, és én szeretlek Téged, Veled újra kezdek 

élni, újjászületi a szívem. Soha többé nem leszek egyedül.  

4. Jézus vezet engem, Ő az én jó Pásztorom, nevemen szólít, és ezt 

mondja nekem: „Ne félj, átvezetlek a nehézségeken, bízzál bennem én 

mindig veled vagyok. De szükségem van a te erőfeszítésedre, járj ve-

lem!  

5. Egy szép országba vezetlek, a nyugalom és a béke honába, ünnepet 

készítek számodra, Testemmel és Véremmel táplállak, a szívemmel 

táplállak, új erővel ajándékozlak meg, Szentlelkemet adom neked.  

6. Annyira szeretem minden egyes bárányomat, hogy életemet adom 

mindegyikért. Azt akarom, hogy valamennyi boldog és szabad legyen. 

 

Kezdődik az egyházi év és a 2017-18 iskolai 
tanév 

 Az imádkozó keresztény ember a mindenható Jézus Krisztusra tekint 

fel. Az ő szent tanítása ad eligazítást az élethez. Rátekintünk és tőle várjuk, 

hogy megáldja az esztendő körforgását, mert ő amit akar mindent végbe-

visz. Újra van alkalom kezdésre! Az új évben megteszem ezt vagy azt. Ké-

rem Isten segítségét! 

 Ezen a napon kezdődik az iskolai tanév is. Jó lenne ha szülők ebben 

az évben nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek lelki nevelésére , 

vagyis hit és erkölcs oktatására. Az elmúlt évek keserű tapasztalata, hogy 

pusztába kiáltó szó, amikor hívom a gyermekeket hittanórára, mert 

szülői segítség nélkül nem hallják meg a hangom.” Uram, kérlek, adj 

halló fület a szülőknek! 
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A PARÓKIAI HITTANOK ÉS TALÁLKOZÓK  

a közösségi teremben 

 

Ebben az évben minden közösségi találkozás hétfőn  és vasárnap 

délután fog történni. 

 

* Nyugdíjas klub: hétfő 14-1600 

* Elsőáldozásra felkészítés: Hétfő 1600 

* Katekumenátus- bizánci teológia: hét-

fő 1730 

* Bibliai olvasókör: kéthetente-hétfő 1815  

* Életvezetési ötletek: hétfő 1930 

* Rózsafűzér-társulat minden első vasár-

nap Liturgia után 

* Ministrás-klub 

* Sport délután vasárnap 14.00 Sportcsarnok 

Gyermekszáj 

„ Itt van az ősz, itt van újra” 

 

Az egyházközségünk rajzpályázatot hirdet óvodás, általános 

iskolás és középiskolás korosztály számára. A pályázat témáját 
a fent említet idézet magába foglalja (lehet tájkép, életkép 

stb.). Szabadon választott technikával és méretben. Az alkotá-

sokat a parókushoz kell eljuttatni október 16-ig. Eredményhir-
detés és a jutalmak átvétele október 18-án 930 Liturgia végén. 
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Imádkozzunk együtt: 

 

Zakariás imája gyermekének, születésekor (Lk 1,68-79) 

Áldott az Úr, Izrael Istene, 

mert meglátogatta és megváltotta népét. 

Erős üdvözítőt támasztott nekünk 

szolgájának, Dávidnak családjában, 

amint megmondotta szentjeinek szájával 

ősidőktől működő prófétái által, 

hogy megszabadít ellenségeinktől, 

és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. 

Irgalmat gyakorolt atyáinkkal, és megemlékezett szent szövetségéről: 

az esküről, amellyel Ábrahám atyánknak tett ígéretet: 

majd megadja nekünk, 

hogy ellenségeink kezéből megszabadulva 

félelem nélkül élhessünk, 

szentségben és igazságban szolgálva az ő színe előtt 

életünknek minden napján. 

Te pedig, gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel, 

mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd az ő utait. 

s hogy közöld népével az üdvösség ismeretét, 

a bűnbocsánat által, Istenünk könyörülő irgalma folytán, 

amellyel meglátogatott minket a magasságbeli Napkelet, 

hogy megvilágosítsa azokat, akik sötétben és halál-árnyékban ülnek, 

és lábunk lépteit a békesség útjára igazítsa. 
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Olvasd naponta a Szentírást  

5Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a 

képmutatók, akik az emberek szeme láttára 

szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az ut-

casarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony 

mondom nektek: megkapták jutalmukat. 6Te, 

amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be 

az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyád-

hoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

7Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, 

akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meg-

hallgatásra találnak! 8Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyá-

tok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. 9Ti így 

imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltes-

sék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az aka-

ratod, amint a mennyben, úgy a földön is.11Mindennapi kenye-

rünket add meg nekünk ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, 

amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.13És ne 

vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosz-

tól. 14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellene-

tek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15De ha nem bo-

csáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűnei-

teket. 
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 Esemény naptár 

*Szeptember 1. Egyházi újév kezdete 

*Szeptember 3. Iskolás gyermekek, pedagógusok megál-
dása (Együtt esdekeljük le a Szentlelket, hogy legyen ki-

tartásuk, szorgalmuk, türelmük az új tanévben is.) 

*Szeptember 4. 18.00 Képviselő testületi ülés 

*Szeptember 8. Szűz Mária születése/ kötelező lítiás ün-

nep/ Új termények megáldása 

*Szeptember 9. 10.00 Szikszó görög katolikus templom 

felszentelése 

*Szeptember 14.  Szent kereszt felmagasztalását-- vasár-

napi rend szerint 

*Szeptember 15. Buzita 16.00-tól buzitai kenyér ünnep  

*Szeptember 16. Debrétei templom búcsú ünnepe 11.00 

*Szeptember 17. vasárnap   

 7.30 Méra szent Liturgia 

 9.00 Forró szent Liturgia 

 10.00 Encs szent Liturgia 

*Szeptember 23. 15.30 Esküvő (Orosz József és Pecsenye 

Angéla) 

*Szeptember 26. János apostol és evangélista ünnepe 
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Beszámoló  mérai filiából 

 

 Vágyakozva vártuk a Máriapócsi zarándoklatot, hogy új-
ból megjelenhessünk és imádkozhassunk családjainkért, a ha-

záért, a békéért a drága Szűzanyánknál. 

 Szeretnénk megköszönni Parókus Úrnak, hogy személye-

sen elvitt minket a Gagyvendégi Kúriába, amit  még eddig 
nem láttunk. Ámulattal figyeltük, hogy mennyi munkát fektet-

tek ebbe a csodálatos helybe. Nagyon jól éreztük magunkat, 
és szeretnénk többször is eljutni. Adjon a Jó Isten a további 

munkálatokhoz erőt, egészséget. 

 A mi kis Kápolnánkba is megünnepeltük Urunk színe vál-

tozását. A Jó Isten ebben a szélsőséges időjárásban is megse-
gített minket, hogy ezt a kis megtermett gyümölcsöt Parókus 

Úr megszentelje. Augusztus 20-án Szent István király ünnepé-

re is nagy várakozással készültünk, hogy az első új kenyér 
szentelését és megszelését méltó körülmények között ünne-

pelhessük. 

 

Egyházfenntartás 
 Köszönjük mindazoknak, akik lelkiis-
meretük szerint a 2017 évre már befizet-

ték az egyházfenntartási hozzájárulást, 
és biztatjuk azokat, akik még nem tettek 
eleget kötelezettségüknek, hogy az utol-

só negyedévben járuljanak hozzá ahhoz, 
hogy Encsen életképes legyen a görög 
katolikus egyház. Emlékeztetőül Püspök 
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atya rendelkezéséből, melyben meghatá-
rozza a mértékét a hozzájárulásnak: 

„2003. január 1-től az önálló keresettel
(fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező 
személyek a nettó jövedelmük egy száza-
léka, de legkevesebb évi kétezer forint le-

gyen.” 
 

Varga Rita rovata: Szeptember - Szent Mihály hava 

Őszelő - Földanya hava - Tigris (Almaszüret) hava 

 A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt ("septem" 

= hét), s ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lé-

pett elő. A rómaiak a görögöktől vették át a hetes szám (hepta) nevét. Ez 

a görög hetes szó pedig a "hepo" igéből eredt, amelynek jelentése: 

"követni", "ujjal rámutatva követni, üldözni valakit". Amikor ugyanis még 

az ujjakkal való számlálás dívott a görögöknél, az egyet a bal kéz hüvely-

kénél kezdték, ötös volt a bal kéz kisujja; a jobb kéz hüvelyke volt a hatos 

szám, s így a jobb kéz mutatóujja lett a hetes. Ezzel a mutatóujjal, a hep-

tával lehetett valakit megigézni, rámutatva őt követni, üldözni. A hetes 

számjegy tehát voltaképpen azt jelenti, amire "rámutatunk", amit az uj-

junkkal "követünk", "üldözünk". 

 E hónap (a hetedik hónap) 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű 

volt a régi Rómában, ami ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember 

szöget vert a falba. Nálunk, Magyarországon főként szeptember utolsó 

napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, 

mert akkor a vetés zöld marad és nem érik be. 

Népi megfigyelések: 

- ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még 

- ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet szá-

mítani 

- ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, 

akkor hamarosan megérkezik a hideg idő 

Jeles napok szeptemberben: 

Egyed napja (szeptember 01.) 
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 Szent Lőrinc napja (szeptember 05.) 

Kisasszony napja (szeptember 08.) 

Mária napja (szeptember 12.) 

Szentkereszt felmagasztalása (szeptember 14.) 

Máté apostol emléknapja (szeptember 21.) 

Szent Mihály napja (szeptember 29.)  

Kisasszony napja 

 A néphagyomány szerint Szűz Mária születésének napja, 

ezért Magyarországon kedvelt búcsúnap, s az asszonyok számára dologtiltó 

nap. Különösen a fonás tilos, senkinek eszébe se jusson e napon fonni, leg-

feljebb hajat! Hajdanán az asszonyok  együtt mentek  ki a szabadba, úgy 

várták együtt a  napfelkeltét. Úgy tartották ugyanis, hogy   a felkelő napban 

megláthatja Máriát az, aki arra érdemes. ha netán eső, vagy felhő akadá-

lyozta a lehetséges látomást, abból csapadékos vetésidőre következtettek 

az időjárás megfigyelői. 

 A  legenda szerint Mária születésének az éjszakáján keletke-

zett a hunyor, mely gyökerének gyógyerőt tulajdonítottak. (Amikor Jézust 

szülte, akkor keletkezett  a gólyahír, amelyet szintén gyógyerejűnek tarta-

nak. Máriának a menekülésekor hullott könnyeiből fakadt a gyöngyvirág, 

hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus mosdóvizéből pedig a nefe-

lejcs.) Szűz Mária - A név jelentése 

 Az első, akit Máriának nevez a héber Biblia, az Mózes nővére, hébe-

rül Mirjam. Teológiai és bibliatörténeti szempontból is valószínű, hogy 

egyiptomi-héber eredetű Mária neve. Az egyiptomi „mri” szeretettet jelent, 

és a héber „iam” Isten szavak összetétele.[2] Azaz Istentől szeretett. A Bib-

lia azzal támasztja alá ezt a verziót, hogy Mózes neve egyiptomi eredetű, és 

az ő nővérét Mirjamnak hívták, mindketten Egyiptom földjén születtek. Ké-

sőbb kedvelt női név lett, Mária kortársai közül is sokan viselték. A név je-

lentése módosulhatott: „keserű” (a héber márar = „keserűnek lenni” szóra). 

További elnevezés 

 Mária további elnevezései: Szűz Mária, Szűzanya, Magyarok Nagyasz-

szonya, Nagyboldogasszony, Rózsafüzér Királynője, Mindnyájunknak Édes-

anyja vagy Miasszonyunk,  Mennyország Királynéja, Boldogságos Szűz 

(a katolikus egyház hivatalosan is Beata Maria Virgónak nevezi latinul, litur-

gikus szövegekben gyakran rövidítve: BMV), Hétfájdalmú szűz-

anya, olaszosan Madonna, Nagyasszony, Kisasszony, Babba Mária. 

 A magyarság körében Boldogasszony, 

és Nagyboldogasszony néven is ismert. Szűz Mária élete elválaszthatat-

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mirjam
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria#cite_note-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCzess%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsaf%C3%BCz%C3%A9r_kir%C3%A1lyn%C5%91je
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olasz_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
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 lan Jézusétól, ugyanúgy három nagy részre osztható, mint Krisztusé. A 

gyermekségevangéliumra, Jézus csodáiban való részvételére és Krisztus 

szenvedéstörténetére. Szűz Mária alakját évezredek óta tisztelik. Benne lát-

ják az eszményi anyát, és ezt a misztikus Szűz Mária-jelenések is megerősí-

teni láttatják. Több ország védőszentjének választotta, így Magyarország, 

Portugália, Fülöp-szigetek védőszentje is Szűz Mária. Sajátos címekkel tör-

ténik ez, Magyarország a Boldogasszonynak, Portugália a Szeplőtelen Szűz-

nek, Fülöp-szigetek a Guadalupei Szűzanyának ajánlották fel országukat, 

melyeknek külön jelentésük van. A Guadalupe például a kigyón való győze-

delmeskedőt jelenti. Az Aparecida-i Miasszonyunk, Brazília védőszentje. 

Szent Mihály 

 Az őszi időszak egyik legismertebb ünnepe volt régen szeptember 29-

e, Szent Mihály arkangyal napja. A pásztorok elszámoltak a nyájjal, leszer-

ződtek a következő évre, a gazdák pedig meg akarták tudni, hogy milyen 

télre számíthatnak.  

Harcos szent 

 Szent Mihály arkangyal keleti harcos szent volt. Györgyhöz hasonlóan, 

legyőzte a Sátánt jelképező sárkányt. Éppen ezért ő lett az egyház egyik 

legfőbb védelmezője, illetve a hitért harcoló katonák patrónusa. Mihály 

arkangyal a magyar Szent Korona zománcképein is szerepel, ami azt igazol-

ja, hogy őseink már nagyon korán imádkoztak hozzá. Szent István király 

Mihálynak szenteli a veszprémi székesegyházat, de ő  a patrónusa a váci és 

erdélyi, társpatrónusa az egri egyházmegyének is. Nagyon sok település 

őrzi Mihály arkangyal nevét, Bálint Sándor megfigyelése alapján főleg a 

gyepű környékiek választották előszeretettel Mihályt védelmezőül. Szept-

ember 29 sokáig egyházi ünnep volt, amikor is tilos volt a komoly munka-

végzés. 

Szent Mihály ima 

'Szent Mihály arkangyal, 

védelmezz minket a küzdelemben; 
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! 
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” 

Te pedig, mennyei seregek vezére, 
a sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Amen.'' 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_csod%C3%A1inak_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria-jelen%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Guadalupei_Sz%C5%B1zanya
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aparecida-i_Miasszonyunk&action=edit&redlink=1
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Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Vers nemcsak gyerekeknek 

Napraforgó 

Felébredt a napraforgó, kinyitotta szemeit, 

felitatta leveléről a harmat gyöngycseppjeit. 
Nyújtózkodott, ásítozott, ruháját rendezte, 

fejével a felkelőnap koronáját kereste. 
 

Ébredj, égnek aranyos királya! 

Hajnali bíbor fényed mindenki várja! 
Nélküled az ég haragos és sötét, 

te sugárzod be az emberek szívét. 
 

Kedves hívó szóra megcsillant sugára, 
fényét mohón szívta magába. 

Kerek fejével szemébe nézett, 
arca kövéren piroslott, égett. 

 
Számomra te vagy az eledel ma, 

te hízlalod a szemeket bennem nagyra! 
Általad lesz levelem kövér és zöld, 

fényes és virágzó az egész kerek föld. 
 

Csalogató szirmát kinyitotta lágyan, 

szorgos méhek zsongták körös-körül bátran. 
Követlek utadon egész nap téged. 

Fák, virágok, emberek, örüljetek az éltető fénynek! 
          / Varga Rita/ 
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