
V. évfolyam  8. szám  2018.  augusztus 

Nagyboldogasszony böjt 

 Nagyboldogasszony 

böjtje augusztus 1-14.ig 

tart. Korai kereszténységhez 

vezet minket vissza. Már 

450-ben Nagy Szent Leó be-

szél erről a böjtről, mint őszi 

böjtről hiszen a 7. hónap 

már akkor az ősznek számí-

tott. (tavaszi a nagyböjt, 

nyáron a Péter-Pál apostolok 

böjtje, ősszel a Nagyboldog-

asszony, télen az adventi 

böjti időszak). Tesszaloniki 

Szent Simeon azt mondja: 

az augusztusi Nagyboldog-

asszony böjt az Istenszülő 

tiszteletére alakult ki, akit 

befogadott az Ige akinek 

nem volt szüksége böjtre. 

Különösen imádkozik értünk azért, hogy előkészítsen minket 

amikor ebből az életből a jövő életbe távozunk át. Két ünnep 

töri meg a böjtöt: az úrszínváltozás, ami olyan fényt ad ne-

künk, hogy a helyes irányt meg tudjuk tartani, a másik a 

Nagyboldogasszony, aki közbenjár értünk. Nem olyan szigorú 
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böjt, mint a nagyböjt,de szigorúbb az apostoli és a karácsonyi 

böjttől. Hétfőn, szerdán, pénteken hús nélküli böjti nap igazá-

ból nyers élelmiszert együnk, kedden és csütörtökön lehet főtt 

ételt, a szombat és vasárnap és ünnepnap nem tartozik a böjti 

napok közé. Az Úrszínváltozás ünnepekor szőlőt és almát áld 

meg az egyház és kéri, hogy a szentelésig tartózkodjunk ezek-

től a gyümölcsöktől. De az utána jövő napok minden étkezése 

tartalmazza ezeket a gyümölcsöket. Azért fontos, hogy a böjti 

testünket és lelkünket is érintse meg, hogy megszakítsuk a 

gonosszal való mindenféle uniót. Legfontosabb a testi böjttel 

kapcsolatban, hogy ne a bőséges édes ételeket fogyasszuk hi-

szen ezekkel a szenvedélyes bűnös hajlamokat kényeztetjük 

magunkban és inkább az egyszerű ételeket keressük.   

        Pacsai János parókus 

Úrszínváltozás Péter apostol szemével 

 Az Ószövetségben a prófé-

ták látták Isten dicsőségét, az 

Újszövetségben pedig az apos-

tolok. Ezért fontosak azok az él-

mények, amelyek őket érték. 

Péter apostol 2. levelében ír a 

tapasztalatáról. Ő volt az egyike 

a  három tanítványoknak, akik 

méltóak voltak arra, hogy a tá-

bor hegyén Krisztus megdicsőü-

lését szemlélhesse, ahol az arca 

ragyogott, mint a nap és ruhája 

fehér volt, mint a hó. Többek 

között Péter apostol azt mondja, 

hogy nem azért jött Krisztus, 
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hogy hatalmas-

kodjon rajtunk, 

hanem az ő je-

lenléte a fontos, 

hogy mi szemta-

núi voltunk ezen 

eseményeknek. 

2Pét1,16 6Mert 

nem kieszelt me-

séket vettünk 

alapul, amikor 

tudtul adtuk nek-

tek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői 

voltunk fenségének. Ezután hivatkozik a nagy eseményre, 

amikor meghallották az atya hangját ez a szeretett fiam, aki-

ben kedvem telik. Hallották ugyanezt  a hangot, amikor a 

szent hegyen vele voltunk. 2Pét1,17-18 17Amikor ugyanis az 

Atyaisten tiszteletet nyilvánított iránta és megdicsőítette, ez a 

szózat hallatszott rá vonatkozóan a fölséges dicsőség hazájá-

ból: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” 18Ezt az 

égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a 

szent hegyen. Ezzel a tapasztalattal Péter apostol ráirányítja a 

keresztények figyelmét és tanácsot ad egy fontos kinyilatkoz-

tatott igazságban. A keresztény gondolkodást nem az emberi 

tanítás, nem az emberi tanácsok, nem a társadalmi és erkölcsi 

törvények, hogy jó emberek és jó polgárok legyünk, hanem 

maga Isten világosítja meg. Többek között azt mondja a ke-

resztényeknek: 2Pét1,10 10Testvérek, ezért még inkább töre-

kedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tette-

itekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botol-

tok el soha. Azaz, szükség van arra, hogy küzdjünk és harcol-
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junk, hogy meg tudjunk maradni az elhívó szó mellett és min-

den helyzetben Isten mellett tudjunk dönteni. Az emberiséget 

a teremtésben hívja az Isten, hogy hasonló legyen hozzá és 

egyesüljön vele. Ez a nagy hívásunk és erre kell nekünk vá-

laszt adni az életünk megváltoztatásával. Nagy Szent Bazil 

mondja, hogy az ember arra hivatott, hogy olyan legyen mint 

az Isten, azaz ő hívott bennünket, hogy az ő kegyelme Isteni-

vé tegyen minket. Amikor az ember megérti ezt  a hívó szót, 

akkor arra törekszik, hogy teljesítse azt 2Pét2,121De akadtak 

a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föl-

lépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat 

terjesztenek, s még megváltó Urunkat is tagadják, s ezzel 

gyors pusztulást vonnak magukra. Isten hatalmas dolgokat 

hozott létre, amíg számunkra örök és elidegeníthetetlen érték. 

Isten a vele való örök életre teremtette az embert, a bűnbe-

esés óta csak bolyong ebben a földi életben. A földi idő próba-

tétel, hogy jó életet éljünk biológiailag, társadalmilag és csalá-

dilag. Kell, hogy Isten legyen életünk középpontjává meg kell 

ismernünk ezt az Istent, mert csak akkor tudunk változtatni az 

életünkön és minden, amit most élünk egy másik jelentőséget 

kap az ő fényében.     Pacsai János parókus 

Augusztusi programok 

Augusztus 1-14. Nagyboldogasszonyi böjti időszak 

Augusztus 1. vízszentelés és mézszentelés 

Augusztus 6. Úrszínváltozás Gyümölcs és szőlőszentelés 

vásárlással egybekötve 18.00 

Augusztus 15. Az Istenszülő elszenderülése 7.00 Szent liturgia 

előtte utrenye 

Augusztus 13. 16.00 Esküvő Szekeres János és Kovács Márta 
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Augusztus 20. István király emlékezete 

Augusztus 20-30. Nyári szabadság alatt 

Ft. Szepesi Szilárd parókus atya helyettesít 

Elérhetősége: 0630-3591707 

Augusztus 29. Keresztelő szent János fejevétele 18.00 

Szeptember 3. Tanév kezdő liturgia, gyermekeink megáldása 

 

Képzések- előadások 

Közösségi terem 

Meghívó képzésekre- előadásokra, 

melyre szeretettel várunk ! 

2018. augusztus 2. Takarmánybegyűjtés, legeltetés 

(Gagyvendégi) 

2018. augusztus 5. Információ időseknek 

2018. augusztus 6. Közös munka 

2018. augusztus 6. Isten megáldja az engedelmességet 

2018. augusztus 7. Éjszakai szertartások (főleg a virrasztás) 

2018. augusztus 10. Keresztény életprogram 

Projekt címe: „Vissza az alapokhoz!” 

Projektazonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-01007 
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2018. augusztus 8. Tanulmányút 

2018. augusztus 8. Műhelymunka 5. 

Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítá-

sa az Encsi Görögkatolikus Egyházközség szervezésében 

Projektazonosító száma: EFOP-5.2-17-2017-00127 

 

2018. augusztus 7. Encs Tábormegbeszélés 14 h-16h  

2018. augusztus 11. Gagyvendégi 

2018. augusztus. 13-18. Gagyvendégi gyermektábor 

2018. augusztus 14. Méra 

 

Projekt címe: ”Műveljük a kertjeinket! – generációk együttmű-

ködése az Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével” 

Projektazonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00111 

 

Olvasd naponta a Szentírást! 

Útravaló a léleknek! 

2018. augusztus 14. Szent János – tanúskodás, 

Krisztus szavai és tettei isteni táplálékká válnak 

2018. augusztus 28. Apostolok cselekedetei, ami-

hez minden egyház hozzámérheti magát 
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Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatásával 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-

vel Encs városában” EFOP-1.3.5-16-2016-00317 

Imádkozzunk együtt! 

Ima a szent kereszthez 

 Keljen föl az Isten és széledjenek el 
az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, 

kik őt gyűlölik. Mint elenyészik a füst, 
enyésszenek el, mint elolvad a viasz a 

tűz színe előtt, úgy vesszenek el a go-
nosz lelkek az Istent szeretők színe előtt, 

kik magukat a szent kereszt jelével jelzik 

és vidám szívvel mondják: Üdvözlégy Urunk életteremtő drá-
galátos szent Keresztje, mely elűzöd az ördögöket a rajtad 

megfeszített Urunk Jézus Krisztus ereje által, ki a poklokra alá-
szállván, a gonosz lélek hatalmát megtörte, és téged, az ő Ke-

resztjét rendelte nekünk, hogy megtámadóinkat távol tartsa. 
Óh, Urunk életteremtő drága keresztje, segíts meg engem 

szent Úrnőmmel, az Istenszülő Szűzzel és az összes szentekkel 
egyetemben mindörökké. Ámen!  

Mindennapi bűnvallás. 

 Megvallom neked Uram Istenem és Teremtőmnek, a 

Szentháromságban egy Istennek: az † Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek összes bűneimet, melyeket életem összes nap-

jain, minden órájában s az elmúlt napon és éjen át elkövet-
tem, szóval, tettel vagy gondolattal, összes érzékeimmel: lá-

tás, hallás, szaglás, ízlés vagy tapintás által, s amelyekkel té-

ged, Istenemet és teremtőmet megharagítottalak; vagy fele-
barátommal szemben igaztalanul jártam el. Mindezeket bánva, 

mint büntetésre méltó jelenek meg előtted, Uram Istenem, — 
könnyek között kérlek, — oldozz föl azoktól és tégy megiga-

zulttá, mint jóságos és emberszerető. Ámen. 
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A Szentek virágoskertjéből (A hónap szentje) 

Augusztus 9. Szent Mátyás apostol 
A hónap kilencedik napja. Szent Má-

tyás apostol emléke. A szent apostol 
életéről igen keveset tudunk. Csak az 

maradt ránk, amit az új-szövetségi 
Szentírás megőrzött számunkra. Meg-

választásából arra kell következtet-

nünk, hogy eleitől kezdve Jézus követői 
közé tartozott, így szem és fültanúja 

volt Jézus életének és tanításainak. Jé-
zus mennybeme-netele után Szent Pé-

ter felszólítására, az áruló Judás helyé-
re őt vá-lasztották meg sorsolással, 

mint aki mindig az apostolokkal volt. 
Megválasztásának történetét az Apos-

tolok Cselekedeteinek könyve őrizte 
meg (l, 15-26.). A Szentlelket ő is vette a többi apostollal 

együtt. Egy ide-ig még Júdeában hirdette az evangéliumot, 
majd a hagyomány szerint Eti-ópiában és Szecsenországban 

volt az evangélium hirdetője. Haláláról sem-mi biztosat nem 
tudunk. Egyesek szerint Kolchisz Szebasztopol nevű váro-

sában  keresztre feszítették, mások szerint Jeruzsálemben is-

tenkáromlás miatt kövezték meg, utána lefejezték 60 körül. 
Vers: 

Meghalt Júdás, a kötélen függve,  
meghalt Mátyás, a kereszten függve. 

Kilencedike táján feszítették meg a fiatal Mátyást. 
Az ő szent könyörgésére irgalmazz nekünk, Krisztus Istenünk, 

és üdvözíts minket! Ámen. 

Az Ifjúsági Iroda nyári programjai: 
  

Ifjúsági zarándoklatok: 
 Augusztus 13 - 18. 16+ Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat, 

(Királyhelmec - Máriapócs (Metropóliai szervezés)) 
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Augusztus 25. Nyár végi Hálaadó Gyalogos Zarándoklat, 

(Edelény- Sajópálfala) 
Ifjúsági Irodáról röviden:  

 Az Ifjúsági Iroda munkatársai: Salai Szabolcs atya, Mozga 
Mariann, akikhez bátran fordulhatnak az Atyák és a fiatalok 

további információkért. Az Iroda nyitvatartási rendje: Hétfőn 
12:30 - 16:30 és Szerdán 12:30 - 17:30 Elérhetőségeink: 

3526 Miskolc, Szeles utca 35.   email: ifjusagi-
iroda@mi.gorogkatolikus.hu Facebookoldalunk: https://

www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/ 

Varga Rita rovata: AUGUSZTUS-KISASSZONY HAVA 

 Kisasszony havában - bár augusztust a kánikula havának tart-

ják, a népszokások már előre, őszre mutatnak. A gólyák elköltözé-

se, a szüret is megjelenik hiedelmeinkben, és az őszkezdő napot is 

sok helyen ebben a hónapban ünneplik. Augusztust a kánikula ha-

vának tartják, de nevezik még nyárutónak, új kenyér havának is. 

Őseink e hónapot Aranyasszony (Bőség) havának nevezték, a régi 

kalendáriumokban pedig a legtöbbször a Kisasszony vagy Szűz ha-

va elnevezésekkel találkozhatunk. 

 A Csízió - feltehetően azért, mert az augusztus az év egyik 

legmelegebb hónapja - azt ajánlja, hogy mértékletesen kell élni, 

nem javallott káposztát, sem olyan ételt enni, amitől melankolikus-

sá válik az ember, viszont lehet fogyasztani borsos étket. Italként 

nem javasolt méhsört, vagyis márcot inni, de a csíráztatott gaboná-

ból készített szaladsör fogyasztása sem tanácsos, és a borozgatás is 

csak akkor megengedett, ha előtte útifüvet áztattunk a hordóban. 

Nem szabad ebben a hónapban eret vágatni. Augusztus szülöttei 

tiszta életűek, jó erkölcsűek, bátor szívűek, okosak, vállalkozásuk-

ban sikeresek. A termékenységben viszont nem szerencsések, s ha 

fiuk születik, felnőve kivándorolhat külföldre.  

mailto:ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu
mailto:ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu
https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/
https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/
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 Augusztus 1. - Vasas Szent Péter napja 

 E napon emlékeznek arra, amikor is egy angyal kiszabadította 

Heródes börtönéből, ahol láncra verve őrizték. Mivel augusztus else-

je balszerencsés nap, ezért nem jó ómen ezen a napon házasságot 

kötni. A Mura vidékén a szőlőtermelőknek dologtiltó nap volt, mert 

azt feltételezték, a szőlőszemek leperegnek a fürtről. Egyes vidéke-

ken viszont ez a nap patkányűző napként ismert.  

Augusztus 10. - Lőrinc napja 

 A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan 

finom, úgy mondták, lőrinces, lucskos lesz. Ezzel szemben a való-

ság az, hogy augusztus 10-ére csak a korán leszedett dinnyék válnak 

túléretté, a dinnyeszezon a másik Lőrinc napon, szeptember 5-én ér 

véget. Azt mondják, ha Lőrinc napján szép idő van, hosszú lesz az 

ősz, és jó gyümölcstermés várható. 

Augusztus 15. - Nagyboldogasszony napja 

 Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban. Zalá-

ban ekkor gyűjtik a gyógyfüveket. 

 Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogasszony, 

Nagyasszony napja. Mária mennybemenetelének 

(mennybevételének), egyben az ország Mária oltalmába ajánlásának 

ünnepe, a legkedvesebb hazai ünnepek egyike. Nagyboldogasszony 

nyolcada, amelybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi 

év kiemelkedő időszaka. 

 E napon eredeti tartalma szerint Mária halálát, temetését és 

mennybevitelét ünnepli az egyház. A legenda szerint Jézus három 

nappal halála után föltámasztotta és angyalokkal a mennybe vitette 

anyja testét. A Mária ünnepek az aratási időszakot fogják közre. Sar-
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 lós Boldogasszony a nyitó ünnep, a Nagyboldogasszony az aratást 

bezárja. 

 Számos növény kapta róla a nevét: Boldogasszony csepegtette 

fű; Boldogasszony csipkéje; vagy a Mária könnye. 

 E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára a fürdést a fo-

lyóvízben. A Mura vidékén élőknél ez is dologtiltó nap, főleg a sütés 

kerülendő, mert a tűz kicsaphat a kályhából, kemencéből. Dráva-

szögben e napon keresztet vágtak a fákba, hogy egészséges legyen, 

és sokat teremjen. Úgy tartják, hogy a Nagyboldogasszony és Kis-

boldogasszony (augusztus 15 - szeptember 8) között ültetett tyúkok 

sok tojást tojnak. 

Augusztus 16. - Rókus napja 

 Az orvosok, kórházak és betegek, valamint a ridegen tartott 

szarvasmarhák védőszentjének a névnapja. Az íreknél másnap, 17-

én kezdődnek a hangos vernyákolással jellemzett „Macska éjsza-

kák" (Catnights). A régi ír hiedelem szerint ilyenkor a boszorkányok 

macska képét öltik, és csak az éjszaka elmúltával változnak vissza 

emberré. Erre összesen kilenc alkalommal képesek, az utolsó átvál-

tozás után végleg macskák maradnak. Egyes magyarázatok szerint 

ebből ered a „macskának kilenc élete van" szólás-mondás. 

Augusztus 24. - Bertalan napja 

 Bertalan apostol napja, aki a csizmadiák és a szűcsök védő-

szentje. Sokfelé ezt a napot tartják őszkezdő napnak, ugyanis ami-

lyen ennek a napnak az időjárása, olyan lesz az őszi időjárás. Az 

ezen a napon köpült vajról pedig azt mondják, hogy gyógyító hatá-

sú, s úgy vélték, ha egy kanállal a búzába tesznek, nem esik bele a 

féreg. 
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„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 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 

Csizmadia 

Vásárban a csizmadia 

csizmát árul, s kiált fia. 

Kipp. 

-Reggelente korán kelek, 

csizmát adok, csizmát veszek! 

Kopp. 

- Bőrből van a szára orra, 

akinek van büszkén hordja! 

Kipp-kopp. 

-Vedda csizmát, ne légy nyakas, 

Kínálj többet mint tízgaras! 

Kipp-kopp, kipp-kopp. 

 

 

 


