V. évfolyam 12. szám 2018. december

Menjünk fel Betlehembe!
Karácsonykor a mi Urunk
Jézus Krisztus testben való születését ünnepeljük. Ez az a nap,
amikor a második isteni Személy
megtestesül és Isten Igéje testet
ölt közöttünk. Isten emberré
lett, hogy az ember Isten erejéből istenivé váljon. Krisztus
lejön az Égből, hogy minket
az égig emeljen. Eljött, hogy
újjáépítse az Istenhez vezető hidat, megmentse az emberiséget,
helyreállítsa az embert, az igazi
dicsőségét és értékét. Felfedje,
hogy mi az Isten akarata. Így
tudja az ember minden időben legyőzni a bűnt, a kísértést, mert az
Úr magára vette az emberi természetet. Ezt ünnepeljük, ennek örülünk, ezért van a lakoma, melyet ezen a napon tartunk.
Kezdetben a születést és a megkeresztelkedést egy napon ünnepelte az egyház, január 6-án. Nagyobb jelentősége a karácsonynak akkor lett, amikor kialakult a húsvéti időszakot megelőző bűnbánati idő a Nagyböjt. Ez motiválta azt, hogy Karácsony előtt is legyen egy időszak, amikor ez a lelki utazás hasonlóképpen megvalósul a betlehemi barlang felé. Ez az előkészítő időszak 40 napig tart,
amely november 15-én kezdődik, Fülöp apostol emlékezetén és
ezért Fülöp apostol böjtjének is szokták nevezik. A himnuszok és az
istentisztelet emlékeztetnek arra, hogy megkezdődött ez a szent
időszak, a Betlehem felé való utazás, amely egy olyan spirituális
utazás, hogy ismét visszatalálunk az Egyházba. Betlehem az Egyház,
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ahol újból megszületik számunkra Krisztus. Krisztus annak érdekében jön, hogy bennem lakást vegyen, én legyek az Ő barlangja. Ő
szeretné megújítani az életemet, ha őszintén hiszek benne! A karácsonyi katavászia első ódája felszólít, hogy Krisztus jön az
égből és elé kell mennem - ezt az időszakot éljük most. Úgy tudok elé menni, ha nagyobb erőfeszítéssel magasztalom és dicsőítem
Őt /november 21-től/.
A böjt nem olyan szigorú, de ugyanolyan követelmény, mint a
Nagyböjtben. Ezekben a napokban szintén nem eszünk húst, tejből
és tojásból készül termékeket. A hal megengedett szerda és pénteki
napok kivételével. Szenteste napján szigorú böjti nap van, különösen a Szent Liturgia idejéig. A Szenteste felemelő spirituális előkészítése a következő napok csendjeinek. Az egyházi böjt nem
csupán ételektől való tartózkodást jelent, hanem a szenvedélyek és
a bűnöktől való tartózkodást is. Tartózkodunk a fecsegéstől, irigységtől, dühtől, gyűlölettől és egyéb bűnöktől. A böjt célja, hogy
elkerüljük a bűnt és Isten akaratát tartsuk szem előtt, hogy
életünkben megvalósíthassuk a szeretetet, a megbocsátást,
és az irgalmat gyakorolva egyre magasabbra jussunk az erények létráján. Az igazi böjt elidegenít magunktól minden bűnt és
rosszat, minden szenvedélyes gondolatot és tisztátalan vágyat. Ez a
fajta böjt és a karácsonyi készület együtt fogja eredményezni
a megtérést, hogy észbe kapjunk, hogy idáig az életünk célt
tévesztett. Őszintén megvizsgáljuk magunkat és a döbbenet eredményezi, hogy megvalljuk bűneinket, amelyek nemcsak Istentől és
embertársainktól távolítanak el, hanem önmagunktól is elidegenedünk. A karácsonyi Szent Liturgiának szinte előfeltételévé válik a
gyónás ebben az értelemben. Jó dolog, ha nem az utolsó pillanatra
hagyjuk ezt, hiszen 40 nap áll rendelkezésünkre. Ez az előkészítő
időszak nagyszerű lehetőség, hogy a gyomrokon túl lássuk a megbújó szenvedélyeket, melyek a lényünk mélyén megbújik.
Amikor az alázat által elég mélyre hajolunk, akkor az önuralom révén mentálisan átalakulunk és őszinte bűnbánatot tartunk és lesz bátorságunk megvallani bűneinket. Ez a nagy találkozás az Újszülöttel Betlehemben, aki a mi Urunk és Istenünk.
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A várakozás és a felkészítés során az Egyházban együtt imádkoznak
a hívek. Az egyház istentiszteletein való részvétel alapvető szerepet
játszik a megváltásunkban. A szentek megemlékezése és a sok ünnep célja, hogy közelebb vigyenek Isten kegyelméhez. A vecsernye,
az isteni Liturgia, az utrenye, mind Isten közelébe emel. Erősítsük
az elhatározásunkat, hogy éberek legyünk, közösségben maradhassunk Istennel! Az Egyház így mutatja meg az utat számunkra Betlehem felé: „Jertek hívek, lássunk, ahol Krisztus megszületett”
– bíztatjuk egymást a templomban. Kövessük az Egyház tanácsát, mert ő jót akar nekünk, azt akarja, hogy üdvözüljünk. „Az
ősöreg, aki csecsemő lesz számunkra, ő az, aki megtörte a bűn bilincseit, és most bepólyálva szemléljük, mert ez az ő akarata” /
Aranyszájú Szent János/.

Caritas csoport - karácsonyi ajándék
Meghirdettük a karácsonyi böjti időszakban a
„karácsonyi veder akciót”.
A böjti időszak során, amit
önmagunkon
megspórolunk, azt ebbe a vederbe
elhelyezzük és december
16-ig a templomba visszahozzuk, hogy Karácsonyra
az Egyházközség szegényei közt szétoszthassa a Caritas csoport.
Várjuk azok jelentkezését, akik a Caritas csoportban szívesen tevékenykednek, és egyben köszönjük azoknak áldozatos felajánlását,
akik a remény fénysugarát felcsillantják a nélkülözők számára az
ünnep hajnalán.
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Templomfűtés
A téli hónapok első vasárnapján a
templom és kápolna fűtésére gyűjtünk.
Mivel a gáz elszámolás nem lakossági tarifa szerint történik hanem közületiként,
így kiadásaink elviselhetetlen mértékben
nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük
adakozzanak erre a célra.
Egyházközség Képviselőtestülete

December 6.
Mikulás a gyermekeknek
Egyházközségünk egy kis mikuláscsomaggal kedveskedik a gyermekeknek,
melynek átadása dec.
6-án 9 órai liturgia
után történik. Kedves
hittanosok, szeretettel várunk titeket és
testvéreiteket!

December 16. Templom búcsú
A templom búcsúi ünnepünk december 16ára esik ebben az évben. Az ünnepi szent Liturgia december 16-én vasárnap 11-kor
kezdődik, melyet Ft. Aranics Arnold atya végez. Előtte 10 órától utrenye és 9.30 gyóntatás.
Szeretettel várjuk azokat is, akik ritkábban jutnak el a templomba, hogy együtt ünnepelhessünk.
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December 18. karácsonyfa öltöztetés és nagytakarítás
Ebben az évben is reményeim szerint egy csudaszép fenyőfát kapunk(?)
ajándékba, amelynek templomba helyezése december 18-án, kedden délelőtt történik. Utána lesz a templomnak
a nagytakarítása, melyre szeretettel
várjuk azokat „akik házad ékességét
szeretik”.

Gyertyagyújtás vagy vecsernye?
A karácsonyt megelőző böjti
időben örömmel részt veszek az otthoni gyertyagyújtásokban, vagy szeretettel várom a családokat délután
5 órakor kezdődő vecsernyére, ahol
velük együtt imádkozunk egészségükért, a család békéjéért és üdvösségükért. Kérem, jelezzék előre,
mely időpont/ nap felel meg.

Karácsony előtti betegellátás
Az idén is december 20-án, csütörtökön délelőtt felkeresem az
otthon fekvő betegeinket, kérem, hogy akinek családjában beteg
hozzátartozó van, tájékoztasson arról, hogy felkereshessem, hogy a
szentségekben, áldozásban és gyónásban részesülhessen ebben a
szép ünnepben!
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Eseménynaptár
Dec. 01. Nyugdíjas Klub délelőttje
Dec. 02. 9.30 Méra- adventi gyertyagyújtás
Dec. 04. Mézeskalács sütés Gagyvendégiben
Dec. 06. Szent Miklós emlékezete, a liturgia után a gyermekek megajándékozása
Dec. 7-8. Lelkigyakorlat Zakopánéba (óvónőknek)
Dec. 8. Karácsonyi vásár Buzitán
Dec. 09. Szeplőtelen fogantatás ünnepe
9.00 utrenye 10.00 Szent liturgia
Dec.12.14.00 Nyugdíjas klub adventi lelki délutánja és mézeskalács
sütés
Dec.13. 16.00 Mézeskalács kapu napja Wranai Erikával
Dec. 15. 8.30 Pedagógusoknak adventi lelki nap
Dec. 16. Templom búcsú 11.00 Szent Liturgia 9.30-tól gyóntatás (karácsonyi)
Dec. 18. 18.00 Papoknak lelki délután
Dec. 18. délután- karácsonyi kézműveskedés- a fügödi iskolával
Dec. 19. délelőtt- közös karácsony a Szent Tamás kápolnában(EncsFügöd)
Dec. 20. 8.00 Betegek ellátása és idősek otthona beteg látogatása:
10.00 megyei 11.00 városi
Dec. 20. 12.30 adventi lelki délután Buzitán
Dec. 21. Esküvő: Kovács Anett és Dalak Tamás
Dec. 23. 14.00 Gibárt adventi gyertyagyújtás
Dec. 24. Karácsony előünnepe- bűnbánati nap királyi imaórák
Karácsony szenteste a gyermekek Betlehemese
Dec. 25. Jézus Krisztus születése, miroválás
Dec. 26. Az Istenszülő emlékezete
Dec. 27. Szent István vértanú emlékezete
Dec. 27-jan 4-ig nincs böjt
Dec. 31. Óévzáró hálaadás
2019. Január 1. Újév, Szent Bazil ünnepe

Karácsony előtti árleszállítás
10% 20% 30% 70%- kal vásároljon kevesebbet,
ennyivel ajándékozzon több szeretetet!
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Képzések – előadások
Meghívó képzésekre- előadásokra, melyre szeretettel várunk!
2018. december
korlat
2018. december
Gimnázium)
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december
2018. december

2. Ismerkedés a modern kapcsolattartással II. gya4. A nők és a férfiak alapvetően mások (Váci Mihály
4. Damaszkuszi Szent János
7. Családtervezés
11. Pap, mint gyermekei apja
13. Mézeskalácssütés, szaloncukor készítés
13. Költségvetés – tervezés (Gagyvendégi)
14. Szent Miklós – Elindulni a testvérem felé
17. Ősatyák vasárnapja
25. Az Úr születése
26. A Szentséges Istenszülő ünnepe
27. Szent István vértanú
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Projekt címe:”Vissza az alapokhoz”
Projektazonosító száma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007

Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása az Encsi Görögkatolikus Egyházközség szervezésében
Projektazonosító száma: EFOP-5.2-17-2017-00127

Projekt címe: „Műveljük kertjeinket! – generációk együttműködése az Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével”
Projektazonosító szám: EFOP-1.3.7-17-2017-00111

Olvasd naponta a Szentírást!
Útravaló a léleknek!
2018. december 11. A Liturgia megjeleníti a Bibliát
2018. december 18. Tanácsok a szentírás és lelki olvasmányok olvasásához

Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatásával
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Encs városában” EFOP-1.3.5-16-2016-00317

Imádkozzunk együtt!
Imádság a karácsonyi böjti napokra
Urunk, mi Istenünk, Jézus Krisztus, ki egy vagy az Atyával és a
Szentlélekkel. Te vagy a tér és idő, a látható és láthatatlan lények
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alkotója. Amikor elérkezett az idő teljessége,
akkor asszonytól, Szűz Máriától és a Szentlélektől fogantál és megszülettél a látható világba. Szüless meg az én szívemben is!
Te vagy az idők teljessége, alfája és
omegája. Te, mint Teremtő Isten Betlehemben, a jászolban, testben megszületni kegyeskedtél, hogy az emberek így ismerhessenek meg. A születésed felderítette a világ világosságát és ezt a napot igazi fénnyé tetted számunkra. Minden nép
meghajol, a te alázatosságod előtt és imádva dicsérnek Téged, az
angyalokkal együtt.
Napi imáim folyamán, erősítsd meg bennem az igaz hitet. Kérem a Szentlelket, adjon nekem buzgóságot, hogy megerősödjön a
hitem, teljes bizonyosságra jussak. Szent Izaiás próféta, Keresztelő
Szent János, a legtisztább Istenszülő, Szent Máté és Fülöp apostolok, Szent Szabbász és Szent Miklós imádságai által add meg nekem, méltatlan szolgádnak az eljövendő Ország koronáját.
Adj nekem belátást, hogy testem és lelkem megtisztításán fáradozzak! Engedd elérnem a szív tisztaságát, hogy majd karácsony
szent éjszakáján, az angyalokkal dicsőítsem a testedben való születésedet!
Add meg, hogy gyermeki bizalommal dicsőítselek téged, mint
a régen várt Szabadítót, az örök Atyát és a te Szentlelkedet, most
és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

A Szentek virágoskertjéből (A
hónap szentje)
A szentek között élő, csodatevő Miklós
atyánknak, a likiai Müra érsekének emléke.
Miklós nagy közbenjáró volt, míg a földön élt.
Ahogy a földet elhagyta, azért él, hogy közbejárjon. Hatodikán ért véget Miklós földi élete.
Az ő szent könyörgésére irgalmazz nekünk, és
üdvözíts minket, Istenünk! Ámen.
Evangélium: Abban az időben Jézus megállt
egy sík helyen. Vele volt tanítványainak nagy
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csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából és Jeruzsálemből,
valamint Tirusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből; és akiket tisztátalan
lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész tömeg igyekezett megérinteni őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok,
ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik
most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik
most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek
titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik
neveteket, mint gonoszat az Emberfia miatt. Örüljetek azon a napon
és ujjongjatok, mert íme, bőséges a jutalmatok a mennyben!”
Elmélkedés: A jóság szót manapság nagyon könnyelműen használjuk. Milyen könnyen mondjuk valakiről, hogy „jó ember”, illetve „jó
asszony”. Ó, de könnyelműen kijelentjük: „jó emberek”. Egy tinédzser lány túladagolja magának a kábítószert, a szomszédai pedig
azt mondják a riporternek: „De olyan jó lány volt és a szülei is nagyon kedves emberek!” Egy fiatalember szörnyű bűntettet követ el
és ugyanaz a szöveg folyik: „De mindig olyan jó fiú volt és a családja
is olyan kedves!” Egy ember, aki éveit profit hajhászással és martini
ivással töltötte meghal a golfversenyen, és a reakció ugyanaz: „Jó
ember volt, ugye, valóban, kedves fickó”. Mit jelent ez esetekben a
„jó” és a „kedves”? Mit mutatnak be, mit fejeznek ki e szavak?
Ikosz:
Zengjük most énekekben a főpapot, a mürai nép pásztorát és tanítóját, hogy közbenjárása által megvilágosodjunk! Mert ő úgy jelent
meg, mint egészen tiszta, lelkileg romlatlan, ki szeplőtelen és kedvesen fogadott áldozatot mutatott be Istennek, mint testben és lélekben tiszta főpap. Azért valóban az Egyház pártfogója és védelmezője
lett ő, mint Isten kegyelmének nagy beavatottja (Ikosz)
Konták 3. hang. Az ének és a dallam Rómanosz költeménye.
Minta: Ma a Szűz…
Müra városában Szent Miklós atya, igazi főpásztor voltál, * mert
Krisztus evangéliumát betöltvén * lelkedet adtad a te népedért, * és
az ártatlanokat a haláltól megmentetted. * Azért megszentelt lettél,
* mint Isten kegyelmének nagy beavatottja.
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Az Ifjúsági Iroda programjai:
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: December - Karácsony hava
Télelő - Álom hava - Istenfiak (Tárkányok) hava
Mióta létezik az adventi időszak?
Az adventet az 5. század óta tartják. A karácsony ünneplésével
együtt terjedt el, a kezdetektől összetartozik a két fogalom: karácsony és advent, a felkészülés és az ünneplés. A négy vasárnapból
álló adventi időszakot VII. Gergely pápa rendelte el.
Az adventi koszorú
A gyertyák színe katolikus körökben egy kivételével lila: a bűnbánat
és a megtérés jelképe. A meggyújtás sorrendjében a harmadik gyertya rózsaszín, ami a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt, valamint Mária anyai örömeit szimbolizálja. Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák közül mindegyik egy fogalmat szimbolizál: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak.
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást
(hit);
zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás
(remény);
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya)
Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette
az utat az emberek szívéhez (szeretet).
Adventi kalendár - hányat kell még aludni karácsonyig?
Nálunk is elterjedt a gyerekek által igen kedvelt adventi naptár, ami
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ennek az időszaknak az időmérő eszköze. Az adventi házikók, naptárak ablakaiból minden nap csak egyet szabad kinyitni, mögöttük
leggyakrabban édesség rejtőzik. Régen inkább kis képek, vagy karácsonyi jókívánságokra nyíltak az ablakok.
December 6-a Miklós napja – Miklós a hajadonok védőszentje
Mikulás ma már mindenhol megtalálható. Általában az éj leple alatt
érkezik, de a gyerekek találkozhatnak vele személyesen is a bevásárlóközpontokban, óvodákban, iskolákban.

Jön hozzánk a svéd Mikulás is, de van már magyar is, egy Fejér megyei faluban, Nagykarácsonyban. Lehet hozzá levelet írni, sőt, meg
is lehet látogatni.
A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Mürában egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert nem
volt pénze hozományra. A dolog Miklós fülébe is eljutott, ám a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Az éjszaka leple
alatt három erszényt dobott be az apának, így a lányok megmenekedtek attól, hogy örömlánynak adják őket. Miklós e tettéért a
hajadonok védőszentje, s oltalmazója a házasságnak és az anyaságnak.
A magyar hagyományban a Dunántúlon a láncos Miklósok voltak híresek. Ennek a lényege, hogy a legények felöltöztek, bekormozták
az arcukat és ijesztgették a lányokat és a gyerekeket, és a láncaikat
csörgették. Ezzel a gonosz, ártó hatalmakat akarták elűzni a sötétségből. Szent Miklós ünnepének kapcsán a legősibb mágikus szokások keverednek egymással.
December 13-a, Luca napja - A fény napján megtudhatjuk, ki
a boszorkány
December 13., Luca napja. A Luca név a „lux lucis”, a fény szóból
ered. Ezen a napon mérhetetlenül sok varázslás, jóslás van a néphagyományban.
Többek között ilyen a Luca-kalendárium. Ez azt jelenti, hogy Lucanaptól karácsonyig 12 nap van, és ez az időszak jelzi a következő
esztendő
12
hónapját.
Ilyenkor minden nap feljegyzik, hogy milyen az időjárás, és
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ebből következtetnek a következő időszakra. Például, ha december
13-án havazott, az a jóslat szerint azt jelenti, hogy az év első hónapja, január havas lesz.
A Luca-cédula is rendkívül népszerű volt a fiatal leányok körében
régen. A jóslás lényege az, hogy a lányok 12 cédulára fölírnak különböző fiúneveket. Ezek közül minden nap el kell dobni egyet anélkül, hogy megnéznék, milyen név van ráírva, és a – varázslat szerint –, amelyik név megmarad, úgy fogják hívni a lány jövendőbelijét.

„Lassan készül, mint a Luca széke” – tartja a mondás. A széket
Luca-napján kezdik el készíteni 9 vagy 13-féle fából. A hiedelem
szerint, ha erre a székre az éjféli misén rááll a készítője, akkor
meglátja a falu boszorkányait. Elmenekülni előlük csak mákszórással lehet, mert a monda szerint a boszorkánynak fel kell szedegetnie
a mákszemeket. Hogy mi kényszeríti erre a boszorkányokat, azt
nem lehet tudni, mindenesetre így tartják..
SZENTESTE (december 24.)
Szenteste az esthajnalcsillag feljövetele után került sor az ünnepi
vacsorára. Előtte azonban a gazda az udvaron a levegőbe lőtt, hogy
ezzel elkergesse a gonosz lelkeket. Eközben a gazdaasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd az első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet ettek szintén gonoszűző céllal. A karácsonyi vacsora katolikus vidékeken böjtös volt: káposzta-, bab-, gyümölcsaszalékleves, halételek, mákos-, túróstészta. A reformátusok
étrendje az Alföldön: disznó-, marha-, tyúkhúsleves, töltött káposzta, diós- mákoskalács.

Betlehemállítás
A hagyomány szerint Assziszi Szent Ferenc állította fel az első betlehemet Grecció-ban. Elterjedésében érdemeket szerzett a Szentfölddel szoros kapcsolatban álló ferences rend, de szerepe lehetett ebben a karácsonyi misztériumjátékoknak is. Magyarországon a karácsonyi játékok legrégibb rétegét a latin nyelvű liturgikus játékok
képviselik, amelyek a XI. századtól kezdve az istentisztelet részét
képezték.
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KARÁCSONY - (december 25.) Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, Kit régente várt az egész világ Betlehemben kibimbózott zöld
ág, Királynemből méltóság ... Az Úr születése, a szeretet ünnepe.
Isten szent fia, a szeretet hirdetője, emberré lett. Karácsony “... az
a pillanat, amikor az Atya Fia megszületik, amikor összeölelkezik az
Ég és a Föld, az angyalok és az emberek. Betlehemből dicsőítés
száll az Atyához, s béke árad a földkerekségre.” (Fr. Kiss Barnabás
December 26-án és 27-én köszöntik Magyarországon az Istvánokat és Jánosokat. E két férfinév igen népszerű hazánkban,
ezért az István- és János-napi köszöntés a karácsonyi ünnepkör
fontos része; baráti ünneplő alkalom, amikor az ismerősök meglátogatják egymást és a terített asztal mellett elszórakoznak. Az Istvánés János-napi (december 27.) köszöntők érdekes motívuma a paradicsomban nőtt fa, mely biztos karácsony böjtjéről került a névnapi
köszöntőkbe. Emlékeztet Ádám és Éva bűnbeesésére, Jesse fájára,
vagyis Jézus családfájára. “A hajdani Balaton-felvidéki kézfogón az
égő istenfaágat tartó vőfély jánosborral öntötte le a fiatal pár egybekulcsolt kezét, a kézfogást, s ezt a bort tálba fogták föl, amelyből
először a vőlegény, azután a menyasszony, majd mindkettő háza
népe ivott. (Talán a vérszerződés emlékét őrizte meg a nemes szokás!)” (Molnár V. József, Kalendárium) Szegedi halotti torokban az
énekesasszony szinte napjainkig maga elé vett egy üveg bort és
egy kosár fölszelt kenyeret, elénekelvén fölötte a Szent János áldását:
Szent János áldása Szálljon ezen házra,
A benne lakókat Fordítsa vígságra.
Hogy a kisded Jézus Tőlünk szállást kérjen,

Istennek áldása Mindig rajtunk légyen.
Szent János áldása Szálljon a fejünkre,
Búnkat, bánatunkat Fordítsa örömre.
Bor, búza és gyümölcs Hogy bőven teremjen,
Istennek áldása Mindig rajtunk legyen.
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VERS NEM CSAK GYEREKEKNEK
Betlehemi csillag
Betlehemi lángos csillag
hozz békét a családra,
hit, remény és szeretet ,
ez minden ember hő vágya.

Gyújts világot a szívekbe,
fényessége ragyogjon.
A szeretet, mint gyertya lángja
a szemekben lobogjon.

Karácsonyi szertartási rend 2018
Dec. 24. Hétfő: bűnbánati nap
6.00 utrenye 7.00 Királyi imaórák
15.30 Fügöd- karácsonyi imádság
16.00 Méra- Szent Liturgia- Miroválás
18.00 Nagy alkonyati zsolozsma Bazil liturgiával, előtte betlehemesgyermekeink játéka, családi kántálások
23.00 Nagy esti zsolozsma, lítia 24.00 Éjféli szent Liturgia

Dec. 25. kedd: Jézus Krisztus születése
9.00 Utrenye- kántálás

10.00 Szent Liturgia- Miroválás

11.15 Fáj- Szent Liturgia
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14.00 Öregek otthona-kántálás
17.00 Vecsernye

Dec. 26. szerda Az Istenszülő emlékezete
9.00 Utrenye 10.00 Szent Liturgia
11.15 Forró- Szent Liturgia
17.00 Vecsernye

Dec. 27. csütörtök: Szent István főszerpap, első vértanú emlékezete
9.00 Utrenye 10.00 Szent Liturgia

Dec. 31. hétfő: Óévzáró hálaadás
7.00 Szent Liturgia

Jan. 1. kedd: Urunk körülmetélése,
Szent Bazil főpap emlékezete, polgári
újév
9.00 Utrenye 10.00 Szent Liturgia

Boldog Karácsonyt kíván:
a Görögkatolikus Parókia!
„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

