
V. évfolyam 1. szám  2018.  január 

Miért áldjuk meg otthonainkat szenteltvízzel? 

 Életem folyamán 

voltak olyan istenfélő 

barátaim, akik nem 

gyakorolták a vallást, de 

Isten léte nem volt 

kérdéses számukra. 

Amikor első alkalommal 

felkínáltam nekik, hogy 

vízkereszt időszakában 

meglátogatom őket és 

szeretném szentelt 

vízzel meghinteni 

otthonaikat és velük 

együtt imádkozni, először a meglepődés tükröződött arcukon, de a 

barátság miatt nem utasítottak vissza.  

A beszélgetések során elmagyaráztam, hogy ez a világ fogságban 

tartja az embert, sokszor megtapasztalva, hogy ellenséges terület 

számunkra. A gonosz miután rabszolgájává tette az egész teremtést az 

emberi nem bukása miatt, szinte a föld minden zegzugát befolyása alatt 

tartja. Egy ideig úgy tűnt minden rosszat sikerrel megtehet, még a 

Mesterünket, Jézus Krisztust is megpróbálta leigázni, de Ő halála és 

feltámadása által széttépte a sátán bilincseit (bűneink adóslevelét) és 

újjáélesztette az életünket, felszabadított Isten fiainak életére. Ebben a 

spirituális csatában vesz részt az ember és amikor sikeresen kerül ki egy-

egy küzdelemből mindig csökken az a terület, amin az ördög uralkodik.  

Hatalmas erőfeszítést kíván tőlünk keresztényektől, de akik 

Krisztusban élünk a szentségeken, szentelményeken keresztül megerősít 

ebben a küzdelemben. Ezért hintjük meg szentelt vízzel  otthonaikat, hogy 

a lakásunk felszabadított terület, üdvösségünk színtere legyen.  

A lakás elsődleges színtere ennek a küzdelemnek. Van-e 

fontosabb helyszín, ahol élünk, mint a lakásunk? Mi otthon imádkozunk, 
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dolgozunk, beszélgetünk szeretteinkkel, barátainkkal, éljük házas 

életünket. Milyen más fontos hely lenne, amit elsőként kell 

visszaszereznünk a gonosz hatalmából, amelyet időnként elfoglal az 

ellenség. Milyen megnyugtató erő, hogy életünkben van egy hely, ahol 

Isten lehet jelen, ahonnét a szentelt víz permetezése kiszorítja az 

ellenséget, a sátánt. Az üdvösségünk munkálásában leghatékonyabb 

eszköz ahhoz, hogy sakkban tartsuk otthonunkban az ellenséget. A 

vízkereszti- istenjelenési meghintés erejében bízva tudunk újra az egyház 

medrébe visszaállni.              

         Pacsai János parókus 

Egyházfenntartás 2018-ben 

 Egyházközségünkhöz való tartozás egyik fontos jele 

az egyházközségi hozzájárulás, vagy régi nevén egyházadó 

befizetése. 

Mi az egyházfenntartás? 

 Egyházunk gazdálkodás szempontjából úgy működik, mint egy 

független társadalmi szervezet, tehát a fenntartása alapvetően a tagjaira 

hárul. Akit megkereszteltek annak kötelessége hozzájárulni az egyház 

fennmaradásához akár gyakorolja a vallását akár nem. Encsen és fíliáiban 

468 személy vallotta magát egyházunkhoz tartozónak, vagyis 

görögkatolikusnak. A parókia, a templom, a pap, a kántor, a sekrestyés 

abból él, amit a hívek adakoznak. Az egyházközség gazdálkodását állami és 

egyházi előírások szabályozzák és ellenőrzik.  

Bevétele a hívek részéről befizetett egyházközségi hozzájárulás, 

a hívek templomi adományai (persely pénzek), egyéb külső 

támogatások (pl. önkormányzati, pályázati) és a stólából a 

templomnak járó részből tevődik össze. 

 Kiadásai a templom és a közösségi terem, egyházközségi iroda 

épületének költségei (víz, villany, fűtés, telefon stb.), különféle 

karbantartások, javítások, fejlesztések, parókus fizetése, kántor illetménye, 

takarítási díj (közösségépítés költségeihez való hozzájárulás (pl. Mikulás, 

hitoktatás, szegények karácsonya, nyugdíjas klub…), irodaszerek stb. 

Minden naptári év elején a képviselő testület megtárgyalja az 
előző év zárszámadását és előkészíti a következő év költség-

vetését, és felterjeszti a megyés püspökhöz jóváhagyásra. Mi-
előtt a püspökhöz felterjesztjük, a hívek megtekinthetik és vé-

leményüket, észrevételeiket beépítjük. 



 3 

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

 Püspök Úr a 2069/2002. számú leiratában meghatározza az 

egyházközségi hozzájárulás (egyházadó) mértékét az alábbi módon: 

„2003. január 1.-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély stb.) 

rendelkező személyek a nettó jövedelmük egy százaléka, de 

legkevesebb évi négyezer forint legyen.” Hétköznapi nyelvre lefordítva 

azt jelenti, hogy akinek pl. havi 60 ezer forint a keresete, annak egy évben 

a hozzájárulása 7200 forint lenne. 

Egyházfenntartás fizetése történhet több részletben 
(havonta, negyedévente, félévente) is, habár nagyon fontos 

lenne az év első részében, mert a napi kiadásokat ebből fedez-

zük, ne hagyjuk az év végére, mert a közösségünknek nincse-
nek tartalékai. 

A befizetés történhet: 

átutalással: CIB bank 10700086-68691925-51100005 
postautalványon (sárga csekk)  

Görög katolikus Egyházközség 3860 Encs, Váci Mihály út 36.  

Készpénz befizetéssel pénzbeszedőinknél, aki hamarosan fel fogja 

keresni a közösség tagjait.  

Az Egyház mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt neve-
tünk, ezért a működtetés anyagi feltételeinek megteremtése a 

mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az 
érzést erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. paran-

csa: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támo-
gasd!”   

     Egyházközség Képviselő Testülete 

Olvasd naponta a Szentírást! 

Segít a Biblia,  Hol találom: 

A Tízparancsolat   Kiv20,1-17 

Dávid zsoltára, A jó pásztor Zsolt23 
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Jézus születése   Lk2,1-20 

Jézus keresztsége   Mt3 

Jézus megkísértése   Mt4,1-11 

Krisztus színeváltozása  Lk9,28-36 

Jeruzsálemi bevonulás  Mt21,1-10 

A keresztre feszítés   Jn19 

A feltámadás   Mt28 

Mennybemenetele   ApCsel1,12/01 

Szentlélek leereszkedése  ApCsel2 

Miatyánk    Mt6,9-13 

A Hegyi beszéd   Mt5-7 

A Nyolc Boldogság  Mt5,1-12 

A főparancs   Mt22,34-40 

Az utolsó ítélet  Mt25,31-46 

Az Irgalmas Szamaritánus Lk10,29-37 

A tékozló fiú példázata  Lk15,11-32 

A vámos és a farizeus példázata Lk18,10-14 

A nagy   Mt28,19-20 

Az aranyszabály  Mt7,12 

Az új parancsolat  Jn13,34 

Szeretethimnusz  1Kor13 

Imádkozzunk együtt! 

Imádság a Szentírás olvasása előtt: 

Gyújtsd fel szíveinkben, emberszerető Urunk,  
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Istenséged ismeretének tiszta világosságát, 

Nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi  

tanaid megértésére. 

Oltsd belénk a Te boldogító parancsolataid 
félelmét, 

hogy minden testi kívánságot legyőzvén, 

lelki életet éljünk, mindent tetszésed szerint 

gondolva és cselekedve. 

Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágítója,  

Krisztus Isten és téged dicsőítünk kezdetnélküli  

Atyáddal legszentebb jóságos és elevenítő 

Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. 
Ámen. 

Imádság a Szentírás olvasása után: 

Hálát adunk neked, emberszerető Urunk, 

lelkünk jótevője, hogy a mai napon is méltattál 

bennünket mennyei és halhatatlan titkaidra. 

Igazgasd ösvényinket. Erősíts meg félelmedben. 

Őrizd meg életünket. Biztosítsd lépteinket 

a dicsőséges Istenszülő s mindenkor Szűz Máriának és összes 

szentjeid és imáid és könyörgésed által. 

Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk, Atya, 

Fiú, és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön örökké. 

Ámen. 
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STÓLADÍJSZABÁS 2018 

 

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges. 

  Összeg Pap Kántor Sekrest

yés 

Templo

m 

I. Szent 

Liturgiák           

Olvasott/csendes 1.200.- 1.200.- --- --- --- 

Énekes 2.000.- 1.200.- 400.- 200.- 200.- 

Panachidás 2.500.- 1.400.- 500.- 300.- 300.- 

II. Esküvők           

Csendes, 

egyszerű 9.000.- 5.000.- --- 2.000.- 2.000.- 

Énekes 

20.000.

- 12.000.- 4.000.- 2.000.- 2.000.- 

III. Temetések           

Temetés kántor 

nélkül 9.000.- 5.000.- --- 2.000.- 2.000.- 

Temetés kántorral 

15.000.

- 7.000.- 4.000.- 2.000.- 2.000.- 

Sírkő megáldása 

kántor nélkül 2.500.- 2.100.- --- 200.- 200.- 

Sírkő megáldása 

kántorral 3.000.- 1.600.- 1.000.- 200.- 200.- 

Harangozás 

elektromos vezérléssel 1.000.- --- --- 300.- 700.- 
Harangozás kézi 

húzással 1.000.- --- --- 500.- 500.- 

IV. Különfélék           

Panachida 500.- 200.- 100.- 100.- 100.- 

Hramota 1.000- 500.- 300.- 100.- 100.- 

Parasztáz, virrasztás a 

templomban 2.500.- 1.400.- 700.- 200.- 200.- 

Parasztáz, virrasztás a 

templomon kívül 3.000.- 1.700.- 700.- 300.- 300.- 

Anyakönyvi keresés 

(kutatás) 1.000.- 500.- --- --- 500.- 
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A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezésének megfele-

lően a 2018. esztendőben a következő időpontokon tartunk 
különleges szándékokra gyűjtéseket: 

Katolikus iskolák javára: február 25. 

Szentföldi zarándokhelyeknek: március 18. 

Papnevelés céljára: április 22. 

Péter-fillérek: július 1. 

Missziók számára: október 21. 

Karitász javára: november 25. 

Anyakönyvi statisztikai adatok a 2017-es évről  

Anyakönyvi statisztikai adatok a 2017-es évről. 

Keresztelés: 36   Esküvő: 3 Temetés: 11 Elsőáldozás: 2 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Január 1. Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete 

Január 5. péntek 6.00 Utrenye, királyi imaórák, Vízkereszt előestéje, 

bűnbánati nap, szigorú böjt 17.00 Méra 18.00 Encs Nagy vízszentelés 

Január 6. szombat Vízkereszt   

Január 6. Jótékonysági vacsoraest 

Január 6-20. Házszentelések ideje- kérem a személyes egyeztetést!    

2018. január 26. Görögkatolikus farsangi bál 
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Január 29. hétfő Képviselőtestületi ülés  

Január 30. hétfő A három főpap ünnepe 17.00 liturgia, gyer-

tyaszentelés 

Január 26–28. Szent Efrém-napok (Debrecen–

Nyíregyháza) 

Február 02. Metropóliai farsangi bál – (Nyíregyháza, Conti-

nental Aréna/BUSZACSA) 
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Varga Rita rovata: NÉPI MEGFIGYELÉSEK, LEGENDÁK 

 Január – Boldogasszony hava – Télhónak – Fergeteg 
hava. 

Január 1. 

Újévi köszöntő 

 Az újévnek reggelén köszönteni jöttem, 

A fiúi szeretet hozott ide engem. 

Az úr minden jókkal a házat szeresse , 

A benne lakókat sokáig éltesse. 

  Boldog újévet kívánok! 

 

 Már újév napjának időjárása jelez: ha ez az első nap szép, fé-

nyes időt hoz, azzal azt jövendöli, jó és bőven termő lesz az év. Ha 

csillagos az újévi éjszaka, rövid lesz a tél. Hosszú telelésre lehet el-

lenben számítani, ha az esztendő első reggelén északi, hideg szél 

fúj.  

Január 6. vízkereszt - avagy a háromkirályok napja. 

Január 6-án a katolikus falvakban országszerte szokás a víz- és ház-

szentelés. A szenteltvizet a bölcsőtől a koporsóig felhasználták. 

Nagy szerepe volt az ember- és állatgyógyításban is. A víz tisztító 

erejébe vetett hit az alapja, hogy ezen a napon néhol ősibb formája 

is megmaradt a vízzel való mágikus eljárásoknak. Például Jászdó-

zsán léket vágtak a Tarnán és lelocsolták egymást az emberek, hogy 
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 egészségesek legyenek – „ne legyenek se himlősök, se rühesek”. A 

jószágokat is levitték a folyóhoz ugyanilyen célból. 

A vízkeresztkor szentelt vízzel még aznap beszentelték az állatokat, 

ittak és a kútba is öntöttek belőle. Az Ipoly menti községekben a ke-

lenyeiek a ház földjét meglocsolták a szenteltvízzel, hogy a gonosz 

szellem ne ártson, és Isten áldása legyen a házon, a gyerekeknek is 

adtak egy-egy kortyot, hogy egészségesek legyenek. Az istálló sar-

kait is megszentelték – ugyancsak az ártó hatalmak ellen.  

Bélapátfalván a kútba és az állatok ivóvizébe is tettek belőle. Az 

esztendő folyamán megszentelték vele a gyerekágyas asszony ágyát, 

tettek az újszülött fürdővizébe, meghintették vele az esküvőre induló 

menyasszonyt és vőlegényt, a haldoklót és a háznál felravatalozott 

halottat. Borogatták a fejfájóst, itatták vele a beteget. Hatékonynak 

tartották az ártó hatalmak, a rossz szellemek és a vihar elűzésére. 

 Háromkirályjárás 

Vízkeresztkor a szenteltvizet háromkirályok vizének is nevezik. 

Sokféle alkalmazása közt meg kell említeni, hogy Szeged környékén 

kenyérsütésnél is hintettek belőle néhány cseppet. Az ünnephez 

tartozott a háromkirályok megjelenítése, a háromkirályjárás szokása. 

A házról házra járó fiúgyermekek, ritkábban leányok jellegzetes 

viseletdarabja volt a díszes süveg, fontos kellékük a többnyire 
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 kiugratható szerkezetre szerelt csillag. A lejegyzett szokásváltozatok 

egy részében már csak a szereplők elnevezése sejteti, hogy a 

háromkirályjárás valamikor dramatikus jellegű játék volt. Többnyire 

már csak az adománykérő, ünnepköszöntő háromkirályjárás 

változatait ismerjük. 

Névnapokhoz kapcsolódó hiedelmek 

Január 13-án, Veronika napján azonban nem árt még vastagabb 

gúnyát magunkra húzni, hiszen úgy tartják, hogy ez az év 

leghidegebb napja. Sajnos ezek után sem garantált, hogy nem lesz 

szükséged melegebb ruhára, hiszen: "Ha Piroska napján fagy, 

negyven napig el nem hagy", mondja a népi regula. Persze még 

korai ezen gondolkozni, de ha szeretnéd, mondjuk a nővéredet 

férjhez adni, csak köss egy piros kendőt Piroska napján (január 13.) 

a nyakába, s akkor biztos, hogy még ebben az évben 

megszerezheted a szobáját magadnak. De még előtte azért azt 

tanácsoljuk neki, hogy Ágnes napján böjtöljön, így megláthatja, ki is 

lesz az ő jövendőbeli hercege. A tél azonban még itt sem ér véget. 

Január 25-én, Pál napján, ha süt a nap, még mindig ne nagyon 

reménykedj, hiszen sok helyen ez azt jelenti, hogy hosszú, hideg tél 

vár ránk. Ráadásul, ha még az árnyékodat is meglátod, akkor aztán 

már csak az április szabadíthat meg a hidegtől. 
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Vers nemcsak gyerekeknek 

Fehér paplan 

Téli tájon 

fehér álom, 

puha hó ül 

fenyőágon. 

 

Alszik mókus, 

barna medve, 

sün levélbe 

tekeredve. 

 

Hideg csendben 

puha hóban, 

kisőzike 

lépte huppan. 

 

Párát lehel, 

fület hegyez, 

paplan alatt 

füvet keres. 

 
Bukdácsolva 

megy előre, 

rábukkan az  

etetőre. 

 

„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 


