V. évfolyam 7. szám 2018. július

Az Egyház szerepe korunk válságai közepette
Az egyház szerepe ugyanaz, ami mindig is volt: Istennel
közösséget alkotni és gyógyítani. Ha van egy érzékeny pap,
egy egyházközség, akik tudnak szervezni és Krisztus
parancsai szerint működni,
akkor olyanok, mint egy terápiás közösség.
Az Egyház, mint anya,
minden megkülönböztetés nélkül kínál számunkra jelent az
életben. Nem a múlton rágódik, vagy a jövőn képzeleg, hanem itt és most megvalósítja
Isten tervét. Amire gondolok ez
nem intézményes keret, amire
persze szükség van, hanem a
hagyományos értelemben vett papság és a megkeresztelt laikusok,
akik Krisztus szavai szerint éltnek, ahogyan Te is az Egyház tagja
vagy. Ez az igazi kincs, amit az Egyház hordoz és adományoz.
Az Egyház igazi gazdagsága, nem a földbirtok, vagy a vagyon, hanem az évezredes teológia, az imádság, és az ő tagjai, a keresztények életvitele, a szentségek, ez adja a világ számára a tartósságot,
hogy ne pusztuljon el és az embernek az életet, hogy örökké éljen.
Pacsai János parókus
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Keresztény lelkiség célja
Az Isten tökéletességre hívott minket. (Mt5,48) Ezt saját erőből nem
tudjuk elérni, csak ha részesülünk Jézus Krisztus: isten-emberi
életében. Ezért a mi lelki életünknek a célja nem is lehet más, mint
a Krisztussal való közösség.
Jellemzői:
A lelki élet csúcspontja a lélek Istennel való egysége. (élet és tapasztalat)
A lelki életet a Szentlélekkel való együttműködés teszi teljessé, a
teljes megtisztulásig, ami kemény és hosszú távú erőfeszítés.
A lelki élet csúcspontját akkor éri el, amikor az ember megközelíti az Isten hasonlatosságát.(szeretet és tudás)
Az Istennel való együttműködés, az élet hatása az emberi spirituális energiáinak intenzív fokozása, Isten ajándékainak
(karizmáinak) köszönhetően.
Számomra a lelki élet célja Istennel való közösség, és az abba
való bevezetés. Gondolkozz el a következőkön! Kérdések:
Mi ez az isteni állapot?
Mi a szeretet és tudás természete?
Hogyan érjük el a tökéletesség állapotát?
Mit jelent a hosszú távú erőfeszítés a megtisztulásra?
Pacsai János parókus

Gondolatok kezelése
Az egyik probléma az, ahogyan a tendencia is mutatja, hogy amíg a
templomban vagyunk, az imádságban át kell vennie az elménknek,
a tudatunk természetének ezt a gyors és szertelen mozgását. Lelkünknek mindig aktívan idomulnia kell Isten békéjéhez.
Egyik részünk a tudat, mely a testben van a másik nagyobb
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részünk a lélek a magasabb fokú lét, melynek ezt szabályoznia kell.
A léleknek kell hatnia a szellemünkre. a tudatunkra. Néhány tanács
Szent Theofán remetétől- következő módon kell imádkozni: Imádkozzatok őszinte melegséggel, oly melegséggel mely Isten irányába
árad. Érezzétek a bűnbánatot. Legyetek alázatosak, áhítatosak
és lelki igényeitek iránt mintaadóak. Ugyanis ima közben is
megtámadhatnak titeket a kóbor gondolatok. Ha azt veszed
észre, hogy ima közben tiltott gondolatok támadnak meg próbáld
meg ezt leküzdeni. Ha ez nem tudatos számodra akkor ez kis bűn,
de ha tudatosan vándorolnak el gondolataid a bűnösség irányába,
akkor ez nagyobb bűn. Ha Isten elé járulsz olyan, mint ha a király
elé mennél. Ha Isten színe előtt vagy akkor rá kell figyelni.
A gondolataid kontrolálása és a szív ajtaján való kopogtatás.
Tudnunk kell gondolatban, hogy Krisztus jelen van a szívünkben. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor a gondolatainkból
ki tudjuk iktatni a rosszat, romlottságot és Krisztushoz méltóan ártatlan síkra tudjuk terelni. Először is a szívünket meg kell nyitni.
Jelenlétünket, szívünket és gondolatainkat Krisztus felé kell fordítani. Eleinte nem fogjuk teljesen érzékelni az ő jelenlétét. Sokszor kell
hálát tanúsítanunk, hogy sokszor megtapasztaljuk őt és belépjen az
életünkbe a szívünk ajtaján keresztül. Gondolj bele, milyen gyakran
pásztázik el szellemünk vagy elménk. Mily gyakran merülünk el
a saját egónkban, anélkül, hogy a szív régióit eközben hatni hagyjuk. Meg kell tanulunk, mindig éberen, összhangban tartani ezt a
kettőt.
Az élet olyan, mintha egy vonaton ülnénk, mely száguld és
közben nézünk gondolatainkkal pásztázzuk a tájat, de tisztában kell
lennünk azzal és tudatosítanunk kell hogy Krisztus jelen van a
szívünkben is. Ezt hogyan kell működtetni? Először egyszerű gondolati síkon kell a tudatunkon munkálkodni. Ha ráeszmélünk, hogy
valahol a periférián gonosz gondolatok munkálkodnak azon, hogy
behatoljanak, gyorsan egyszerűsíteni kell a száguldó gondolatmene-
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teinket és Krisztusi Igékkel védekezni. Tekinthetjük Krisztust, tenmagát ily vonatkozásban külön „tudományágként”.
Gyakran előfordul, hogy ez az éber védekezés is sikertelen, mert a vágyainkon nem tudunk úrrá lenni. Ilyenkor le kell leplezni még az elején ezt a folyamatot és meg kell tudnunk szabadulni
ezektől. Aztán azt mondja ehhez szükséges egy lelki érzékenység, amelyre szert tehetünk, hogyha állandóan gyakoroljuk a megtisztulást a szenvedélyektől. Hogyan is tudunk megtisztulni és megszabadulni? Folyamatos imádsággal annak érdekében, hogy Isten
mindig az eszünkben legyen. Meg kell tudnunk megállni bármikor és mondani: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, vagy a Miatyánkot. Így tudjuk a gondolatainkat a rossztól megőrizni.
Szent Pál tanítása a szüntelen imádságokról ugyanez a célja.
1Tessz5,17 17Imádkozzatok szüntelenül.1Thessz5,2121Vizsgáljatok
felül mindent, a jót tartsátok meg. 1Thessz5,22 22Mindenféle rossztól óvakodjatok.
Ezek a fejlett spirituális gyakorlatok úgy tűnik hogy sok önkontrolt
igényelnek.
Pacsai János parókus

Eseménynaptár
Júliusi programok
július 5. Ifjúsági gyalogos zarándoklat a Csereháton
Július 7 Szlovákia – Szeszta-Szepsi
Július 9-10. Munkatársak lelkigyakorlata Gagyvendégiben
Július 14 Névnapok ünneplése- (akik nyáron ünneplik a névnapjukat)
Illés napi búcsú – Illés próféta búcsúja
Július 22. Illés próféta búcsúja (A Miskolci Egyházmegye búcsúja)
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Július 23-24 „Drótszamaras” Kirándulás a Szép Cserehátért
Július 26 -28. Zene tábor
Július 28 Családi nap II. kézműves vásár
Július 28.Szent Efrém együttes nagykoncertje Gagyvendégiben

2018. július 14. Esküvő Kiska Attila és Németh Ágnes
2018. július 21. Esküvő Ivancsó Péter és Hoblyák Szimonetta
Augusztus 1. Mézszentelés

Olvasd naponta a Szentírást!
Útravaló a léleknek!
Előadások a Szentírásról keddenként 17:00
2018. július 10. Szent Márk – legrégebbi – meghívás az Istennel való új közösségbe
2018. július 31. Szent Lukács – Radikális életmódváltás
Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatásával
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Encs városában” EFOP-1.3.5-16-2016-00317

Képzések- előadások
Meghívó képzésekre- előadásokra, melyre szeretettel
várunk
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2018. július 5. Ifjúsági gyalogos zarándoklat a Csereháton
2018. július 5. Magyar- fajták (Gagyvendégi)
2018. július 12. Falusi hagyományok az állattartás terén
2018. július 16. Régi életünk/ Szenvedély betegségek
2018. július 28. Családi nap

2018. július 30. A szülő kapcsolata egymással a felnőtt gyerekek távozása után
Projekt címe: „Vissza az alapokhoz!”
Projektazonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-01007

2018. július 7-8.szakmai tanulmányút Szeszta- Szepsi
2018. július 11. Műhelymunka Encs
A Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása
A projektazonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00127

2018. júl 3. Befogadó falu
2018. júl. 6. Tudás és kompetenciafejlesztő tréning
(Gagyvendégi)
2018. júl. 7. Szakmai rendezvény (Abaújvár)
2018. júl. 10. Befogadó falu
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2018. júl. 13. Tudás és kompetenciafejlesztő tréning (Encs)
2018. júl. 9-14. Falutábor
2018. júl. 11. Foci torna- hátrányos helyzetű gyerekeknek
A Projekt címe: Műveljük kertjeinket! – generációk együttműködése az encsi görögkatolikus Parókia vezetésével
A projektazonosító száma:

EFOP 1.3.7.-17-2017-00111

2018. július 22. Máriapócsi zarándoklat
(Jelentkezni lehet Marika néninél)
Illés napi búcsú –

Illés próféta búcsúja (A Miskolci Egyház-

megye búcsúja) Július 22-án Vasárnapra Máriapócsi zarándoklatot szervezünk autóbusszal a Szent Illés búcsúra. Jelentkezni Kovács Istvánné szervezőnél lehet.

Az Ifjúsági Iroda nyári programjai:
Ifjúsági zarándoklatok:
Július 19 - 22. 22+ Útonlevők Gyalogos Zarándoklat,
(Tokaj-Nyíregyháza-Máriapócs )
Augusztus 13 - 18. 16+ Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat,
(Királyhelmec - Máriapócs (Metropóliai szervezés))
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: ifjusagiiroda@mi.gorogkatolikus.hu
Facebookoldalunk: https://
www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/
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Névnaposok köszöntése
Július 14-én délután 17 órakor imaórával kezdődik az
ünnepségünk.
A bevezető ima után elmélkedés, utána megismerkedünk Szent Illés
próféta életével, majd figyelmünket egy totóval ellenőrizzük. Fiataloknak
foci. Vacsora előtt a névnaposok köszöntése. A programon való részvétel
1000 ft/fő.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Családi Nap
Családi nap július 28-án szombaton Családi nap
Szent Efrém koncerttel Gagyvendégiben
Időpont: 2017. július 28.
szombat
Helyszín: Gagyvendégi
képzési központ
Tervezett program:
9.00 Gyülekező Főzés indítása
10.00 Paraklisz
10.30 Előadások: A zene
hatása a lelkiéletre, A kápolna szentjeivel való ismerkedés
12.00 Ebéd
13.00 Kézműves portékák, helyi termékek, termények vására- megnyitó
15.00 Közös imádkozás
16:00 Népi játékok, ügyességi vetélkedők, kötélhúzás
17.45 Kereszt és ólomüvegek megszentelése
18:00

Szent Efrém koncert , utána agapé
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Imádkozzunk együtt!
Törüld el, távoztasd, bocsásd meg Istenem minden szándékos és akaratlan vétkeimet, melyeket szóval tettel, gondolattal,
vagy kívánsággal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem. Bocsásd
meg nekem mindezeket, mint jóságos emberszerető!
Emberszerető Urunk, bocsáss meg azoknak, kik bennünket
gyűlölnek vagy sértegetnek! Tégy jót jótevőinkkel, fele barátainknak, rokonainknak és az elhagyatottaknak is add meg üdvös kérelmeiket és az örök életet! Látogasd és gyógyítsd meg a betegen fekvőket, szabadítsd ki a rabságban sínylődőket, légy a tengeren evezők kalauza s az utazók kísérője! Emlékezzél meg az igaz hitben velünk egyvallású fogoly testvéreinkről és mentsd meg őket minden
gonosz támadástól! Könyörülj Uram mindazokon, akik bennünket
arra kértek, hogy érettük imádkozzunk! Irgalmazz Uram mindazoknak, kik nekünk szolgáltatokat tesznek vagy velünk irgalmasságot
gyakorolnak; ajándékozd meg őket üdvös kérelmeik teljesítésével
és az örök élettel. Emlékezzél meg Uram már elhunyt atyáinkról,
testvéreinkről s mindazokról, kik az igaz hitben és tisztességben
költöztek el. Emlékezzél meg Urunk a mi szegénységünkről is. Világosítsd meg elménket szent evangéliumod fényével és vezérelj parancsaid ösvényére, tisztaságos szent Anyád és összes szentjeid
imái által. Ámen.

A Szentek virágoskertjéből (A hónap szentje)
Szent Illés próféta Július 20.

Egyházunk emberi testben angyalnak, a próféták kitűnőségé-nek nevezi
Illés prófétát. Az Ószövetség szentjei közül, a karácsony előtti atyák kivételével
neki szentel külön ünnepet az egyházi év
folya-mán. Illés papi családban született
Krisztus előtt kb. 800 évvel. Aszkéta életet folytatott. Izrael országban, vagyis az
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északi királyságban élt. A bálványimádásba merült zsidó nép megtérítésére mindent elkövetett, amit Isten parancsolt neki. Amikor minden fáradozása hiábavaló volt, sőt őt is üldözni kezdték, imádságára
Isten három és fél évig nem adott az em-bereknek esőt a földre. Ennek az időnek végén, Istenben bízva, próbaté-telre hívta fel a király
előtt a bálványok papjait. A próbatétel fénye-sen sikerült, Izrael népe megismerte, hogy ki az igaz Isten. A bálványok papjait Illés kiirtotta. Életében üldözéseket szenvedve és menekülve, de nagy csodákat is téve, palástját és prófétai tehetségét tanítványára Elízeusra
hagyva, tüzes szekér által elragadtatva a Jordán partjáról 810 körül
az ég-be vitetett. Életének tetteit az ószövetségi Szentírásban a Királyok I. és II. könyvében olvassuk. A dicsőséges teszbi Szent Illés
próféta tüzes szekéren való fölmenetelének emléke. Visszatartotta az
esőt, s háromszoros tüzet hozott le az égből, kettéválasztotta a folyót, mikor fölment Illés. Huszadika táján ragadta el Illést a lovas
szekér. Az ő szent könyörgésére irgalmazz nekünk, Krisztus Istenünk, és üdvözíts minket! Ámen.
Elmélkedés Szent Illés a Megváltó előfutára. Illés próféta tüzes szekéren felment a mennybe anélkül, hogy meghalt volna. Hálául az
életéért, melyben feláldozta önzését, hogy Isten igazsága érvényre
jusson. Vannak, akik azt mondják ennek az volt a célja, hogy a világ
végén vissza fog térni, mint egy második előfutára a Megváltónak és
hirdesse Krisztus második eljövetelét, ítélni az emberiséget. Aranyszájú Szent János azt mondja: Illést Isten angyal ruhába öltöztette.
Szent Maximus hitvalló azt mondta: Isten megmutatta ősi emlékeit a
csodákról, és a jeleket a régi út megújításáról, a változó életformáról, hogy a test hogyan változtatható. Illés és Enoch élete egy útmutatás a mostani életünkhöz.
Ikosz Az emberek sok törvényszegését és Isten bőséges emberszeretetét szemlélve megdöbbent Illés próféta, és elbúsulásában a könyörtelenség igéivel fordult a Könyörületeshez: Haragudj — kiáltott
föl — azokra, kik most tőled elpártoltak, legigazságosabb Bíró! Ám ő
ezzel semmiképpen sem vehette rá a könyörületes Jóságot, hogy a
tőle elpártoltakon bosszút álljon, mert Ő mindenkinél arra vár, hogy
megtérjen — az egyetlen Emberszerető.
Konták A mi Istenünk nagy tetteinek előhírnöke * és prófétája, ó
dicső Szent Illés, * ki imádságaiddal bezártad és ismét megnyitád az
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esőt hozó felhőket, * kérleld érettünk az egyetlen Emberszeretőt!
(2. hang. Mintadallam.)

Varga Rita rovata: JÚLIUS-ARATÁS HAVA
Július, avagy
vagy Szent Jakab
tartózkodni kell a
asszonnyal együtt
csolatos hiedelem,

több nyelvben is a széna hónap az aratás hava,
hava. Ebben a hónapban a népszokások szerint
borsos, fűszeres ételektől, és nem ajánlatos az
hálás sem. Több természettel, egészséggel kapnépszokás kapcsolódik ehhez a nyári hónaphoz.

A magyaroknál a július Szent Jakab hava volt.
Az aratás betakarításának sikerességét számos népszokás jellemzi. Az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással
kezdték. A munkálatokhoz szükséges eszközöket a templomkertben
összegyűjtötték, ahol a pap megszentelte, majd az aratók a búzatábla szélén letérdeltek, keresztet vetettek, s elkezdődött az aratás. Az
első és az utolsó learatott búzaszálaknak nagy jelentőséget tartottak, ha az elsőből készített kévéből ettek a baromfik, akkor attól
egészségesek és termékeny lettek, ha pedig az arató a derekára kötötte, elűzte a fájdalmát, az utolsó kévéből aratókoszorút készítettek, amit a gazdának adtak váltság fejében, amit ő a mestergerendára akasztott (ebből a koszorúból kimorzsolt szemeket a vetendők
közé keverték tavasszal, hogy jó termés legyen), jelezve a munka
végeztét. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát a learatott gabona szalmájával megkötözték, aki borral és pénzzel kiválthatta magát.
A legtöbb aratási szokás az aratás végéhez kapcsolódott. Egy
talpalatnyi gabonát meghagytak aratatlanul, hogy jövőre is jó termésük legyen, és hogy jusson az ég madarainak is. Aratási ünnepségeket is rendeztek, ahol az aratók aratással és búzával kapcsolatos dalokat énekeltek:
„Arass rózsám, arass, megadom a garast.
Ha én meg nem adom, megadja galambom."
Július 2. Sarlós Boldogasszony napja
A 14. századtól a római katolikus egyház e napon emlékezik meg
Szűz Máriáról, aki a Keresztelő Szent János édesanyjánál tett látoga-
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tást. Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a szükségben
szenvedők és a halottak oltalmazója. Ünnepe sok helyütt az asszonyoknak dologtiltó nap volt. Ezt a napot régen az aratási vásárok
napjaként tartották számon. A régi hiedelem szerint, ha ezen a napon esik az eső, akárcsak a Medárd esetében, negyven napig fog
esni. Magyarországon e nap az aratás kezdőnapja, a Sarlós Boldogasszony nap elnevezést azért kapta, mert régen az asszonyok az
aratást sarlóval végezték.

Július 20. Illés napja
Ezen a napon, illetve e nap táján gyakoriak a viharok, ezért
régen e napon munkatilalom volt, mert úgy hitték, hogy aki kint
dolgozik a mezőn, abba belecsaphat a villám, a termést pedig jég
éri.

Július 22. Mária Magdolna napja
A bűnös életből megtért Mária Magdolna ünnepe, aki hajával
Krisztus lábát törölgette, ezért régen szokás volt a kislányok hajából
egy keveset levágni, hogy az még hosszabbra nőjön meg. Időjárásjósló hiedelem is kötődik ehhez a naphoz, úgy hitték, hogy ezen a
napon esnie kell az esőnek, hisz Mária Magdolna siratja bűneit.
Szépségvarázsló nap, az ezen a napon levágott leányhaj varázslatra
volt képes.

Július 25. Jakab napja
Az első vértanúhalált szenvedő apostol. Ő a búcsújárók, utasemberek, hajósok védőszentje. Jakab napra kellett learatni a zabot,
mert ami kint hagynak az elvész. Az e napi időből jósoltak a várható
téli időjárásra, volt olyan település ahol az északi szélből hideg telet
jósoltak. Ha ezen a napon derűs az idő, jó gyümölcstermés lesz.

„JÖJJ ÉS LÁSS!”
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