
V. évfolyam  6. szám  2018.  június 

 Mindennapi lelki élet útja 

Hogyan kezdjük a napot? 

Olyan hittel imádkozzál, hogy 

kifejezd Isten iránti odaadáso-

dat és elkötelezettségedet. 

Ha a gonosz már reggel össze-

zavarja a gondolataidat, lassan 

csapdába ejt. 

A nap folyamán is ösztönözd 

magad, hogy egyre többet 

gondolj Istenedre! 

Mondj dicséretet vagy kö-

szönetet az Úr nagy jó téte-

ményeiért! 

Ahhoz, hogy napközben kivéd-

jük a gonosz cselfogásait szükségünk van arra, hogy jól dönt-

sünk. A jó döntésben a bölcsesség segít. A bűn elhomályosítja 

az életünket, de Krisztus feltámadása által a keresztségben 

visszaajándékozza a bölcsességet. Ha önhittel vagyunk, nem 

tudjuk kikerülni a gonosz csapdáit és trükkjeit. 

Nem tudjuk azt a napot vagy órát, mikor kell majd megjelen-

nünk Isten előtt, ezért ne pazaroljunk el egyetlen napot sem, 
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kell, hogy Isten szava különleges helyet foglaljon el éle-

tünkben. 

Az anyagi igényink elgyengítik Isten iránti bizalmunkat. Szo-

rongó, aggódó gondolatok növekednek bennünk és rögtön 

megbántjuk egymást. Ne nyugodjon le a nap soha haraggal, 

megbántottsággal a szívünkben, mert az tönkre teszi az 

egészségünket.  

A nap vége felé jó egy számadást tartani!  

Mennyire simultam Isten akaratához? Tettünk- e kárt valaki-

nek, vagy valamiben: Fontos a lelkiismeretem szerint  ellen-

őrizni az eltelt napokat, hogy valóban a test és a szellem kipi-

henésére  szolgáljon az éjszaka. 

Ha hibáztunk, gondatlanok voltunk, mulasztottunk, bűnt kö-

vettünk el és bűnösnek találjuk magunkat, forduljunk a könyö-

rülő Istenhez. 

Adjunk hálát a sok jóért, ami bennünket ért: Aggodalmas szí-

vünkkel forduljunk hozzá, hogy az Ő áldásában védelmet és 

szeretet találjunk. 

         Pacsai János parókus 

Eseménynaptár  

Júniusi programok 

Május 28-án Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kez-
dete. Június 29-ig  tart az Apostolfejedelmek ünnepe előtti 

böjti időszak a péntek böjti, a többi hétköznap pedig bűnbánati 
nap. 

2018. június 09. 16.30 Esküvő Orosz Ferenc és Bárdos Bettina 
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Június 17. Tanévzáró, hálaadó Szent Liturgia  

Június 24. Keresztelő Szent János születésének ünnepe 
– gyógynövényszentelés 11.00 Keresztelés 

Június 29. Péter Pál ünnepe Szent Liturgia 18.00 Szepe-
si Szilárd Atya 

Június 30. Szent Liturgia  este 18.00 Szepesi Szilárd 
atya  

Nyári szabadság alatt Ft. Szepesi Szilárd parókus atya 
helyettesít 

Elérhetősége: 0630-3591707 

                              Képzések- előadások 

Közösségi terem 

Meghívó képzésekre- előadásokra, melyre szeretettel 

várunk! 

2018. június 3. Támogató csoportok 

2018. június 5. A barát az, aki nem mond feletted ítéletet 

(Váci Mihály Gimnázium) 

2018. június 7. Szaporulat (Gagyvendégi) 

2018. június 8. A Szentírás és a Szentatyák tanításainak olva-

sása 

2018. június 14. Abaúji népdalok gyűjtése, megtanulása 

Projekt címe: „Vissza az alapokhoz!” 

Projektazonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-01007 
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2018.  június 5-6.Tréning, szakmai tanulmányút 

A Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósí-

tása 

A projektazonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00127 

 

2018. jún 12. Befogadó falu 

2018. jún. 19. Befogadó falu 

2018. jún.22. Tréning 

2018. jún. 30. Abaújvár tréning 

A Projekt címe: Műveljük kertjeinket! – generációk együttmű-

ködése az encsi görögkatolikus Parókia vezetésével 

A projektazonosító száma: EFOP 1.3.7.-17-2017-00111 

 

Sajópálfalai találkozók- lelkigyakorlatok: 

A találkozókat 10-kor kezdjük a templomban. A részvé-

tel:1000 ft/fő, amely az ebédet is tartalmazza. 

2018. június 7-9. Jézus ima lelkigyakorlat 

2018. július 5. Ifjúsági gyalogos zarándoklat 

 Jelentkezni az Encsi Görögkatolikus Parókián lehet. 

2018. július 22. Máriapócsi zarándoklat (Jelentkezni 

lehet Marika néninél) 
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2018. július 28 Családi nap Gagyvendégiben-  Szent 

Efrém koncert 

Az Ifjúsági Iroda nyári programjai: 
 

Június 30. Akrofeszt   
 

Miskolcon szervezünk egy nyár indító ifjúsági rendezvényt, 17-
35 közötti fiataloknak, mely során imádságra, előadásokra, 

workshopokra, koncertekre  kerül sor az Akropolisz Szabad-
téri Színpadán. Az Akrofeszten különböző területeken dolgo-

zó, keresztény értelmiségi és közéleti személyiségeket szólal-
tatunk meg (borász, olimpikon, pszichológus, teológus, szín-

ész) különböző témákban, akik tanúságot tesznek hivatásuk-
ról,  Istenkapcsolatukról, életükről. Az estét imádsággal és 

koncertekkel zárjuk.  
 

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 fordulhat-
nak 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.   ema-

il: ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu Facebookolda-
lunk: https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/ 

 
 

mailto:ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu
https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/
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Olvasd naponta a Szentírást! 

Útravaló a léleknek! 

Előadások a Szentírásról keddenként 17:00 

2018. június 5. Családi Bibliaolvasás- Biblia, mint 
imádság 

2018. június 12. Újszövetség időszaka 

2018. június 19. A Szentírás exegézis alapelvei- Az egyház 

evangéliuma 

2018. június 26. Szent Máté – Úgy mutatja be Krisztust, mint 
akiben beteljesedik Isten akarata 

Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatásával 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-

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

Imádkozzunk együtt! 

Esti ima 

Emberszerető Uralkodóm, vajon nem vá-

lik-e most ez az ágy ravatallá számomra? 

Vagy bár lelkemben megtévelyedtem is, 

rám virrasztod-e a nappalt? Íme előttem 

áll ravatalom, közeleg halálom; Uram, fé-

lek a te ítéletedtől, a vég nélküli szenve-

déstől, s mégsem szűnök meg gonoszat cselekedni ellened, 

Uram Istenem! Folyton haragítalak téged és tisztaságos Anyá-

dat, az összes mennyei erőket és szent őrangyalomat. Tudom, 

Uram, hogy méltatlan vagyok emberszeretetedre, ellenben 

méltó minden kárhozatra és gyötrelemre, te azonban Uram, 

akár akarom, akár sem, üdvözíts engem! Hiszen ha az igaza-
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kat üdvözíted, semmi nagy nincs benne, ha a tisztalelkűeknek 

irgalmazol, nincs benne semmi csodálatos, mert ezek méltók a 

te irgalmadra! De rám, bűnösre áraszd ki irgalmasságodat! Ab-

ban mutasd ki emberszeretetedet, hogy gonoszságaim nem 

múlhatják felül kimondhatatlan nagy kegyelmedet és könyörü-

letességedet, és intézd ügyeimet tetszésed szerint. 

A Szentek virágoskertjéből (A hónap szentje) 
Május 6. A sokat szenvedett Jób  

A hónap hatodik napja. A 
szent, igazéletű és sokat szen-

vedett Jób próféta emléke. Ha-
lálában is a bátorság felejthe-

tetlen sziklája Jób. Hogyan fed-
hetnélek be a feledés sziklájá-

val? Hatodikán fedte be a halá-
los vég a sokat szenvedett Jó-

bot.  

Jób, a nagy szenvedő, a hagyo-

mány szerint kb. 2000 évvel élt 
Krisztus előtt, Húsz földjén. Is-

ten hű szolgája volt, aki gazda-
gon és boldogan élt. Isten 10 

gyermekkel áldotta meg életét. 

Isten megenged-te a sátánnak, 
hogy próbára tegye, vajon hű marad-e Istenhez a megpró-

báltatásokban. Először javait vesztette el egy napon. Aztán 
gyermekei haltak meg egy szerencsétlenségben szintén egy 

napon. Jób mindenben be-lenyugodott Isten rendelkezésébe, 
hogy visszavette azt, amit egykor neki adott. Aztán testét érte 

fájdalmas és utálatos betegség. A szemétdombon ülve vakar-
gatta cserépdarabbal sebeit. Jób kitartott hűségében. Visszau-

tasította felesége tanácsát, hogy átkozza meg Istent és haljon 
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meg. Sze-rencsétlenségében felkeresték barátai, akik bűnök-

ről vádolták és a bűnök büntetéséül tudtak be mindent, ami 
Jóbbal történt. Jób védekezett és igazságát emlegette. Végül, 

a förgetegben Isten jelent meg, Aki Jób szol-gáját gazdagon 
megjutalmazta hűségéért. Újra gyermekekkel áldotta meg, és 

jószágállományában is gazdaggá tette. Ezután még 140 esz-
tendeig élt. Öregen és élettel telve halt meg. A szenvedő Meg-

váltó előképének is tekinthetjük. Az ő szent közbenjárása által 
irgalmazz nekünk, Krisztus Istenünk, és üdvözíts minket! 

Ámen. 

Tropár. 2. hang. 

A te igazéletű Jób szolgádnak emlékét ünnepelvén, Urunk, * 
általa kérünk, üdvözítsd a mi lelkünket! 

Konták  8. hang. 

Igaznak és igazságosnak, * istenfélőnek és ártatlannak * és 

megszenteltnek bizonyultál, ó dicsőséges, * Istennek valóban 
készséges szolgája! * Állhatatos türelmeddel * példát adtál az 

egész világnak, * Istenben bölcs, sokat szenvedett Jób. * 
Azért emlékedet mindnyájan magasztaljuk. 

Ikosz.  

A mindenség Istene és Ura, ki a Fiúval és a Szentlélekkel ural-

kodik s egy Istenségben tündöklik és a híveket istenfélőkké 
teszi, ő maga tett bizonyságot Jóbról: a feddhetetlen nyelv ár-

tatlannak, istenfélőnek és igaznak s mindenféle gonoszságtól 
mentesnek nyilvánította őt. Azért énekszóval tisztelünk téged, 

Jób, és emlékedet mindnyájan magasztaljuk. 

Nazianzi Szent Gergely Jób szenvedését úgy látja, mint 

a szenvedés útját, ami az ember útja, rálépünk és türe-

lemmel haladunk rajta. 

Velünk történt 

2018. május 20.-án Pünkösd napján tartottuk templomunkban 
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elsőáldozás jeles napját mikor az alsó tagozatos görögkatoli-

kus hittanos gyerekek először részesültek Jézus Krisztus Test-

ében és Vérében, miután a bűnbocsánat szentségében meg-

szabadultak bűneiktől.  Rendkívüli volt az idei elsőáldozás 

mert a Szent Liturgián ezúttal 12 gyermeket ünnepelhettünk. 

A szép szertartás után szeretet vendégséget rendeztünk első-

áldozóinknak parókiánkon.         

    Matesz Vincéné  egyházközségi munkatárs 

Varga Rita rovata: Június - Szent Iván hava –

Nyárelő hava  

Utóbbi nevét a szokáshoz híven a Rák hó (jún. 22/23-júl. 
22/23.) első dekádjának legjelentősebb szentjéről, Keresztelő 

Szent Jánosról nyerte. 
JÚNIUS 13. PÁDUAI SZENT ANTAL NAPJA 

 A Remete Szent Antalhoz (jan. 17.) fűződő néphagyományo-
kat sok helyen átruháztak Páduai Szent Antalra. Ezért igen 

sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsoló-
dott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták 

be a jószágot. Másutt láncon hajtották át a jószágot, miköz-
ben a gazda mondta: „legyetek erősek mint a vas, tartsatok 

össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadál-

latoktól!”E naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüze, az orbánc 
gyógyítása ráolvasással. Szent Antal napja Zentán férjjósló 

nap. Az egész nap kenyéren és vízen böjtölő lány éjfélkor átlé-
pi az ágyat, gyertyát gyújt, tükröt tesz maga mellé, megleli 

jövendőbelijét. Szent Antal napját különösen az asszonyok 
számára tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe 

nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. 

Június 3. VASÁRNAPJA: APÁK NAPJA 

Az apák napja egy világi ünnep Magyarországon június harma-
dik vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát 
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 számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 

20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párja-
ként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyen-

kor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. 
Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ün-

neplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és 
ilyenkor a család  általában együtt van. Az apák napja egy vilá-

gi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján 
ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai 

tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezd-
ték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a 

szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az 
apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját vi-

lágszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a na-
pon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a csa-

lád általában együtt van. 

Apák napi köszöntő 

Drága Édesapám, köszönöm azt neked, 

Hogy a Te kicsi lányod/fiad lehetek, 
Nagyon jó, ha itt vagy és este nagyon várlak, 

Hogy megölelj engem és Édesanyámat! 
Kívánom, hogy legyél mindig boldog velünk, 

Mert Mi Téged, Apa, nagyon szeretünk! 
Boldog Apák Napját! 

JÚNIUS 21. A CSILLAGÁSZATI NYÁR KEZDETE 

Ezen a napon a leghosszabb a Nap égen megtett útja (nálunk 

északkeleten kél, és északnyugaton nyugszik), a Ráktérítő ma-
gasságában tűz merőlegesen a földre. Az ünnep célja, hogy fel-

hívja a figyelmet megújuló energiaforrásokra, azon belül első-
sorban a napenergia hasznosítására. 

JÚNIUS 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS NAPJA VAGY 

SZENT IVÁN-NAP 

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyúj-
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 tás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett 

hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az ek-
kor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső 

és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűzug-
rásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.A tűzreva-

lót egyes helyeken a lányok gyűjtötték, sőt a tüzet is ők gyúj-
tották meg. A tűz átugrására – a múlt század végi szegedi le-

írás szerint – tréfásan így biztatták a résztvevőket: „Ne félj, 
pajtás, ugord át, nem süti meg a pofád!” A tűz átugrása köz-

ben párosító-, kiházasító dalokat énekeltek, amelyek gyakran 
igen hosszúak voltak. innen a mondás, hogy „Hosszú, mint a 

szentiváni ének” Hosszú lehetett attól is, hogy a falu összes fi-
ataljait összeénekelték. 

JÚNIUS 29. PÉTER-PÁL NAPJA 

Ők Jézus apostolai, s ezen a napon egyszerre szenvedtek vér-

tanúhalált. Erre a napra már beérik a búza, gyökere szakad, 

megkezdődik az aratása. Régen megáldották az aratószerszá-
mokat, hogy áldás legyen a búzán, az életen .A magyar nyelv-

területen általában úgy tartották, hogy a búza töve ezen a na-
pon megszakad, kezdődhet az aratás. Sárkeresztesen kalendá-

riumi rigmussal biztatták egymást.  Ekkor volt a legény- és 
mesteravatás. Dunaszekcsőn Péter-Pál előestéjén a halászok 

rúdra kötött ponttyal járták végig a falut és köszöntötték vá-
sárlóikat, akik kaláccsal, borral vendégelték meg őket. Másnap 

a halászok rendeztek vendégséget halpaprikással, túrós csu-
szával.  (forrás:kincskeresomuhely.hu) 

A hagyomány szerint nem ajánlott ebben a hónapban sózott és 
füstölt húst enni, helyette inkább salátát jó fogyasztani. Este 

nem árt lábat mosni, vacsora után almát enni, forralt tejet inni. 
Aki gyümölcshozó Szent Iván havában született, tompa elmé-

jű, kába fejű, viszont jó kedélyű, csacsogó, szeles, nagyravá-

gyó, nagyivó és hirtelen haragú. 
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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 

                                       A Nap és a Hold 

Tündökölt a csillogó Nap, 

villódzva szórt sugarat. 

Tüzesen izzott koronája, 

szem nem nézhetett udvarába. 

 

Magasra kúszott az égen, 

s delelt a kék közepében. 

De a szél erőre kapott, 

s a felhő eltakarta a Napot. 

Nyár éjszaka, sötét égen 

Hold világít ezüst kéken. 

Társai a csillagok, 

Mind mily fényesen ragyog! 

 

Egyre jobban telik a Hold. 

Már nem sovány, mint tegnap volt. 

Mire az eget körbejárja, 

kibújik a Nap sugára. 


