„Jojj és lass!”

VI. évfolyam 4.szam 2019. aprilis

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Nagyhét az út, ...

Varga Rita rovata: ...

A Nagyböjt és a Nagyhét szervesen ösz-

„ Tiszteld őseid, mert rajtok
keresztül nyertél életet és örököltél
Istent és Hazát.”/ Wass Albert/
Gyönyörködjünk Wass Albert legszebb verseiben!
Wass Albert: Igazgyöngyök
Egyszer régen, mikor még nem
volt bánat,
s a kék vizeken tündökölt a hold,….
7. oldal

szekapcsolódik, de mégis két különálló
egység. A Nagyböjt 5. hetének péntekjén, egy nappal Lázár-szombatján fejeződik be, ezután kezdődik a Nagyhét,

vagy ahogy ………
2. oldal
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Nagyhét az út, melyre Jézus Krisztus önként jön
A Nagyböjt és a Nagyhét szervesen öszszekapcsolódik, de mégis két különálló egység.
A Nagyböjt 5. hetének péntekjén, egy nappal
Lázár-szombatján fejeződik be, ezután kezdődik a Nagyhét, vagy ahogy ünnepélyesen
mondjuk, a szenvedésnek a hete. Gyerekkoromban ezen a héten a falu apraja-nagyja
templomba ment: együtt sírtunk és együtt örültünk.
Most elindulunk Krisztussal, de csak az aki meghallja: „Ime felmegyünk Jeruzsálembe és az emberfia az emberek kezébe adatik…” Ott vagyunk a titkos vacsorán,
könnyezünk az Ő szavain, vele megyünk a helytartóhoz, ahol köpködik, megverik, gúnyolják, vele együtt megfeszítenek, sírba helyeznek és vele együtt feltámadunk. Szemünk tele lesz könnyekkel, de nem a kétségbeesés, hanem remény és a bizonyosság,
amelyből igazi öröm növekedik ki. Ez minden évben megtörténik nekünk. Az Úr jön önként, néha azt érezzük, szembe jön és nehéz hozzá csatlakozni. Halottá válunk az élet
örömeire. „Menjünk, szenvedjünk és halljunk meg vele.”
A Lázár-szombaton megemlékezünk a mi Urunk Jézus barátjáról, Lázárról, aki
négy napig a sírban volt. Megerősíti számunkra az egyetemes föltámadást a halálból,
amelyet mindenki meg fog tapasztalni, amikor az Úr másodszor fog eljönni közénk.
Lázár föltámasztása után sokan hittek, Jézusban, s ez siettette a főpapok és farizeusok
döntését, hogy Jézust meg kell ölni (Jn 11,51-57). Krisztus a barátait életre hívja…
Virágvasárnap a mi Urunk Jézus Krisztus belép Jeruzsálembe, és mint Isten Országának az Uralkodója, meghirdeti Isten Országának a valóságát, jelenét. Persze abban a korban sokan, mint politikai Messiást, királyt keresték, de ő Zakariás próféta jövendölése alapján megmutatja, hogy ez a királyság más típusú, hogy Ő az örök király, kinek hatalma mindörökké fennáll. Ilyenkor mi is barkagallyakat lengetünk, ezzel
megmutatva, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk, mint életünk Urát, igazi Királyát, és készek vagyunk arra, hogy Őt kövessük a kereszten keresztül.
Nagyhétfő, nagykedd és nagyszerda az esti istentiszteletekre kerül a hangsúly, amit a vőlegény szolgálatának nevezünk. Krisztus, Virágvasárnap este a vőlegény
– Krisztus ikont ünnepélyesen kitesszük középre - és az Egyház úgy mutatja be nekünk, hogy íme, a Vőlegény, aki érkezik. Az Egyház magán viseli az ő szenvedésének a
jeleit, hogy számunkra az Isten Országa olyan legyen, mint egy házasság, amire készülni kell. Minden reggeli istentiszteletnek van egy témája. Hétfőn Jákob fia József áll
előttünk, aki Krisztus előképe, mert Józsefet is elárulták testvérei, bedobták a gödörbe
és eladták rabszolgának, ugyanígy Jézust is bedobták a gödörbe és eladták a halálnak.
Az evangéliumi olvasmány a kopár fügefát állítja elénk, amelyben Krisztus megítéli, és
kiszárad, mert nem hoz gyümölcsöt. Ez egy példázat számunkra, hogy akik halljuk Isten szavát, de nem akarjuk meghozni a gyümölcsöt, ami az engedelmesség, Isten sza2

vának engedelmeskedve élünk. Figyelmeztetés számunkra, hogy ne csak meghalljuk
Isten szavát, hanem befogadjuk és benn is tartsuk. Kedden a 10 szűzről olvassuk a
példabeszédet, ebből öt volt, aki felkészülve fogadta a közeledőt, a Vőlegényt, míg a
másik öt nem ezt tette, és nem tudtak bemenni a közösségbe. Bennünket is figyelmeztet, hogy készen legyünk, amikor újra eljön az Úr. A szerdának a bűnbánat és a megbocsátás érzése az uralkodó.. Emlékezünk a bűnös asszonyra, aki előre megkente Jézus testét halála előtt. A bűnbánat és Krisztus szeretetének csodálatos témája tárul föl,
emlékeztetve minket arra, hogy nincsen soha túl késő, hogy mindent meg lehet bocsátani, ha van mögötte bűnbánat. Ezen a napon szolgáltatjuk ki a betegek kenetét is. Tulajdonképpen az év bármely napján kiszolgáltatható, ha valaki beteg, de a mai nap
bűnbánat és megbocsátó jellege miatt spirituális gyógyítás valósul meg. Erre a szolgáltatásra ugyanúgy fel kell készülnünk imádsággal, mint a szentáldozásra.
Nagycsütörtökön felgyorsulnak az események a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedése előtt. A misztikus vacsorán megalakítja Jézus az isteni Liturgiát. Törekedni kell
arra, hogy ezen a napon megkapjuk ezt a vacsorát, amikor Jézus Krisztus az Eucharisztiát megalapítja. Ezen a szent Liturgián Szent Testből tesznek félre a szentségtartóba a
betegek számára szentséget, hogy bármikor, amikor szükséges ki tudják szolgáltatni,
és meg tudják erősíteni a betegeket.
Nagycsütörtökön este már a Nagypénteki szolgálatokat végezzük, ahol a 12 kínszenvedési evangéliumot olvassuk, amely végigvezet bennünket Urunk Jézus Krisztus
kereszthaláláig. Az ötödik evangélium után a Szent Keresztet ünnepélyes felvonulással
a templom közepére visszük. Ez a nap szigorú böjti nap, ilyenkor a lehető legkevesebbet kell ennünk. Ezen a napon semmilyen szentséget nem szolgáltatunk ki. A nap folyamán a Királyi imaórákat imádkozzuk, ezek az ünnepélyes imaórák különböző sztihirák, himnuszok, olvasmányok által a keresztre feszített Jézushoz vezetnek bennünket.
A délutáni vecsernyében levesszük Jézus testét a keresztről, s új sírba, virágokból és
babérlevélből díszített fehér sírba helyezzük a halott Jézust ábrázoló leplet. Arimateai
József /Jn 19,38-42/, az, aki elkéri a testet, és mi őt utánozva, körmenetben visszük az
újonnan díszített sírba és helyezzük el. Ezután majd a kis esti zsolozsma után végezzük
a jeruzsálemi utrenyét, Jézus siratását.
Nagyszombat az a nap, amikor arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus Krisztus Teste a sírban nyugszik, tiszta lelke leszáll a hádészbe, hogy kiszabadítsa az újszövetség
hívő népét. Ez a remény és a várakozás napja. A liturgiát együtt ünnepeljük a vecsernyével, és fehér ruhát öltünk, mert mi már tudjuk, hogy Krisztus győz a halál fölött, és
mi már számítunk Krisztus föltámadására. A templomban és a Szent Síron szétszórt
babérlevél ennek a győzelemnek a jele. Jónás történetét olvassuk, aki a cethal gyomrában volt 3 napig, így válik az Egyház számára Krisztus előképévé, ahogyan Jónás a cethal gyomrából 3 nap után élve tér ki, ugyanígy a mi Urunk is 3 napig a sírban van,
hogy meglássuk az Ő dicsőséges föltámadását. Ez a szolgálat már a nagy és szent Húsvéthoz vezet minket.
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

április
április
április
április
április
április
április
április

02.
04.
07.
09.
11.
12.
12.
14.

Az őszinteség nem mindig kifizetődő
Kertkultúra tervezése kialakítása
Árvák özvegyek látogatása
Pap, mint szegények segítője
Szövés
A keresztény házasság háza
Szent György nagyvértanú
Problémák és örömök a nevelésben

Projékt címé: ”Vissza az alapokhoz”
Projéktazonosíto szama: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

április
április
április
április
április
április
április
április

1. Tanulmányút Hernádvécse
2. Képzéshez kapcsolódó rendezvény Gagyvendégi
10. Képzéshez kapcsolódó rendezvény Buzita malom
15. Szakmai program Encs Zrínyi Ilona Ált.Isk.
24 Műhelymunka Szeszta
25 Műhelymunka Hím
26 Műhelymunka Komoróc
30 Műhelymunka Reste

Projékt címé:
Transznacionalis égyuttmukodésék mégvalosítasa az Encsi
Gorogkatolikus Egyhazkozség szérvézésébén
Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
2019. április 05. Encs kert művelők csoportja

Projékt címé:
„Muvéljuk kértjéinkét! –
généraciok égyuttmukodésé az
Encsi Gorogkatolikus Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
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ESEMENYNAPTAR
Április 03. szerda 13:00 Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
Április 16. Kedd 17:00 Nevelőszülő hálózat számára nagy
böjti lelkinap
Április 13-14 Nagyböjti Lelkigyakorlat- Lakatos Péter atya
Április 16. Kedd 8.00 órától Fekvő betegek ellátása. Kérjük jelezzék,
akik családjában betegek vannak, hogy legalább egy évben egyszer
gyónhassanak és a húsvéti időben a szentáldozásban megerősödje
nek.
Április 17. 10.00 Fügödi hittanosok és pedagógusok lelki napja
Április 17. Nagyszerda Előszenteltek után a betegek kenetének
nyilvános kiszolgáltatása.
Április19. Nagyszombat: Szentsír látogatása- egész nap nyitva a
templom- temetkezzünk Isten csendjébe!
Április 21. Húsvét vasárnap, Jézus Krisztus feltámadása
Április 22. Húsvét hétfő
Április 23. Húsvét kedd Szent György nagyvértanú ünnepe búza
szentelés
Április 21-27. Fényeshét- nincs böjt

Nevelőszülő hálózat számára nagyböjti lelkinap
Április 16. Kedd 17:00 órától Előszenteltek liturgiája és elmélkedést tart Pacsai
János parókus atya „családi készület húsvétra”. Melyre nem csak a nevelőszülőket
várjuk! (utána kreatív ötletek- kézművesség)

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
2019. április 03. szerda 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János atya
a lelkiismeret neveléséről.

Hirdetmény
- A Szent Sír díszítésére szánt adományokat a sekrestyébe legyenek

szívesek eljuttatni!
- Szükség lenne a kelyhek újbóli bearanyozására!
- Húsvét éjszakai agapéra, kérünk süteményeket (kalácsot), hidegtálat és üdítőket. Szervezi a Rózsafűzér társulat.
-

Fügödi hittanosok és pedagógusok nagyheti lelkinapja

Április 17. 10.00 Fügödi keresztelő kápolna. Gyermekek műsora, közös imádság, Pacsai János atya előadása: „A húsvéti hagyományokról gyermekszemmel”
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HÚSVÉT 2019
A Görög Katolikus Egyház ünnepi szertartás rendje
Nagyhétfő:
6.00 17.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája el-

mélkedéssel és gyónási lehetőséggel. Betegek kenetének kiszolgáltatása
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
6.00 Utrenye I. imaóra
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével
18.00 Az Úr szenvedéséről szóló 12 kínszenvedési evangélium
Nagypéntek: Jézus Kereszthalálának napja, szigorú böjti nap
7.00 Királyi imaórák 12.00 6. imaóra Fájban 9. imaóra Fügödön
17.00 Sírbatételi vecsernye körmenettel
21.00 Kis esti zsolozsma
Nagyszombat: Krisztus alvilágba leszállása; Szentsír látogatása (egész nap nyitva a templom)
7.00 Jeruzsálemi utrenye a szent sírnál, keresztelések
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével, Keresztelés
23.45 Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel és agapé
Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
9.30 Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonjának éneklése
10.00 Ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés az udvaron
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét hétfő: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, miroválás
17.00 Alkonyati zsolozsma
Húsvét kedd: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia, húsvéti körmenet
17.00 Alkonyati zsolozsma
Encsi Parókia Filiáiban:
Méra
Nagypéntek: 15.30 Sírbatételi imádság Szent Sír látogatás 16.30-18.00
Nagyszombat: Szent Sír látogatás 14.00-18.00
Húsvét vasárnap: 8.15 ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés
Forró Húsvét hétfő: 11.15 Szent Liturgia, miroválás
Fáj Nagypéntek12.00 6. imaóra; Húsvét kedd: 11.15 Szent Liturgia, miroválás
Fügöd Nagypéntek: 14.30 9. imaóra Sírbatételi imádság; 15.00 Szent Sír látogatás; Nagyszombat keresztelések; Húsvét vasárnap 7.30 Pászkaszentelés
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Varga Rita rovata: Olvassunk konyvékét!
„ Tiszteld őseid, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent
és Hazát.”/ Wass Albert/
Gyönyörködjünk Wass Albert legszebb verseiben!
Wass Albert: Igazgyöngyök
Egyszer régen, mikor még nem volt bánat,
s a kék vizeken tündökölt a hold,
tündér leány állott a tenger partján,
s a hab lágyan, szerelmesen dalolt…
De egy este… messze észak felől
orkán hadával érkezett a tél,
a tündér sírt és fényes könnyeit
zúgó tengerbe hullatta a szél…
Aztán elment… a tenger várta, várta,
és fodros habja többé nem dalolt.
Ködös, borongós, néma éjszakákon
sötét vizén nem tündökölt a hold…
S a mélybe hullott tündér-könnyekből
lettek a fényes igazgyöngy szemek…
A gyöngyhalász néha megtalálja
a mélybe rejtett tündér-könnyeket…
Én is ilyen gyöngyhalász vagyok,
és verseim az igazgyöngyszemek…
Egyszer lelkembe zokogott egy tündér
s azóta néha gyöngyszemet lelek.
Wass Albert nevének hallatán a haza, hazaszeretet, magyarságtudat, identitás
megőrzése,nemzeti öntudat, gyökereink, hagyományaink ápolása szavak jutnak az
eszünkbe sok más mellett.
A hagyományok átadása észrevétlenül, apáról fiúra történik. Ma nagycsaládok
megszűntek, a generációkat gyakran nagy távolságok választják el egymástól, személyes találkozókra ritkábban van lehetőség. Szerencsére a modern technika segítségét igénybe tudjuk venni.
Ma sokkal tudatosabban oda kell figyelni a családoknak a hagyományok megőrzésére, ápolására, és a gyermekek néprajzi ismereteinek bővítésére, mint korábbi évtizedekben. Egyfajta tudatosságra kell törekedni, ha ezek a gyökerek megszakadnak
és ápolásával, gondozásával nem foglalkozunk, akkor a jelenünk és a jövőnk az,
amelyik nagyon súlyosan megsérülhet.A felnövekvő nemzedéknek meg kell ismernie
a szülőhely,a család és a haza múltját és jelenét, a nemzeti hagyományainkat, nemzeti kultúránkat, a hazaszeretet érzését felébreszteni lelkükben. „ A legnagyobb
örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon.”/ Wass Albert/
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Jertek merítsetek fényt,
a feltámadottnak világosságából,
és dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból!”
Minden KEDVES olvasónak és családjának
megújulást ajándékozó,
húsvéti örömöt kívánunk!

„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
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