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VI. é vfolyam 8.sza m 2019. augusztus 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

Abban az időben Heródes tetrarcha 

meghallotta Jézus hírét és mondta 

övéinek: Ez Keresztelő János, akit 

én lefejeztettem………                                       

2. oldal 

A boltokban kapható és legkedvel-

tebb tésztafélék ezentúl otthon is 

könnyedén elkészíthetők, ……     

7. oldal 

Keresztelő Szent János ... Varga Rita rovata: ... 
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Nagyboldogasszonyról elnevezett böjti időszak 

 Ez a böjti időszak két hétig tart au-
gusztus 1- 15-ig. Hétfő, szerda, péntek 
olyan szigorú böjti nap, mint a nagyböjt-
ben. Augusztus 1-én víz és méz szente-
lést tartunk az esti szent Liturgián. Au-
gusztus 6-án alma és szőlő szentelést tar-
tunk, a böjt ezen napjáig nem illik ilyet 
fogyasztani , de az ünnep után megenge-
dett a böjti időszakban. Ezért augusztus 

elsejétől szigorú böjttel készülünk, ki-

véve a színeváltozás ünnepét, és min-

den hétköznap este  parakliszt vég-

zünk.               Pacsai János parókus 

 Abban az időben Heródes tetrarcha meghallotta Jézus hírét és mondta 
övéinek: Ez Keresztelő János, akit én lefejeztettem, ő támadt fel halottaiból 
és azért működnek benne csodaerők. (Mt14,1). A prófétának tulajdonítja azo-
kat, amit nem kaphat meg és akit megölt prófétának tud és igaz embernek. 

Ha ugyanis nem tudná aligha mondta 
volna, hogy halottaiból feltámadt és 
azért működnek benne csodaerők. Ó a 
gonosz lelkiismerete! Milyen gyilkosság-
ról tesz tanúságot magában! A gonosz 
lelkiismeret, amely a tisztátalan lélekkel 
mindhalálig élve és azt gyötörve a halál 
után is kiengesztelhetetlenül kínoz. Mi 
okból ölte meg a prófétát? Mert az igaz-
ság hírnöke volt és törvénytelen csele-
kedetét szemrehányásával törekedett 
megakadályozni /a királynak/, és aki-
nek, mint királynak Isten parancsai őré-
nek kellett volna lenni, ő maga az élve-
zetek vad pajkosságával a törvényeket 
megsértette. A király ugyanis az, aki 
igazságos törvényeket hoz és elsőnek 
cselekedését nem hágja át. Hogyan 
szedje másképpen rendbe a neki aláve-
tett népeket, ha csak igazságos törvé-
nyekkel, mint zabolákkal nem kormá-

Keresztelő Szent János fejvételéről 
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nyozza a nyakas és elkapott emberi nemet? Heródes pedig nem a népeknek, 
hanem inkább az élvezeteknek királya, vagy inkább azok szolgája /mert aki, 
amitől legyőzetik annak szolgája: (2Pét2,19), nem csak Isten parancsait hág-
ta át, hanem gonoszul gyilkosságot követett el. Kit ölt meg ugyanis? Az igaz 
férfiút, akinél nagyobb nem született az asszonyok között, akiről maga az Úr 
tett bizonyosságot, azt a férfit, aki a lakhatatlan, víztelen, gyümölcstelen, jár-
hatatlan, fa nélküli növénytelen, füvetlen pusztaságban lakott. János a pusz-
tában lakott, nem azért, hogy törzsben élt rokonait kerülje, hanem hogy ne 
lássa és hallja az emberek kárhoztató bűneit. Sohasem vetett és aratott, 
ezért sem kenyere nem volt sem bora, sem asztala, sem a gyönyöröknek 
szolgáló ágya, sem puha pehelypárnája, amelyek az elpuhult emberek testét 
megtörik és meglágyítják, nem volt világossága, gyertyatartója, asztala, szé-
ke, pohara, tálja. Mivel a világon kívül volt, a világnak semmi dolgára nem 

szorult rá. 

 Heródes, ugyanis amikor elfogatta Jánost, megkötözte őt és börtönbe 
záratta Heródiásnak, Fülöp testvérének felesége miatt. Ó csodálatos dolog! 
János a bűn kötelékétől lebilincselt lelkét szemrehányásával feloldani töreke-
dett, ő azonban a feloldozót megkötözte. Mégis, bár megkötöztetett János, 
beszélt és a börtönbe vettetve szemrehányást tett, teljesítette ugyanis, ami 
írva van: beszélek királyok színe előtt és nem szégyenülök meg.(Zsolt118,46) 
Nem félt a haláltól, hanem félt az igazságot sem kimondani. Jánost, pedig 
amikor megölte nem csak egy gyilkosságot követett el, hanem többet is. Aki 
ugyanis azt, aki a lelkeket nyitja és azokkal kapcsolatban nem szűnik meg, 
megöli, nem egyet öl meg, hanem mindazokat, akiket ő élve maradván sza-
vával életre hozott volna. Mikor ölte meg őt? Szégyen volt beszélni, szégyen 
nem ugyan annak, aki mondja, hanem annak, aki a gyilkosságot elkövette. 
Heródes születésnapján ugyanis, Heródiás lánya táncolt a szoba közepén és 
megtetszett neki, és ezért esküvel ígérte, hogy megad mindent neki, amit kí-
ván. De az anyjától kitaníttatva így szólt: add nekem, tálon János fejét. A 
rossz születésnap, amely a próféta gyilkosságáról tehet, mivel inkább illett 
volna asztalhoz összegyűjtött szent férfiakat gazdagon megvendégelni. Így 
megjavult volna gonosz lelke. Mert szenttel, szent leszel, gonosszal gonosz. 
(Zsolt17,2). Inkább lett volna köteles az özvegyek dolgát intézni, az árvákon 
könyörülni, hogy életét sok és különféle könyörgésekkel megőrizze: most 
azonban mértéktelen emberekkel és tisztességtelen nőkkel lakomázva a sok 
bortól elnehezedve, a tisztességtelen nőktől becsapva, a nap hajnalcsillagát, 
az előkövet Jánost megölve, közülük elvitette, akinek hitének tündöklésével 
felülmúlta a lámpát, az egész világ világítóját. Amidőn pedig HHeródes ezt a 
világosságot kioltotta, saját magát sötétségbe borította. Bár János cserépedé-
nye a földbe helyeztetett, lelke mégis világító lámpás azoknak, akik az alvilá-
gon voltak, a hit világosságára leszáll és elküldött egyeseket tanítványai kö-

zül hozzá mondván: Te vagy, aki eljössz vagy mást várunk? 

Csíksomlyó, az egymásra találás zarándokhelye 
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Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va runk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2019. augusztus 02. Keresztény életvezetés 

2019. augusztus 08. Vadon termő növények gyűjtése és tárolása 

2019. augusztus 29. Abaújszolnok 

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007 

Projékt cí mé: 
Transznaciona lis égyu ttmu ko dé sék mégvalo sí ta sa az Encsi 

Go ro gkatolikus Egyha zko zsé g szérvézé sé bén 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP-5.2-17-2017-00127 

Meghívó a „Hiányzó láncszemek” c. találkozássorozatra 
Időpontja: 2019. augusztus 30. (péntek) 18:00 – augusztus 31. ( 
szombat) 16:30 
 
Helyszíne: Vendéghy-kúria, 3816 Gagyvendégi, Báthory u. 7. 
A Csereháton napjainkban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokért fele-
lősséget érző, a fejlődést támogató, az iránt érdeklődő szereplők részvételé-
vel Alapítványunk 8 alkalmas találkozássorozatot szervez, amire Önt is szere-
tettel hívjuk. A találkozásokon a térségi fejlődés lehetőségeiről, a megváltoz-
tatható és a megváltoztathatatlan tényezőkről, az eddigi sikeres és az elbu-
kott közösségi próbálkozásokról – és saját hálózatunk bővítéséről, a hiányzó 
láncszemek pótlásáról lesz szó. 
 
Augusztus 30. (péntek) 
18:00 – 22:00  A beszélgetéssorozat indítása. Az élet Csereháton – amit erről 
az itt élők és a messziről érkezők gondolnak. (19 órától vacsorával egybeköt-
ve folytatódik a beszélgetés.) 

2019.08.23 Tanulmányút 4. Gagyvendégi 

2019.08.27 Műhelymunka 4. Szalaszend 

2019.08.28 szakmai programok 4. Forró 

2019.08.30 
nemz. egym. keretében komp.fejlesztés, tréning, 
terepmunka 3. 

Homrogd 
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Projékt cí mé: 
„Mu vélju k kértjéinkét! –  

généra cio k égyu ttmu ko dé sé az 
Encsi Go ro gkatolikus Paro kia vézété sé vél” 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP-1.3.7-17-2017-00111 

ESEME NYNAPTA R 

Augusztus 1-14. Nagyboldogasszony előtti böjti időszak 

Augusztus 1. Vízszentelés és mézszentelés 

Augusztus 6. Úrszínváltozás Gyümölcs és szőlőszentelés vásárlással 
egybekötve 18.00 

Augusztus 15. Az Istenszülő elszenderülése  

Augusztus 20. István király emlékezete 

Augusztus 29. Keresztelő szent János fejevétele 18.00 

Augusztus 31. 17.00 Esküvő  

Szeptember 1. Tanévkezdő liturgia, gyermekeink megáldása 

Augusztus 31. (szombat) 
reggel:             reggeli után közös szilvamagozás – a kertben felállított 
üstben szilvalekvárt főzünk (ha addigra megérik a szilva) séta Gagybá-
torba (3 km, 40 perc) 
10:00 – 12:00 Gagybátorba, templomában a több, mint 20 éve itt szol-
gáló Bódi Noémi lelkésznő fogadja a csoportot, a beszélgetés itt folyta-
tódik – „Mire elég 20 év?” 
12:00               indulás vissza Gagyvendégibe (szintén gyalog) 
13:00               ebéd Gagyvendégiben, utána kávészünet 
14:00 – 16:00 „Ami megváltoztatható, és ami nem” – reálisan a jelenről 
és a jövőről, beszélgetés a szilvalekvár főzése közben 
A beszélgetéseket Frigyik Márta moderálja, kb. 25-30 fő részvételére 
számítunk. A sorozat egy-egy alkalmán is érdemes részt venni, és a ta-
lálkozók egy-egy programelemére külön-külön is el lehet jönni. A rész-
vétel ingyenes, szállásigényét és ételallergiáját kérjük, előre jelezze! 
 
2019. augusztus 07. Kertművelők találkozó Büttös 
2019. augusztus 21. Kertművelők találkozó Gagyvendégi 
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Hirdetmény  

 
-  Az Új evangéliumos könyv bekö-
tésére várjuk nagylelkű adományai-

kat. (4 darab, filiák is) 
- Nyári táborainkba várjuk gyerme-
keik és unokáik jelentkezését! 

- Segítsék nyári táborainkat adomá-
nyaikkal! 

 

 Imádkozzunk együtt a ránk bízott gyermekekkel, 
imádkozzunk együtt minél többször és tanítsunk 

nekik új imákat! 

A szent őrangyalhoz: 
 

 Krisztus angyala, szent őrzőm, lelkem és testem ol-
talmazója, bocsásd meg nekem, amit a mai napon vé-
tettem. Ments meg engem a rám törő ellenség minden 

gonoszságától, hogy az én Istenemet bűnök által soha 
többé ne haragítsam! Imádkozzál értem, érdemetlen, 
bűnös szolgádért, hogy általad méltóvá lehessek a 

Szentséges Szentháromság, az én Uram Jézus Krisztus 
Anyjának és az összes szenteknek kegyelmére és irgal-
mára.  

Nevelőszülői hálózat számára 
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KEREK NOÉMI: 

TÉSZTAMŰHELY Az otthoni tésztakészítés titkai 

 A boltokban kapható és legkedveltebb tésztafélék ezentúl otthon is köny-
nyedén elkészíthetők, ugyanis ebből a könyvből kiderül,hogyan lehet több mint 

40 olasz és magyar tésztát kézzel megformázni, és hozzájuk illő mártásokat 

összeállítani. A részletes fázisfotók segítenek elsajátítani a házi tésztakészítés 

minden csínját-bínját. 

Apró durumtészták, tojásos metéltek, töltött tészták, gnocchik, gombócok és 

klasszikus magyar tészták formálódnak a kezünk alatt. Sőt, színezünk, ízesí-
tünk, zöldfűszerrel rétegezünk, no meg finomakat eszünk. A könyvben olvas-

hatsz a különböző tészták kialakulásának mesés történetéről, az olasz és ma-

gyar hagyományokról, valamint a tésztaformázást, megelőző minden fontos 

tudnivalóról is. 

Ha szereted a tésztát, és szívesen elkészítenéd te magad is, akkor ez a te 

könyved. 

 A Tarhonya története 

Leginkább az Alföldre, a Duna-Tisza közének középső és déli részeire jellemző 

tésztaétel, ahol a lebbenccsel és a pirospaprikával együtt igazi pillére az étke-
zésnek. A tarhonyát, nevével együtt, valószínűleg a törököktől vettük át. Ázsi-

ában is készítenek hozzá nagyon hasonló ételt, bár ott a tojás helyett inkább 

joghurtot vagy savanyú tejterméket adnak a liszthez. A törököknél a tarhonya 
népi és tábori étel volt,amivel a magyarok akarva-akaratlanul találkoztak, elta-

nulták. A pusztán és a tanyán élőknek nem volt lehetőségük friss tésztát gyúr-

ni, így a szárított tarhonya tökéletes megoldás volt számukra. Ették húshoz/ 
ekkor a köret, mint műfaj, még nem létezett, helyette a húsok tetejére szórták 

fedés gyanánt/, lepirítva, húslevesben, vízben vagy tejben főzve kásaként. A 

nagyétkű, mohó emberekre még jelző is akadt, tarhonyabelűeknek hívták 
őket. A tarhonyát gombaszerű formája miatt hívták gombótának, borsol/

tésztakerekítés igéből fakadóan borsónak, napos időben/ tarhonyaszárító idő-

ben készítették, a napot tarhonyaszárító csillagnak is nevezték, óriási abroszo-
kon, ajtólapokon szárították, vászonzsákokban hűvös helyen tárolták. Így szál-

lították a pusztába, ahol az ott lakók könnyen tudtak készíteni eledelt maguk-

nak belőle. 

A serénykedésre jó magyar közmondások vannak, tésztakészítéssel leköthet-

jük magunkat, és nagy örömet okozhatunk vele családunknak, barátainknak. 

„A hamar evő jó dolgos. A jó mesés ritkán jó dolgos.  Jó táncos rossz dol-
gos. Két pofára eszik, mint a dolgos betyár.  Az Isten a szorgalmasokat segí-

ti.  Szorgalmas ember mindig talál munkát.„ 

Varga Rita rovata:  
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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 

 

 

Feketeszeder 

 

Nőtt a szeder növe-

kedett, 

minden szeme kövé-

rebb lett. 

Zöld levélen piros 

szeder, 

savanyú még, 

ne vedd el! 

 

 

 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 


