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VI. é vfolyam 12.sza m 2019. décémbér 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

Mint a bölcsek térdeljünk le és imádkoz-

zunk. Az egyház vezeti a mi felajánlá-

sunkat………                                      

2. oldal 

Nagy motiválókönyvem ……     

10. oldal 

Az Úr közeledik hozzánk  Varga Rita rovata: ... 
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Az Úr közeledik hozzánk  

  Mint a bölcsek térdeljünk le és imádkozzunk. Az 

egyház vezeti a mi felajánlásunkat, amikor bekapcsolódunk 
a gyönyörű virrasztásba, vagy a szent Liturgiába, amikor 

egy kórust alkotunk a mennyeikkel és énekeljük: „Dicsőség 
a magasságban Istennek és békesség…”  

Ez az, amit ezekben a napokban tennünk kell. Légy össze-
szedet az imádságokban, keressél bennük neked való 

gondolatokat. Készítsük fel otthonainkat az ünnepi étke-
zésekre, fogadjuk, látogassuk rokonainkat, de ne feled-

kezzünk, a szent napokban, a mi igazi helyünk, a 
templomba van.  

Készüljünk fel az egész családunkkal, segítsük a másik lelki készületét, hiszen nincs 
szebb, mint együtt köszönteni, áldani, dicsőíteni, hálát adni Istennek, azért a csodála-

tos ajándékért, mellyel Jézus Krisztusban megajándékozott minket, az Isten-
gyermeki élettel. Alázatra és szeretetre vágyik tőlünk, ez a mi ajándékunk, 

hogy keresem Őt és lelkileg felkészülök. 

Fogadjuk el, hogy az Úr közeledik hozzánk, ne legyünk minden mással elfoglalva, 
hanem közeledjünk mi is Felé. Megtisztítottuk magunkat, tartsuk meg tiszta szemün-

ket, szívünket, lelkünket, hogy a kisded Jézus valóságos testén túl lássunk és 
meglássuk benne az örök Istent. Benne ismerjük fel az új reményt és az új békét, 

amire annyira szükségünk van. Íme a mennyország a földön van. 

Nézzük együtt és dicsőítsük az újszülött Megváltót, Jézust.  

Krisztus születik! Dicsőítsétek! 

„hátha megadja neked az Isten a megtérést, felismerik az igazságot, és kike-

rülnek a sátán kelepcéjéből…” (2Tim 2,25) 

A karácsony az öröm képessége 

Jézus Krisztus születésének valódi jelentőségét gyakran elhomályosítja az aján-

dékozás üzleti jellege. Ezekben a napokban őrült ütemben járjuk az üzleteket és kere-
sünk valamit, amivel a másikat meg tudnánk ajándékozni. Hetekig csábítanak, hogy 

ezt vagy azt vásároljunk, s ez könnyen elszemélytelenít bennünket és elveszi a képes-
ségünket az örömre. Néhányan karácsony helyet már csak, mint szabadnapról beszél-

nek, „nyaralni” mennek(hosszú hétvége). Előfordul, hogy óvodai, iskolai ünnepségeken 
nem szabad Isten, angyalok nevét mondani, csak fenyők, manók vannak, s igyekeznek 

elfelejtetni velünk, hogy a karácsonyi ünnepek középpontjában Krisztus eljövetele van. 

Azok számára, akik hittel, színes fények, feldíszítet fenyőfák, szép szertartások, 

szimbólumok között várakoznak, valódi örömmé válik a karácsony. Krisztus jön, hogy 
tanúságot tegyen az Atya irántunk való szeretetéről. Mi is igyekezzünk szeretetünk ré-

vén megosztani ezt a szeretetet, különösen a szegények és a kevésbé szerencsések fe-

lé. Legyünk érzékenyek azok felé, akiket különösen nagy veszteség ért és nem tudnak 
ünnepelni. Legyünk nagykövetei Isten emberszeretetének és osszunk azokból a kin-

csekből, amelyeket mi is Istentől kapunk. 

Engedjük, hogy Isten a mi szívünket is megnyissa, mint a pásztorokkal és böl-
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Buzdítani szeretnék mindenkit, hogy kapcsolód-

jon be  a karácsonyi böjti időben az adomány-
gyűjtő akcióba. Az adományokat, tartós élelmi-

szereket és tisztító és tisztálkodási szereket a 
templomba kihelyezett, az erre a célra elkészí-

tett dobozokba várjuk. Az összegyűlt adományo-
kat a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény 

nevelőszülőknél élő gyermekeinek illetve a tano-
dás gyermekeknek valamint krízishelyzetben lévő családok számára ajánljuk fel. Az 

adománygyűjtést vasárnap /nov.17/ kezdjük és december 8-ig tart.  

csekkel is tette. Ez azt is jelenti, hogy megtaláljuk az időt az imád-

ságra és elmélkedésre, a szentírásból elolvassuk azokat a részeket, 
amik összefüggnek Krisztus eljövetelével. 

A karácsony akkor lesz részemre is különleges nap, ha részt 
veszek a Szent Liturgián és az áldozásban hittel és szertettel 

fogadom Istent. Ma is ugyanazt az örömöt érezhetjük, mint a di-
dergő pásztorok, Mária és József azon a bizonyos karácsonyon. 

Caritas csoport - karácsonyi ajándék 

Templomfűtés 

A téli hónapok első vasárnapján a templom és kápolna fűtésére gyűj-

tünk. Mivel a gáz elszámolás nem lakossági tarifa szerint történik, ha-
nem közületiként, így kiadásaink elviselhetetlen mértékben nőttek. 

Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kér-
jük adakozzanak erre a célra.  

Parókia Képviselőtestülete 

December 6-án, Mikulás a gyermekeknek 

 Egyházközségünk egy kis mikuláscsomaggal ked-

veskedik a gyermekeknek, melynek átadása dec. 6-án 

az esti liturgia után történik. Kedves hittanosok, sze-

retettel várunk titeket és testvéreiteket! 
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December 15. Templom búcsú 

A templom búcsúi ünnepünk december 15-ére esik ebben az évben. 14-én szomba-

ton 17.00 Liturgia elmélkedéssel és vecsernye, alatta  gyóntatás. Az ünnepi szent Li-
turgia december 17-én vasárnap 11-kor kezdődik. Szeretettel Várjuk azokat is, 

akik ritkábban jutnak el a templomba…. 

December 23. karácsonyfa öltöztetés és nagytakarítás 

 Ebben az évben is reményeim szerint egy csudaszép fenyő-
fát kapunk(?) ajándékba, amelynek templomba helyezése dec-
ember 23-án, hétfőn délelőtt történik, és utána lesz a temp-
lomnak a nagytakarítása, melyre szeretettel várjuk azokat 
„akik házad ékességét szeretik”. 

Gyertyagyújtás vagy vecsernye? 

A karácsonyt megelőző böjti időben örömmel részt veszek az ott-

honi gyertyagyújtásokban, vagy szeretettel várom a családokat 
délután 5 órakor kezdődő vecsernyére, ahol velük együtt imádko-

zunk egészségükért, a család békéjéért és üdvösségükért. Kérem, 
jelezzék előre, mely időpont/ nap felel meg. 

 

 
Ifjúsági program 

 Az évégi ifjúsági Taize találkozóval kapcsolatban írok, melyet az éven Lengyelország-
ban, Wroclaw városában rendezik.  Elsősorban a 17 és 35 év közötti fiatalok jelentke-

zését várjuk.  Miskolcról is indítunk buszt  a találkozóra, december 27- én a délutáni 
órákban, melynek a költsége, egyházmegyénk támogatásával 20.000 forintra redukáló-

dott. A találkozó részvételi díja: 60 Euro. Visszaindulás január 1-én szintén a délutáni 
órákban Wroclaw-ból Miskolcra. 

Jelentkezés: ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu  email címen   

 

Karácsony előtti betegellátás 

Az idén is december 23-án, szerdán délelőtt felkeresem az 
otthon fekvő betegeinket, kérem, hogy akinek családjában 

beteg hozzátartozó van, tájékoztasson arról, hogy felkeres-
hessem, hogy a szentségekben, áldozásban és gyónásban ré-

szesülhessen ebben a szép ünnepben!  

mailto:ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu
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 December hónap a Krisztusra történő várakozásról szól. Szeretnék találkozni a ne-

velőszülői hálózat családjaival egy-egy gyertyagyújtási alkalommal. Imádkozzunk 
együtt a ránk bízott gyermekekkel, imádkozzunk együtt minél többször és tanítsunk 

nekik új imákat! Minden gyertyagyújtáskor így imádkozzunk: 
Urunk Jézus Krisztus, ki születésedkor mindjárt felvetted a szegénység nyo-

masztó terhét, segíts, hogy e világ javai szívemet el ne ragadják, a szegénység pedig 
meg ne rendítse benned való hitemet, hanem úgy a jólétben, mint a szükségben tánto-

ríthatatlanul alávessem magamat a te szent akaratodnak. Te, aki gyermekként jöttél 
világunkba, fogadd el tőlünk ezen imádságunkat, melyet szívünk mélyéből örömmel 

ajánlunk fel néked ajándékul. Méltass minket, akik születésedre készülünk, hogy éle-
tünk végén Téged, nem mint jászolban fekvőt, hanem tökéletes Istent lássunk. Aki 

most békét ajándékoztál szolgáidnak, erősítsd meg egymás iránt való szeretetünket, 
olts ki minden irigykedést, ellenségeskedést és civódást. 

Mert te vagy a mi békességünk és menedékünk és téged dicsőítünk kezdetnélküli 
Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és 

örökkön örökké. 

Amen 

 2019. december 3. kedd 13:00 Karácsonyi, népi énekek hatása és a türelem kiala-

kítása az életünkben. 

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

Nevelőszülői hálózat számára 

Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va runk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2019.12.03. kedd 13:00 Karácsonyi, népi énekek hatása és a türelem kialakítása az 

életünkben  
2019.12. 11. szerda Fügödi iskolások lelki délelőttje  

2019.12.24. Karácsony szenteste vacsorája és a gyermekek betlehemese  

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 

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

MEGHÍVÓ 
Az EFOP 5.2.2. „Transznacionális együttműködések” című projekt nevében az Encsi Görögkatoli-
kus Parókai tisztelettel meghívja Önöket a Transznacionális együttműködés megvalósítása az 
Encsi Görög Katolikus Egyházközség szervezésében II. Konferenciára. 

Meghívottak: 

egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei,az egyházközségek által fenntartott 
iskolákban alkalmazott munkatársak 

egyházközségek által fenntartott szervezetek, egyesületek és alapítványok munkatársai 
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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 
(harmadik találkozó) 

Időpontja: 2019. november 29. (péntek) 18:00 – november 30. (szombat) 15:30 hely-
színe: Encs, Görögkatolikus Parókia, Váci Mihály út 36. és Gagybátor, Református Egyház-

község, Fő tér 29. A Csereháton napjainkban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokért 
felelősséget érző, a fejlődést támogató, az iránt érdeklődő szereplők részvételével Alapít-

ványunk 8 alkalmas találkozássorozatot szervez, amire Önt is szeretettel hívjuk. A találko-
zásokon a térségi fejlődés lehetőségeiről, a megváltoztatható és a megváltoztathatatlan 

tényezőkről, az eddigi sikeres és az elbukott közösségi próbálkozásokról – és saját hálóza-
tunk bővítéséről, a hiányzó láncszemek pótlásáról lesz szó.  

november 29. (péntek) Encs, Görögkatolikus Parókia 18:00 – 22:00    A pénz és a 
gazdasági aktivitás jelene és jövője Csereháton. Mivel keressük a kenyerünk ma és hol-

nap? Kire és mire számíthatok a következő 2-3 évben? EU-s pénz vagy nem EU-s pénz kell 
ide? (19 órától vacsoraszünet.)(A beszélgetés után Gagyvendégibe megyünk a szálláshely-

re. Kérjük, jelezze, aki igényel szállást!)  

november 30. (szombat) Gagybátor, Református Egyházközség 8:00 – 
8:30       reggeli Gagyvendégiben9:00 – 12:00     Gagybátori körkép: a falu jelene és jö-

vője, az egyház szerepe a jövőalkotásban 13:00 – 13:30    ebéd Gagyvendégiben 13:30 – 
15:30    Az életképes gazdasági lehetőségek és kiteljesedésük feltételei (az eddig elhang-

zottak alapján)16:00 Indulás haza 
A beszélgetéseket Frigyik Márta moderálja, kb. 25-30 fő részvételére számítunk. A sorozat 

egy-egy alkalmán is érdemes részt venni, és a találkozók egy-egy programelemére külön-
külön is el lehet jönni. A részvétel ingyenes, szállásigényét és ételallergiáját kérjük, előre 

jelezze! 

határon túli együttműködő partnerek képviselői 

PROGRAM: 

 

15:30 - 16:00 Regisztráció 
16:00 - 16:10 Megnyitó beszéd 
16:10 - 16:40 „Transznacionális együttműködések” projekt bemutatása 
16:40 - 17:10 Transznacionális együttműködés megvalósításának tapasztalatai 
17:10 – 17:40 Kávé szünet 
17:40 – 18:10 Transznacionális együttműködésben részvevő partnerek tapasztalatai 
18:10 –19:10 Agapé, Díj átadások (A szív ajándéka, SzépCserehát) 
19:10 –20:00 Transznacionális projekt keretében megvalósított kutatás 
20:00 – 21:00 Fórumbeszélgetés 
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Esemény naptár 

Dec. 01 Képviselőtestületi választás 

Dec. 02. Szenátusi gyűlés, Miskolc 
Dec. 03. kedd 13:00 Karácsonyi, népi énekek hatása és a türelem kialakítása az éle-

tünkben 
Dec. 05. Mezőkövesd idősek tanácsa Menjünk fel Betlehembe! 

Dec. 06. 17.00 Szent Miklós emlékezete esti liturgia után a gyermekek megajándéko-
zása 

Dec. 07. 10.00  Edelény- Türelem megszerzése 
Dec. 08. 16.00 Gibárt adventi gyertyagyújtás 

Dec. 09. Szeplőtelen fogantatás ünnepe 17.00 Szent liturgia pedagógusoknak adventi 
lelki nap 

Dec. 11 szerda Fügödi iskolások lelki délelőttje 
Dec. 12. 14.00 Nyugdíjas klub adventi lelki délutánja 

Dec. 14. szombat Karácsony előtti lelkigyakorlat szombat-gyónási lehetőség 
17.00 órától  

Dec. 15. Templom búcsú 11.00 Szent Liturgia végzi Buka Gábor felsővadászi 

parókus, prédikál: Szűcs Béla garadnai parókus 
Dec. 16. hétfő 17.00 Papoknak lelki délután 

Dec. 19. 9.00 10.00 Öregotthonok karácsonyi várakozása 
Dec. 20. 12.30 adventi lelki délután Buzitán 

Dec. 22. 16.00 Karácsonyi gyóntatás a római katolikus templomban 
Dec. 23. 8.00 Betegek ellátása, beteg látogatása 

Dec. 23. Szegényeink meglátogatása és segítése 
Dec. 24. Karácsony előünnepe- bűnbánati nap királyi imaórák 

Dec. 24. Karácsony szenteste a gyermekek Betlehemese 
Dec. 25. Jézus Krisztus születése, miroválás 

Dec. 26. Az Istenszülő emlékezete 
Dec. 27. Szent István vértanú emlékezete 

Dec. 27. péntek 1530 -2130 II.Konferencia (Holdfény panzió konferencia terme 3849 
Forró, Fő u. 195)  

Dec. 27-jan 4-ig nincs böjt 

Dec. 27-jan 1-ig Wroclaw évégi ifjúsági Taize találkozó 
Dec. 31. Óévzáró hálaadás 

2020. Január 1. Újév, Szent Bazil ünnepe 

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 



8 

Zarándoklat Fatimába 2020. március 23-27.(5 nap/ 4 éj) 
Lelkivezető: Pacsai János atya 

 

Utazás: menetrendszerinti repülőjárattal Budapest– Lisszabon – Budapest útvonalon, 
Portugáliában autóbusszal 

Indulás: TAP légitársaság járataival 

Ellátás: reggeli és fakultatív vacsora 

Szállás: hotel *** (2 - 3 ágyas szobák fürdőszobával) 
 
1.nap / hétfő: Budapest– Lisszabon – Fatima 
Találkozás a budapesti repülőtéren. Utazás menetrendszerinti repülő-
járattal Lisszabonba. TranszferFatimába, szobák elfoglalása (4 éj) és 
vacsora. 
2.nap / kedd: Santarém – Fatima  
Reggeli után Ribatejo megye székhelyére, Santarémbe utazunk. Julius 
Caesar idejében fontos hivatali központ állt itt. Később a portugál kirá-
lyok rendi gyűléseinek színhelye volt. A város a nevét egy, a VII. században élt apácáról kapta, aki mártír-
halált halt, amikor a Nabăo folyóba dobták. Állítólag itt, a Tajo partjainál jelent meg újra. Óvárosi sétánk 
során felkeressük a Santíssimo Milagre - templomot, ahol az 1247-es eucharisztikus csoda relikviáit őrzik. 
A kora délutáni órákban visszautazunk Fatimába. A fatimai kegyhely történetének kezdete 1917-re nyúlik 
vissza, amikor három pásztorgyermeknek több alkalommal megjelent Szűz Mária. Azóta minden évben 
több mint 5 millió ember látogat el a zarándokhelyre. Elsőként a látnokok házát keressük fel Aljustrel-
ben, majd a magyar keresztutat járjuk végig, mely az 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdemé-
nyezésére és adományaiból épült. Szentmise a Szent István-kápolnában. Vacsora és szállás Fatimában. 
Este rózsafüzér és gyertyás körmenet a szentélynél. 
3.nap / szerda: Batalha – Nazaré – Sitió - Óbidos 
Szentmise, majd reggeli a szállodában. Elsőként Batalhába utazunk, ahol a Mosteiro de Santa Maria da 
Vitória (Győzedelmes Szent Szűz) domonkos apátságot keressük fel. Az UNESCO világörökség részét ké-
pező gótikus és mánuel stílusú kolostor a portugál építészet remekműve. Napunkat Nazaré halászfalujá-
ban folytatjuk, mely nevét Szűz Máriáról kapta. A legenda szerint egy helyi nemes éppen szarvasra vadá-
szott, amikor az állat egy szikla szélére ugrott, kevésen múlott, hogy a vadász lovával nem zuhant le a 
magasból. Ijedtében Szűz Mária nevét kiáltotta, aki megjelent mögötte és visszatartotta lovát. E helyen, 
a felső városrészben Sitióban, hálából épült a kicsiny Ermida da Memória-kápolna, ami az évek során za-
rándokhellyé vált. A tőszomszédságában található Nossa Senhora da Nazaré templomban a Nazaréi Mi-
asszonyunk csodatévő kegyszobrát őrzik. Szabadprogramjuk során mindkettőt érdemes megtekinteni 
vagy az időt a meredek sziklákkal szegélyezett homokos óceánparton tölteni, melynek során siklóval ki-
rándulhatunk a város fölötti sziklaszirtre. Következő úti célunk Óbidos, mely 1833-ig a portugál királynők 
városa volt. A középkori városmagot és a szépen helyreállított falak, keskeny utcák, apró terek hangula-
tát a portugál és a külföldi turisták is nagyon kedvelik. Ismerkedés a városka főbb nevezetességeivel 
(Santa Maria templom, Porta da Vila, középkori épületek), majd szabadidő, hogy egyénileg is belemerül-
hessünk a városka hangulatába. Visszautazás Fatimába, vacsora a szállodában. Este rózsafüzér és gyer-
tyás körmenet. 
4.nap / csütörtök:  Fatima 
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A mai napot Fatimában töltjük. Elsőként a neobarokk Rózsafüzér Királynője bazilikát keressük fel, ahol a 
három látnok, Francisco, Jácinta és Lucia nyugszik. A bazilika előtti teret félkör alakú oszlopcsarnok sze-
gélyezi. Ezen a téren, a jelenés pontos helyén áll a Jelenések kápolnája. Az itt található Szűzanya-szobor 
koronájában őrzik azt a golyót, melyet Szent II. János Pál testéből operáltak ki az 1981-es merénylet 
után. A szentmise után szabadprogram. A délutáni órákban felkeressük Kondor Lajos atya szobrát. Ko-
szorúzással emlékezünk meg a magyar verbita szerzetesről, akinek jelentős szerepe volt a pásztorgyere-
kek boldoggá avatásában, valamint a magyar kápolna és a magyar keresztút megépítésében. Este vacso-
ra a szálláshelyen, majd rózsafüzér és gyertyás körmenet. 
5.nap / péntek:  Fatima – Cabo da Roca - Lisszabon – Budapest 
Reggeli után kirándulás Európa végébe, Cabo da Rocaba. Magyarul annyit jelent: Szikla-fok, egy 140 m 
magas sziklafal, melynek szélét az Atlanti-óceán hullámai nyaldossák. A XIV. századig úgy gondolták, ez a 
világ vége. Ma már tudjuk, hogy nem, mégis csodálatos látvány, ahogy a föld véget ér és a tenger kezdő-
dik. Az egyik legnagyobb ékessége a mai napig működő világítótorony. Utána indulás Lisszabonba, a por-
tugál fővárosba. Érkezés után városnézés az ország fővárosában, Európa egyik legszebb városában 
(busszal és gyalogosan), mely a Tejo folyó torkolatában hét dombra épült. A sétát a város szimbólumá-
val, a Belém-toronnyal kezdjük, majd az egyik legfontosabb műemléképület, a MosteirodosJerónimos 
következik. Szabadprogram. Felkeressük a portugál főváros szívében található Páduai Szent Antal-
templomot, a ferences szent szülőhelyét. Szentmise. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás. 
A légitársaság a menetrendváltozás jogát fenntartja! 

 
Részvételi díj:  139 900Ft / fő 
 
A részvételi díj tartalmazza: 
utazást a TAP légitársaság menetrend szerint járatával Budapest–Lisszabon–Budapestútvonalon  
transzfert a reptérre 
Portugáliában utazást autóbusszal 
magyar idegenvezetőt a teljes út során 
4 éjszakai szállást 
4 alkalommal reggelit  
a fentiekben felsorolt valamennyi programon való részvételt 
A részvételi díj nem tartalmazza: 
repülőtéri illetéket, melynek összege várhatóan  42 900 Ft / fő 
4 vacsora felárát      17 900 Ft / fő 
egyágyas felárat      27 900 Ft / fő 
útlemondási biztosítást, a részvételi díj árának 5 % - a: 6 995 Ft / fő 
szervízdíj, belépők és egyéb járulékos költségek árát:  55Euro /fő 
baleset-, betegség & poggyászbiztosítást EUB Air&Cruise TOP kategóriában 80 éves korig: 3 725 
Ft / fő 
Utazás útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal lehetséges. Jelentkezéskor kérjük a nevüket olyan 
formában megadni, ahogy az az úti okmányban szerepel, az összes keresztnévvel és titulussal 
együtt. 
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Varga Rita rovata 

Nagy motiválókönyvem - Mesék a gyerekek ösztönzéséhez Ha-

lász-Szabó Klaudia - Sillinger Nikolett 

„Senkinek egy pillanatot sem kell várnia ahhoz, hogy elkezdje jobbá 

tenni a világot!” (Anne Frank) 

A mese nélkülözhetetlen a gyermek egészséges személyiség fejlő-

dése szempontjából. Általa gazdagodik fantáziája, szókincse. A hall-

gatott és olvasott mese segíti, hogy hosszabban és kitartóan tudjon 

valamire figyelni, abban elmélyedni. Átéli az izgalmakat, találkozik 

azzal a helyzettel mely megmutatja számára, hogy a problémás 

esetekben is van kiút, s különféle megoldásokat kínál erre. Tehát a 

katarzist megélve eljut el a végkifejletig, felkészíti a lelkét az élet 

különféle helyzeteire. A félelmetes mesefigurák, illetve történések 

csak átmenetileg nyugtalanítják a gyermeket, hiszen mellette va-

gyunk, és a történetben is bekövetkezik a feloldás. Idővel pedig 

megtanulja különválasztani a valóságot a mesevilágtól.  

Esténként találjunk alkalmas időpontot a meseolvasásra! Alakítsunk 

ki egy kis szertartást és teremtsünk meleg, szeretetteljes környeze-

tet, melyben a gyermek hozzánk bújhat, vagy befészkelődhet az 

ágyába, és biztonságban, kényelemben tud elmerülni a mese csodá-

latos fantázia világába. A hangunk megnyugtatja őt, fontos számá-

ra, ha számíthat erre a meghitt együttlétre. 

Gyakran igazi kihívást jelent olyasmire rávenni gyermekünket, ami-

hez nincs kedve, olyan tevékenységben motiválni őt, amit nem akar 

elvégezni. Ezeknek a "nem szeretem" tevékenységeknek a köre na-

gyon széles, lehet ez a tanulás, a házimunka, a rendszeres tisztál-

kodás, vagy akár az időben való lefekvés és felkelés is. Persze gye-

rekfüggő, hogy kinél milyen motivációs eszköz válik be, de egy kis 

kreativitással minden gyermek számára vonzóvá lehet tenni az 

olyan tevékenységeket is, melyekhez adott esetben nincs kedve. 

Azonban nem mindegy az sem, hogy gyermekünk egy külső kény-

szer hatására ér el eredményeket, vagy ki tudunk alakítani benne 

egy belső hajtóerőt, amivel önmagát tudja majd továbblendíteni.  

https://www.libri.hu/szerzok/halasz-szabo_klaudia.html
https://www.citatum.hu/szerzo/Anne_Frank
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Könyvünk ezekben próbál meg segíteni. Mesék, melyek játékos öt-

leteket adnak arra, hogyan ösztönözzük óvodás és kisiskolás gyer-

mekeinket. Mesék, melyek segítenek kialakítani bennük a belső haj-

tóerőt. Mesék, melyek megértetik, hogy miért van szükség célok ki-

tűzésére. Mesék, melyek megtanítják a dolgokhoz való pozitív hoz-

záállást.  

A gyermekeink tanításában nagy segítségünkre lehet a könyv. Út-

mutató, mely a kisgyermekkortól a felnőtté válásig rendkívül szóra-

koztató és rávezető módon mutatja be azokat a szituációkat, me-

lyek minden gyermek életében szerepet játszanak. Például a hiszti, 

a sötétségtől való félelem vagy a boldogság megismerése ajándéko-

záskor épp úgy tanítólag hat gyermekre, mint ránk, felnőttekre. 

Családunkban napi használatban van, újra és újra más, tovább gon-

dolt megvilágításba helyezve a történeteket. A mese az az ábécés-

könyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.   

              Bruno Bettelheim 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 

 

Hóanyó 

 

Megjött már 

Hóanyó 

zsákjából 

hull a hó. 

 

Pihehó 

tekereg, 

meghozta 

a telet. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Bruno_Bettelheim
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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 

Az Encsi Görög Katolikus templom karácsonyi szertartási rendje 

Dec. 24. kedd : Karácsony előestéje bűnbánati nap 

6.00 Utrenye 7.00 Királyi imaórák 

15.30 Fügöd- Keresztelések, karácsonyi imádság 
16.30 Méra- Szent Liturgia- Miroválás- keresztelés 

18.00 Betlehemes- gyermekeink játéka, családi kántálások, nagy alkonyati zsolozsma 
szent Bazil Liturgiával 

20.00-23.00 Virrasztás 
23.00 Nagy esti zsolozsma, lítia 

24.00 Éjféli szent Liturgia 

Dec. 25. szerda: Jézus Krisztus születése 
8.30 Fáj- Szent Liturgia 

9.00 Utrenye- kántálás 
10.00 Szent Liturgia- Miroválás 

14.00 Vecsernye 
14.30 Városi öregek otthona-kántálás 

Dec. 26. csütörtök Az Istenszülő emlékezete 
9.00 Utrenye, Keresztelés 
10.00 Szent Liturgia 

11.15 Forró- Szent Liturgia 
17.00 Vecsernye 

Dec. 27. péntek: Szent István főszerpap, első vértanú emlékezete 
9.00 Utrenye 
10.00 Szent Liturgia 

Dec. 31. kedd: Óévzáró hálaadás 
8.00 Szent Liturgia    

Jan. 1. szerda: Urunk körülmetélése, Szent Bazil főpap emlékezete, polgári 
újév 
17.00 Szent Liturgia 


