„Jojj és lass!”

VI. évfolyam 2.szam 2019. fébruar

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Halottak szombatja
Hitvallás az örök életről és arról a szeretetről, amely soha el nem múlik.

Kedves Házaspárok,
Tisztelt Érdeklődők!

„…elhunyt szolgáidnak lelkét nyugtassa meg a világosság kellem és fellendülés helyén honnan száműzve a fájdalom aggódás és sóhaj..”

Szeretnénk, ezt a hetet együtt tölteni szeretetben, imádságban és
játékban. Töltődjünk együtt az előadások alkalmával, ahol támogatást kapunk ahhoz, hogy megerősítsük elkötelezettségünket.

Egyházunk több alkalommal, pl öt
szombaton emlékezik elhunyt szeretteinkre. Római katolikus hatásra november 1-én hatodik alkalommal...

6. oldal

2. oldal
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Halottak szombatja
Hitvallás az örök életről és arról a szeretetről, amely soha el nem múlik.
„…elhunyt szolgáidnak lelkét nyugtassa meg a
világosság kellem és fellendülés helyén honnan
száműzve a fájdalom aggódás és sóhaj..”
Egyházunk több alkalommal, pl öt szombaton emlékezik elhunyt szeretteinkre. Római
katolikus hatásra november 1-én hatodik alkalommal is. Öt alkalomból négy a nagyböjthöz
kötődik, egy pedig a pünkösdhöz. Nagyböjtben
nagyon sok jó cselekedetre törekszünk, hiszen
nemcsak az imádság, hanem az alamizsnálkodás jó cselekedete is hasznos a lelkünknek, és
amikor gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteinkért, vagy imádságot mondatunk értük, akkor
is jó cselekedetet hajtunk végre.
A szombati napokon emlékezünk az elhunyt szeretteinkre, ezzel kapcsolatban vannak jelesebb szombatok, pl nagyszombat, amikor a mi Urunk teste a sírban
nyugodott, lelke az alvilágban és mint Isten a paradicsomban, az Atyaisten mellett.
Ilyen szombat a húshagyó vasárnap vagy a pünkösd előtti. Húshagyó szombaton nemcsak azokról emlékezünk, akiket név szerint említünk, hanem mindenkiről, akinek nem
ismert a sírja, mert a tengeren veszett oda, vagy háborúba, vagy viharba, szakadékba,
vagyis nem volt megtalálható a teste. Imádkozunk a tőlünk eltávozottak lelki nyugalmáért. Persze mi megtartjuk az ősi örökséget, hogy elhunyt szeretteinkért Szent Liturgiát végeztetünk a halál után a harmadik, kilencedik, negyvenedik és éves évforduló
napján. Mennyire fontos az a szerettünk, akire így tudunk emlékezni, még évtizedekkel
is.
A közös megemlékezés az egyház legszebb ajándéka, olyan ünnepség,
amelynek végén főtt búzából készült „kolybát” ajánlunk fel az elhunytért. Az elhunyt
nevében tesszük, hogy azokat, akik imádkoztak érte egy agapéban részesítse őket. Hálás, mert emlékezünk rá. Az elhunyt nevében végzett alamizsnálkodást, imádságokat,
Liturgia, böjt, az ítélet pillanatában előre látja Isten és beszámítja neki. Az utolsó ítéletről mondott példázatban (Mt25,31-46) egyértelműen felismerjük ezek jelentőségét. A
közös megemlékezés bennünket is felráz, hogy az ítélet napjára fedhetetlenek legyünk.
„11Ha tehát mindezek el fognak pusztulni, vajon milyeneknek kell lennetek a szent életben és buzgóságban nektek, 12akik várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét,
amikor az egek elégnek és szétfoszlanak, az elemek pedig a tűz hevétől elolvadnak? 13Mi azonban – az ő ígérete szerint –új eget és új földet várunk, ahol igazságosság lakik (Iz 65,17) 14Ha tehát, szeretteim, ezeket várjátok, azon legyetek, hogy
szeplőtelenül és feddhetetlenül találjon titeket békességben.” (2Pét3,11-14)
Ezek a közös megemlékezések segítenek minket abban, hogy mélyebb bűnbánatra jussunk és Isten tetszése szerint éljünk. Nemcsak az elhunyt szerettünknek van
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hasznára, hanem nekünk is. Ha üdvözül, akkor az a kegyelem visszaszáll ránk. Mert a
halottak szombatja nemcsak elhunyt szeretteinkért szól, hanem mindnyájunk vigasztalására. A modern pszichológia azt mondja, hogy egy év kell, hogy feldolgozza az
ember azt a veszteséget, ami közeli szerettünk elvesztésével együtt jár. Tőlünk nyugatabbra nagyon sok olyan közösség, csoport jött létre az Egyházközségekben, melyek
segítenek a gyászban, a veszteségnek a feldolgozásában. Nálunk a Görögkatolikus Egyházban nem jöttek létre ilyen csoportok, mert maga az Egyház szertartásaival siet a
segítségünkre, hogy mindnyájan fel tudjuk dolgozni mindazt, ami velünk történik. Ez nem megy egyik napról a másikra csak lépésről lépésre. Egy év kell ahhoz,
hogy az ember feldolgozza és megértse.
A vigasztalódás csak Istentől jön. Egyedül Isten tudja a szemünkről a könnyeket
letörölni. Csak Ő képes úgy megvigasztalni bennünket, hogy valóban az ember azt
érezze, amit Jézus mond a boldogságunkban. „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Nem azért boldogok, mert veszteség érte őket, hanem azért mert Isten
vigasztalja meg őket. Ez jelenti az embernek a megbékélést, azt a boldogságot, hogy
tudatában vagyok annak, hogy a másik üdvözül, a másik jó helyen van, ahol nincsen
fájdalom, aggódás sem sóhaj. Akikről nem mondta ki az Egyház lehet, hogy azok is
szentek már, de jó ha imádkozunk, könyörgünk értük, mert a kegyelem visszaszáll a
szívünkre, lelkünkre. Péter apostol gondolatát, üzenetét érdemes a szívünkbe rejteni,
hogy csak Isten képes letörölni a szemünkről a könnyet. Hozzá kell fordulnunk vigasztalásért, mert nincsen olyan pap, nincsen olyan szónok, aki a beszédjével a vigasztalásával igazi tartós megbékélést tud a lelkünknek adni. De tudja az Igét, Isten szavát
közvetíteni, hogy az a mi szívünkbe betaláljon és elinduljon a vigasztalódásnak a folyamata. Ezért kell minél többször jelen lenni, hogy a kegyelem, Istennek az ereje átjárja
a szívünket és igazi vigasztalást adjon. Hol történne máshol legjobban, mint Isten házában, ahol az ég és a föld összetalálkozik, ahol Isten megérinti, a mi szomorú és bánatos szívünket. Nem elég csak Istent nézni, hanem kell, hogy meg is érintsen bennünket. Ahogyan a vérfolyásos asszony, akinek nem akar gyógyulni a szíve közelít Jézushoz azzal a hittel, hogy ha csak a ruhája szegélyét is érintem, meggyógyulok. Ugyanígy
kell a halottak szombatján az Eucharisztiához közelednünk. Ha csak érintem is a nyelvemmel az Üdvözítőt, meggyógyulok. Meggyógyul az én szívemnek a sebe.
Azért érdemes küzdenünk, hogy az örökkévalóságban mindnyájan együtt legyünk. Engem mindig ez motivál, hogy akiket rám bízott a Jó Isten, azok üdvösségéért
felelős vagyok. Elsősorban az imádságommal és a jó cselekedetekkel. Ugyanakkor az
intő példával is, hogy egyszerű emberként állok Isten előtt és én is szeretném a ruhája
szélét érinteni, hogy meggyógyuljon a vérfolyásom, meggyógyuljon az a folyton felszakadozó seb, amit szeretteink elvesztése okoz. Emlékezzél rólunk Urunk, mikor eljön a
te Országod! Meggyújtok egy gyertyát, szent Liturgiát végeztetek érte, hogy lelke boldog nyugalmat találjon. Az önzetlen szeretet, gondoskodás, elhunytjainkért való imádság a szeretteinkhez való ragaszkodásunkat fejezi ki, hogy „elhunyt szolgáidnak lelkét
nyugtassa meg a világosság kellem és fellendülés helyén honnan száműzve a fájdalom
aggódás és sóhaj”…
Pacsai János Parókus
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2019. február 03. Gyászfeldolgozás
2019. február 04. Az egyház hogyan tekint a vegyes házasságokra
2019. február 05. Az ember sorsa attól függ hova született
2019. február 07. Szociális szövetkezés lehetőségei feltételei
2019. február 08. Simeon és Anna – az idős kor tapasztalata
2019. február 08. A szentségi házasság
2019. február 12. Pap, mint nevelőszülők lelki atyja
2019. február 14. Horgolás, kötés
2019. február 28. Történelmi személyek
2019. február Nagyszülők búcsúja

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

Projékt címé:
Transznacionalis égyuttmukodésék mégvalosítasa az
Encsi Gorogkatolikus Egyhazkozség szérvézésébén
Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
2019. február Encs (tudás kompetenciafejlesztő tréning)
2019. február Encs

Projékt címé:
„Muvéljuk kértjéinkét! –
généraciok égyuttmukodésé az
Encsi Gorogkatolikus Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
4

ESEMENYNAPTAR
Január 30. Három püspök ünnepe
Február 2. Urunk találkozása Simeonnal szent liturgia– gyertyaszentelés- gyertyát biztosítunk
Február 10-17. Házasság hete Encsen
Február 15. IV. Görög katolikus farsangi batyus bál, a gimnázium aulájában. Este
19.00 kezdettel
Február 27. Dr Orosz Atanáz püspök előadása a művelődési házban 17.00
Február 23. I. Halottak szombatja -Elhunyt szeretteinkért végez az Egyház szent liturgiát
és panachidát a halottak szombatjain. Az elhunytakról (betűrend szerint- hramota) megemlékező hramoták szombatonként 17.00-kor kezdődnek. A hramotát az egyházközségi irodában (parókusnál vagy Kovácsné Marikánál) lehet bejegyeztetni.
Febr. 24. Katolikus iskolák javára gyűjtés
Az egyházfenntartási hozzájárulás ajánlott összege a Magyar Katolikus Püspöki Kar útmutatása alapján az éves jövedelem, illetve nyugdíj 1 %-a. Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években ezt befizette. A befizetés lehetséges a sekrestyében, az egyházközségi irodában, az újságoknál kihelyezett sárga csekken, vagy átutalással az egyházközség
(Egyházközség bankszámlaszáma: CIB bank 10700086-68691925-51100005)
bankszámlájára. Ez utóbbi esetekben mindig tüntessék fel nevüket, címüket a közlemény
rovatban. Minden hozzájárulást – a legcsekélyebb mértékűt is – köszönettel fogadunk.

Útravaló a léleknek
Az Abaúj Polgáraiért Alapítvány és
az Encsi Városi Művelődési
Központ szervezésében
2019.02.27-én (szerdán) este 1700-tól
a város művelődési házában
tart előadást
Dr. Orosz Atanáz
magyar görögkatolikus
szerzetes – püspök, egyházi író,
a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke
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Kedves Házaspárok, Tisztelt Érdeklődők!
Szeretnénk, ezt a hetet együtt tölteni szeretetben, imádságban és játékban. Töltődjünk együtt az előadások alkalmával, ahol támogatást kapunk
ahhoz, hogy megerősítsük elkötelezettségünket.
A HÁZASSÁG HETÉRE TERVEZETT PROGRAMOK
2019. 02.10. Vasárnap 10:00 Házasság hetének megnyitója Szent Liturgia
a házasságban élőkért
2019. 02.11. hétfő 17:00 Szent Liturgia 17:30 Előadás: Házasság szentségi karaktere (Pacsai János parókus)
2019.02.12. Kedd 17:00 Paraklisz (Imádság a házassági konfliktusok feloldásáért)
2019.02.13. Szerda 17:00 Előadás és beszélgetés az e heti „házasság hete
arca”: a Barta házaspárral: Család- Egyház
2019.02.14. Csütörtök 17:00 Kézműves foglalkozás
2019.02.15. Péntek 18:00 Görög katolikus farsangi batyus bál
2019.02.16. Szombat 17:00 Játszunk együtt! (gyakorlati foglalkozás) és
teázás
2019.02.17. Vasárnap 10:00 Hálaadó Szent Liturgia a szentségi házasságban élők kegyelmi ajándékaiért
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2018 programsorozat rendezvényeire templomunkba és a közösségi térbe!
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Cím: 3860 Encs, Váci M. u. 36.

„Ahol a kincsed, ott a szíved !”
2019. január 6-án került sor harmadik alkalommal a nemrégen alapított díjak átadása.
A „Szép Cserehát” díjat Vrannai Erika felvidéki mézeskalács készítő mester kapta, a „Szív
ajándéka” díjat pedig Ramács Csaba asztalos
mester vehette át. Ezúton is szeretnénk
megköszönni mindenkinek önfeláldozó munkáját és gratulálunk a díjazottaknak!

Hramota- Halottakról való megemlékezés
Görögkatolikus templomban szombatonként 17 órakor!
2019. év
Február
Március
Március
Március
Június

23.
16.
23.
30.
8.

Templomfűtés
A téli hónapok első vasárnapján a templom és kápolna fűtésére gyűjtünk. Mivel a gáz
elszámolás nem lakossági tarifa szerint történik, hanem közületiként, így kiadásaink
elviselhetetlen mértékben nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük adakozzanak erre a célra!
Egyházközség bankszámlaszáma:
CIB bank

10700086-68691925-51100005
Egyházközség Képviselőtestülete
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Varga Rita rovata
Olvassunk konyvékét!
A téli időszakban hamarabb nyúlunk könyveink felé –az Ige, a Szó utáni szomjunkban. Szókincsünk, kifejezőkészségünk, képes gondolkodásunk az olvasás útján fejlődik, gyarapodik. Beszédünk szavaink által fejezzük ki legmélyebb érzéseinket, önmagunkat. Szavainkkal építhetünk vagy rombolhatunk, sebesíthetünk vagy gyógyíthatunk! Méltatlan beszédünkkel egyre kisebbek leszünk s emberségünkben fogyatkozhatunk. „Egyazon szájból ered az áldás és az
átok. Testvéreim ennek nem kellene így lennie. Vajon a forrás bocsát –e ki ugyanabból a nyílásból édes és keserű vizet?” (Jak3,10-11)
Senki sem élhet elszigetelve másoktól. Még a legnagyobbjainknak is szükségük volt másokra,
akik inspirálták és támogatták őket. Szükségünk van ezekre a találkozásokra. A napokban olvashattuk az agg Simeon találkozásának történetét a Kisded Jézussal, amely Isten és ember
találkozásának prototípusa. Isten végső szövetségesének közösségét megalakította velem. Csönd támad, lassan félénken egy öregasszony közeledik, ő is már évek óta vágyott arra,
hogy eljöjjön az Üdvözítő. Anna nem tudta elhallgattatni szívét a találkozás után. Szeme csillogott, hangja örömtől reszketett: láttam Őt. Mi is vigyük ezt az újságot és beszéljünk róla
mindenkinek: én találkoztam Vele, láttam Őt.

VERS- NEMCSAK GYEREKEKNEK
Télutón
Hóvirág a fejét

Megvénült már a tél,

földbőlha kidugta,

reszketeg a lába.

-Közeleg a tavasz!-

Kicsúfolták, kigúnyolták

a szellő azt súgta.

a farsangi bálban.

„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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