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VI. é vfolyam 1.sza m 2019. janua r 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

A Szentírásból tudjuk, hogy nemcsak az 

emberek sokasága jön a Jordán folyóhoz, 

hogy megtisztuljanak, hanem maga Krisztus 

is. Ő nem azért, hogy bűneitől megtisztuljon, 

hiszen neki nincs szüksége arra, mert 

Istenember, hanem hogy megszentelje a 

teremtést. Isten országa jön felénk, de nekünk 

is el kell indulni felé… 

1. oldal 

Éva Petrik könyvében olvastam Regina ősszel 

tulipánhagymát ültetett a kertben. Amint elol-

vadt a hó naponta figyelte a zöld levélke 

növekedését. Rövidesen megjelent a bimbó. 

Egyszer, amikor az iskolából jött haza 

édesanyja már a sarokról hallotta a lármáját 

hirtelen elhallgatott majd lábujjhegyen lépett 

az édesanyjához… 

8. oldal 

Házszentelések vízkeresztkor! 
Varga Rita rovata:  

Olvassunk könyveket! 
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Házszentelések vízkeresztkor! 

A Szentírásból tudjuk, hogy nemcsak az 
emberek sokasága jön a Jordán folyóhoz, 
hogy megtisztuljanak, hanem maga Krisztus 
is. Ő nem azért, hogy bűneitől megtisztuljon, 
hiszen neki nincs szüksége arra, mert 
Istenember, hanem hogy megszentelje a 
teremtést. Isten országa jön felénk, de 
nekünk is el kell indulni felé. 

Ezért megy az Egyház, a pap vezetésével a 
hívők otthonaiba, hogy megszentelje azt. 
Nemcsak a hívők jönnek a templomba, hanem 
a papság, maga Krisztus is elmegy az 
otthonunkba. A megváltó nem marad bezárva 
a templomba (ahogyan sokan akarták), hanem 
titokban jön a hívek otthonába, hogy erősítse 
velünk a sors közösséget. A házak szentelt 
vízzel való meghintése erőt ad (energizál), 
hogy Isten akaratát teljesíteni tudjuk. Így 

Tévedés lenne azt hinni, hogy csak mi 
haladunk Isten felé. Ő nyitja ki a kereszten 
ölelő karját a szeretet felé, felénk. Ő indul el 
hozzánk a szeretet útján és mi ezt a 
közeledést ismerjük fel. Ezzel az öleléssel lép 
be az otthonunkba, hogy megossza velünk 
szeretetét. 

Az otthonaink megszentelése nem azt jelenti, 
hogy ezentúl nem kell templomba jönnünk, 
hanem éppen ellenkezőleg, a mi otthonainkba 
Krisztus jelenlétében a pap meggyújtja a 
szeretet tüzét a keresztények szívébe, de 
ahhoz, hogy ezt a tűzet fenntartsuk, 
gyakran el kell mennünk a templomba a 

szertartásokra. 

Hívja a papot a házába, hogy Krisztus jelen 
legyen az otthonában! 

Biblia olvasáshoz ajánlom 

• Olvasás előtt ürítse ki lelkét és értelmét minden rossz gondolattól és indulattól. 
• Felkelteni a vágyat, hogy értsem is, amit olvasok. 
• Rövid imádsággal vegyem fel a kapcsolatot Istennel (kapcsoljam hozzá a lelkemet) 
• Nagy figyelemmel kövessem, amit olvasok, helyezzünk minden szót a nyitott 

szívünkbe, és figyeljem meg, mi tapad hozzá. 
• Addig olvasson, kutasson, amíg valami el 

nem éri a szív mélyét 
• Lassan kell olvasni, ( nem kapkodva, 

hogy minél hamarább túl legyek rajta.) 
• Amikor a lelkem megtalálta a táplálékot, 

nem muszáj tovább folytatni az olvasást. 
Amikor a lélek rátalál, teljesen lenyűgözi, 
ottmarad. 

 
• Mit, mikor olvassak? 
• Az Isten igéjét kutatni a legjobb idő: a 

reggel, de a nap bármely óráján 
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Gyűjtések 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezésének megfelelően a 2019. esztendőben 
a következő időpontokon tartunk különleges szándékokra gyűjtéseket: 

• Katolikus iskolák javára: február 24. 
• Szentföldi zarándokhelyeknek: április 7. 
• Papnevelés céljára: április 28. 
• Péter-fillérek: június 30. 
• Missziók számára: október 20. 
• Karitász javára: november 24. 

Kérésztélé s: 32   Esku vo : 4 Témété s: 12 Elso a ldoza s: 12 

Anyako nyvi statisztikai adatok 
a 2018-as é vro l 

STÓ-
LADÍJSZABÁS 

2019  
Összeg Pap Kántor Sekrestyés Templom 

Szent Liturgiák 2.500 1.400 500 300 300 

Esküvők 30.000 16.000 8.000 3.000 3.000 

Temetések 20.000 10.000 6.000 2.000 2.000 

Sírkő megáldása 4.000 2.000 1.400 300 300 

Harangozás 1.500 --- --- 500 1.000 

Panachida 500 200 100 100 100 

Hramota 1.000 500 300 100 100 

Paraszt-
áz,templom 

3.500 2.000 900 300 300 

Par,templomonkív
ül 

4.000 2.400 1.000 300 300 

Anyakönyvi 
keresés 

1.000 500 --- --- 500 

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges. 
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Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va runk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2019. január 07. Versek ringatók feldolgozása 

2019. január 08. A család lassan kimegy a divatból 

2019. január 10. Szalvéta technika (dekupázs) 

2019. január 10. Baleset és munkavédelemi oktatás fontossága (vegyszerek helyes 
használata, eszközök használata) 

2019. január 11. Remete Szent Antal – Isten legyen az életem közepe 

2019. január 12. Házasság- közösségben való élet 

2019. január 20. Máriazell 

2019. január 21. Gyermekrajzok készítése / A liturgiára való otthoni készület. 

2019. január 27. Szembesülés a halállal- hogyan segíthetek 

2019. január 28. Tesztelje magát, mennyire készült fel az iskolába visszatérni. 

2019. január 29. A pap, mint barát 

2019. január 31. Neves személyek, Egyházi személyek 

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 
Projéktazonosí to  sza ma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007 

MEGHÍVÓ 
Az EFOP 5.2.2. „Transznacionális együttmű-
ködések” című projekt nevében az Encsi 
Görögkatolikus Parókai tisztelettel meghívja 
Önöket a Transznacionális együttműködés 
megvalósítása az Encsi Görög Katolikus 
Egyházközség szervezésében Konferenciára. 

Meghívottak: 

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

- egyházközségek által fenntartott 
szervezetek, egyesületek és alapítványok 
munkatársai 

- határon túli együttműködő partnerek 
képviselői 

 

PROGRAM: 
15:30 - 16:00  Regisztráció 

16:00 - 16:10  Megnyitó beszéd 

16:10 - 16:40  „Transznacionális együtt-
működések” projekt bemutatása 

16:40 - 17:10  Transznacionális együtt-
működés megvalósításának tapasztalatai 

17:10 – 17:40 Kávé szünet 

17:40 – 18:10 Transznacionális együttműkö-
désben 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 

21.00 – 21:30 Értékelés– konferenciazárás 

2019. 01. 06. 15
30

 -21
30

 Konferencia  

Helyszín: Holdfény panzió konferencia terme; 3849 Forró, Fő u. 195, 
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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 

2019. január  Encs (kompetenciafejlesztő tréning) 

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 

Január 1.  Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete 

Január 4.  péntek 6.00 Utrenye, királyi imaórák, szigorú böjt 

Január 5.  Vízkereszt előestéje, bűnbánati nap, 17.00 Encs Nagy vízszentelés 

Január 6.  Vízkereszt   

Január 6.  Jótékonysági vacsoraest 

Január 20. Csaba testvér Encsen- 18.00 Szentmise és elmélkedés 

Január 30.  Role koncert Encsen 

Január 6-20.  Házszentelések ideje- kérem a személyes egyeztetést!    

Január 30. hétfő A három főpap ünnepe 17.00 Szent Liturgia 

Január 20-28. Ökumenikus imahét A 2019-es imahét témáját a Indonézi 
keresztények dolgozták ki, mottója: „Az igazságra és csakis az igazságra 
törekedj…” (Vö.: MTörv/5Móz16.18-20).  
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Ido  arra, hogy a bu nba nat mé lysé gé ré éljussunk 

 Zakeus vasárnapjával kezdődik a konkrét felkészí-
tés. Már korában a vízkereszt utáni vasárnap, az egy-
ház megértette szükségességét a bűnbánatnak. Ami 
nem tartozik a természetünkhöz, s ezért a készségét ki 
kell alakítani. Krisztus megkeresztelkedése utáni első 
szavai: „Térjetek meg, mert itt van, megérkezett Me-
nyek országa!” Miért? Mert a megkeresztelkedésünk 
után is van kísértésünk és ezt legyőzni, ennek véget 
vetni csak a bűnbánattal lehet, megtéréssel. Ahhoz, 
hogy megértsük a bűnbánat jelentését és természetét, 
ahhoz meg kell érteni, az ezt kiváltó okot: a bűnt. A bűn, 
amely célt tévesztet életet jelent. A kísértés három sza-
kaszból áll: Először feldob egy gondolatot-gonosz gon-
dolatot. Másodszor elkezd a gondolat szórakoztatni és 
elkezdek a vonzásába kerülni, addig amíg már nem tu-
dok neki ellen állni. Harmadszor megcselekszem azt a 
gondolatot, ami szórakoztat. A bűnbeesésnek ez a fo-
lyamata. 

 A bűnbánat is három szakaszból áll. Először is 
megszúrja a lelkiismeretünket az a rossz és gonosz tett, 
amit megtettünk. Másodszor, le kell győzni magunkban az ellenállást, amivel felmentenénk 
magunkat, vagy másokat hibáztatnámk és harmadszor megtenni, amit a lelkiismeretünk dik-
tál. A bűnbánat nemcsak egy gondolat, ötlet, hanem egy művelet. A megtérés az értelemnek 
olyan gyakorlati változása, amely látható módon, életmódváltozást okoz. Gyakran vagyunk 
úgy, hogy gyónni megyünk és újból ugyanazt gyónjuk, mint korában. Úgy tűnik, mintha nem 
lenne előrelépés, rosszat tettünk, de már megint, nincs könny, nem tudunk rajta sírni, nincs 
a bánatunknak mélysége, hogy változtatni kellene életmódunkon. Nem szabad elveszteni a 
reményt, nehogy kétségbe essünk. Mert a démonaink itt lendülnek támadásba, el akarják 
hitetni a gondolatot, hogy úgysem tudjuk jól megbánni bűneinket, minden erőfeszítésünk hi-
ábavaló. Ha jövünk gyónni, mondjuk el: gyengék vagyunk, már megint rosszat tettünk, hi-
ányzik belőlünk a bűnbánat mélysége. Mivel az Evangélium mondja, hogy meg kell bocsás-
sunk, még pedig hetvenszer hétszer, vagyis folyamatos bűnbánatra van szükségünk, ami 
végül meghozza majd a könnyeket, a bűnbánat mélységét. Ha eljutunk a bűnbánat mély-

ségéig, elérkezik a Mennyek országa. 

 Először is a mennyek országa maga Krisztus, aki ezeket a szavakat mondja, aki az em-
berek előtt áll, itt van, elérkezett, előttünk áll. Másodszor, most is itt áll előttünk 
(karnyújtásnyira). Itt és most, csak attól függ, hogy készek vagyunk e befogadni Krisztust és 
az Ő szentségeit. Hála és kegyelem, kell, hogy mindnyájunkat elöntsön a Krisztusra találás 
öröme. Ebbe az örömbe, akkor tudunk belépni, ha a bűnbánat mélységének állapotába va-
gyunk. Az Mennyek országa öröm, a létünk elégedettsége, mert Istennel vagyunk, a jól-lét 
nyitott mindazok számára, akik elfogadják Krisztust, az Isten Igéjét. 
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 Fokozatosan készít fel a megtérésre, megismerjük vasárnapról vasárnapra az alapfo-
galmakat, ami egyre mélyebbre mutat bennünk, még nem rátalálunk arra, az ajtóra, ami Is-
tenre nyílik. Ilyen témák tárulnak elénk: megtérés, alázat, igaz élet, bűnbánat, ítélet. megbo-
csátás. 
  
Február 3. Zakeus vasárnapja- az ember képes megtérni, de csak Jézus közelébe.(face to 
face) 

  
Február 10. A vámos és farizeus- az alázat kulcsfontosságú hozzáállás a bűnbánatra ju-
táshoz. Pontos helyzetfelismerés, értékelés és cselekvés. Ezt követő héten nincs böjt előír-
va. 
  
Február 17. Tékozló fiú- vissza kell térnünk a bűn okozta száműzetésből. Megmutatja ke-
gyelmét az Atya, azzal, hogy tárt karokkal várja vissza az eltévedetteket. Tisztítsuk meg ma-
gunkat a bűnöktől és menjünk haza. A hazatalálás örömteljes, gyere bátran. Következik a 
hét, melynek szombatján először emlékezünk közösen halottainkra. Koliva ételt hozzunk 
szentelni, a Hramotás könyvbe megújítjuk elhunytjainkért végzet imádság szándékát. Az 
egyházban kifejezzük szeretetünket, hiszen emlékszünk rájuk, mert még mindig szeretjük 
őket. 
  
Február 24. Ítélkezés vasárnapja (húshagyó) Az 
utolsó ítélet kerül szemünk elé, felébresztve ben-
nünk a az egyéni felelősséget. Felelősséget a sze-
retetre. Nem ítélkezünk mások felett. Héten el-
hagyjuk a tejtermékeket 
  
Március 3. Megbocsátás vasárnapja (vajhagyó)-
 Hogyan kell megbocsátani másoknak, ha már Is-
ten ilyen nagylelkűen megbocsájtott nekünk Jézus 
Krisztusban, mert így tudjuk megtörni a bűnös haj-
lam láncolatát, amit Ádámtól és Évától örököltünk. 
  

Március 4. Nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap- 

az egyház a kimeríthetetlen bölcsességével aján-

dékoz meg, hogy fokozzuk a lelki növekedést a 

böjt, imádság, istentiszteletek által. Ha követed az 

egyházad iránymutatását, megtartod a böjti időt, 

intenzívebbé teszed az imaéletedet és gyakrabban 

mész a templomba, akkor egyre közelebb kerülsz 

Istenhez és megnyitja a bűnbánat ajtaját. 

Pacsai János  
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Varga Rita rovata 
Olvassunk ko nyvékét! 

Éva Petrik könyvében olvastam Regina 
ősszel tulipánhagymát ültetetett a kertben. 
Amit elolvadt a hó naponta figyelte a zöld 
levélke növekedését. Rövidesen megjelent a 
bimbó. Egyszer, amikor az iskolából jött haza 
édesanyja már a sarokról hallotta a lármáját 
hirtelen elhallgatott majd lábujjhegyen lépett az 
édesanyjához: Anya súgta egészen halkan –a 
tulipán virágzik. Aztán elmerülve guggolt a 
virág mellé és mindkét kezét védően emelte 
föléje. 

Ahogyan a technika csodái elárasztanak, 

elfelejtünk csodálkozni. A hétköznapi dolgokat 

nem tudják tisztelni, szemlélni megszűntünk  

ntenzíven figyelni. Aki csodálkozni tud, 
rendelkezik azzal a képességgel, amely a 
hithez szükséges: hogy ne csak a külső 
formákra figyeljen, hanem megsejtse, ami 
ezek mögött van. A csodálkozásban megnyí-

lik az ember számára a mélyebb valóság. 

A gyermek közelebb állnak az 
ősforráshoz. Van tőlük tanulnivalónk. A 
gyermekek képesek a bennük lappangó ké-
pességeket feleleveníteni. 

VERS- NEMCSAK GYEREKEKNEK 

Január 

Év elején január, 

mindig hócsizmában jár. 

Jeget, havat csalogat, 

hóvirágot bontogat. 

 

Jég bajusza, jég szakálla, 

hegyet-völgyet mind bejárja. 

Hideg szél a kísérője, 

cinkét fog az orrod tőle. 

„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 


