„Jojj és lass!”

VI. évfolyam 7.szam 2019. júliús

Dicsoség Jézús Krisztúsnak!
Varga Rita rovata: ...

Milyen mély a mi hitünk?

Jézus Krisztus, a mi Istenünk,

Miért jó, ha valaki hisz? Ha az

Urunk és Megváltónk lett a

Isten mindenható, miért van

föltámadás által. A föltámadás

ez a sok gonoszság a földön?

Isten kozmikus

………

Küld szenvedést az Isten? ……

2. oldal

7. oldal
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Milyen mély a mi hitünk?
Jézus Krisztus, a mi
Istenünk, Urunk és Megváltónk
lett a föltámadás által. A föltámadás Isten kozmikus győzelme a halál és a bűn erői fölött.
Az életünket meghatározza a
szentségi élet, az Újszövetségi
Szentírás, az egyházi fegyelem
és aszkézis. A Szentírás a hitünk, értelmünk táplálója. Az
Egyház folyamatosan sarkall
bennünket, hogy tápláljuk magunkat ezekkel a szavakkal.
Az Egyház minden érzékünkön keresztül megnyit bennünket Isten Országára. Eljött a Logosz, hogy lelkünkbe fényt gyújtson, és a Logika által a belső élet mesterévé tegyen. A Szentlélek lakóhelyévé válunk, akit a mi Urunk Jézus Krisztus küldött a mi szívünkbe.
S a Lélek, aki feltárja nekünk Krisztus igazi arcát. Az imádság az Istennel való
beszélgetés kommunikációjává válik. Az ima olyan terápiává válik számunkra,
amely elvezet bennünket a theózishoz. „Isten emberré lett, hogy mi, emberek
istenivé lehessünk”. Az Egyház egy olyan kórházzá lett az emberek számára,
hogy a beteg, sérült lelkek meggyógyuljanak, s nem egy tárgyalóterem, ahol az
ítéletet meghozzák. Szentségek által folyamatosan éled lelkünknek a gyógyulása. A rosszhiszeműség, a rossz gondolatok ártanak nekünk, amiből ki kell
gyógyulnunk. A bűn elszigetel bennünket, és nem a szabálysértés a lényeg ebben. Mi választhatna el bennünket az Élet Forrásától, és akadályozhatna meg
abban, hogy Isten szándékában azok legyünk, akivé gondolt minket? Szent Iréneusz a II. században már azt mondja: „Isten dicsősége az emberben teljes
mértékben megvalósul”. A hit vezet minket ebbe az irányba, hogy mindnyájan
együtt vagyunk tagjai Krisztus kozmikus testének. Nem elszigetelve ment meg
bennünket az Isten, hanem abban a közösségben, amelyben életünk elválaszthatatlanul egymásba fonódik.
A szentek közössége az, amely megtapasztaltatja velünk, hogy korábbi korok szentjei is össze vagyunk kötve egy családdá. Szent Izsák a könnyeket Isten
ajándékának tekinti, ebben az érzékenységünkben tapasztaljuk meg: Krisztus az
élet. Ha azt mondjuk, hogy hiszünk, de nem adunk egy pohár vizet vagy ételt az
éhes embernek, ez nem jó. Szent Izsák is gyakran sírt, amikor látta az emberek,
az állatok, a teremtés fájdalmát és szenvedését. Az életben az emberben integrálni kell a gondolkodás és a szív képességét, és ez a folyamat nem egyszeri,
hanem folyamatos megtisztulást, megvilágosodást kíván, amíg a Szentháromság
közösségébe be nem lépünk.
Pacsai János parókus
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Csíksomlyó, az egymásra találás zarándokhelye
A csíksomlyói búcsú a székelyek középkorieredetű fogadalmi zarándoklata,
amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által
minden év pünkösdjén, több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó kegytemplomában és szabadtéri szentmise a
közeli Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben.
A római katolikus egyház hívei Csíksomlyón teljes búcsút nyerhetnek, ugyanis az
a bűneit megvalló és bűnbánatot tanúsító hívő, aki a gyónás szentségének kegyelmi állapotában meglátogatja a kegyhelyet és ott meghallgatja a szentmisét,
az elnyeri a bűnei megbocsátása után visszamaradt büntetések teljes elengedését is. A ferences rend obszerváns ága által alapított Máriakegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor, a sugárkoszorúval
övezett Mária, aki a földgömbön és a holdsarlón áll, feje körül tizenkét csillagból
álló glória. A holdsarlón egy emberarc van. Jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkét
szoboralak fejét korona díszíti. A 227 cm
-es, aranyozott, festett hársfa szobor
eredetileg egy szárnyasoltár központi
alakja lehetett. A kegyszobor keletkezésének időpontja a 16. század eleje.
Az 1990-es évekre a kegytemplom és a
körülötte lévő térség nem tudta már befogadni a több százezerre duzzadt búcsúsok tömegét. Ezért 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében
és azóta oda irányítják a keresztaljákat
(kereszt alatt vonuló, templomuk zászlója és a településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándokcsoportokat) és
a világ különböző részeiből érkező hívők csoportjait.

Medjugorje, a békesség zarándokhelye
"Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és
tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb
tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől és
az Ő kegyelmétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, hogy szeretettel és bátran tegyetek tanúságot és buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varúnk!
Hélyé: Kozosségi térém
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

július
július
július
július
július

04.
08.
11.
15.
27.

Kapcsolatkeresés termékfelvásárlókkal
Gyermekek hogyan szolgálhatnak az oltár körül
Szörpök készítése
Tanulás két tanév között
Családi nap

Projékt címé: ”Vissza az alapokhoz”
Projéktazonosíto szama: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007
2019. július 25.
2019. július 28. Megbeszélés

Projékt címé:
Transznacionalis égyúttmúkodésék mégvalosítasa az Encsi
Gorogkatolikús Egyhazkozség szérvézésébén
Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

július
július
július
július
július

03. Projekt megbeszélés
Foci bajnokság gyerekeknek
8-12. Befogadó falu tábor gyerekeknek I.
22-26. Befogadó falu tábor gyerekeknek II.
26. Kertművelők megbeszélés

Projékt címé:
„Múvéljúk kértjéinkét! –
généraciok égyúttmúkodésé az
Encsi Gorogkatolikús Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
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ESEMENYNAPTAR
Július 11. Családi nap II. Munkatársak lelkigyakorlata Gagyvendégiben
Július 21. Illés próféta búcsúja (A Miskolci Egyházmegye búcsúja) Este 18- kor lesz
a Szent liturgia Encsen
Július 26 -29. Zene tábor
Július 27, Családi nap III. kézműves vásár
Augusztus 1. Mézszentelés

Nyári szabadságom alatt Gocsik József szepsi parókus atya helyettesít. Ügyintézés a parókián 7-8 óráig, vagy a szokott telefonszámon! Pacsai János parókus
2019. július 21. Máriapócsi zarándoklat Illés próféta búcsúja
(Jelentkezni lehet Kovácsné Marika néninél)
Az Ifjúsági Iroda nyári programjai:

Ifjúsági zarándoklatok:
Július 18 - 21. 22+ Útonlevők Gyalogos Zarándoklat,
Ifjúsági Irodáról röviden:
Az Ifjúsági Iroda munkatársai: Salai Szabolcs atya, Mozga Mariann, akikhez bátran
fordulhatnak az Atyák és a fiatalok további információkért. Az Iroda nyitvatartási
rendje: Hétfőn 12:30 - 16:30 és Szerdán 12:30 - 17:30 Elérhetőségeink: 3526 Miskolc, Szeles utca 35. email: ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu Facebookoldalunk: https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/

Nevelőszülői hálózat számára
Imádkozzunk együtt, a ránk bízott gyermekekkel, imádkozzunk együtt minél többször és tanítsunk nekik új imákat!

Esti ima gyerekeknek
Én Istenem, Jóistenem,
Lecsukódik már a szemem.
De a tiéd nyitva Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám!
Vigyázz kedves Szüleimre,
Meg az én Testvéreimre,
Mikor a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.
Ámen.
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Családi Nap II.

A parókia munkatársainak családi nap
július 11-én Gagyvendégiben

(Egyházmegyei támogatással)
16.00 Gyülekező, főzés indítása
17.00 Paraklisz
17.30 Elmélkedés: Munka és lelki élet
18.00 Kézműves portékák, családi pingpong verseny(hagyomány
teremtés)
19.00 Vacsora

Hirdetmény

- Az Új evangéliumos könyv bekötésére várjuk
nagylelkű adományaikat. (4 darab, filiák is)
- Nyári táborainkba várjuk gyermekeik és unokáik
jelentkezését!
- Segítsék nyári táborainkat adományaikkal!
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Varga Rita rovata: Olvassunk könyveket! Ablak a végtelenbe

Böjte Csaba gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről…

Miért jó, ha valaki hisz? Ha az Isten mindenható, miért van ez a sok gonoszság a földön? Küld szenvedést az Isten? Miért született meg Jézus a földre?
Szüksége van –e az embernek az egyházra? Irigyelné az Isten a jót az embertől?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatunk választ egyszerű, mindenki által értelmezhető nyelvezettel kifejtett gondolatokat olvashatunk Csaba testvér írásában. Erkölcsi és hitbeli igazságokat, jelent az olvasó számára, táplálékot a lélek
számára, a szeretetre éhes emberek a könyv olvasása során közelebb juthatnak
az igazi megoldáshoz a boldogsághoz.
„Életünk célja, hogy csendesen, szeretettel felnőjünk oda, hogy a Három Isteni Személlyel egy asztalhoz ülhessünk…
Próbáljunk mi is közösségben élni, mert a Szentháromság egy szeretetteljes közösség, amelybe bennünket is meghívtak. Csak ebbe a közösségbe besimulva teljesedhet ki a mi életünk…
A szülői szeretet hasonlít leginkább a krisztusi szeretethez: az édesanya nemcsak világra hozza, dajkálja, babusgatja gyermekét, hanem felneveli, feltarisznyálja és útnak indítja. Ha szükséges beadja a keserű pirulát, szeretettel inti és a
helyes irányba terelgeti magzatát…
Amikor haraggal, gyűlölettel vagyunk egymás iránt, áskálódunk és rágalmazunk, akkor nem a Szeretet Istenének befolyása alatt vagyunk, hanem a sötétség,
félelem, a bizalmatlanság, a kishitűség útján járunk. Akkor a gonosz lélek munkálkodik a mi szívünkben…
Úszni lehet fél kézzel is, de ha az eszközöket, amelyeket Isten felkínált- beleértve a szentségeket, a Szentírást-, nem használjuk, nehezebben érünk célba…
Az Isten számára jó dolog jónak lenni, és a jótett, a jóság örömét szeretné
fölkínálni nekünk, mint egy jó édesanya, aki a finom étel ízét szeretné megosztani
a gyermekével, és föltálalja szép fehér asztalon… „Jónak lenni jó, rossznak
lenni rossz” / Böjte Csaba/ Jó dolog jónak lenni! Jót tenni jó dolog! Az az ember,
az a közösség, vagy nép, mely képes jóságos lenni, jót tenni együtt, az boldog,
felszabadult. A szeretet, a jóság, az irgalom erőt ad, szabaddá tesz, szárnyakat
bont. A harag, a gyűlölet, az erőszak, mint egy nehéz málha, zsák, ránehezedik
az élet útját járó személyre, népre.
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Családi Nap III.

Családi nap július 27-én szombaton Családi nap
koncerttel Gagyvendégiben
Időpont: 2017. július 27. szombat

Helyszín: Gagyvendégi képzési központ
Tervezett program:
9.00 Gyülekező Főzés indítása
10.00 Paraklisz
10.30 Előadások: A népzene nevelő hatása, A kápolna szentjeivel való
ismerkedés
12.00 Ebéd
13.00 Kézműves portékák, helyi termékek, termények vására- megnyitó
15.00 Közös imádkozás
16:00 Népi játékok, ügyességi
vetélkedők, kötélhúzás
17.45 Pincében kialakított sóbarlang megáldása.
18:00 Koncert, utána agapé

„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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