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VI. é vfolyam 6.sza m 2019. jú niús 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zús Krisztúsnak! 

Keresztények elmondhatjuk, a 

Szentháromság a mi társadalmi 

programunk. A Pünkösd ünnepe, 

amikor a Szentlélek leereszkedik, 

akkor teljessé válik a Szenthárom-

ság kinyilatkoztatása ………                                       

2. oldal 

Ez a könyv nem a trianoni béke-

szerződés történetéről szól. Talán 

még a területi veszteség mértéke 

sincs leírva benne. E könyv kísérlet 

arra, hogy megértsük: milyen se-

beket ……    7. oldal 

A Szentháromságban való hit .. Varga Rita rovata: ... 
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A Szentháromságban való hit a legértékesebb kincsünk  

Keresztények elmondhatjuk, a Szentháromság a mi társadalmi prog-

ramunk. A Pünkösd ünnepe, amikor a Szentlélek leereszkedik, akkor tel-

jessé válik a Szentháromság kinyilatkoztatása és a Szentlélek felöleli az 

élet minden területét. 

A húsvét ünnepe mindig együtt jár a természet ébredésével, nemso-

kára érkezik a nyár, a nap fénye és melege mindent átjár, ezért lett a 

Krisztus jelképe a Nap, Ő az Igazság napja. Ez nem véletlen, hiszen Krisz-

tus feltámadása az emberi természet újjá teremtése, ahol a természet is 

megújul és örül, részt vesz a mi örömünkben és az optimizmus felé terel 

minket. 

Innen kell kiindulni, amikor azt állítjuk, hogy a Szentháromságban va-

ló hit jó mindnyájunknak, oly annyira, hogy amikor keresztelkedünk és be-

oltódunk Krisztus testébe, a Szentháromság nevében tesszük (Atya és Fiú 

és Szentlélek) Ezt a Szentháromságban való hitet, mint egy kis mustármag 

elrejtjük a szívünkben és az egyházi élet segít abban, hogy felnövekedjen 

bennünk. Nem könnyű értelmileg elfogadni, hogy egy Isten van, Aki három 

személy. Hogyan lehet valami egyszerre egy és három? Ez komoly nehéz-

séget jelentett az egyházban is. Történelme során filozófiailag is tisztáznia 

kellett, - már ahogyan az ember véges értelme képes felfogni - egy végte-

len igazságot. Hisszük, hogy Isten, Aki teljesen transzcendens egészen 

más, ezért soha nem tudjuk teljesen megérteni, csak töredékes az ismere-

tünk. De az Isten teljesen immanens is, mindent kitölt, ez mindannyiunk-

hoz közelebb áll, hogy éltet minket. Ezért tudjuk, sokkal könnyebben sze-

retni Jézus Krisztust, mert teljesen ember és teljesen Isten.  Az Úr nem kí-

mél bennünket, amikor ilyen nehézség elé állít minket, mint a Szenthá-

romság titka, ami szép lassan bontakozik ki mindnyájunkban. Ezek az el-

lentmondások csak látszólagosak, hiszen lassan fontolgatva őket imádság-

ban feloldódnak. Ahelyett, hogy elutasítanánk (a hit problémáit) meg kell 

vizsgálni és úgy kell kezelni, mint meghívást. Meghívás mindnyájunk szá-

mára, hogy elmélyítsük a hitünket és elkezdjen növekedni, mert ezt a nö-

vekedést, az Isten adja. Minél közelebb kerülünk hozzá, annál erősebb lesz 

a hitünk.  

              Pacsai János 
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 Régóta vágytam Lourdesba, nem csak a kíváncsiság, hanem a gyógy-
ulás reményében is. Az uta-
zás zarándok jellege már 
előkészített erre az útra, de 
nem mindig azt kapja az 
ember, mint, amire számít. 

Ahogyan a jelenések helyén 
imádkoztam, rácsodálkoztam 
arra, hogy mennyi beteg, lel-
ki-testi nyomorúság van az 
emberekben, akiket az Is-
tenszülő szeretete, Isten ir-
galma egybegyűjtött a világ 
sok részéről. Rögtön elered-
tek a könnyeim, s látván 
őket, arra gondoltam, ha en-
gem ilyen nagy irgalomra indított a Szentlélek irányukba, hogyne könyö-
rülne rajtuk a hatalmas, irgalmas Isten. Ahogyan a tér közepén megállunk 
esténként, betegek és kísérőik százai, ezrei, és fellobban az éjszakai kör-
menet fénye, úgy érezzük, maga Mária egyetlen mozdulattal átölel mind-
nyájunkat, hogy mi emberek egymás vigasztalására tudjunk lenni. Ezért 
már érdemes élni!  

Bernadettnek 18 alkalommal jelent meg (1858.febr.-júl.): a titokzatos 
asszony, fehér ruhában, kék övvel, kezében rózsafűzér, lábainál rózsa. Az 
egyik jelenésnél kéri Bernadettet, hogy mosakodjon meg a vízben, mire ő 
a folyó felé indult. A jelenés kérte, hogy ne arra, hanem a barlangba men-
jen, ahol nem volt víz. Kereste a forrást, belenyúlt  a talajba és forrás fa-
kadt, ami azóta is nagyon sok ember gyógyulására szolgál. Bernadett is kis 
korától súlyos beteg és törékeny volt. Ő nem gyógyul látványos módon, 
majd nővérként elhatalmaskodik a betegsége és fiatalon visszaadja lelkét 
a Teremtőnek. Szűz Mária neki jelent meg s ő nem kért kiváltságos helyze-
tet, csodás gyógyulást, hanem a végsőkig szerény és egyszerű maradt és 
betegen is, teljes erejéből hirdette az embereknek Isten szeretetét. 
Megelégedett a Szűzanyával, aki Istenhez vezette őt.  

Az én lelkem szomját is enyhítette a vallásosság és a lordesi víz és  a 
zarándoktársaimmal együtt megelégedve tértünk haza: Uram jó nekünk a 
te közeledben lenni! Ez elég nekünk, ez miden gyógyulásunk forrása… Így 
lett számomra Lourdes az isteni együttérzés helye, Aki irgalmasan tekinte-
tett rám is, méltatlanra!  

             Padre Jean (PJ) 

Lourdes, az együttérzés helye  
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Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va rúnk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2019. június 06. Gyógynövénytermesztés 
2019. június 13. Szalmadíszek 
2019. június 14. Keresztelő Szent János 
2019. június 18. Rövid gyalogos zarándoklatok a Csereháti templomokhoz 

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 

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

 
Projékt cí mé: 

Transznaciona lis égyú ttmú ko dé sék mégvalo sí ta sa az Encsi 
Go ro gkatolikús Egyha zko zsé g szérvézé sé bén 

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

2019. június 28. PROGRAM MEGBESZÉLÉS  
Projekt címe: „Műveljük kertjeinket!  
– generációk együttműködése az Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével” 

Projékt cí mé: 
„Mú véljú k kértjéinkét! –  

généra cio k égyú ttmú ko dé sé az 
Encsi Go ro gkatolikús Paro kia vézété sé vél” 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP-1.3.7-17-2017-00111 
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ESEME NYNAPTA R 
 Pünkösd 

 Jún.08. Hramotás szombat (5.)  
           18.00 Szent Liturgia, utána Hramota 

           16.00 Első gyónás  
   17.30 Szent Liturgia, utána Hramota 

   19.00 Vecsernye 
Jún.09.  A Szentlélek eljövetele (Pünkösd), Lítiás ünnep 

   7.30 Méra Szent Liturgia 
   9.00 Forró Szent Liturgia 

    9.00 Utrenye 
  10.30 Szent Liturgia, Elsőáldozás, miroválás 

  14.00 Vecsernye- pünkösdi térdhajtási imák 
Jún.10. Szentháromság ünnepe  

   9.00 Utrenye 
   9.00 Forró Szent Liturgia,10.30 Szent Liturgia, 18.00 Vecsernye  

Június 16. este 18.00 Tanévzáró, hálaadó Szent Liturgia Talentumok be-

váltása a templomban. Délelőtt Alsógagyban lesz 10 órától templombúcsú, 
melyre szeretettel várják az encsi híveket és az azt követő agapéra. 

Június 17. Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kezdete. Június 29-
ig  tart az Apostolfejedelmek ünnepe előtti böjti időszak. A péntek böjti, a többi hét-

köznap pedig bűnbánati nap. 
Jún. 19. Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

Június 24. 18:00 Keresztelő Szent János születésének ünnepe – 
gyógynövényszentelés 

Június 29. szombat Péter és Pál apostolok ünnepe 

Imádkozzunk együtt, a ránk bízott gyermekekkel, imádkozzunk együtt mi-

nél többször és tanítsunk nekik új imákat! 

SZÍVEM ELSŐ GONDOLATA hozzád száll föl, Istenem. 

Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem! 

Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, 

Szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked. 

Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, 

Hogy egész nap Neked éljek tiszta szívvel, bűntelen! 

Vigasztaló, jó Szentlélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, 

Építsem a közösséget, terjesszem a szép hitet! 

Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, 

Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj! Amen. 

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

2019. Jún. 19. szerda 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János atya a 

nyári pihenés szempontjairól. 

Nevelőszülői hálózat számára 
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„Jöjjetek, akik megfáradtatok...” 

 Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva áll a 

templomunk. Az elmúlt évben az volt a tapasztalatom, hogy nem nagyon 

éltek vele a híveink, de a városba látogatók sem, pedig Encs egyik híressé-

ge a templomok utcája. A bevett szertartásokon kívül a munkatársaim ¾ 8 

kor az I. imaórát, 15 órakor IX. imaórát végzik, amibe bárki bekapcsolód-

hat. Lehet, hogy csak valamiért beszalad valaki a városba, de hazafelé be-

tér a templomba és a Jóistennel is szóba áll. Csütörtökönként hatalmas pi-

ac van Encsen, biztassuk a vidékről jövőket, jöjjenek a templomunkba, pár 

percre csendesedjenek el, pihenjenek meg, adjunk hálát az Úrnak. Meg-

hajszolt világunknak szükség van a templom csendjére, mint az otthon 

meghittségére. Ha nem szeretnénk, hogy a mentális betegségek és azok 

következményei utolérjenek, szükséges, hogy a hétköznapokban is rácsat-

lakozzunk a mi erősségünkre, Istenünkre. Az egyházunk így is gondosko-

dik rólunk, hogy megszervezi - felajánlja a lehetőséget arra, hogy minden 

nap eltölthessünk egy kis időt  Isten jelenlétében.  

             Pacsai János parókus 

 

Elsőáldozási időpontok: 

2018.JÚN 5. 16.30– szülők, nevelők felkészítője 
Elsőáldozás: jún. 9. Pünkösd vasárnap; Vizsga: jún.5 17.00. ; Első gyó-
nás: jún.8. szombat 16.00 és utána főpróba 

 

Hirdetmény  
-  Az Új evangéliumos könyv bekötésére várjuk 
nagylelkű adományaikat. (4 darab, filiák is) 
- Nyári táborainkba várjuk gyermekeik és unokáik 
jelentkezését! 
- Segítsék nyári táborainkat adományaikkal! 

Templomunk-negyedik éve -napközben is nyitva! 
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Ablonczy Balázs TRIANON-legendák 

 Ez a könyv nem a trianoni békeszerződés történetéről szól. Talán 
még a területi veszteség mértéke sincs leírva benne. E könyv kísérlet ar-
ra, hogy megértsük: milyen sebeket és milyen gyógymódokat hagyott 
ránk az elmúlt időszak. Olyan meseszerű elbeszélések születtek, amelyek 
túlélték az elmúlt több, mint kilencven évet, sőt ma is befolyásolják,  
meghatározzák a társadalom nagy részének történeti tudatát. 
 
Trianon-legendák 
 „…Egy másik élményem egy történet volt...Azért van Sátoraljaújhely-
nél a határ, mert annak idején a Csehek hajózhatónak mondták a Rony-
vát. És amikor kijött az atlant - bizottság, a „gonosz cselákok” tüzet 
gyújtottak a patakparton, pokrócot lengettek fölötte, miközben a beépí-
tett cinkosuk azt hazudta a jámbor briteknek és franciáknak, hogy amott 

megy a gőzhajó…” 
„Magyarország csak önmagával határos- ez jól hangzik, de mit jelent?” 
 
Az Apponyi –legendárium 
 „Apponyi Albert, az ekkor már hetvennegyedik évében járó kitűnő 
szónok, volt miniszter, házelnök, a magyar békedelegáció vezetője. Mű-
ködésének csúcspontja  az 1920. január 16-án , három nyelven  elmon-
dott beszéde volt, amelyben- így szól a történet- a nyilvánvaló francia 
rosszindulattal szemben brilliánsan képviselte a magyar álláspontot, oly-
annyira, hogy a brit és az olasz államférfiakat sikerült az elfogadásának 
irányába hajlítani. Francia ármánykodásra azonban a tervet minden külö-
nösebb reflexió nélkül elvetették.” 
 
Georges Clemenceau magyar menye 
 „Sokszor lehet találkozni azzal a nézettel, hogy Clemenceau azért 
volt olyan bántó és elutasító a magyar kívánságokkal szemben, mert a 
magyarokat okolta fia elrontott házasságáért. … A francia miniszterelnök-
nek valóban volt magyar menye, szerepét és jelentőségét  azonban mér-
legelni kell…” 

Ablonczy Balázs könyvéből talán sok kérdésre  megtudjuk a választ, hogy 
megértsük a  XX. századi  magyar történelem legtragikusabb eseményé-
nek körülményeit,mely mély nyomokat hagyott a magyar történeti emlé-
kezetben. 

Varga Rita rovata: Olvassunk könyveket!  
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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 

Nyári éden 

 

Piros szoknyán  

fehér petty, 

fanyar még a 

piros meggy. 

 

Leesett a fáról 

potty, 

fő a lekvár 

rotty-rotty-rotty. 

 

 

 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 


