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VI. é vfolyam 5.sza m 2019. ma jus 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

A világ legnagyobb értéke 

az áldás, ez azt jelenti, hogy 

szeretetembe fogadlak, ar-

ra indít, hogy szeressük és fo-

gadjuk be őt. Ezt a ………                                       

2. oldal 

…Ha azt mondod: „olyannak 

szeretlek, amilyen vagy”, nem 

igaz! Mert, ha valóban sze-

retsz, többnek látsz, mint 

amilyen vagyok. Ha szeretsz  

6. oldal 

Feladatunk a világ átalakítása  Varga Rita rovata: ... 
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Feladatunk a világ átalakítása  

 A világ legnagyobb értéke 

az áldás, ez azt jelenti, hogy 

szeretetembe fogadlak, arra 

indít, hogy szeressük és fogad-

juk be őt. Ezt a befogadást je-

lenti, hogy itt vagyunk a temp-

lomban és várjuk Isten jelenlé-

tét. Feleltünk a hívásra, össze-

gyűltünk, Egyház lettünk. A várás öröme kifejeződik az énekben, 

a rítusban, a liturgikus ruhákban, a tömjénfüstben, a liturgia min-

den szépségében. A Liturgia által az ember ismét az lesz, ami Is-

ten elhatározása szerint volt, és amire kiszemelték őt.  

A békecsókban meg kell valósítani azt a szeretetet, amit be-

lénk öntött. Krisztus jutatta vissza azt a szeretetet, amit a bűn-

beeséssel elveszítettünk, és most az Egyház adja, ez az ő ado-

mánya nekünk. Az Egyház a szeretet által épül, és ezen nyugszik. 

Csak a szeretetnek van teremtő és megváltoztató ereje.  

Az anafora, szívünk felemelése az Egyház mennybemenetele. 

A kenyérrel és a borral történik „valami”, mert előbb velünk, az 

Egyházzal történik valami.  

Követjük Krisztust mennybemenetelével, hogy Országának 

asztalához ültessen. Téren és időn túl vagyunk, hogy ez megtör-

tént velünk, történik a kenyérrel és borral valami. Ha az ember 

Isten trónja előtt áll, megszabadulva minden bűntől és visszanyer 

minden örömöt, csak hála van a szívében. Isten a teremtéskor 

szól, azóta várja a válaszokat, és a válasz a hála. „Adjunk hálát 

az Úrnak!”, mert nekünk adományozta a mennyet.  

A közösség fenntartás nélkül csatlakozik a haladáshoz. 
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„Senki ne vegye magához, míg nem imádja Krisztust” /Szent 

Ágoston/Összegyűltünk, és most belépünk Isten dicsőségébe, 

Krisztusban visszatérünk Istenhez. Az igehirdetésben, mint ma-

gában az Igében átalakító erő van. Az igehallgató emberből csinál 

a Szentlélek templomot. Nemcsak a feltámadást hirdeti nekünk, 

de az Úr napjának kezdetét. Jézus Krisztusban lett Isten a mi Is-

tenünk. Ő tökéletes engedelmességben, szeretetben, hálaadás-

ban, ajándékozta – áldozta fel magát. A szeretet ad a szerető 

lénynek értéket, határozza meg értelmét, ad neki életet. Krisz-

tusban tesszük, mert Ő mindent átadott Istennek. Az Egyház 

azokból áll, akiket Krisztus befogadott az eucharisztikus életébe. 

A megemlékezés a szeretet aktusa, a kenyeret és a bort odavinni 

az oltárhoz, az embert visszahelyezni Istenbe. Krisztusban új lé-

nyek lettünk, akit lehet szeretni, lehet rájuk emlékezni. „Életetek 

Krisztussal el van rejtve Istenben” /Kol 3,3/. A kenyér és a bor 

befedve, elrejtve.  

Te, aki vallásosnak tartod magad, nem mehetsz be Isten orszá-

gába, mert soha nem fogadtad be Isten igéjét, mely megváltoz-

tatott volna. Nem változott meg a szíved: 

Zarándok utak, melyről úgy tértél haza, hogy nem változott meg 

a szíved. 

Szegényeken segítettel, de nem változott a szíved. 

Szent Antal perselybe tettél, gyertyát gyújtottál, de nem válto-

zott a szíved, Máriapócson voltál, de nem változott a szíved… 

Könyörgéseket végeztettél, de nem változott meg a szíved. 

Figyelsz arra- talán szigorúan is-, hogy betartsd az általad vá-

lasztott vallási formákat, de nem változik a szíved. 

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 
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Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va runk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2019. május 02. Csapadékvíz felfogása 
2019. május 05. idős gondozás – egyház kapcsolata 
2019. május 06. A házasság szentsége 
2019. május 07. Ne szólj szám nem fáj fejem 

2019. május 09. Egészséges életmódra nevelés 
2019. május 10. A Biblia a férfi és a nő teremtéséről 
2019. május 10. Szent János evangélista 
2019. május 20. Milyen nevet adjunk születendő gyermekünknek 
2019. május 27. Miért választottam/ válasszam az egyházi iskolát? 
2019. május 28. Pap, mint cigányok hitoktatója 

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 

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

2019. május 04. Műhelymunka  
2019. május 08. Műhelymunka  
2019. május 10-12. Képzés 
2019. május 13. Műhelymunka  
2019. május 17. Műhelymunka 
2019. május 24. Műhelymunka  

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. május 02. PROGRAM MEGBESZÉLÉS  
2019. május 11. Kertművelők (Kaláka csoport) 
2019. május 25. Kertművelők  

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 
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ESEME NYNAPTA R 
 Május hónap minden estéjén 18.00 órától Parakliszt 
végzünk, imádságos könyörgést az Istenszülő Máriához. Ki-
véve a vecsernyés napokat! 
Máj 05. Édesanyák köszöntése 
Máj 11. Családi nap  
Máj 14. Kerületi esperesi gyűlés Ináncson 
Máj 19-23. Lourdesi zarándoklat, vasárnap helyettesít: Sze-
pesi Szilárd baktakéki parókus 
Máj. 29. Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 
Máj 30. Áldozócsütörtök - Urunk mennybemenetel- vasárnapi liturgikus 
rend 
Máj 31-jún 3. Csíksomlyói zarándoklat, pápalátogatás, vasárnap helyet-
tesít: Szepesi Szilárd baktakéki parókus 

Nevelőszülő hálózat számára  

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! 

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

2019. május 29. szerda 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János atya 

a lelkiismeret neveléséről  

Hirdetmény  
-  Az Új evangéliumos könyv bekötésére várjuk nagylelkű 
adományaikat. (4 darab, filiák is) 
- Nyári táborainkba várjuk gyermekeik és unokáik jelentkezé-
sét. 
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„A legkiválóbb adomány a szeretet” 

(1Kor13) Müller Péter Szeretetkönyv 

„ …Ha azt mondod: „olyannak szeretlek, amilyen vagy”, nem 

igaz! Mert, ha valóban szeretsz, többnek látsz, mint amilyen va-

gyok. Ha szeretsz valakit, fölfelé nézel rá. Minőségileg többnek 

látod. Mai kifejezéssel azt mondanánk, hogy a szeretet nem ob-

jektíven lát. Aki szeret, az nem a szemével, hanem a szívével lát. 

Lappangó, mások számára nem látható tulajdonságokat vetít rá a 

szeretett lényre. Lehet, hogy egyáltalán nincsenek is meg benne. 

Csak ő látja. A szívünk mindig az” égi” felé néz. Amíg szeretek 

valakit, fölfelé nézek rá. Belenézek a szemébe, s nagyon magasra 

látok bennük…Vigyázz,nincs hazugabb szó, mint az „elfogadás”. 

Egy kertet sem „ fogadok el”, ha gazos, ha teli van szeméttel. Egy 

kutyát sem, ha loncsos, bolhás és büdös. Bármit és bárkit, ha 

szeretek: gondozom. Mert „ fölfelé „ látom! És oda akarom emel-

ni, ahol látom... Aki nem fölfelé néz, az nem szeret.” 

 Müller Péter könyve őszinte önvallomás, gazdag tanítás, az olva-

só szeretetét keresi. A szeretetről beszélni egyedül nem lehet. A 

szeretet a legnagyobb szavunk, minden örömünk és gondunk 

mögött ez az egyetlen szó rejlik. 

„Szólhatok az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 

bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet 

prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a 

tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet 

nincs bennem, mit sem érek.” ( Kor13) „ szeretet a legnagyobb 

sötétségen is átsegít” /Flash/ 

Varga Rita rovata: Olvassunk ko nyvékét! 
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A CSACSAGÓ 

 

Csacska-locska  

patakocska, 

kövek között 

bukdácsolva 

azt hiszi, hogy 

elszalad, 

folyton folyvást 

itt marad. 

 

Gólyahír 

Gólyavirág, 

gólyahír, 

nagyvilágban 

mi a hír? 

 

Zöldbe borul 

rét s berek, 

közeleg a 

kikelet. 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 
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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 

Családi Nap Jöjj és láss 

 Parókiánk elhatározta, hogy előadásokkal, főzéssel, vetélkedővel 

egybekötött Családi Napot tervezünk. „Jöjj és láss címmel. Célunk: Csa-

ládok megismerkedése, kapcsolatok erősítése, periférián élő családok 

lelki megerősítése, beilleszkedésük segítése.  A fő téma: a munka. Encs 

város támogatásával valósul meg! 

Időpont: 2015. május 11. szombat Helyszín: Gagyvendégi, a parókia 

lelkigyakorlatos és képzési helye 

 

 

Tervezett program: 

9.30  Gyülekező Főzés in-
dítása 
10.00  Paraklisz 
11.00 Előadó: Pacsai Já-
nos 
12.00 Kézműves foglalko-
zás, Ügyességi vetélke-
dők, Kötélhúzás 
13.00 Ebéd 
14.00 Családi sport lehe-

tőségek  


