„Jojj és lass!”

VI. évfolyam 3.szam 2019. marcius

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Az én lelki gyertyám világít-e?

A népi bölcsesség szerint ...

Nagyszombat éjjelén, úgy éjfél előtt
csendes sötétséggel vagyunk körülvéve

„A Balázs bácsi arany óraláncán

a templomban. Ahogy körül nézünk,

egy régi, vörösre kopott, vaskos négy-

szinte mindenkit ott látunk a templom-

krajcáros fityegett. Vajon miért viseli azt

ban, aki élő hittel él. A pap jön a szen-

az ormótlan jószágot, ezt a kétgarasost

télyből égő gyertyával a kezében és

Balázs bácsi? Sokszor töprengtünk rajta

énekli: „Jertek merítsetek fényt, a soha

gyerekésszel…

le nem alkonyodó világosságából, és di7. oldal

csőítsétek Krisztust, ki feltámadt halottaiból!”

2. oldal
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Az én lelki gyertyám világít-e?

Nagyszombat éjjelén, úgy éjfél előtt csendes sötétséggel vagyunk körülvéve a templomban. Ahogy körül nézünk, szinte mindenkit ott látunk a templomban, aki élő hittel él. A pap jön a szentélyből égő
gyertyával a kezében és énekli: „Jertek merítsetek
fényt, a soha le nem alkonyodó világosságából, és dicsőítsétek Krisztust, ki feltámadt halottaiból!” Az
egyetlen fényt (a feltámadás világosságát) tartja a
kezében. A láng egyik gyertyáról a másikra száll és
lassan felderíti az egész templomot. A feltámadás fénye lángba borítja az egyházat.
Már nem a sötétség uralkodik, de ez a fény nem olyan, mit a legtöbb fény, ez teljesen
más.
Első pillantásra a kezünkben lévő gyertya fénye egy kis láng, ami nem ad ki nagy
hőt, önmaga se ad nagy világosságot. Nem erős, könnyen elfújja bármilyen légáramlat.
De erről a kis lángról lehet tüzet gyújtani, olyat, amit semmi nem képes kioltani. A kis
húsvéti gyertyánkat hazavisszük, de már útközben kialszik. Van, aki otthon fújja el. Mit
tegyünk, hogy ez a kis láng igazi tűzzé alakuljon át bennünk, amit semmi nem tud elfújni? Mit tegyünk, hogy ez a láng egyre növekedjen?
Mindnyájan tudjuk, bizonyos találkozásokhoz milyen fontos a megfelelő előkészület. Persze minden vasárnap megyünk templomba, de most úgy érezzük, valamit kell
még tennünk, hogy ezek a lángocskák erős tűzzé növekedhessenek.
Vegyük például a tíz szűzről szóló példázatot. Olajlámpásaik fényénél várják, még
a vőlegény megérkezik. Öt közülük megfelelő mennyiségű olajat hozott, míg a másik
ötnek elfogyott. Az öt balga azért, hogy továbbra is égni tudjon a lámpásuk elmentek
olajat venni és közben lemaradtak a nagy találkozóról. Utána már hiába akartak bejutni, mivel felkészületlenek voltak, nem léphettek be a menyegzőre.
Fel kell magunkat készíteni arra a napra, amikor megjön Krisztus. Ha nem teszszük, olyanok leszünk, mint a balga nők, zárva lesz számunkra az ünnep. Vajon, amikor majd hazaérünk világít-e a lelki gyertyánk, vagy valami elfújja mielőtt hazaérnénk?
Itt a nagyböjt elején van, amit meg kell tennünk, hogy a feltámadás ünnepére
felkészítsük magunkat. Az első helyen van a lelkiatyánk, keressük meg, ő segíthet abban, hogy a helyes irányba induljunk el. De vannak olyan átlagos teendőink, amit minden kereszténynek meg kell tennie ebben az időszakban:
Ima- Minden jó dolog életünkben imádsággal kezdődik. Gondolj bele, ha így találkozik
velünk valaki, mennyivel értékesebb lesz ez a beszélgetés, mert több időt töltünk vele
és jobban odafigyelünk rá. Minél többet beszélünk vele, annál többet tudunk meg róla
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és szeretjük meg. Az ima beszélgetés Istennel, ráfigyelés. El kell mondani neki félelmünket, kérd meg, hogy vezessen minket, köszönd meg neki azt az áldást, amiben részesültél az elmúlt időben. Ha még nem rendelkezel imakönyvvel vegyél, legyen sajátod, nagyon sokat fog neked segíteni az imaéletedben.
Tölts több időt a templomban! Vannak, akik azt gondolják, hogy csak vasárnap kell
templomba menni. Nagyon rosszul gondolják! Nagyon gazdag a templomi szertartások
köre, mert nemcsak évi, heti, hanem napi ritmusa is van az egyházi imádságoknak, a
nagyböjtben a legkönnyebb ebbe bekapcsolódni. A nagyböjt olyan, mit egy tanulási
időszak számunkra. (vecsernye, imaórák, akathisztoszok, Előszenteltek liturgiái, halottakért végzett imádságok) Ennek egy nagyon intenzív időszaknak kell lennie, nem elég
csak eljönni, hanem aktív résztvevőinek kell lenni a szertartásoknak.
Bűnbánat/gyónás Nagyon nehéz ez ma, hiszen a keresztények sem ismerik fel és
tartják magukat bűnösnek. Pedig a gyónás szükséges a lelki fejlődéshez és ezt közvetlenül megelőzi a bűnbánat. Ne tudjuk le gyorsan egy listáról (lelkiismeret vizsgálat),
mintegy bűnlajstromot, hanem vizsgáljuk meg milyen a kapcsolatunk Istennel, majd
felebarátainkkal (akik mellettünk élnek) és önmagammal. A bűnbánat lehetőség ahhoz,
hogy visszatérjünk Istenhez és az ő szeretetében éljünk. A bűnbánatban megvallom mi
rosszat tettem és vállalom, hogy ezek ellen küzdeni fogok, hogy újra ne kerüljek bele,
kerülni fogom a bűnök útját és nem esek vissza.
Olvassuk a Szentírást! Ha még nem rendelkezik Bibliával, szerezzen be azonnal! Az
egyházi olvasmányok rendjét megtaláljuk az egyházi naptárban. Ez egész éven segít
Isten közelében maradni, felfigyelni a nekem szóló üzenetére.
Böjt Mi tudjuk, mit gondolnak az emberek, szerintük attól válnánk jobb emberré, hogy
böjti időben csak zöldségeket eszünk? A böjt valóban fegyelem. Megehetném, de nem
eszem. Erre a fegyelemre az élet minden területén szükségünk van. Sport, tudomány,
kapcsolataink, kommunikáció.
Kell, hogy fegyelmezzük magunkat lelkileg is, cselekedeteinket is és ez azzal kezdődik,
hogy mit eszünk.
Adakozás-/alamizsna Itt az ideje, hogy adjál abból, amit már birtokolsz! Felfoghatod
úgy is, mint kölcsönt, amit Isten fizet vissza. Ne csak pénzben, vagy élelmiszerben
gondolkodjál, hanem kérdezd meg magadtól, mit tudsz adni? Idődet, tehetségedet,
kincsedet, hogy Istené legyen a dicsőség, hiszen minden értékünket mi is kaptuk és
nem is olyan nagy dolog tovább adni.
Keresd meg lelkiatyádat, segít neked, hogy testre szabott legyen a készületed, legyen elég olajod. Már lassan egy éve volt húsvét, kérdezd meg magadtól ismét: Világít-e még a lelki gyertyád?
Pacsai János parókus
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

március
március
március
március
március
március
március
március
március
március
március

03.
05.
07.
08.
08.
18.
12.
12.
14.
25.
28.

Élet- örök élet.
Inkább a válás, mint a veszekedés
Növénytermesztés, kertészet
Élet az egyházban
Gábriel arkangyal- Isteni üzenet közvetítői
Szent gyónás- készület, tippek és technikák
Pap, mint püspök munkatársa
Hét mérföld Jézussal
Gyógyteák, gyógy tinktúrák
Otthoni tanulás
Kulturális területen dolgozók

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

március 19. Eredmények terjesztése széles körben
március 19. Műhelymunka
március 20. Eredmények terjesztése széles körben
március 20 Műhelymunka
március 22. Eredmények terjesztése széles körben
március 27 Tanulmány út Buzita
március 29-31 3 napos tréning
április 1. Tanulmány út Hernádvécse
április 2. Képzéshez kapcsolódó rendezvény Gagyvendégi

Projékt címé:
Transznacionalis égyuttmukodésék mégvalosítasa az Encsi
Gorogkatolikus Egyhazkozség szérvézésébén
Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
2019. március 10. Encs projekt megbeszélés
2019. március Encs kert művelők csoportja

Projékt címé:
„Muvéljuk kértjéinkét! –
généraciok égyuttmukodésé az
Encsi Gorogkatolikus Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
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ESEMENYNAPTAR
Március 4.
Március 8.
Március
Március
Március
Március
Március
Március
Március
Március

Nagyböjt kezdete - szigorú böjt, Tiszta hétfő
Csereháti esperesi kerület hittanversenye
14.00-kor Encsen
4-8. Esténként Krétai szent András
nagy bűnbánati kánonja
8.
17.00 Koliba áldás
12.
Máriapócsi Kegykép encsi látogatása
emléknapja- paraklisz
14.
csütörtök 17. 00 Halottakért végezzük a Hramotát
15.
Nemzeti ünnep- méltó megemlékezés
a hősökre Lengyelországban
15-17.
Nagyböjti lelkigyakorlat és zarándoklat
Czestochowába
17.
Vasárnapi Szent Liturgia időpontja változik
Tyukodi Attila parókus helyettesít.
25.
Vasárnap Szűz Mária Örömhírvétele,
litiás ünnep, vasárnapi rend szerint

Nagyböjt szertartásai minden hétköznapon
Szerda, péntek: 7. 00 Utrenye; Hétfő, kedd, csütörtök: imaórák 7.30
17.00 Esti imádságok (gyóntatás);
Előszenteltek liturgiája szerdán és pénteken 17.00

„Jöjjetek Atyám áldottai és bírjátok….”

Lelkigyakorlat
Indulás március 15-án, pénteken reggel 4 óra, visszaérkezés 15-án vasárnap este. A lelkigyakorlat olyan, mint egy lelki rét, ahol a virágok sokszínűsége pompázik és csak rajtunk múlik, hogy melyikhez hajolunk le! Lelkigyakorlat témája: „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok
meg.” (1Tessz5,22) Gondolataink kezelése.
A lelkigyakorlatot vezeti és jelentkezni Pacsai János parókusnál lehet.
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Elsőáldozásra felkészítő és időpontok:
2018. márc. 18. 25. ápr. 1. 8. 15. máj 6. 27. (hétfő) 16.00– gyerekek felkészítője
2018. márc. 11. máj. 13. jún. 5. 16.30– szülők, nevelők felkészítője
Elsőáldozás: jún. 9 Pünkösd vasárnap; Vizsga: jún.5 17.00.
Első gyónás: jún.8. szombat 16.00 és utána főpróba
Hramota- Halottakról való megemlékezés
Görögkatolikus templomban szombatonként 17 órakor!
Március 14 (csütörtök). Március 23. Március 30. Június 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 népi bölcsesség szerint „becsületesnek lenni nehéz, de érdemes”
„A Balázs bácsi arany óraláncán egy régi, vörösre kopott, vaskos négykrajcáros fityegett. Vajon miért viseli azt az ormótlan jószágot, ezt a kétgarasost Balázs bácsi? Sokszor töprengtünk rajta gyerekésszel…
…A négykrajcáros a markomban eleinte csak meghúzta magát – hanem
aztán elkezdett roppant nehéz lenni. Minél tovább gondolkoztam, az arcom annál jobban égett, s annál nehezebb lett a kétgarasos. Már fájt a
kezem, a karom, a vállam, a hátam, a fejem, de kivált a szívem.
Végre rám került volna a sor. Már csak egy leány volt előttem. Hanem
akkor aztán úgy megijedtem, hogy uzsgyé! – ki a boltból. Meg se álltam
hazáig. Berontottam a szobába, odarohantam édesapámhoz, és sírva tettem a tenyerébe a borzasztóan nehéz kétgarasost. Nem tudtam egy szót
se szólni, de ő kitalált mindent.
– Miért hoztad vissza? – kérdezte komolyan.
– Mert nagyon nehéz… – zokogtam.
Ekkor aztán így szólt hozzám az édesapám:
– Ez a kétgarasos a tied lesz, őrizd meg, és emlékezzél a mai napra, és
jusson eszedbe, hogy milyen nehéz az ilyen kétgarasos!
Hát, fiaim – végezte beszédét Balázs bácsi –, így jutott hozzám a kétgarasos, hogy örökre nyomja a lelkemet. Megmutatta a becsületes, szorgalmas élet ösvényét, amin haladtam egész életemben. (Móricz Zsigmond: A nehéz kétgarasos / részlet/)
Móricz Zsigmond egy gyerekkori emlékén keresztül világít rá a becsületesség lényegére. A becsület az erkölcsi önmagunkkal való szembenézés képessége. Amikor képesek vagyunk felvállalni tetteink következményeit. Ha azt gondoljuk, hogy csalással és erőszakkal megszerezhetjük a jussunkat, akkor ez téveszme, falként zár körénk egy hamis világot, az élet tisztaságát, örömeit elrejtve előlünk. Sajnálatos dolog, ha
valaki lop áruházakból, éttermekből, azt gondolva, hogy ott még úgyis
elég marad. Ez téves út, az ok és okozat törvénye mindenkire vonatkozik. A becsület segít abban, hogy életünket simává és zökkenésmentessé
tegyük. Ha elveszünk, elveszítünk. Ha adunk, kapunk. Aranyszabály:
Mt7,12 „Amit magatoknak szeretnétek, azt tegyétek másokkal is.”
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Varga Rita rovata
VERS- NEMCSAK GYEREKEKNEK

Gólyahír

Gólyavirág,
gólyahír,
nagyvilágban
mi a hír?

Zöldbe borul
rét s berek,
közeleg a
kikelet.

„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
8

