„Jojj és lass!”

VI. évfolyam 11.szam 2019. novémbér

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Amikor a legerőtlenebbek vagyunk…

Varga Rita rovata: ...

A legnagyobb titkokat Isten akkor

Elbeszélni nem a regényíróktól, ha-

bízza ránk, ………

nem a magyar ……

2. oldal

8. oldal
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Amikor a legerőtlenebbek vagyunk…
A
legnagyobb titkokat Isten
akkor bízza ránk,
amikor a leggyengébbnek
mutatkozunk. Sok küzdés és
vívódás után bogozódnak ki a lélek szálai.
Jézus tudja, hogy a
sátán rostájára került lelkek rázódnak
a rostán, ki kevesebb, ki több időn
át. De nem hagy minket magukra, imájával
kapcsolatban
marad
velük, mellettük áll:
„Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De
én imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted meg
testvéreidet” (Lk 22,31-32)„ha botláson értek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek
meg a szelídség szellemében” (Gal 6,1)

Az Egyház így a karácsonyi böjti időszak kezdetén meghív bennünket kincskeresésre, kincsgyűjtésre mert, ahol a kincsed ott vagyon a szíved.… mind azok a drága
gyöngyök az életünkben azok a kincsek ahol érdemes az időnket őrizni érdemes megállapodni. A kincs az drágagyöngy? Volt egyszer a tenger mélyén egy meglett történet,
hogy abban a sötétségben, ami ott van, a tenger mélyén majd elhozza valaki a világosságot. Így hát az idős halak mindig megígérték a fiataloknak, hogy meglátjátok egyszer
elhozza majd valaki közénk a fényt. Hallotta egy kicsi halacska is felúszott a felszínre,
kiugrott a vízből, beleharapott a fényességbe és hívta le a mélybe, de mire leért már
szétoszlott a fény. Fogta magát egy rákocska, ő is hallotta ezt a történetet, majd ő
megőrzi ezt a fényt. Kisodródott a tengerpartra a fényes dobozba belemerítette az ollóját és vitte le, de mire leért és kinyitotta már sötétség volt. Már úgy gondolták sokan,
nem is fog történni semmi, amikor egy kagyló is megilletődve kimegy a partra, merít a
fényes homokból egyet. Magához szorítja, magához öleli és elkezd menni lefelé a tenger mélyére. Ez a kis homokszemecske fájdalmat okozott neki, szúrta őt, a puha testét. Elkezdett könnyezni, sírni mire leért a tenger mélyére egy csodálatos gyöngyszem
alakult ki benne, ami kinyitotta magát is, felvilágította a tengernek a mélységét.
Ugyanez történik velünk is, ezért mondtam idézve Szent Pált, hogy valóban a sötétség
oszlóban van, mert a mi Urunk Istenünk jött el közénk és majd fogjuk látni, hogy velünk is akar maradni.
Milyen csodálatos gyönggyel, világossággal ajándékozza meg a világot a születés.
Jézus születésének megünneplésére, ennek az örömnek a befogadására készülünk.
„hátha megadja neked az Isten a megtérést, felismerik az igazságot, és kikerülnek a
sátán kelepcéjéből…” (2Tim2,25)
Pacsai János parókus
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Köszönet

A parókia nevében, hálás szívvel köszönöm meg az egyházunkért végzett szolgálatokat, adományokat, fáradozásokat a Missziós kereszt, nálunk való megpihenése alkalmából. A Jóisten bőségesen fizesse meg nagylelkűségüket és viszonozza, ki nem fogyó boldogsággal erőfeszítéseiket! Imádságos szívvel: Pacsai János parókus

Máriapócsi könnyező Szűzanya búcsú
– november 3-én vas. 11.00
Mérán van egy kis templomunk, ahol évente egyszer a
Máriapócsi könnyező ikon tisztelői összegyülekezünk a búcsú
napján és kérjük az ő oltalmát, segítségét. Az encsi parókia
területéről várunk mindenkit, hogy minél többen járulhassunk az Istenszülő elé. Vasárnap 11.00-kor kezdjük a búcsúi
ünnepet. Szent beszédet: Dr Vakles Attila szesztai parókus
atya mond.
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Karácsonyi böjt!
Erőfeszítéseink odaajándékozása családjaink lelki növekedéséért.
A karácsonyi böjt Szent Fülöp apostol napja
után november 15-én kezdődik és december
24-ig tart. Célja, hogy minket az Úr Jézus születésének méltó megünneplésére előkészítsen,
hogy ne csak Betlehemben, hanem a mi életünkben is megszülethessen az Úr.

Biztatok mindenkit a templomi imádságokon való buzgó részvételre, amennyire
van ideje. De jó lenne, ha mindenki a templomból indulna a munkahelyére vagy az iskolába, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó
lenne, ha növekedne a hitünk, legalább ilyenkor karácsony táján, de jó lenne karácsonyig megbékélni magunkkal, családunkkal, világunkkal.
A böjt minden hétköznap reggelén 7 órakor reggeli istentiszteletet (utrenye),
utána Szent Liturgiát fogunk végezni, melyben böjti gondolatok, rövid elmélkedést
hallhatunk. Pacsai János parókus

A parókia képviselőtestületének választása
November 30-á, Szent András apostol napján tartjuk a képviselő testületi választást!
Képviselő testületi választás menete:
2019. november 16 szombat jelölt lista kifüggesztése.

2019. november 17 vasárnap A lista kifüggesztése
a hirdetőtáblára.
2019.november 30-án vasárnap a Szent Liturgia után történik a választás. A jelöltek közül 12 főre, vagy annál kevesebbre, lehet érvényesen szavazni.
A parókia életében mindig nagy változás, amikor a parókiát irányító testületet
megválasszuk. Az eddig működőnek lejár a mandátuma. A képviselők mindig az egyházközség „krémje”. Azok az emberek, akik a legnagyobb áldozatokat és mindennapi
munkát vállalják a közösség életében. Amikor valakit megválasztanak, az nem életre
szóló, nem öröklődik apáról fiúra, hanem öt évre szóló megbízatás a közösség részéről.
Csak olyan lehet, aki már betöltötte a 18. életévét, de nem haladta meg a 70. életévet,
szentségekben részesül rendszeresen és a templomi szertartásokon buzgón részt vesz.
Köszönöm azoknak, akik idáig, évtizedekig segítették a közösség életét munkájukkal.
Külön köszönöm Szarka Béla elnökhelyettes munkáját és kérem, mivel életkora nem
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teszi lehetővé, hogy újból induljon, hogy vezesse a megalakítandó Szeniorok klubját.
Az első lépés, hogy a közösség összeállítja a jelöltek névsorát (november17 vasárnap), ezt kifüggesztik a hirdetőtáblára, amihez lehet még jelöltet írni vagy kihúzni,
amennyiben súlyos ok van rá. Ezután, egyeztetés történik a jelöltekkel, hogy vállaljáke, hogy a szavazólapra kerüljenek, vállalják-e ezt a fajta feladatot az Egyházban. Ezután az illetékes bizottság elkészíti a szavazólapokat és az előre meghirdetett időpontban, november 30-án megtörténik a választás. A szavazást előkészítő bizottság a parókusból, a világi elnökhelyettesből és a jegyzőből áll.
A szavazatok összeszámolása és az alakuló ülés után az új képviselőtestület névsorát felterjesztjük Püspök Atyának, aki reményeink szerint jóváhagyja az új testület
működését és leteszik a képviselői esküt.
Az Egyház életében nagyon érzékeny időszak, hiszen ilyenkor előfordulnak sértődések, csalódások. Egy biztos, ez a jövőről szól, amilyen a képviselőtestület és annak
vezetése, olyan kép van az Egyházunkról. Nagy felelősség képviselőnek lenni, sok
munkával fog járni, mert mindenkinek meg lesz a feladata! Kérjük, Szent András
apostol segítségét, hogy vezesse ide azokat, akik leginkább alkalmasok az
egyházunk szolgálatára. Pacsai János parókus

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja

2019. november 5. kedd 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János atya: A gyermekek szembesülése a halállal
Nevelőszülői hálózat számára
Szent Mihály arkangyal ünnepe és az összes égi erőkre emlékezünk.
Este 16.30 órakor liturgia és utána találkozás a nevelőszülői hálózat családjaival Imádkozzunk együtt a ránk bízott gyermekekkel, imádkozzunk
együtt minél többször és tanítsunk nekik új imákat!
Szent Mihály arkangyal
védelmezz minket küzdelmünkben
a sátán gonoszsága ellen légy oltalmunk.
Parancsoljon neki Isten, esedezve kérjük,
te pedig, mennyei seregek vezére
a sátánt és a többi gonosz szellemet
kik a lelkek vesztére körüljárnak a világon,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2019.11.03. 11.00 Templombúcsúk, ahol a ráncok kisimulnak- Méra
2019.11.15. 8.30 Generációk közötti együttműködés- karácsonyi böjt
2019.11.30. 10.00 A liturgia, mint közös munka- Proszkomédia

Projékt címé: ”Vissza az alapokhoz”
Projéktazonosíto szama: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007
2019.11.04 Gagyvendégi eredmények terjesztése széles körben rendezvény 2.
2019.11.21.11.00 Eredmények terjesztése Gondozási központ

Projékt címé:
Transznacionalis égyuttmukodésék mégvalosítasa az Encsi
Gorogkatolikus Egyhazkozség szérvézésébén
Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
2019.11.11 17.00 Kertművelők
2019.11.15 11.00 Labdaművészek

Projékt címé:
„Muvéljuk kértjéinkét! –
généraciok égyuttmukodésé az
Encsi Gorogkatolikus Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
Templom fűtés
A hónap minden első vasárnapján a templom fűtésére gyűjtünk. Mivel a gáz elszámolás
nem lakossági tarifa szerint történik, hanem közületiként, így kiadásaink nagy mértékben
nőttek. Nem csak a híveinket kérjük, hanem minden jóindulatú embert, kérjük adakozzanak erre a célra. A parókia képviselőtestülete
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Esemény naptár
Október 31. csütörtök 16.30 Mérai templom elhunyt szeretteinkről való
megemlékezés
November 1. péntek este 17.00 halotti megemlékezés és gyertyagyújtás
a ravatalozó mellett. Encs városi Temető
November 2. szombat 7.00 halotti megemlékezés a templomban
November 3. Mérai görögkatolikus kápolna templom búcsúja, melyet Dr.
Vakles Attila szesztai parókus atya végez
November 4. Esperesi ülés Felsővadászon
November 5. kedd 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János
atya: A gyermekek szembesülése a halállal
November 08. péntek Szent Mihály arkangyal ünnepe és az összes égi
erőkre emlékezünk. Este 16.30 órakor liturgia és utána találkozás a nevelőszülői hálózat családjaival.
November 10-én vasárnap
8,00 Méra szent Liturgia
9.00 Encs szent Liturgia
11.00 Sajópetri templom búcsú
November 15.- Karácsonyi böjt kezdete
November 21. 17.00 Az Istenszülő bemutatásának ünnepe, Házassági évfordulók megünneplése: Akik 2019-ban
ünneplik az 1.- 10. -20. -25. -30. -40 -50. házassági évfordulójukat várjuk a szent liturgiára, amelyet értük fogunk felajánlani.
2019. november 30-án vasárnap Képviselő testületi választás a
Szent Liturgia után .
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Varga Rita rovata:

Mikszáth Kálmán Tót atyafiak
“Elbeszélni nem a regényíróktól, hanem a magyar paraszttól tanultam”. Vallja önmagáról az író.Kedvenc témái a parasztság élete, a dzsentri ábrázolása és a történelemből vett témák. Az első novelláiban szülőföldje parasztjait ábrázolja mély együttérzéssel. Hőseit erkölcsi tisztaság, becsületes egyszerűség, nemes emberi tulajdonságok jellemzik. Lázadni nem tudnak, alázatosak. Az ízes paraszti hangvétel, paraszti egyszerűség,a hétköznapi emberek napi problémái,sorsfordulatok jellemzik a kötet novelláit, melyek a következők:
Az arany-kisasszony
Az a fekete folt
Lapaj, a híres dudás
Jasztrabék pusztulása
A novellák ugyan még nem kritikai realista, hanem romantikus művek, Mikszáth fiatalkori barátjának, Tóth Endrének népszínművei adtak ehhez ösztönzést. A szépet, a nagyot, a felemelőt nem a közéletben, az úri társadalomban, hanem a népi világban kereste
s találta meg, a Felvidék tájait, embereit, az ott megélt hétköznapi tragédiákat élesztették
fel csöndes, megadó líraiságú, olykor már-már érzelgősségbe hajló elbeszélések.
„..Nincsen olyan híres akol, mint a brezinai akol... Bemeszelt fala van, veres födele van,
ólomszegekkel a kapuja kiverve. Tulipánvirágok nyílnak a környékén. Magas, százados fák
tartanak neki árnyékot, s fedik el kényesen: ne lássa minden bolond; csak a karcsú kémény magaslik ki..."
A Tót atyafiak hőseinek többsége a magányban, a természetben, természeti lényként
él. Sorsedzett főszereplői önmaguk köré teljes értékű világot teremtenek, melyet aztán
valami megzavar (Pl.: Lapaj, a híres dudás érzéketlenül nézi végig, hogy egy fiatal nő a
szeme láttára vízbe fojtja magát, de amikor megtudja, hogy egy csecsemőt hagyott hátra,
legnagyobb kincsét, a lantját is eladja, hogy etetni tudja a kicsit). „Az érzések átélése
gazdagít, kiteljesít, még akkor is, ha tudod, hogy egy könyv szereplőjének az érzései; és
mégis a tieid, ha át tudod élni őket.”Ara Rauch

„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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