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VI. é vfolyam 10.sza m 2019. okto bér 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

Ebben az évszakban gyakran hallani az 

embereket beszélni az egyház körül, 

hogy miben tudnánk az egyházat ………                                       

2. oldal 

Isten minden nap akar szólni hozzád, 

mert örökkévaló ……     

11. oldal 

Missziós lelkület:  Varga Rita rovata: ... 
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Missziós lelkület: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 

  Ebben az évszakban gyakran hallani az embereket beszélni az egyház körül, 

hogy miben tudnánk az egyházat segíteni, milyen feladat lenne számunkra. Kimondat-
lanul is felajánljuk magunkat az egyház szolgálatára, támogatására. Sokat hallani arról 

is, hogy Istentől milyen tehetségeket kaptunk, amit igazi kincsként kezelünk és szeret-
nénk visszaadni hálaként ebből az általunk kamatoztatott tehetségből valamit. Az egyik 

legfontosabb kincsünk, amit az egyházon keresztül kaptunk az a hitünk és hagyomá-
nyunk, amely az istentiszteleteken keresztül egész életünket irányítja, Isten közelében 

tart bennünket. A talentumokról szóló példabeszédben(Mt25,14-30) a Mester, a kincse-
it három szolgának adja és hosszú útra megy. Visszaérkezésekor minden szolgáját kéri, 

számoljanak el a rájuk bízott résszel. Mit tett a rábízott kincs részével? Azok, akik ka-
matoztatták, azoknak megsokszorozta és így szólt hozzájuk: „te jó és hű szolga. A ke-

vésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be Urad örömébe.”  A példázat végén így szól 
hozzájuk: „Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól an-

nál többet kívánnak.”(Lk12,48) 

Keresztelésünkben megkaptuk a nagy kincset és nem szabad elrejtenünk, hanem 

meg kell osztanunk másokkal. Az egyik módja, hogy megosszuk másokkal, hogy útnak 

indulunk, elmegyünk a világ egy másik részére, ahol tanítjuk az embereket a hitünkről, 
segítjük az egyház által fenntartott árvaházakban, kórházakban, iskolákban, vagy más 

egyebekben, ahol szükség van ránk. Ezek a küldetések, néhány hónapig, vagy évekig 
tartanak, megosztjuk kincseinket, azután visszatérünk az otthonunkba. Nem szükséges 

távoli világrészekre mennünk, hogy a kincseinket megosztjuk. Lehetünk misszionári-
usok, itt saját egyházunkban, parókiánkon, iskoláinkban, munkahelyünkön, 

családunkban, bárhol, ahol a mindennapi életünkben során megfordulunk. Ez 
nem azt jelenti, hogy állandóan beszélünk kell a hitünkről, inkább azt jelenti, hogy Jé-

zus tanítása szerint élünk  és keresztény példát mutatunk az emberek életében. Nem 
kell félni ettől, ez nem megerőltető, vagy valami nehéz feladat lenne, csak mások előtt 

kell hitelesen megélni a keresztény életet. Isten sok ajándékkal megáldott téged! Ő az 
embereket utadba vezeti, keresztezni fogják az életutatok egymást, elédbe vezeti. És 

ha te megengeded, olyan módon fog felhasználni Isten, amit te nem is gondolsz, úgy 
fogod megosztani hitedet vele, amire nem is számítasz. 

Feladatunkról Péter apostol első levelében olvashatunk: „Urunkat, Krisztust szen-

tül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfe-
leljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.”(1Pét3,5) Érdemes az egész 

levelet végig olvasni, hogy hogyan is kell élni ebben a pogány világban. Készen kell 
lenni minden pillanatban, hogy a hitünkről és a reményünkről jó feleletet tudjunk adni.            

A következő imát imádkozhatjuk, hogy kérjük az Urat, segítse ezt a missziós munkán-
kat, segítsen nekünk szolgálni: Uram, Jézus Krisztus! Életem a kezedbe került. Használj 

bármilyen módon, én engedem, hogy akaratod bennem működjön, hiszen én vak és 
erőtlen vagyok. Bátran használjam azokat a tehetségeket, amivel megáldottál engem. 

Hálás szívvel gondolok azokra a pillanatokra, amikor általam segítettél másokat. Álda-
lak és dicsőítelek Téged, minden áldás forrása, az Atyával és Szentlélekkel együtt, 

most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen. 

Máté evangéliumában azt halljuk: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok” Mindannyi-

an sok ajándékot kaptunk Istentől: képességeket, különleges tehetségeket, agyagi jól-
étet, kényelmet. Mint keresztény embernek felelősségünk, hogy ezeket felajánljuk Is-
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tennek és az ő céljaira, hogy általunk cselekedjék a világban. Akkor mi is számíthatunk 

arra, hogy amikor visszatér a hosszú útról, a második eljövetelében, amikor eljön az Ő 
ideje, akkor nekünk is azt fogja mondani: „Jól van, te jó és hű szolga. A kevésben hű 

voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”  

Pacsai János parókus 

 

Krisztus Egyháza misszióban a  világban 

   Ferenc pápa, elfogadva a Népek Evangelizációjának 

Kongregációja ajánlását, rendkívüli missziós hónapot hirde-
tett 2019 októberére, XV. Benedek pápa „Maximum illud” 

kezdetű apostoli levele megjelenésének centenáriuma al-
kalmából. Ennek témája: Megkereszteltek és küldetésre 

rendeltek: Krisztus Egyháza misszióban a világban. XV. Be-
nedek Maximum illud kezdetű apostoli levelében hangsú-

lyozza, hogy az életszentség különösen szükséges az apos-
toli munka hatékonyságához. Ezért ajánlja a Krisztussal va-

ló szorosabb egységet, a mind mélyebb meggyőződéssel és 
örömmel teli részvételt az evangélium hirdetésében. A buz-

góság és a szentség jeleit hordozó emberekre van szüksé-
ge ma az Egyháznak és a missziónak. „Aki Istent hirdeti, 

legyen Isten embere” – idézte Ferenc pápa a csaknem száz 
éve született dokumentumot. A megújulás megtérést igé-

nyel – állandóan legyünk készen, hogy a többiek a mi személyes kapcsolatunkon ke-

resztül találkozzanak Krisztussal. Épüljön mindez az evangéliumra, bevonva az Egyház 
missziós küldetésébe a klerikusokat és a világi híveket egyaránt. Az imádság és a meg-

fontolás rendkívüli missziós hónapja, mint egy első evangelizálás, szolgáljon az egyházi 
hit megújítására. Ferenc pápa idézett VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli 

buzdításából: „Az Egyház evangelizál, de az evangelizálást önmagán kezdi. Az Egyház 
ugyanis azok közössége, akiknek közös a hitük, közös a reményük. A hit és remény éb-

rentartásához szüksége van arra: hogy mindezt együtt vallják meg, együtt éljék, a sze-
rető testvéri közösségben gyakorolják. Az egyháznak szüntelenül hallania kell, hogy mi 

is az, amit hisz, miért remél, mit jelent a szeretet főparancsa. Mint Isten népe, az egy-
ház a világban él, ahol gyakran megkísértik a bálványok, ezért kell, hogy újra és újra 

hallja »Isten magasztos tetteit«, amelyek egykor az Úrhoz fordították, és amelyek ré-
vén most is mindig meghallja az Úr hívását és egyesül őbenne. Tömören tehát úgy le-

het mondani: az egyházat magát is mindig evangelizálni kell, hogy az evangélium hir-
detésében maga is megőrizze frissességét, lelkesedését, erejét.”  

A szentatya végül annak a reményének adott hangot, hogy a most meghirdetett 
rendkívüli missziós hónap legyen alkalmas idő az imádságra, sok szent és missziós 

vértanú tanúságtételére, biblikus és teológiai reflexióra, katekézisre és missziós kari-
tászra, hogy az Egyház újra megtalálja frissességét és első szeretetét. 
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A Missziós kereszt Encsen a görögkatolikus templomban 

Imádkozz velünk! 

Október 17-21. 

„Tarts velünk!” napok programja: 

Október 17. Csütörtök 

15.00  A kereszt köszöntése: Szeles András Encs város polgármestere 

           Kilencedik Imaóra 

17.00  Szent Liturgia és katekézis (Moldván Tibor atya, a kerület jegyzője) 

18.00  Vecsernye (Szűcs Béla atya) 

18.30  Szíriai keresztények- megdöbbentő zarándoklatról való beszámoló-Buka Gábor 

atya 

19.30  Apostolok cselekedeteinek olvasása 

Október 18. Péntek 

7.00  Első és harmadik imaóra 

8.00  Tűz és Fény  

9.00  Tűz és Fény  

10.00  Árpádházi szentek (példaképünk Árpádházi Szent Erzsébet) Demkó   Balázs atya 

előadása 

11.00  Romzsa Tódor fölszentelt vértanú tanúsága (a kommunisták által meggyilkolt 

főpap) Demkó Balázs atya előadása 

12.00  Tűz és Fény  

13.00  Hatodik imaóra 

15.00  Kilencedik imaóra, A szent kereszt tiszteletére  Akatisztoszt  imádkozunk: Pacsai 

János atya 

16.00  Özvegység keresztje: katekézist vezeti Kovács Endre atya 

17.00  Vecsernye (Trescsula László atya) 

18.00  Szent Liturgia szlovák nyelven és katekézis 

20.00  Szent Pál apostol leveleinek olvasása  

Október 19. Szombat 

7.00 Első imaóra 

8.00 Püspöki Szent Liturgia és püspöki katekézis: Dr. Orosz Atanáz   megyéspüspök 

10.00 Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény délelőttje. Együtt imádkozunk a ne-

velőszülőkkel, gyermekekkel, munkatársakkal, lakóotthonok gyermekeivel. Vezeti Tyu-
kodi Attila atya (Szűcs Béla atya és Troszt Ákos diákónus) 

12.00 Hatodik imaóra 
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14.00 Ifjúsági találkozó – vezeti: Kondás András, Buka Gábor és Varga Csaba atyák 

18.00 Fiatal házasok keresztje katekézis: Varga Csaba atya  

19.00 Nagy virrasztás 

(Kilencedik imaóra, vecsernye, utrenye, kenyéráldás, első imaóra, elhunytjainkról való 
megemlékezés, elmélkedések lelki sebeink gyógyulásáról, katolikus levelek olvasása) 

Október 20. Vasárnap- Missziós vasárnap 

9.00  Ferenc pápa missziós üzenetének felolvasása 

10.00 Szent Liturgia Pacsai János esperes, parókus atya 

11.00 Katekézis az Eucharisztiáról- Dr. Dobos András atya 

14.00 Missziós délután (Forrói énekkar, tanúságtételek, római katolikus hálaadó szent-
misével zárul (Mata András plébános) 

18.00 Vecsernye (Gocsik József atya)- imádkozzunk együtt a felvidéki testvéreinkkel! 
Előadást tart dr. Vakles Attila atya 

18.40 Evangéliumok olvasása 

 Október 21. Hétfő  

6.00 Szent Liturgia- elköszönés a kereszttől. Kléri Bertalan alpolgármester 

Minden szertartás alatt gyóntatás lesz 

Kísérő programok: 

Utcai evangélizálás (Groupama előtt) 

Missziós Kávéház: kávéházi beszélgetések 

Gyermek programok a tetőtéri galériában 

30 éves az Új misszió folyóirat  

Parókiai könyvesbolt 

Október 20. Vasárnap Családi misszió 

Október harmadik vasárnapja a missziós vasárnap- hívd el a szomszédodat, vagy 

barátodat, családtagodat ezen a napon délelőtt a szent liturgiára a templomba, vala-
mint délután egy vidám, zenés missziós alkalomra. 

Hívjuk meg a nem gyakorló keresztény családtagokat vagy nem keresztény baráti csa-
ládokat az év ezen vasárnapjára  lelki megújulásra. Legyen ez a missziós kereszt az út-

ba igazítónk, amin keresztül visszatalálunk Istenhez. 

Amikor belép egy idegen a templomba, akkor már eldönti, hogy ide vissza akar-e jönni, 

és ha bejáratkor mosoly fogadja, biztos, hogy ide visszatér. A barátságnak vannak ösz-
tönző erői, segítsük a másik embert, hogy újból Istenre találjon. Ne hagyjuk őket ma-

gukra, Krisztus szeretet sürget minket, legyünk bátrak! Hozd helyzetbe a másikat, 
hogy találkozhasson Isten végtelen irgalmával és szeretetével, rajtad keresztül! 

Szeretettel várunk MINDENKIT! Pacsai János parókus  
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Szent Tamás búcsú – október 6-án 

2015-ben szentelte fel Atanáz püspök atya a cigány hívek számára keresztelő kápolná-

nak és közösségi térnek az új templom épületet. Szent Tamás apostol volt egyike azok-
nak, akik Indiában hirdették Jézus Krisztus örömhírét, az ő emléknapján iskolás gyer-

mekekkel hozzá könyörgünk, közbenjárásáért kérjük. A búcsút október 6-án, vasárnap 
tartjuk 16.00 órától. Közös imádság után katekézist tartok, majd miroválás lesz. Szere-

tettel várunk mindenkit!              
              Pacsai János parókus 

Szent Demeter búcsú - október 26-án 16.00 

Abaújdevecserben van egy kis fakápolnánk, ahol évente egyszer Szent Demeter nagy-

vértanú tiszteletére szent Liturgiát mutatunk be. Szombaton délután 16.00-kor kezdjük 

a búcsúi ünnepet. Szent beszédet Pacsai János parókus mond. 

„Itt van az ősz, itt van újra” 

 

 Az egyházközségünk rajzpályázatot hirdet óvodás, általános iskolás és 
középiskolás korosztály számára. A pályázat témáját a fent említett idézet 
magába foglalja (lehet tájkép, életkép stb.). Szabadon választott techniká-
val és méretben. Az alkotásokat a parókushoz kell eljuttatni október 10-ig. 
Eredményhirdetés és a jutalmak átvétele október 13-án 930 Liturgia végén. 

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

 

Oltalmad alá sietünk Istenszülő Szűz, meg ne vesd szükségünk ide-
jén könyörgésünket, hanem szabadíts meg minket minden veszedelemtől, 

mint egyedül áldott és szeplőtelen! Ámen. 

 2019. október 8. kedd 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai 
János atya: A Missziós kereszt 

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

Nevelőszülői hálózat számára 
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Üdvözlégy, szent kereszt, amelyen maga az Isten Fia, az Ige, kitárt karjaival ma-

gához ölelt bennünket, és a mennyei Atya iránt kiengesztelt.  
Üdvözlégy, szent kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való meg-

tisztításának üdvös eszköze, ha alázatos lélekkel átkarolunk.  
Üdvözlégy, szent kereszt, amely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál, Az 

által, Aki szegekkel átverve függött rajtad. Üdvözlégy, szent kereszt, éles kard eltompí-
tója, mert Aki rajtad függött, nem fordult el a jó szándékú latortól. 

  Üdvözlégy, szent kereszt, amelynek birtokában most a hívő nép, a szent nem-
zet, felajánlunk téged könyörgő áhítattal Krisztus Istenünknek, Aki szegekkel rajtad 

függeni akart. Azért, ujjongva hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk, rajtad függve ki-
tárta szent kezeit. Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, amelynek mindnyájan részesei 

lettünk. Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett go-
noszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, 

Aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent megújító szenvedéséről. 
Üdvözlégy, szent kereszt, a Nagy Király győzelmes fegyvere, amely, második, fé-

lelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak, az igazak seregének, 

akik Eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét hirdetve a mindenség Királyának. Utá-
nozhatatlan dicsőséged, amelyet magától, a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyil-

vánvaló lesz az igazak előtt, szégyene és vádolója a zsidóknak, nyeresége azoknak, 
akik a te isteni erődet tartották szemük előtt, már akkor, amikor még a földre húzó ne-

hézkes testben éltek.  
Szent kereszt, keresztények oltalma és hűséges őrzője, az ellenség vad támadá-

sainak hathatós elfordítója, tekints reánk, Amiatt, Aki rajtad függött, a dicsőség fé-
nyességében, világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, 

amelyet rajtad szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az Örök Ige. Ámen 

Imádság a kereszthez 
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Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va runk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2019. szeptember2. Visszatekintés 

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 

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

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 

A „Hiányzó láncszemek” c. találkozássorozat 

 
időpontja: 2019. október 4. (péntek) 18:00 – október 5. (szombat) 16:30 
helyszíne: Vendéghy-kúria, 3816 Gagyvendégi, Báthory u. 7. 

2019.10.01 Műhelymunka 6. Encs-Fügöd 

2019.10.28 
eredmények terjesztése széles 
körben rendezvény 1. 

Gagyvendégi 

  A Csereháton napjainkban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokért 
felelősséget érző, a fejlődést támogató, az iránt érdeklődő szereplők 
részvételével Alapítványunk 8 alkalmas találkozássorozatot szervez, 
amire Önt is szeretettel hívjuk. A találkozásokon a térségi fejlődés lehe-
tőségeiről, a megváltoztatható és a megváltoztathatatlan tényezőkről, 
az eddigi sikeres és az elbukott közösségi próbálkozásokról – és saját 
hálózatunk bővítéséről, a hiányzó láncszemek pótlásáról lesz szó. 
Október 4. (péntek)18:00 – 22:00   A beszélgetéssorozat indítása. Ki-
látások Csereháton: a globális háló egy pontjaként, félúton Kassa és 
Miskolc közt.  (19 órától vacsorával egybekötve folytatódik a beszélge-
tés.) 
Október 5. (szombat) 8:00 – 8:30   reggeli 8:30 – 9:30       útindító 
beszélgetés: a természetes és a mesterséges megoldások a térség újjá-
élesztésében (belülről és kívülről látni és meglátni) 9:30 – 12:00     a 
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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 

A PARÓKIAI HITTANOK ÉS TALÁLKOZÓK a közösségi teremben 

Ebben az évben minden közösségi találkozások kedden  és vasárnap délután 

lesznek! 

* Nyugdíjas klub: kedd 14-1600 

* Elsőáldozásra felkészítés: kedd 1600 

* Bizánci teológia: kedd 1730 

* Biblia olvasókör: szerda kéthetente- 17.00  

* Életvezetési ötletek: kedd 1930 

* Rózsafűzér-társulat minden első vasárnap Liturgia után 

* Sport délután: vasárnap késő délután, Sportcsarnok 

beszélgetés folytatása túra közben (esetleg gombászás) / eső esetén 
helyben maradunk. cél: Fáy Kastély, Fáj, Bolt utca 1. (10 km, 2 óra 10 
perc) A Cserehát lankái között megbúvó nemesi kastélyt a Fáy család 
építtette a 18. század derekán. A kastély virágkorában, gróf Fáy István, 
zenész és zenetörténész évente háromszor rendezett itt jeles zenei talál-
kozókat, un. "muzsikai Akadémiákat".13:00 – 14:00 Kastélylátogatás és 
piknikebéd (a csomagokat reggel osztjuk), zenészek hangolnak 14:00 – 
16:00  házi koncert a kastélyban, utána a beszélgetés folytatása 16:00 
indulás vissza Gagyvendégibe (autókkal), aztán haza. A beszélgetéseket 

Frigyik Márta moderálja, kb. 25-30 fő részvételére számítunk. A sorozat 
egy-egy alkalmán is érdemes részt venni, és a találkozók egy-egy prog-
ramelemére külön-külön is el lehet jönni. A részvétel ingyenes, szállás-
igényét és ételallergiáját kérjük, előre jelezze! : https://
nyolcszor.blogspot.com/ 
Október. 05. Kertbarátok találkozó 

https://nyolcszor.blogspot.com/
https://nyolcszor.blogspot.com/
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Esemény naptár 

Béka, béka 

leveli, 

a legyeket  

szereti. 

Rózsafüzér- a hónap minden napján 16.30 órától a vecsernyés napok kivételé-

vel 

Október 1. Istenszülő oltalma 17.00 Liturgia utána rózsafüzér 

Október 4. Új kenyér- Idősek napja Gagyvendégiben 

Október 4. - a betegeket a szokott módon látogatom meg 

Október 5. Esküvő 16.30 

Október 6. Vasárnap  

8.00 Méra 

9.00 Szent Liturgia Encs 

11.00 Templombúcsú Rakacaszend 

16.00 Szent Tamás búcsú Fügöd  

Október 17-21. Tarts velünk! Missziós kereszt Encsen 

Október 20. Missziós vasárnap 

Október 23. szerda Nemzeti ünnep, In memoriam- emlékezzünk imádkozva egy Mi-

atyánkot az áldozatokért!  

Október 26. szombat Szent Demeter kápolna búcsúja  16.00 

Október 26. 10.00 Tegyük rendbe a templom kertet! 

Október 31. este 17.00 órakor a temetőben a kereszt előtt közös imádság és elmélke-

dés. 

November 1. 7.00 a templomban szent Liturgia és halotti megemlékezés gyertya-

gyújtással  

Tó közepén 

ke-ke,ke-ke, 

ráugrik a 

levelekre. 

Leveli 

Vers nemcsak gyerekeknek  
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Varga Rita rovata:  

Bob és Debby Gass: Mai Ige    Bátorító üzenetek minden napra 

 

  Isten minden nap akar szólni hozzád, mert örökkévaló szeretettel szeret. 
Ez a kiadvány életfontosságú „A Mai Ige egy tökéletes útmutató ebben az életnek neve-

zett végtelennek tűnő bonyolult labirintusban.” Az alapítvány célja, hogy Isten üzenete át-
jusson a szívek vaskapuin, és a lehető legtöbb embernek megváltozzon örökre az élete. 

Ebben a kiadványban sok bátorítást és üzenetet fogsz kapni, amelyek erre a bővelkedő 
életre akarnak eljuttatni. Olvasd minden nap, és építs be az életedbe mindent, amit meg-

értesz Istenről! Meglesz a jutalma. 
Hogyan olvasd A MAI IGÉT?  

IMÁTKOZZ! Kérd Istent, hogy szóljon hozzád igéjének olvasása közben. 
OLVASD! Olvasd el a bibliai verset, majd a teljes elmélkedést! 

ALKALMAZD! Gondold végig, miként alkalmazhatod életedre az olvasott üzenetet! 
Imádkozz! Kérd Istent, hogy formálja életed a naponkénti olvasás és imádság által. To-

vábbi szakaszokat is olvass el a Bibliából, és kérd, hogy Isten értesse meg veled üzenetét! 

Bob Gass Észak- Irországban született és nevelkedett, tizennyolc éves korától az Egyesült 
Államokban él. Buzdítása mögött negyvenévnyi keresztény vezetői tapasztalat áll. Egysze-

rű, de velős , minden napra lebontott magyarázata is soknak jelentenek útmuta-
tást,vigaszt, erőt. A szerző titka az, hogy a hétköznapi emberek életéből vett példákkal él. 

Bob Gass és szerzőtársa felesége, Debby Gass buzdítanak, segítenek, megvilágítanak- s 
ezt szívből, okosan és jól teszik. Természetesen a lényeg megmarad: a SZENTÍRÁS: 

facebook.com/ucb.hungary 
 „Megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,29) 

 

Jézus egyik legnagyobb ígérte ez: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok és meg vagytok terhelve,és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek maga-

tokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szí-
vű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”(Mt11,28-29) Hogy beszélhet Jézus egy 

szuszra igába fogottságról és megnyugvásról, mikor az iga kemény munkára utal?
Legtöbbünk számára a megnyugvás pihenést jelent, amikor hátradőlünk a fotelban. Jézus 

nem ilyen pihenésre gondolt. Az iga egy olyan eszköz, amibe egyszerre két ökröt lehet 
befogni, hogy ekét vagy szekeret húzzanak vele. Jézus az iga képével az alárendeltségre 

utal –ugyanakkor a segítséget is jelképezi, hiszen nem egyedül kell húznod az igát. Az 
igába fogott ökrök közül az egyik mindig a vezér, a másik a követő. Jézus vállalja veze-

tést, neked pedig vállalnod kell az iga felvételét ahhoz, hogy az ő vezetésének hasznát él-

vezhesd. Tehát el kell fogadnod az ő akaratát. Jézus megígéri, hogy igája nem fojt meg, 
nem lesz nehéz vagy túl szoros, nem fogja feldörzsölni a válladat. Sőt az az érdekes, hogy 

akkor leszel igazán szabad, ha engeded, hogy Jézus az igájába fogjon, ha alárendeled 
akaratodat az ő akaratának. Sajnos az is megtörténhet, hogy magadra veszed ugyan Jé-

zus igáját, de aztán elkezdesz másik irányba húzni, amikor az élet nem úgy alakul, ahogy 
te szeretnéd. A nyugalom és pihenés csak akkor jön el, ha belesimulsz az igába és enge-

ded, hogy Krisztus vezessen. 
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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 

Várjuk szeretettel! 

   Minden megkeresztelt ember, annak az új életnek a tanúja, amit Krisztus adott nekünk 

az Egyháza révén. A görögkatolikus egyházunk tudatában van annak, hogy sok jó ember 

él a keresztény egyházon kívül is, de csak Jézus Krisztus képes Istenhez legközelebb vinni 

bennünket. A görögkatolikus egyház nem csupán tanok összessége, rituális gyakorlatok és 

szokások sokasága, hanem egy életforma: Élet Krisztusban. A mi hitünk maga az ÉLET. Ez 

egy olyan élet, ami igazabb, teljesebb, bőségesebb és hitelesebb, mint bármely élet. Ez az 

ÉLET az örök, aminek nincs vége, amely fölött még a halálnak sincs hatalma, hanem az 

örök üdvösségre vezet bennünket! 

Szeretettel meghívom: csatlakozzon hozzánk, hogy részesülhessen a Krisztusban való új 

életben 

Isten hozta új otthonába! 

Ön görögkatolikus, aki eddig nem volt aktív a hitéletben? Nem tagja egyik egyháznak 

sem, vagy amibe keresztelték nem érzi magát otthon? 

Ezt a különleges meghívást szeretném Önnek átadni:  

Jöjjön velünk!  

Kölcsönösen szükségünk van egymásra,  

szeretnénk, ha családunk tagja lenne! 

Pacsai János parókus 


