„Jojj és lass!”

VI. évfolyam 9.szam 2019. széptémbér

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Varga Rita rovata: ...

Az egyházi év Mária iskolája

Mária egyedülálló teremtmény volt,

Egyetlen ellenem készült fegyver sem

olyan közel állt Istenhez, amennyire te-

lesz szerencsés,mert az én igazsá-

remtett lénynek ez lehetséges lehet. Jézus teste ………

gom az Úrtól ……

2. oldal

7. oldal
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Az egyházi év Mária iskolája
Mária egyedülálló teremtmény volt, olyan közel állt Istenhez,
amennyire teremtett lénynek ez lehetséges lehet. Jézus teste ugyanis Mária
testéből származott. Mária elhunytja és
mennybevitele, vagyis megdicsőülése
nemcsak Mária, hanem az emberi természet ünnepe is. Máriában az emberi
természet elérte végcélját. Egy héttel a
liturgikus év kezdetét követően ünnepeljük Boldogasszony születését. Az
egyházi év első legnagyobb ünnepén
az egyszerű, alázatos gyermeknek,
Máriának, Joákim és Anna leányának
születését ünnepeltük. Két héttel a liturgikus év vége előtt ünnepeljük Mária halálát és
dicsőségét. Őt, mint az élet forrását a Király palotáját ünnepeljük, vagyis az Istentől
nyilvánosan is megtisztelt asszonyt, aki távozik a földi életből. Az Istenszülő elhunytjának az ünnepe a legrégibb Istenszülő- ünnepek közé tartozik. Így, Jézus életének ciklusához hozzárendelve és alárendelve, Mária életének ciklusa egy olyan emberi természet sorsát és fejlődését mutatja be, amely teljesen hű Istenhez. Mária képviseli
az emberi fajt, amelyet felvisznek és befogadnak a mennyben. Mária olyan kiváltságokkal rendelkezik, amelyek nem lehetnek a miénk. Ám ez a tökéletes kegyelmi virágzás Máriában, amelyet megcsodálunk, azt sugallja számunkra, hogy mi lehet a lélek fejlődésének olyan vonala, amely a nagyszerű ajándékokat nyújt számunkra a
liturgikus év folyamán - a karácsonyi ajándék, a húsvét ajándéka, a pünkösd ajándéka.
Az egyházi évben az ünnepek nem mindig történeti sorrendben következnek egymás után. Inkább valami lelki sorrend létezik közöttük. Minden egyes ünnep Isten emberek iránti üdv gondozásával titkából egy- egy részt mutat be nekünk. Az ünnep
azonban jelenti azt a fokot is, amelyen az ember lelkileg felemelkedhet a nagy
titokhoz. Milyen helyet foglal el ebben a sorrendben az Úr színeváltozásának ünnepe?
A feleletet Sztudita Szent Tivadar atya írása adja meg „Tudnunk kell, hogy az Úr minden ünnepe, ami Urunk Jézus Krisztus testben való eljövetele titkának emlékéhez vezet
bennünket, mint például hogy ő hogyan született, keresztelkedett, hogyan lett eltemetve, hogyan támadt fel harmadnapon és emelkedett fel dicsősségében. Az ő dicsőséges
színeváltozásának ünnepe pedig feltárja és előábrázolja a jövendő világ állapotát. Mert
amint az ő arca a naphoz hasonlóan tündöklött és ruhái fehérek lettek, mint a napfény
úgy jön le ismét a mennyekből, mint a villám nagy erővel és félelmetes dicsősséggel
megítélni általában az egész világot.” Amit Szent Tivadar atya mond, azt a Szentírásra
támaszkodva mondja. Szent Máté leírásában olvasható az evangéliumban Jézus beszéde a kereszthordozásról. A beszéd így fejeződik be: „… eljön az Emberfia angyalaival
Atyja dicsőségében és akkor megfizet kinek- kinek tettei szerint” (16,27) Utána-, mint
egy megerősítésként- így fejezi be:”… vannak némelyek az itt állók közül, akik nem ízlelik, meg a halált még meg nem látják az Emberfiát eljönni Atyjának Országában.” Ha2

sonlóan ír Szent Márk evangélista is. Mindkét evangéliumi elbeszélésben Jézus szavai
után következik színeváltozásának története. Mivel az Úr „… az apostolokat fel akarja
világosítani- amennyiben ez számukra lehetséges volt, - és meg akarja mutatni, hogy
miben fog állani az a dicsőség, amelyben ő eljön, megmutatja nekik ezt a dicsőséget
még a jelen életben, hogy ők, de különösen az aggódó Péter, ne szomorodjanak el halálukon, hasonlóan, mint az Úr halálán…” – írja Aranyszájú Szent János. Így, az Úr színeváltozása, bár időben megelőzte a Keresztet és Krisztus feltámadását, és arra szolgált, hogy megerősítse az apostolok hitét, Krisztus Isten emberségében, ezzel együtt
az ő második, dicsőséges eljövetelének is előképe volt. Így lehetővé válik, hogy ezt az
ünnepet egyházunk az Úr minden ünnepe után ünnepli meg, és közvetlenül megelőzi
az Istenszülő elhunytának ünnepét. Az Istenszülő elhunytának ünnepében így nem
csak az ő halálát ünnepeljük meg, hanem az Istentől felékesített lelkének az örök életben való bemenetelét is, sőt megdicsőült testének feltámasztását is.

A parókia képviselőtestületének választása
A parókia életében mindig nagy változás, amikor az egyházközséget 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. Az első lépés, hogy a közösség összeállítja a jelöltek névsorát, ezt kifüggesztik a hirdetőtáblára, amihez lehet még jelöltet írni vagy kihúzni,
amennyiben súlyos ok van rá. Ezután egyeztetés történik a jelöltekkel, hogy
vállalják-e, hogy a szavazólapra kerüljenek, vállalják-e ezt a fajta feladatot az
Egyházban. Ezután az illetékes bizottság elkészíti a szavazólapokat és az előre
meghirdetett időpontban megtörténik a választás. A szavazást előkészítő bizottság a parókusból, a világi elnökhelyettesből és a jegyzőből áll. A szavazatok jóváhagyása után az új képviselőtestület névsorát felterjesztjük Püspök
Atyának, aki reményeink szerint jóváhagyja az új testület működését. 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!
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2019. szeptember2. Visszatekintés

Projékt címé: ”Vissza az alapokhoz”
Projéktazonosíto szama: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007
2019.09.05

Műhelymunka 5.

Baktakék

2019.09.09

KÉPZÉSHEZ kapcsolódó rendezvény 2.

Krasznokvajda

Projékt címé:
Transznacionalis égyuttmukodésék mégvalosítasa az Encsi
Gorogkatolikus Egyhazkozség szérvézésébén
Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
2019. szeptember 07. Kertművelők összefoglaló találkozó

Projékt címé:
„Muvéljuk kértjéinkét! –
généraciok égyuttmukodésé az
Encsi Gorogkatolikus Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja

2019. Szeptember 11. szerda 13:00 Közös imádság után előadást tart
Pacsai János atya: Hogyan lehetünk jó tanulók és tanítók az Egyházban?
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Kezdődik az egyházi év és a 2019-20 iskolai tanév
Ezen a napon kezdődik az iskolai tanév is. Jó lenne, ha szülők
ebben az évben nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek
lelki nevelésére, vagyis hit és erkölcs oktatására. Az elmúlt
évek keserű tapasztalata, hogy pusztába kiáltó szó, amikor
hívom a gyermekeket hittanórára, szent liturgiára, közösségi találkozókra, mert szülői segítség nélkül nem
hallják meg a hangom.” Uram, kérlek, adj halló fület a szü-

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

ESEMENYNAPTAR
Szeptember 1. Egyházi újév kezdete, iskolás gyermekek, pedagógusok megáldása
(Együtt esdekeljük le a Szentlelket, hogy legyen kitartásuk, szorgalmuk, türelmük az
új tanévben is.)

Szeptember 8. Reggel 8.00 Szűz Mária születése/ kötelező lítiás ünnep/ Új termények megáldása
Szeptember 7. Gagyvendégiben találkozó a Felvidékiekkel
Szeptember 8. 11.00 Szikszói templom búcsú
Szeptember 11. szerda 13:00 Nevelőszülői tanácsadók találkozója
Szeptember 14. szombat Szent kereszt felmagasztalása-- vasárnapi rend szerint
(8.30 Méra 10.00 Encs )
Szeptember 15. vasárnap Encs 8.00
Szeptember 21. szombat Alsógagy 13.00 Szent Liturgia és hivatal szentelés
Szeptember 26. János apostol és evangélista ünnepe
Szeptember 28. Gyémánt Esküvő
Szeptember 29-én a Szent Liturgia után képviselő testületi ülés
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Hirdetmény
- Az Új evangéliumos könyv bekötésére várjuk nagylelkű adományaikat. (4 darab, filiák is)
- Nyári táborainkba várjuk gyermekeik és unokáik jelentkezését!
- Segítsék nyári táborainkat adományaikkal!

Nevelőszülői hálózat számára

„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 technikával 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!
Ima étkezés előtt
Uram Jézus, mi Istenünk! Áldd meg a mi ételünket s italunkat tisztaságos
szent Anyádnak és minden szentjeidnek könyörgései által, mert áldott vagy
örökön örökké. Ámen.
Ima étkezés után

Hálát adunk neked, Krisztus Istenünk! Hogy megelégítettél minket földi javaidból. Ne hagyj ki mennyei országodból sem, de amint eljöttél tanítványaid
közé Üdvözítőnk és békességet adtál nekik, úgy jöjj hozzánk is és üdvözíts
minket.
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Varga Rita rovata:

Charles Capps A SZÓ TEREMTŐ EREJE
„ Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz szerencsés,mert az én igazságom az Úrtól van. Én viszont mindenben sikeres leszek, mert olyan vagyok,
mint
egy
fa,
amelyet
a
folyóvíz
melléültettek.”
/Zsoltárok könyve 1,3/
Charles Capps az úgynevezett HIT-mozgalom egyik kiemelkedő bibliatanítója. Ez a könyve az észak-amerikai keresztény irodalom egyik bestsellere: eddig félmillió fölötti példányszámban kelt el, és több, mint negyven kiadást ért
meg.
A szavak a világmindenség leghatalmasabb eszközeként működnek. Vagy
győzelemre segítenek az életben, vagy megkötöznek. Nagyon sok embert saját
szavai tartanak körülményei fogságában.
„ Ha valaki Istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét,
hanem megcsalja saját szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.” / Jakab levele 1, 26 /
Ugyanúgy a nyelv is egy kicsi testrész, és nagy dolgokkal cselekszik. Íme,
egy kis tűz milyen nagyot képes gyújtani! Ezért mondta Pál apostol: „Mindent
meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít”. Az ő szíve befogadta Isten beszédét.
Hogyan tudjuk Isten áldását behozni életünkbe?
Isten teremtő ereje a mai napig is ugyanolyan, mint az idők kezdetén,
Amikor kimondta: „” Legyen világosság!”- és lett világosság! Ha Isten beszéde
megfogan szívünkben, és kimondjuk a szánkkal, az Isten mindenhatóságának
a szellemi erőforrásává válik bennünk.
TEREMTŐ ERŐ AZ EMBERBEN
Az embert az Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Ez a
könyv arról szól, hogyan kell kimondanunk az ő hittel teli szavait a saját helyzetünkre, és hogyan tudjuk megváltoztatni az életünket. Tegyük lehetővé,
hogy az Isten teremtő ereje átáramoljon rajtunk!
Isten akarata az egészség!
Mondd ki bátran ott, ahol vagy: „Isten azt akarja, hogy jól legyek!” Mondd
ki még egyszer hangosabban! Valld meg naponta Isten igéjét a tested számára! Igen beszélj a testedhez. Van olyan, hogy az emberi test beteg akar lenni,
ne engedd meg neki.
„ Megmondtam népemnek, hogy az lesz meg nekik, amit mondanak, de a
népem egyre csak arról beszél, amije van.”
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VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK

Csalogató
Sárgalábú kiskakas
gyereki a
gyöpre,
adok neked
kendermagot
rakd be a
bögyödbe.

Minden reggel korán kelj,
hamarabb a napnál,
pirkadatkor
kukorékolj
te már ne
aludjál!

„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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