„Jojj és lass!”

VII. évfolyam 2.szam 2020. fébruar

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Az előre megszentelt Adományok Liturgiája

Varga Rita rovata: ...

A bizánci szertartású Egyház nagyböjti

Jöjj törékeny gyermekem! ……

előírásai között van ………

7. oldal

2. oldal
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Az előre megszentelt Adományok Liturgiája
A bizánci szertartású Egyház nagyböjti előírásai között van egy különös liturgikus szabály. Ez a
szabály megtiltja a Szent és Isten Liturgia ünneplését a Nagyböjt hétköznapjain. Az előírás világos:
semmilyen körülmények között nem szabad megünnepelni az Isteni Liturgiát hétfőtől péntekig, néhány ünnep kivételével, ha azok ilyen napra esnek /február 24, március 9, március 25/. Szerda
és péntek estére azonban Egyházunk áldozási istentiszteletet ír elő, amit az „Előre megszentelt
Adományok Liturgiája”-nak nevez.
Ez a „Liturgia” első részében a böjti nagyvecsernye szertartásával kezdődik, a Hármas-ekténiától azonban a szokásos Liturgia menetét követi, de úgy, hogy kimaradnak
belőle mindazok a részek, amelyek a kenyér és bor átlényegítésére, azaz az Eucharisztia létrehozására vonatkoznak. Egy ünnepélyes áldozási szertartás tehát ez a második
rész, amelyben az áldozók az előző vasárnapon átlényegített Szent Titkokban részesülnek. Egyházunk a Nagyböjt szerdáira, péntekjeire, és a Nagyhét első három napjára
írja elő az előre megszentelt Adományok liturgiájának végzését, évente tehát 15-ször.
Ha azonban az előbb említett ünnepek, vagy a templom címünnepe esnék ezekre a napokra, akkor Aranyszájú Szent János Liturgiájának bemutatásával ünneplik meg a napokat.

Miért nem engedi meg Egyházunk, hogy a Nagyböjt hétköznapjaiban Szent Liturgia legyen? Azért, mert Egyházunk felfogása szerint az Eucharisztia ünneplése összeegyeztethetetlen a böjttel. Egyházunkban a Liturgia mindig megőrizte ünnepi és örvendetes jellegét. Az Eucharisztiát mindig úgy tekinti, mint Krisztus eljövetelének és tanítványai között való jelenlétének szentségét. Ezért valóságos értelemben Krisztus feltámadásának megünneplése. Az Egyház számára valójában Krisztusnak az Eucharisztiában való eljövetele és jelenléte alkotja a feltámadás „bizonyítékát”. A feltámadást igazában senki nem látta, és a tanítványok mégis hittek benne, mert látták a feltámadt
Jézust, amikor zárt ajtókon át megjelent közöttük, vagy amikor Emmauszban megismerték a kenyértörésnél. A szívnek az az öröme és lángolása, amelyet a tanítványok
éreztek az emmauszi úton, amikor aztán kinyilatkoztatta Magát nekik a kenyértörésnél:
ez az Egyház számára a feltámadás „tapasztalati” megismerésének örök forrása. Az
Eucharisztia mindig ez az eljövetel és jelenlét, ugyanez az öröm és szív lángolása,
ugyanez az értelem feletti és mégis teljes bizonyosság, hogy a feltámadt Jézus megismerteti Magát a kenyértörésnél. Krisztus megjelenése olyan nagy öröm, ami már túl
van a mi időnkön, mert az Eucharisztiában már Isten Országa tört be. Mivel az Eucharisztia a feltámadt Úr jelenléte, azért egyben részesedés is az Ő Országában. Az áldozás a halhatatlanság tápláléka, a mennyei Kenyér, és ha a Szent Asztalhoz közeledünk, valóban a mennyekbe emelkedünk. Az Eucharisztia Krisztus jelenléte felett érzett
öröm, Isten Országa örök örömének elővételezése. Valahányszor az Egyház az Eucharisztiát ünnepli, „otthon” van a mennyben. Ezért nem tudja Egyházunk a böjttel öszszeegyeztetni a Liturgiát, mert a böjt annak az Egyháznak a kifejeződése, amely még
vándorol, még útban van az örök haza felé, azaz még „nincs otthon”. Az Ország fiai
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nem böjtölhetnek, amíg velük van a Vőlegény – mondta Jézus /Mt 9,15/. Hogy az Egyház Nagyböjtöt tart és böjtöl, azt fejezi ki, hogy útban van a Vőlegény felé, várja Azt,
azaz „nincs Vele”.
Ha Nagyböjt hétköznapjain nincs Liturgia, miért van áldoztatás az Előszenteltek
Liturgiáján? Azért, mert a Szent Titkokból való részesedés az a forrás és erő, amely támogat minket lelki erőfeszítéseinkben. A Szentségben való részesedés: először cél, abban az értelemben, hogy Krisztus közelébe kerüljünk, és Ő megismerteti Magát velünk
a kenyérszegésben. Ezért ez a legnagyobb örömünk. De a Szentségből való részesedés: lelki erőfeszítéseink forrása és kezdete is. Isteni Ajándék, amely előre vételezi Isten Országában való részesedésünket is. Az Ország előíze, hogy vágyjunk és törekedjünk utána. Isten Országa eljött és az Egyházban van, de beteljesedését az idők végén
fogjuk megtalálni, amikor Isten mindent Önmagával tölt be. Amikor az Eucharisztiában
részesedünk, már most részesedünk a még eljövendő Országban. Előre ízleljük dicsőségét és boldogságát, amikor még a földön vagyunk. A Nagyböjt különös kifejeződése
annak, hogy úton vagyunk az Isten Országa felé. Földi életünk hosszú és gyakran nehéz utazás az Úr végső napja felé. Ezen az úton segítségre, támogatóra és vigasztalásra van szükségünk, mert ellenségünk, a világ fejedelme erős harcot indít ellenünk.
Nagyböjtben is minden nap megharcoljuk a magunk harcát ellenségünkkel, a megváltozás útján igyekszünk járni: ezért jobban szembekerül velünk a Gonosz minden hatalmával. Ezért van szükségünk a Nagyböjtben a Szent Titkokban való részesedésre, hogy
ezek erőforrások legyenek számunkra a böjti harcban. Ebben a harcban legfőbb támaszunk Krisztus Teste és Vére, ami őriz minket és minden kísértés és veszély ellenére
Krisztus tanítványaivá tesz bennünket. Innen ered az áldozás az előre megszentelt
Szent Titkokkal, amelyeket azért őriznek az oltáron, hogy szerdán és pénteken kioszszák a híveknek.
Böjti napokon tehát nem végezzük az Isteni Liturgiát, nem ünnepeljük az Eucharisztiát, mert az ünneplés örömet jelent. Az Eucharisztia gyümölcsei azonban állandóan jelen vannak az Egyházban. Amint a „látható” Krisztus, bár felment a mennyekbe,
mégis láthatatlanul jelen van a világban, amint a még eljövendő Isten Országa már
köztünk is van, így van az Eucharisztiával is. Mint az Ország szentsége és ünneplése
összeegyeztethetetlen a böjttel, de mint az Országnak a világban működő kegyelme és
ereje, fegyverként szolgál lelki harcunkban, és ezért, és ezért kerül a nagyböjti időre.
Az előre megszentelt Adományok Liturgiájának első és lényeges jellemzője, hogy
ez egy esti istentisztelet. Úgy jelenik meg előttünk, mint egy áldoztatási szertartás,
amely a vecsernyét követi. Az Eucharisztia mindig egy előkészület befejezése, egy várakozás megvalósulása. Amint a böjt napjai annak a kifejezése, hogy az Egyház a Vőlegényt várja, az esti áldozás ennek a várásnak a megkoronázása. Amint már fentebb is
szó volt róla: a Szent Titkokban való részesülés előíze Isten Örök Országának, mintegy
elővételezése annak, hogy vágyjunk utána és törekedjünk fel. Valahányszor elővételezzük ezt az Országot, áldozás után visszafordulunk újra ebbe a világba és a hosszú és
nehéz úton találjuk magunkat. Az Isten Országa felé vezető úton segítőnk és vigasztalónk lesz az a Jézus, Aki Szent Titkaiban meglátogatott bennünket.
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Hramota- Halottakról való megemlékezés
A keleti egyházban kialakult az az igény, hogy az egyház eltávozott tagjai is jelen legyenek a liturgián. Az egyházi naptár öt emléknapot ír elő, ezek a halottak szombatjai,
amikor a hramota szertartását végzik: a húshagyó vasárnap előtti szombat, nagyböjt
2., 3., 4. szombatja és a pünkösd előtti. A halotti liturgia után parasztázt vagy panachidát végeznek, és a halotti könyörgésekben felolvassák az elhunytak neveit. Ezeket a
hívek előzetesen - némi adomány ellenében - feljegyeztetik. Görögkatolikus templomban szombatonként 17 órakor!
2020. év
Február 15.
Március 7.
Március 14.
Március 21.
Június 30.

Esemény naptár
Január 30. Három püspök ünnepe
Február 1. V. farsangi Bál
Február 2. Urunk találkozása Simeonnal szent liturgia– gyertyaszentelés- gyertyát biztosítunk
Február 8. Csereháti esperesi kerület hittanversenye 14.00-kor Encsen
Február 10-17. Házasság hete Encsen
Február 15. V. Görög katolikus farsangi batyus bál, a gimnázium aulájában. Este
19.00 kezdettel
Február 15. I. Halottak szombatja -Elhunyt szeretteinkért végez az Egyház szent liturgiát és panachidát a halottak szombatjain. Az elhunytakról (betűrend szerint- hramota)
megemlékező hramoták szombatonként 17.00-kor kezdődnek. A hramotát parókusnál
vagy Kovácsné Marikánál llehet bejegyeztetni.
Febr. 23. Katolikus iskolák javára gyűjtés
Febr. 23. Képviselő testület önnepélyes eskütétele

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! Parókia bankszámlaszáma: CIB bank

10700086-68691925-5110000
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Parókia Képviselőtestülete

Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2020. február 08. Simeon és Anna
2020. február 15. A szentségi házasság

Projékt címé: ”Vissza az alapokhoz”
Projéktazonosíto szama: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007
2020. február Műhelymunka

Projékt címé:
Transznacionalis égyuttmukodésék mégvalosítasa az Encsi
Gorogkatolikus Egyhazkozség szérvézésébén

Projéktazonosíto szama: EFOP-5.2-17-2017-00127
Meghívó a „Hiányzó láncszemek” c. találkozássorozatra
Időpontja: 2020.február 28-29. (péntek) 18:00 – (szombat) 15:30 helyszíne: Encs, Görögkatolikus Parókia, Váci Mihály út 36. és Gagybátor, Református Egyházközség, Fő tér
29. A Csereháton napjainkban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokért felelősséget érző, a fejlődést támogató, az iránt érdeklődő szereplők részvételével. 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 programelemére külön-külön is el lehet
jönni. A részvétel ingyenes, szállásigényét és ételallergiáját kérjük, előre jelezze!

Projékt címé:
„Muvéljuk kértjéinkét! –
généraciok égyuttmukodésé az
Encsi Gorogkatolikus Parokia vézétésévél”
Projéktazonosíto szama: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
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Nevelőszülői hálózat számára
Tanuljunk együtt imádságokat!
Urunk! Istenünk! Mint jóságos és emberszerető bocsásd meg mind, mit e napon szóval, tettel
és gondolattal vétkeztem. Ajándékozz nekem békességes és zavartalan álmot. Küldd őrangyalodat, hogy fedjen be és őrizzen meg minden gonosztól, mert te vagy lelkünk és testünk őrzője,
s mi neked dicsőítést zengünk † Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s mindörökkön
örökké. Ámen
Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
2019.február 4. kedd 13:00 A keresztény nevelés megalapozása
Karácsonyi, népi énekek hatása és a türelem kialakítása az életünkben.

Kedves Házaspárok, Tisztelt Érdeklődők!

Szeretnénk, ezt a hetet együtt tölteni szeretetben, imádságban és játékban. Töltődjünk együtt az előadások alkalmával, ahol támogatást kapunk ahhoz, hogy megerősítsük elkötelezettségünket. A házasság
hete olyan széleskörű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai
és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.
„Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az
adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé,
amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság
mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”
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A HÁZASSÁG HETÉRE TERVEZETT PROGRAMOK
* 2019. 02.9. Vasárnap 10:00 Házasság hetének megnyitója Szent Liturgia (A tékozló
fiú- elvesztegetett idő) a házasságban élőkért.
* 2019. 02.10. hétfő 16:30 Szent Liturgia utána Előadás: Hogyan tekintsünk a konfliktusainkra? (Pacsai János parókus)
* 2019.02.11. Kedd 16:30 Szent Liturgia utána Előadás: Hogyan * tekintsünk a házastársi kommunikációra?
* 2019.02.12. Szerda 16:30 Szent Liturgia utána Előadás: Hogyan tekintsünk a vegyes vallású házasságra?
* 2019.02.13. Csütörtök 16:30 Szent Liturgia utána Előadás: 25 mód ahhoz, hogyan
fejezheted ki megbecsülésed férjed iránt
* 2019.02.14. Péntek 16:30 Szent Liturgia utána Előadás: A házasok tízparancsolata
(meglepetés házaspár) Beszélgetés Pacsai János esperes atyával és feleségével Mónikával , teázás, pizza
* 2019.02.15. Szombat 16:30 Szent Liturgia (hramota) utána Előadás: Hogyan vagy
mostanában- Kérdések özvegyekhez, teázás, pizza
* 2019.02.16. Vasárnap 10:00 Hálaadó Szent Liturgia a szentségi házasságban élők
kegyelmi ajándékaiért.

A keresztény öröm forrása a hálaadás
Próbáljatok meg egy nap mindenért hálát adni, bizony csodálkoztok,
ezt a napot átjárja az öröm, Vajon miért? Mert felismernétek mindenütt Isten szeretetét. Ahogy Jézus, neki a mező liliomairól Atyja szeretete jutott
eszébe./ Mt 6,28/ Hálaadáskor megnyitjuk szívünket Isten gondviselő szeretete előtt. Adjatok hálát mindenért/ Szt Pál/ A földön a feladatunk, hogy
minden napfelemeljük szívünket aláthatatlan világra, Isten Országára. Így
lesz minden nap öröm. „Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki a szentek
sorsára méltatott a világosságban.” /Kol1,12/ Szertettel ajánlom mindenkinek ezt a szép Imakönyvet, hogy megvigasztalódjon és Isten
irgalmas szeretetében megerősödjön hitében.
Ó te szegény, akit annyi vihar tépett,

kinek nincs vigasztalása!
életre keltem megtört szívedet.
Meggyógyítom és megvigasztalom.
/ Mennyei Atyánk ígérte neked./
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Varga Rita rovata

„Jöjj törékeny gyermekem! Ne járkálj többé vándorként, Engedd, hogy karomban hordozzalak! / Jézus: neked./Karjaiba veszi bárányait, és ölben hordozza
őket.” /Izajás 40,11/ Dr. Nehéz Márta Mirjam OCDS A VIGASZTALÁS IMAKÖNYVE
IMÁDSÁGAIM A BIBLIA NYOMÁN Mert beszéde maga az élet! Egész testünk
pedig az egészség / Péld4,20-22/ A szerző a Szentírásból veszi imádságait. Ezt
már az első keresztények is gyakorolták imaéletükben: Imádkozták nemcsak a
zsoltárokat, hanem a teljes Szentírás üzenetét. A Szentlélek ihletése átjárja az
egész Szentírást, ezért az ilyen imák hátterében is ott van hitet ébresztő ajándéka. Akár hálát adunk,akár dicsőítjük Istent, a Szentlélek azonnal mellettünk áll. Jelenléte érezhetően körbevesz minket. Az angyalok szüntelendicsőítik az urat a mennyben! A dicsőítés lelki kapcsolatot létesít az angyalokkal.
Amikor dicsőítő imát mondunk, az angyalok körénk gyűlnek, és csatlakoznak dicséretünkhöz. Amikor dicsőítésbe kezdünk, a Menny közelébe kerülünk. A dicsőítő imában megtapasztaljuk Isten közelségét és erejét./ Gyógyulások!/ A zsoltáros mindennap dicsérni akarja Istent, a Mindenség Urát, mert egyedül Ő méltó
rá./ Zsolt. 145/ Az egyik nemzedék hirdeti a másik nagy tetteit. A választott nép
megtapasztalta az egyiptomi rabságból való szabadulást, s a pusztai vándorlás
alatt az Úr gondviselő szeretetét. Ismerjük fel: életünket is az Ő gondviselő szeretete kíséri: mennyi rabságtól szabadított meg az Úr! Ha átimádkozzuk életünket-születésünktől mostanáig- akkor felismerjük a Szentlélek világosságában:
Isten milyen sok ajándékkal áldott meg: a rosszat hogyan fordította javunkra,
hogyan mentett ki a bajokból!A mondás, hogy aki nem gondol a múltra, annak
nincs jövője- erre utal. Hitünk megerősödik, ha felidézzük az Úr szeretetét életünk eddigi útján.

„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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