„Jojj és lass!”

VII. évfolyam 1.szam 2020. januar

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Varga Rita rovata: ...

Újévi döntéseinkhez

Ezek táplálják lelkünket és ezek által is-

Higgy magadban!

merjük fel Isten országának igazsá-

……

ga………

7. oldal

2. oldal

1

Újévi döntéseinkhez
(Ezek táplálják lelkünket és ezek
által ismerjük fel Isten országának igazságait.)
Naponta imádkozzunk! A reggeli és esti
ima rendszeressége mellett, napközben
és étkezéskor is.
Istentiszteleteken vegyünk részt, szentségekben részesüljünk, főleg a szent liturgiákon és áldozzunk!
Kövesse az egyházi év eseményeit, kapcsolódjon be az ünnepekben és vegye komolyan a böjti időszakokat!
Imádkozzuk a Jézus imát, akár nappal
akár éjszaka, vagy a nap bármely órában!
Lassítsunk az életünkön, rendezzük újra, döntéseinkbe vonjuk be Jézus Krisztust!
Fogalmazzuk meg életünk prioritását, így csökkentve a stressz nyomását!
Összpontosítás (fókuszálás)- figyelmünket mindig arra irányítsuk, amit csinálunk!
Szenvedélyeink megfékezése. A szenvedélyeket nem kiirtani kell, hanem helyes
irányba állítani. Ez egy tanulási folyamat, az erények elsajátítását jelenti.
A mellettem élő az én felebarátom, segít megszabadítani az önzőségemtől és megtanít örömet találni a másik segítésében.
Legyenek keresztény barátaink, akikkel rendszeresen időt töltök, hiszen így tudjuk
egymást támogatni és inspirálni.
Olvassuk a Szentírást, mint egy nekünk szóló üzenetet és olvassuk az egyházatyák
írásait, akik utat mutatnak nekünk Isten felé!

Elmélkedjünk!
Amikor a szentatyák írásait olvassuk és találunk olyan részt, amire az értelmünk
reagál, álljunk meg. Pl. egy erényről, amely nincs jelen az életünkben, de szeretnénk,
ha az életünk része lenne, vagy valamilyen rossz szokásunkkal szembesülünk, amelytől
szeretnénk megszabadulni. Álljunk meg és gondolkozzunk el rajta. Pl. a harag szenvedélye. Bezárom a könyvet, ülök, gondolkodom, imádkozom és engedem, hogy az olvasott szó köré csoportosuljanak a gondolataim. Hogyan lehet megállítani a haragomat?
Sok oldalt elolvasunk egy könyvből, sok mindent elfelejtünk, minden oldalt nem tudunk
értelmezni, hiszen tele van értelemmel. Ha csak olvasok, olvasok, olvasok végül bezárom a könyvet és távozom abból a környezetből, akkor semmi nem történik. Bezártam
a könyvet és semmire nem emlékszem. A cél nem az, hogy minél többet olvassak az
adott témában, hanem hogy lelki hasznot húzzak az általam olvasottból. Aranyszájú
Szent János mondja, (ismerve az ő életét, nekem elég ez az egy mondat): „Nem baj,
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Elmélkedjünk!
ha a harag fellobban benned, csak ne engedd a torkodig jutni.”, vagyis ne engedjem a
cselekvéshez, hanem szelídítsem meg. A szenvedélyeinket meg kell szelídíteni!

Nagy Szent Bazil liturgiája
Bizánci szertartású Egyházunkban Aranyszájú Szent János liturgiáján kívül
évente néhány alkalommal Nagy Szent Bazil Liturgiája is használatban van. Időrendet
tekintve ez a Liturgia valamivel régebbi az Aranyszájú-liturgiánál. Szent Proklosz
konstantinápolyi pátriárka szerint, aki Aranyszájú Szent János tanítványa volt, Szent
Bazil, az akkorára terjedelmessé vált Szent Jakab – liturgiát rövidítette meg.
Egyházunk az alábbi napokra írja elő Szent Bazil Liturgiájának végzését: Január
1. és 5. Nagyböjt 5. vasárnapja, Nagycsütörtök, Nagyszombat és december 24. Ha január 5. és december 24. szombatra vagy vasárnapra esik, ezekben az esetekben Karácsony és Úrjelenés ünnepein végezzük /vasárnap vagy hétfőn/ a Bazil-liturgiát. Úrjelenés és Karácsony előestéjén, valamint Nagycsütörtökön és Nagyszombaton vecsernyével összekapcsolva végezzük, a többi napokon azonban vecsernye nélkül.
Nagy Szent Bazil liturgiája külső megjelenésében teljesen egyezik Aranyszájú Szent
János liturgiájának szertartásával. A két liturgia közötti nagyobb külömbség néhány papi
imában, és az eucharisztikus kánon imádságaiban van. Szent Bazil Liturgiájának ezek az
imádságai általában hosszabbak. Ezek az imák tárgyi tartalmukkal, a kifejezések szépségével kötik le az ember figyelmét. Az isteni kinyilatkoztatást nagymértékben ismerő
püspöknek ez az alkotása végig vezet bennünket az emberi üdvösség munkálásának
teljes útján.
Az eucharisztikus kánon minden imádsága a Bazil-liturgiának saját imádsága. Mialatt a templomban jelenlévők énekükkel fejezik ki, hogy méltó és igazságos a Szentháromságot imádni, az áldozópap az általa elmondott csendes imádsággal is ezt fejezi ki.
Valóban méltó Istent dicsérni minden formában: dicsérni, énekelni, áldani, hálát adni,
dicsőíteni, töredelmes és alázatos lélekkel áldozatot bemutatni: ezt az áldozatot is. Megmondja erre az okokat is: „… Te ajándékoztad nekünk igazságod ismeretét… ki képes
kifejezni a te nagy hatalmadat… híven feltüntetni a te egész dicsőségedet… elbeszélni
minden időben művelt csodáidat?” Az Isten dicséretére a továbbiak Isten különféle tulajdonságainak sorozata: mindenek Királya… minden látható és láthatatlan teremtmény
Ura, a dicsőség trónján ül, átlátja a mélységeket, kezdet nélküli, láthatatlan, felfoghatatlan, körülírhatatlan és változhatatlan. Mindezek olyan tulajdonságok, amelyek csak
az Istenben vannak meg, és senki emberben. Isten dicséretének nagy oka az a tény,
hogy Ő Atyja a mi nagy Istenünknek, Jézus Krisztusnak, Akinek jóságából végtelen értékű áldások szálltak az emberi nemre: a Szentlélek, az Igazság Lelke, a fiúvá fogadtatás ajándéka, a jövendő örökség záloga, az örök javak kezdete, az elevenítő hatalom és
a megszentelés forrása. A földi embereken kívül még a mennyei erők is Isten dicsőítését
zengik. Az imádság utolsó része Izaiás próféta látomását felidézve a mennyekbe vezet,
ahol a minden mennyei erők közül a legtisztábbak: a szeráfok soha el nem némuló dicsőítésekkel zengik Istennek a győzelmi éneket.
Feltámadása és mennybemenetele után tőlünk elválva kínszenvedéseinek emlékét
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hagyta ránk. Itt következik a Titkos Vacsorán történtek elmondása Krisztus szavaival. A
szent szavak előtti mondatot: „Szent tanítványainak…” fennhangon énekli a pap, ami
talán abból az időből emlék, amikor az eucharisztikus kánont az áldozatot bemutató
pap hangosan imádkozta. Krisztus szavai után a szokásos megemlékezés majdnem
azonos az Aranyszájú-liturgia anamnézisének szavaival.
A Szentlélek leesdése előtti imában a pap kifejezi méltatlanságát: „semmi jót sem
cselekedtünk a földön”, nem ő cselekszi az adományok átváltoztatását, hanem Istentől
kéri, hogy „szálljon le jóságod jóvoltából a te Szentlelked reánk és ezen előterjesztett
ajándékokra, áldja meg azokat és szentelje meg és tegye…”, és megáldja a Szent Adományokat külön és együttesen. Az epiklézis után az Áldozat felajánlása történik. Először a szentek különféle csoportjáért ajánlja fel az Áldozatot, aztán az
Az amboni ima utáni csendes imában a pap Isten előtt felsorolja, hogy mit is tettek: „elvégeztük üdvgondozásod titkát, megtartottuk halálod emlékét, láttuk feltámadásos ábrázatát, megteltünk halhatatlan életeddel, élveztük kifogyhatatlan gyönyöreidet…”. Kinyilvánítja tehát az Egyház hitét, hogy mit tart a Liturgiáról, és azt kéri, hogy
erre a jövőben is méltókká lehessenek.

Esemény naptár
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január

1. Urunk körülmetélése, polgári újév kezdete
4. péntek 6.00 Utrenye, királyi imaórák, szigorú böjt
5. Vízkereszt előestéje, bűnbánati nap, 17.00 Encs Nagy vízszentelés
7. kedd 13:00 Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
6. Vízkereszt
6-30. Házszentelések ideje- kérem a személyes egyeztetést!
25 V. Encsi Görögkatolikus farsangi Bál
30. hétfő A három főpap ünnepe 17.00 Szent Liturgia

Gyűjtések
A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezésének megfelelően a 2020. esztendőben a következő időpontokon tartunk különleges szándékokra gyűjtéseket:

Katolikus iskolák javára: február 23.
Szentföldi zarándokhelyeknek: március 29.
Papnevelés céljára: május 3.
Péter-fillérek: július 5.
Missziók számára: október 18.
Karitász javára: november 22.
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Méghívo képzésékré- éloadasokra,
mélyré szérététtél varunk!
Hélyé: Kozosségi térém
2020. január 28. Tesztelje magát-visszatekintés

Projékt címé: ”Vissza az alapokhoz”
Projéktazonosíto szama: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007
2020. január 10 PROGRAM MEGBESZÉLÉS

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.január 17-18 (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
2019. január 7. kedd 13:00 Mikor kell elkezdeni a gyermeke nevelését?
Nevelőszülői hálózat számára Tanuljunk együtt imádságokat!
Emberszerető Urunk, bocsáss meg azoknak, kik bennünket gyűlölnek vagy sértegetnek!

Tégy jót jótevőinkkel, felebarátainknak, rokonainknak és az elhagyatottaknak is add meg üdvös kérelmeiket és az örök életet! Látogasd és gyógyítsd meg a betegen fekvőket, szabadítsd
ki a rabságban sínylődőket, légy a tengeren evezők kalauza s az utazók kísérője! Emlékezzél
meg az igaz hitben velünk egyvallású, fogoly testvéreinkről és mentsd meg őket minden gonosz támadástól! Könyörülj Uram mindazokon, akik bennünket arra kértek, hogy érettük
imádkozzunk! Irgalmazz Uram mindazoknak, kik nekünk szolgálatokat tesznek, vagy velünk
irgalmasságot gyakorolnak; ajándékozd meg őket üdvös kérelmeik teljesítésével és az örök
élettel. Emlékezzél meg Uram már elhunyt atyáinkról, testvéreinkről s mindazokról, kik az
igaz hitben és tisztességben költöztek el. Emlékezzél meg Urunk a mi szegénységünkről is. Világosítsd meg elménket szent Evangéliumod fényével és vezérelj parancsaid ösvényére, tisztaságos szent Anyád és összes szenteid imái által. Ámen.

Házszentelések vízkeresztkor!
A Szentírásból tudjuk, hogy nemcsak az emberek sokasága jön a Jordán folyóhoz,
hogy megtisztuljanak, hanem maga Krisztus is. Ő nem azért, hogy bűneitől megtisztuljon, hiszen neki nincs szüksége arra, mert Istenember, hanem hogy megszentelje a
teremtést. Isten országa jön felénk, de nekünk is el kell indulni felé.
Ezért megy az Egyház, a pap vezetésével a hívők otthonaiba, hogy megszentelje azt.
Nemcsak a hívők jönnek a templomba, hanem a papság, maga Krisztus is elmegy az
otthonunkba. A megváltó nem marad bezárva a templomba (ahogyan sokan akarták),
hanem titokban jön a hívek otthonába, hogy erősítse velünk a sors közösséget. A házak szentelt vízzel való meghintése erőt ad (energizál), hogy Isten akaratát teljesíteni
tudjuk. Így minden családi ház hitvalló egyházzá lesz.
Tévedés lenne azt hinni, hogy csak mi haladunk Isten felé. Ő nyitja ki a kereszten ölelő
karját a szeretet felé, felénk. Ő indul el hozzánk a szeretet útján és mi ezt a közeledést
ismerjük fel. Ezzel az öleléssel lép be az otthonunkba, hogy megossza velünk szeretetét.
Az otthonaink megszentelése nem azt jelenti, hogy ezentúl nem kell templomba jönnünk, hanem éppen ellenkezőleg, a mi otthonainkba Krisztus jelenlétében a pap meggyújtja a szeretet tüzét a keresztények szívébe, de ahhoz, hogy ezt a tűzet fenntartsuk, gyakran el kell mennünk a templomba a szertartásokra. Hívja a papot a házába,
hogy Krisztus jelen legyen az otthonában!
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Varga Rita rovata
Higgy magadban!
Gondolatok, amelyekből erőt meríthetünk a nehéz időkben, DONNA FARGO:
„Ahogy ma néha még bizonytalan vagy
a lelked mélyén, legbelül,
utad során majd mindenre válasz kerül,
mert rendbe jönnek a dolgai annak,
aki szívében bízik rendületlenül”
Ez a nagy gondossággal válogatott kötet a népszerű amerikai countryénekes, Donna Fargo
szívhez szóló gondolatait és tanácsait tartalmazza. A minden időben és helyen érvényes
sorok önmagunk szeretetének és elfogadásának fontosságára irányítják a figyelmünket, de
biztató és bátorító gondolatok is egyben, melyeket mindig jó elővenni a nehéz időkben.
Donna Fargo énekesként és költőként is tuja hogy kell megszólítani az elcsüggedt szíveket,
és a tudatos életvezetésre irányítani az emberek figyelmét. Éppen ezért a verseit tartalmazó kötet kedves és őszinte ajándék mindenkinek, aki a feje fölött tornyosuló fellegek mögött midig szeretné látni a napot. Ez a könyv nem adja a kezünkbe a megoldást, mint egy
csodát,de segít, hogy erősek legyünk,mikor minden remény elveszni látszik. Megtanít hinni
abban, hogy bennünk van a válasz a kérdésekre, a kétségekre, a félelmekre, melyek elveszik a békénket. A szívünkhöz beszél, melynek hinnie kell, hogy meg tudjuk mozgatni a
hegyeket.
Ha éppúgy hiszel benne, mint én, hogy a szívünk megérdemli a bizalmat, akkor arra biztatlak: higgy magadban! Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik másokat is arra bátorítanak, hogy bízzanak magukban.
Higgy magadban!
Én azt hiszem,
van egy beépített iránytű
mindenkiben.
És ez abban segít,
hogy mindenki beteljesítse vágyait.
Egyszerű és megbízható,
gyakran nézz rá, figyeld,
mert benne bízni jó,
ez a bizalom ad erőt,
hogy ne állj meg az akadály előtt.
VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK
Január
Év elején január,
mindig hócsizmában jár.
Jeget,havat csalogat,
hóvirágot bontogat.
Jég bajusza, jégszakálla
hegyet, völgyet mind bejárja.
Hideg szél a kísérője
piros lesz az orrod tőle.
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Anyakönyvi statisztikai adatok a 2019-es évről
Keresztelés: 32 Esküvő: 4 Temetés: 12 Elsőáldozás: 12
STÓLADÍJSZABÁS
2020

Összeg

Pap

Kántor

Sekrestyés

Templom

Szent Liturgiák

2.500

1.400

500

300

300

Esküvők

30.000

16.000

8.000

3.000

3.000

Temetések

20.000

10.000

6.000

2.000

2.000

Sírkő megáldása

4.000

2.000

1.400.

300

300

Harangozás

1.500

---

---

500

1.000

Panachida

500

200

100

100

100

Hramota

1.000

500

300

100

100

Parasztáz,templom

3.500

2.000

900

300

300

Par,templomonkívül

4.000

2.400

1.000.-

300.-

300

Anyakönyvi keresés

1.000

500

---

---

500

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges.

„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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