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VII. é vfolyam 7.sza m 2020. jú liús-aúgúsztús 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zús Krisztúsnak! 

Mindannyian tudjuk, hogy vannak jó és 

rossz szokások. Az Egyház a szentírás 

tanítása szerint azt mondja, hogy a jót 

erősíteni …….2.oldal   

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK  ……     

8. oldal 

Szeretek  templomba menni, 
imádkozni 

Varga Rita rovata 
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Szeretek  templomba menni, imádkozni 

Mindannyian tudjuk, hogy vannak jó és rossz szo-

kások. Az Egyház a szentírás tanítása szerint azt mondja, 
hogy a jót erősíteni kell magunkban, a rosszat pedig 

gyökerestől el kell távolítani. Olyan feladat ez, ami 
egész életünk folyamán tart. A kertésznek is minden 

segítségre és gyakorlati tanácsra szüksége van ahhoz, 
hogy gyümölcsöző legyen a kertje. Mi, ezt a segítséget a 

templomban kapjuk meg. Egyszerűen jövünk a temp-
lomba imádkozni és mindent megkapunk ahhoz, 

hogy növekedni és gyümölcsözni tudjunk. A templom nélkül csak vegetálni tu-
dunk. Nagy Szent Bazil azt mondja a templomról, hogy olyan mint az anyaméh, ami a 

magzatnak mindent megad az élethez és a növekedéshez, anélkül hogy kérné, vagy 
akarná magának. Csak ott van és mindene meg van. Ezért kell megszeretnünk a temp-

lomba járást, hiszen ott találjuk magunkat Isten jelenlétében, a mi üdvözítőnk Jézus 
Krisztus, az Istenszülő, az apostolok, angyalok, vértanúk, szentek társaságában. 

A probléma az lett, hogy sokan, csak akkor mennek templomba, amikor 

kedvük van. Mi magunk is sokszor találunk mentséget arra, hogy miért ne menjünk 
templomba, ne legyünk  utrenyén, vecsernyén, a parakliszon és a szent liturgián. Nem 

tudok menni, mert takarítani kell, a család most megy vásárolni, fáradt vagyok, sokat 
kell tanulni, a héten sok volt a nyomás rajtam, ma ki kell pihenni magam-mennyire is-

merősek ezek az indokok. Két oka van annak, hogy a templomba menjünk. Imádjuk és 
dicsőítsük Istent és a szentáldozásban részesülve a legközelebb kerülünk Istennel és 

embertársainkkal. Az nem hűség Istenhez, ha egy évben csak karácsonykor és húsvét-
kor jelenünk meg a templomban.  A hűség próbája az, hogy a templomba megyünk 

vagy a kényelmet válasszuk. Ha elhanyagoljuk a templomot, magunkat hanyagoljuk el, 
leválasztjuk magunkat Isten jelenlétéről. Ha nem vagyunk Isten közelében, nem fordu-

lunk hozzá, akkor nem is halljuk meg a válaszát. Így nem kell csodálkozni, hogy nem 
érezzük azt, hogy növekednénk, hanem olyan mintha körbe-körbe járnánk és a problé-

máink egyre  mélyebbre húznak. Panaszkodunk, hogy a családunk nem jól működik, a 
házasságunk megroppant, a házastársak elhidegültek egymástól. Nem tudunk kommu-

nikálni a gyerekeinkkel, mintha más nyelvet beszélnének. Túlzottan függőek lettünk a 

digitális és technikai világtól, azt gondoljuk minél több mindenünk lesz (ruha, élelem, 
háztartási eszközök) annál  boldogabbak leszünk. Amikor a család együtt kezd  a temp-

lomba járni, akkor valóban családdá válik. Amelyik család tud együtt imádkozni az 
együtt is marad, tanácsolja Aranyszájú Szent János 1600 évvel ezelőtt, ami ma is ak-

tuális. Amikor a család templomba megy, akkor erőt és lelki táplálékot hoz a család 
életébe. Vegyük példának az isteni Szent Liturgiát, ismerjük fel milyen hatalmas jelen-

tősége van az életünkben. Olyan ünneplés ez, ahol hálát adunk Istennek mindazért, 
amit értem tett Jézus Krisztusban. Nyíltan teszünk a világ szemeláttára és mégis misz-

térium(rejtély) marad. Mi hívek imádva az Istent egyre magasabbra emelkedünk, a hű-
séges és buzgó imádságban a lélek eléri azt a magasságot, ahol a krisztusi élet lehető-

vé válik számunkra. Természetesen a keresztségben Isten gyermekeivé lettünk, de éle-
tünk folyamán ezt meg is kell őrizni és ez nem megy szentségi élet nélkül, ahol 

részesedünk Krisztus erejéből, vagyis a kegyelemből. Ez az iga könnyűvé válik, 
ez nem teher, hiszen a szeretet ünnepét készítette el nekünk. Urunk megtanít min-

ket arra, hogy egymásra, mint testvérek tekintsünk. 
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Isten szeretete hozta el nekünk a Szentlelket, hogy amikor imádkozni me-

gyünk a templomba, akkor ott a Szentlélek kegyelme lakozzék a szívünkben. A 
lelkünket táplálja az állandó imádság az Istenhez szóló petíciók, az apostoli és evangéli-

umi szakaszok. Kezdjük felismerni Isten közelségét, a kenyeret és a bort a Szentlélek 
Jézus testévé és vérévé változtatja át és amikor magunkhoz vesszük, akkor a legmé-

lyebb közösségben részesülünk vele. Hittel és szeretettel fogadjuk Őt, hogy megtisztít-
son, felszabadítson és örömmel töltsön el. Ez a találkozás egzisztenciális változást kez-

deményez, ahogyan elkezdünk lelkileg növekedni, annál irgalmasabbak vagyunk egy-
máshoz, szeretettel tudunk egymás iránt fordulni, mint igaz testvérek Jézus Krisztus ál-

tal. Kezdünk azokkal törődni és segíteni, akik szükséget szenvednek. Lehet, hogy na-
gyon kicsinek tűnik, amivel a szegényeket segíteni tudjuk, de nagy jótevők leszünk, hi-

szen ezzel a gesztussal reményt és örömöt ajándékozunk a másiknak. Ha összeszedet-
ten és figyelmesen veszünk részt az istentiszteleteken, akkor szelídebbek és kedveseb-

bek leszünk a másokkal való kapcsolatainkban. Barátságosabb és csendesebb lesz min-
den cselekedetünk. Ezért annyira fontos, hogy minél gyakrabban  vegyek részt az isten-

tiszteleteken és kövessem figyelmesen. A Szent isteni Liturgia lehetővé teszi számunk-

ra, hogy jobban odafigyeljünk a másikra, hiszen az Úr kegyelme, a szent, mennyei, 
szeretettel ápolja a lelkünket, hogy a világ által szétszakított (gyűlölet, könyörtelenség, 

féltékenység, irigység, kapzsiság) testvéri kapcsolatok rendbe jöjjenek. Állandó emlé-
keztetésre van szükségünk, hogy mi testvérek vagyunk, s Isten az Atyánk. Ha ezt a 

testvéri szeretetet akarjuk megerősíteni magunkban, akkor minél gyakrabban menjünk 
isten félelemmel, hittel és szeretettel az Úr szent asztalához. És ha mi méltatlannak 

érezzük magunkat, hogy Istent befogadjuk ajkunkon, akkor előtte azon keresztül vall-
juk meg bűneinket és így megtisztulva járuljunk a tiszta szeretethez. Észrevétlenül, al-

kalomról alkalomra növekedünk a tökéletesség felé. De nemcsak a Szent isteni Liturgia 
hasznos számunkra, hanem a többi liturgikus imádság is. Ezen istentiszteletekben 

növekszik és érlelődik a hitünk a himnuszok és imádságok éneklésével.  
Az Egyház hív, hogy gyere családoddal, gyermekeiddel együtt a templom-

ba, hogy együtt Imádjuk és dicsőítsük Istent és ajánljunk neki szívből jövő hálaadást, 
felismerve minden áldás erejét az életünkben. Bárcsak ne hagynánk ki egy alkalmat 

sem, egy vasárnapot sem, hiszen szeret minket az Isten, szeretne veled együtt lenni, 

de nem csak Ő, hanem a szent Istenszülő, az apostolok, az angyalok, a vértanúk és a 
szentek is. Dicsőség mindezekért, Istennek mindenért! 

Hirdetmény – segítségkérés! 
A világjárvány következményeként több hónapon keresztül távol marad-

tunk a templomtól. A közösségünk lélekszámban, a város egyik legkisebb kö-
zössége, a persely bevétel nagyon fontos tétel a fenntartásunkban. Ezúton is 

kérem a testvéreket, hogy  egy egyszeri nagyobb összegű adománnyal igye-
kezzünk pótolni a kieső időszak bevételét. Legyünk nagylelkűek, hiszen a mi 

templomunkról, közösségünkről van szó. Lehet azt álló perselybe bedobni, a vasárnapi 
perselybe, vagy átutalással: CIB bank 10700086-68691925-51100005. Az Egyház 

mi vagyunk, akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a működtetés anyagi feltételei-
nek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést 

erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásod-
dal is támogasd!” Kérjük, segítsék adományaikkal egyházunk működést! 
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Elsőáldozás új időpontja 

2020.szeptember 21. 16.30– szülők, nevelők felkészítője 
Elsőáldozás: szeptember 27. vasárnap 10.00; Vizsga: szeptember 23. 17.00. ;     

Első gyónás: szeptember26. szombat 16.00 és utána főpróba 
 

Zarándoklatok új időpontjai 
Fatima- Október 3-7.         Krakow- November 6-8. 

 
Nevelőszülői hálózat számára 

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

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja  
2020. júl. 15. szerda 13:00 Templomba járás fontossága. Közös imádság után elő-

adást tart Pacsai János atya. 

Eseménynaptár  
Júliusi programok 

június 30 . kedd Fiatalok találkozója a tizenkét apostol emlékezetén  
július 4. szombat Családi nap II. A csereháti kerület papcsaládjai számára találkozó. 

Július 11. Munkatársak lelkigyakorlata Gagyvendégiben 
Júl. 15. szerda 13:00 Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

Július 20. Illés próféta búcsúja (virrasztással és katekézissel) 
Augusztusi programok 

Augusztus 1-14. Nagyboldogasszony előtti böjti időszak 

Augusztus 1. Vízszentelés és mézszentelés 
Augusztus 6. Úrszínváltozás Gyümölcs és szőlőszentelés vásárlással egybekötve 8.00  

Előtte utrenye 
Augusztus 8. III. családi nap 

Augusztus 15. Az Istenszülő elszenderülése  
 Felvidéki  családi találkozó  augusztus 15- én szombat 

Augusztus 20. István király emlékezete 
Augusztus 22. IV. családi nap 

Augusztus 27-én A parókia képviselő testületének képzése, csütörtök Encs 
Augusztus 28. Nyár búcsúztató fiataloknak Gagyvendégiben  

Augusztus 29. Keresztelő Szent János fejevétele 18.00 liturgia 
Augusztus 29. 16.45 Esküvő  

Szeptember 1. 18.00 liturgia Tanévkezdő liturgia, gyermekeink megáldása az egyházi 
év kezdetén 

Egyházmegyénk nyári programjai: 
Ismét lesz lelkigyakorlat a Szentlélek Házban Sajópálfalán   Dátum2020. júl. 16–18. 

Gyalogosan Máriapócsra a 22+ zarándoklattal 2020-ban is   Dátum2020. júl. 16–19. 

Csendes lelkigyakorlat Sajópálfalán   Dátum 2020. aug. 6–8. 

A boldogság útján - Ifjúsági gyalogos zarándoklat 2020    Dátum2020. aug. 11–15. 

Zsolozsmás tábor augusztusban      Dátum2020. aug. 17–20.

 
 

https://www.migorkat.hu/hirek/ismet-lesz-lelkigyakorlat-a-szentlelek-hazban-sajopalfalan
https://www.migorkat.hu/hirek/gyalogosan-mariapocsra-a-22-zarandoklattal-2020-ban-is
https://www.migorkat.hu/hirek/csendes-lelkigyakorlat-sajopalfalan
https://www.migorkat.hu/hirek/a-boldogsag-utjan-ifjusagi-gyalogos-zarandoklat-2020
https://www.migorkat.hu/hirek/zsolozsmas-tabor-augusztusban


5 

 

Családi Nap I.  

Időpont: 2020. június 30. kedd Fiatalok találkozója a tizenkét apostol emlékezetén  

Helyszín: Gagyvendégiben a Vendéghy Udvarház  és képzési központ  

Tervezett program 

14.00  Indulás biciklivel 

16.00 Találkozó kezdete- elmélkedés 
17.00 Közös imádkozás 

17:15 Népi játékok, ügyességi vetélkedők, foci és ping-pong 
bajnokság  

18.45 Pincében kialakított sóbarlangban kvíz csapat játék 
19.45 Vacsora 

20.30 Szórakozás- majd éjszakai gyalogos túra 

  Családi Nap II. 
Időpont: 2020. július 4. szombat A csereháti kerület papcsaládjainak találkozója. 

Helyszín: Gagyvendégiben a Vendéghy Udvarház  és Képzési központ  

Tervezett program 
15.00 Gyülekező-  a hely bemutatása 

16.00 Közös imádkozás 
16:15Elmélkedés Pacsai János esperes:Házastársi ima jelentősé-

ge.  
17:15 Ügyességi vetélkedők, foci és pingpong 

18.00 Vacsora 

18.45 Pincében kialakított sóbarlangban kvíz játék és társas já-
ték 

A parókia munkatársainak családi nap július 11-én Gagyvendégiben  
16.00 Gyülekező, főzés indítása 

17.00 Paraklisz  
17.30  Képzés: Munka és lelki élet (Pacsai János parókus) 

18.00 Kézműves portékák, családi pingpong verseny(hagyomány teremtés) 
19.00 Vacsora  

Családi Nap III. 
Az augusztus 8.-i családi nap tervezett programja: 

2020. augusztus 8.-án szombaton Gagyvendégiben a Vendéghy Udvarház (Gagyvendégi Báto-

ri út 7.) parkjában, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Tervezett program:  

9.00 Gyülekező 
10.00 Paraklisz 

10.30 Előadások:  A család megtartó ereje 

12.00 Ebéd 
13.00 Kézműves portékák, helyi termékek, termények vására-megnyitó, 

13.15 Népi játékok, ügyességi vetélkedők, gyermekfoglalkozás 

16:00 Koncert, az IN HIS STEPS együttes 
17.30 Közös imádkozás 
18:00 Agapé, kötetlen beszélgetés 
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Felvidéki  családi találkozó augusztus 15- én szombat délután 
Gagyvendégiben - Mária egybegyűjt minket! 
16.00 Gyülekező, főzés indítása 
17.00 Paraklisz  

17.30  Képzés: Miért érdemes templomba járni? (Pacsai János encsi parókus) 
18.00 Kézműves portékák, családi pingpong verseny 

19.00 Esti ima elmélkedéssel 
20.00 Vacsora 

Családi Nap IV. 

Az augusztus 22.-i családi nap programja: 

9.00 Gyülekező 
10.00 Szent Liturgia 

11.30 Születés és névnapo-
sok köszöntése, ünneplése 

12.00 Ebéd 
13.00 Generációk közötti  be-

szélgetés nagyszülő - unoka 
találkozó. A beszélgetés té-

mája: 
" Magánytól az összetar-

tozásig". Beszélgetést Pacsai 
János esperes parókus veze-

ti. 

15.30 Játékos sportvetélke-
dők, elfeledett játékok felele-

venítése. 
17.30 Közös Imádkozás 

18.00 Agapé, kötetlen be-
szélgetés 

 

A parókia képviselő testületének képzése augusztus 27-én, csütör-
tökön Encsen 
16.00 Gyülekező 
16.15 Paraklisz  

17.00  Képzés: Mi a  feladatom a képviselő testületben?  A lelkipásztori terv 
(2020szept.-2021 aug.) megalkotása munkacsoportokban 

 
Nyár búcsúztató fiataloknak augusztus 28-án, pénteken Gagyven-
dégiben  
16.00 Gyülekező, játék, ima 

20.00 Vacsora 
21.00 Esti program -buli 
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Meghívó képzésekre- előadásokra, 

 

 
amelyre szeretettel várunk! 

Projekt címe:”Vissza az alapokhoz” 
Projektazonosító száma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007 

 

  

július 1. Vezetői megbeszélés  
Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása az Encsi Görögkatoli-

kus Egyházközség szervezésében 
Projektazonosító száma: EFOP-5.2-17-2017-00127 

 

Meghívó a „Hiányzó láncszemek” c. találkozássorozatra 

időpontja: 2020. július 3. (péntek) 18.30 – július 4. (szombat) 13:00 helyszíne: Encs, 
Görögkatolikus Parókia, Váci Mihály u. 35. és szombaton Gagybátor, Református Egy-

házközség, Fő tér 29. A Csereháton napjainkban zajló társadalmi és gazdasági folya-
matokért felelősséget érző, a fejlődést támogató, az iránt érdeklődő szereplők részvé-

telével Alapítványunk találkozássorozatot szervez, amire Önt is szeretettel hívjuk. A ta-
lálkozásokon a térségi fejlődés lehetőségeiről, a megváltoztatható és a megváltoztatha-

tatlan tényezőkről, az eddigi sikeres és az elbukott közösségi próbálkozásokról – és sa-
ját hálózatunk bővítéséről, a hiányzó láncszemek pótlásáról lesz szó. június 5. péntek, 

18:30 Encs 18:30 – 21:30 Encs: hogyan adjam át? című beszélgetés, amelyben körbe-
járjuk azt, hogy a közösségünkből hazatérve kinek, kiknek és hogyan adhatjuk át az 

élményt, azt az erőt, ami a társadalom aktív tagjaként megerősít minket. Eszközök, té-
mák, tapasztalatok. (A beszélgetés után Gagyvendégiben alszunk. Kérjük, jelezze, aki 

igényel szállást!) június 6. (szombat) 10:00 Gagybátor, Polgármesteri Hivatal 8:00 – 

8:30 reggeli Gagyvendégiben 10:00 – 13:00 Gagybátori jövőtervezés: falunap, beadott 
pályázatok és nyertes pályázatok – merre tovább? 13:00 – 14:00 ebéd Gagybátorban, 

a tapasztalatok összegzése A beszélgetéseket Frigyik Márta moderálja. 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! 

Projekt címe: „Műveljük kertjeinket! – generációk együttműködése az Encsi Görögkato-
likus Parókia vezetésével” 

Projektazonosító szám: EFOP-1.3.7-17-2017-00111 
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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 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK  Virágvetélkedő 

 

 
 

 
 

Bólogat a piros mályva: 

-Szépségemnek nincsen párja! 
 

Pironkodik a szásszorszép: 
-Nekem csak a nevem oly szép! 

 
Rétiboglás majd el ájul, 

irigységében megsárgul. 
 

Tavicsevej 

Kerek tónak 

lágy habjain 
tavirózsa úszik. 

 

Közepében, 
lomhán lustán, 

zöld béka nyújtózik. 
 

-Jólesne ma 
uzsonnára 

néhány szúnyog, vagy légy! 
 

Így a szúnyog: 
-Lusta béka, 

ugorj gyorsan arrébb! 
 

Ott a gólya! 
Felszolgál a 

háznépének ma még! 

 


