„Jojj és lass!”
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Dicsoség Jézús Krisztúsnak!
Varga Rita rovata

„Pünkösd után”

A pünkösd után a mindenszentek vasárnapjával egy új időszak következik. A Mi

Családok imakönyve ……

Urunk visszatért a mennyei Atyához

7. oldal

2.oldal
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„Pünkösd után” egy új időszak kezdődött életünkben

A pünkösd után a mindenszentek vasárnapjával egy új időszak következik. A Mi
Urunk visszatért a mennyei Atyához és leküldte a Szentlelket, hogy egy békés időszak
köszöntsön ránk. A pünkösd utáni időszak a Szentlélek jelenlétében érthető
meg. Ő az élet ajándékozója. A lelki életet Ő adja, melyben teljes mértékben megnyugodhatunk, hiszen a célunk az Isten Országa. A Szentlélek megmutatja nekünk, hogy
életünk egyetlen Ura Jézus Krisztus. Feltárja nekünk Isten szeretetét. Kezdte azzal,
hogy belemerített Isten szeretetébe, amikor megkereszteltek bennünket és egy új életet, a keresztény életet ajándékozta nekünk.
Krisztus jön, folyamatosan jön és jelenvalóvá teszi ezt a Szentlélek. Mi
nem az emlékezésből, hanem abban a valóságban élünk, hogy az Úr velünk van. Velünk az Isten. Minden kérdésünkre Ő maga a felelet. A vallások csak keresik az elveszett életet, Istenhez vezető utat, magát az Istent. Krisztus visszahozta s benne és általa, közöttünk az Isten. A mi Istenünk a népével él. Megmutatta, hogyan éljünk, s
ezért a kereszténység életforma, a Krisztusban való élet. Krisztus az Istenember, új
életet hozott és nem új vallást. Most már ideje lenne a keresztényeknek is keresztény
módon élni. Életünk középpontjában az öröm áll, melyet Krisztus azoknak ajándékoz, akik szeretik őt. Akik megtartják törvényemet, azok szeretnek engem – mondja
maga az Úr. „Menj be Urad örömébe”(Mt25,21).

Az örömbe lépés a szentségek útján történik. A keresztény elhagyja otthonát,
kényelmét és útra kél, hogy egyházat alkosson, hogy Isten egyházában átalakuljon. A természetes világból másokkal egy helyre jöjjön össze, s ezáltal a magával
hozott világát egy magasabb szintre emelje. Amikor a Liturgia elkezdődik, teljesen elmaradunk e világból, majd visszatérünk és megszenteljük.
Tudjuk, hogy a Szentlélek templomává kell lennünk, de csak úgy érhetjük ezt
el, ha Krisztussal együtt felmegyünk a mennyekbe. Ez a sajátos előfeltétele annak
a szolgálatnak, amit a világban végeznünk kell. A „Mennyei Liturgia” után, amikor viszszatérünk a világba, a fénytől ragyogó arcunk tanúskodik az „örömről és békességről”. Új korszak köszönt ránk pünkösdkor, ezt „Pünkösd utáni” életnek hívjuk… Pacsai János parókus
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Pünkösd utáni vasárnapok
Pünkösd utáni vasárnapok evangéliumi üzenetének témája az egyház és
különösen nagy hangsúllyal, az egyház a világban. Az Egyházat maga az Úr
küldi erre a hivatásra, a következő munkát bízta ránk: „Menjetek tehát, tegyétek
tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt28,1920) „Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.”(Jn20,21) Isten üzenete, a megtestesülés által válik megismerhetővé és fennmarad, mert Krisztus üzenete, az Egyház üzenete. Az Egyház üzenetére a világ ugyanúgy fog reagálni, ahogyan Krisztus küldetésére annak idején. „Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem
előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak
benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt
mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”(Jn15,18-21” A mai világban sokan rámutatnak és hangsúlyozzák, hogy az
Egyház népszerűtlen. A helyzet azt mutatja, minél hűségesebben megfelel az
Egyház a küldetésének, annál népszerűtlenebb az Egyház. A mi Urunk az Ő napjaiban állandó feszültségben és konfliktusban volt az akkori társadalommal. Ezt
szem előtt tartva nem kell csodálkozni, hogy a mai társadalom is nehezen veszi be a krisztusi üzenetet, így a mai egyház is megtalálja a maga konfliktusait a társadalomban.
Ezt a gondolatot megértve, nehéz elfogadni azt a siránkozást és egyházi
kétségbeesést, hogy úgy tűnik, mintha az egyház nem tudna megfelelni a modern világ kihívásainak, a világ vélt igényeinek. A múltat és a jelent összehasonlítva nyugtalanság és aggódás lesz úrrá a keresztényeken és teljesen elbizonytalanodnak, hogy helyesen cselekszenek-e. „Szégyen, hogy az Egyház nem segít a
szükséghelyzetben lévő emberen.” „Az Egyház olyan lett, mint egy gettó, ahová
menekül az ember, hogy ne kelljen a világ dolgaival foglalkoznia (a világ szükségleteivel).”
Számos kísérlet történt, hogy az Egyház megtalálja az evangélium világi értelmét, vagy világ-központú értelmezését, de nem ez az Egyház útja. Az Úr tanítása minden ember számára szól, hiszen az emberiség bűnös, megtört állapotban van, ide hozta el az üdvösséget, megtestesült, hogy megváltson és elhozta a
világba az Isten országát, az eljövendő országot. Pacsai János parókus
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Templomunk-ötödik éve -napközben is nyitva!
„Jöjjetek, akik megfáradtatok...”
Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak
nyitva áll a templomunk. Az elmúlt évben az volt a tapasztalatom, hogy nem nagyon éltek vele a híveink, de a városba
látogatók sem, pedig Encs egyik híressége a templomok utcája. Lehet, hogy csak valamiért beszalad valaki a városba, de
hazafelé betérhet a templomba a Jóistenhez egy fohászra..
Csütörtökönként hatalmas piac van Encsen, biztassuk a vidékről jövőket, jöjjenek a templomunkba, pár percre csendesedjenek el, pihenjenek meg, adjanak hálát az Úrnak. Meghajszolt világunknak szüksége van a templom csendjére, mint az otthon meghittségére. Ha nem szeretnénk, hogy a mentális betegségek és azok következményei utolérjenek, szükséges, hogy a hétköznapokban is rácsatlakozzunk a mi erősségünkre, a mi
Istenünkre. Az egyházunk így is gondoskodik rólunk, hogy megszervezi - felajánlja a
lehetőséget arra, hogy minden nap eltölthessünk egy kis időt Isten jelenlétében.
Pacsai János parókus

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.

Hirdetmény – segítség kérés!

A világjárvány következményeként több hónapon keresztül távol maradtunk a templomtól. A közösségünk lélekszámban, a város egyik legkisebb közössége, a persely bevétel nagyon fontos tétel a fenntartásunkban.
Ezúton is kérem a testvéreket, hogy egy egyszeri nagyobb összegű adománnyal igyekezzünk 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 feltételeinek megteremtése a mi feladatunk, sőt Isten előtt közös felelősségünk. Ezt az érzést
erősíti bennünk Anyaszentegyházunk 5. parancsa: „Az Egyházat anyagi
hozzájárulásoddal is támogasd!”
Kérem, segítsék adományaikkal egyházunk működést!
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Nevelőszülői hálózat számára
Imádkozzunk együtt, a ránk bízott gyermekekkel, imádkozzunk együtt minél
többször és tanítsunk nekik új imákat!
Gyermek imája: Mennyei Atyám, áld meg a szüleimet és mindazokat, akik szeretnek
és törődnek velem. Segíts nekem minden tekintetben, hogy tiszteljem és engedelmeskedjék nekik akaratod szerint. Küld el nekem az kegyelmedet, hogy gondosan és hűségesen végezzen minden kötelességemet, elkerüljem az elfogadhatatlan társaságot és
befolyást, amit rám gyakorolnak, és ellenálljak minden kísértésnek, amely az utamba
kerül. Segíts nekem, Uram, hogy komoly, jó és istenfélő életet élhessek, folyamatosan
dicsérjelek téged és dicsőítsem a szent nevedet. Ámen.

Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
2020. Jún. 17. szerda 13:00 Vírus utáni állapotunk. Közös imádság után előadást tart
Pacsai János atya a Maradj otthon! családra történő hatásairól.

Esemény naptár
Pünkösd
máj.30. Hramotás szombat (5.)
18.00 Szent Liturgia, utána Hramota
19.30 Vecsernye
máj.31. A Szentlélek eljövetele (Pünkösd), Lítiás ünnep
7.30 Méra Szent Liturgia
9.00 Utrenye
10.30 Szent Liturgia
14.00 Vecsernye- pünkösdi térdhajtási imák
Jún.1. Szentháromság ünnepe
8.00 Fáj Szent Liturgia
9.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
11.30 Forró Szent Liturgia
18.00 Vecsernye
Június 8. Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kezdete.
Június 29-ig tart az Apostolfejedelmek ünnepe előtti böjti időszak.
A péntek böjti, a többi hétköznap pedig bűnbánati nap.
Jún. 17. Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
Június 24. 18:00 Keresztelő Szent János születésének
ünnepe – gyógynövényszentelés
Június 29. szombat Péter és Pál apostolok ünnepe
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Meghívó képzésekre- előadásokra,
amelyre szeretettel várunk!
június 01. Pünkösdhétfő-erények plántázása
Projekt címe:”Vissza az alapokhoz”
Projektazonosító száma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007

június 9. Vezetői megbeszélés
Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása
az Encsi Görögkatolikus Egyházközség szervezésében
Projektazonosító száma: EFOP-5.2-17-2017-00127

Meghívó a „Hiányzó láncszemek” c. találkozássorozatra
időpontja: 2020. június 5. (péntek) 18.30 – június 6. (szombat) 13:00
helyszíne: Encs, Görögkatolikus Parókia, Váci Mihály u. 35. és szombaton
Gagybátor, Polgármesteri Hivatal, Fő tér A Csereháton napjainkban zajló
társadalmi és gazdasági folyamatokért felelősséget érző, a fejlődést támogató, az iránt érdeklődő szereplők részvételével Alapítványunk találkozássorozatot szervez, amire Önt is szeretettel hívjuk. A találkozásokon a térségi fejlődés lehetőségeiről, a megváltoztatható és a megváltoztathatatlan
tényezőkről, az eddigi sikeres és az elbukott közösségi próbálkozásokról –
és saját hálózatunk bővítéséről, a hiányzó láncszemek pótlásáról lesz szó.
június 5. péntek, 18:30 Encs 18:30 – 21:30
Encs: közösség(ek)hez tartozásunk gyökerei és gyümölcsei: milyen közösségi lehetőségek közül választunk, és miért tartozunk éppen ehhez a közösséghez?(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: mi a cél, mi a következő lépés, és mi kell a megtételéhez? 13:00 –
14:00 ebéd Gagyvendégiben, 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 Görögkatolikus Parókia vezetésével”
Projektazonosító szám: EFOP-1.3.7-17-2017-00111
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Varga Rita rovata
Olvassunk könyveket! Családok imakönyve Déri Péter összeállítása

IMÁDKOZZUNK A CSALÁDUNKÉRT!
A család és az élet Isten tervének szerves része,sőt a család lehetővé
teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő
szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új
emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy
hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre!
A mai városi, de egyre inkább vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nehézségeket jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom
nem mindig becsüli meg kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség
szorongást és félelmet hoz a család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az
ő támogatásuk nem csupán szociális kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet ára
megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen egy ember, az életét nem vásárolhatja meg: végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. Ahogyan a
zsoltár írja: „Az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha,
hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt 49.9-10)

Ima a családokért
Ó Jézus, élj úgy
Minden keresztény családban,
Amint egykor Názáretben éltél.

Tartsd meg szereteted által
A család egységét minden pillanatban,
És az örökkévalóságban.
Oltalmazd ó, Jézus
Azt a családi békét,
Amely egyedül képes megenyhíteni
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GYERMEKNAPRA
Szülők imája gyermekeikért

Uram, aki a házasságomat megszentelve nekem gyermekeket
adtál, fogadd el most értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg
irgalmasan buzgó imámat, add szent áldásodat gyermekeimre!
Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsben, szeretetben.
Legyen velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban!Óvd meg őket minden bűntől
és bűnre vivő alkalomtól! Add, hogy előre haladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad! Te oktasd, te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel úgy, ahogyan egyedül csak te tudod.
Ámen

„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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