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VII. é vfolyam 3.sza m 2020. ma rcius 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

A nagyböjti időszak Krisztus 

feltámadására készít fel minket. Ez az 

emberi élet szimbóluma, hiszen amikor 

helyesen töltjük el, akkor Krisztus saját 

halálában és feltámadásában részesít 

minket. Az odaadásunk megújításának 

ideje, a böjtölés, imádság és áldások 

által. Ezalatt a bűnbánati időszak alatt 

Felhők között vitorlázó gólya, 

a kikelet első hírhozója. 

 

Rendbe rakja rég otthagyott fészkét, 

várja már a zsémbes feleségét. 

……     

7. oldal 

Nagyböjt VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 
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Nagyböjt 

A nagyböjti időszak Krisztus feltámadására készít fel 

minket. Ez az emberi élet szimbóluma, hiszen amikor 
helyesen töltjük el, akkor Krisztus saját halálában és 

feltámadásában részesít minket. Az odaadásunk 
megújításának ideje, a böjtölés, imádság és áldások 

által. Ezalatt a bűnbánati időszak alatt tudatunk, 
szívünk, tetteink valóban megújulnak és összhangba 

kerülnek Krisztussal és az Ő tanításával. Elérkezett az 
ideje, hogy a nagy parancsokat Isten és az ember felé 

teljesítsük. Ez nem a keserűség és az önvád ideje, 
hanem az öröm és megtisztulás ideje, az Úr felszólít minket: kenjük meg arcunkat és 

tisztítsuk meg testünket, miközben megtisztítjuk lelkünket. „Te, amikor böjtölsz, kend 
meg fejedet és mosd meg arcodat, 18hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy 

böjtölsz,” (Mt6,17-18) Nagyböjt első vecsernyei himnusza böjti programot ad nekünk: 
„A böjti időt * ünnepélyesen kezdjük meg, * s a lelki küzdelmeknek vessük alá 

magunkat! * Tegyük tisztává lelkünket, * s testünket is tisztítsuk meg! * Böjtöljünk az 

étkezésben, * de tartózkodjunk minden szenvedélytől is, * a Lélek erényeit élvezve. * 
S végezzük mindezt buzgósággal, * hogy mindnyájan méltókká váljunk * Krisztus Isten 

szeplőtelen szenvedésének ünneplésére * s a szent Pászka lelki örömére!” 
Isten vágyakozik megtérésünkre, nem pedig csak magbánásunkra. Sajnáljuk, 

siratjuk bűneinket, de ezt Isten kegyelmének örömében tesszük. Nagyböjt alatt felké-
szülünk Krisztus feltámadására és a feltámadásával mindent megkapunk. 

„Feltündöklött a Te kegyelmed, Urunk, * feltündöklött a mi lelkünk megvilágosítása. * 
Íme az alkalmas idő, * itt van a bűnbánat ideje! * Vessük félre a sötétség cselekedete-

it, * s öltözzünk a világosság fegyverzetébe, * hogy a böjt nagy hullámain átkelve * a 
mi Urunk és Üdvözítő Jézus Krisztusunk harmadnapi föltámadását elérjük, * ki üdvöt 

hoz a mi lelkünknek!” 
Pacsai János parókus  

Gyönyörű remény 

„Az ember élhet 40 napig étel nélkül, 3 napig víz 

nélkül, körülbelül 8 percig levegő nélkül, de  egy 
másodpercet se remény nélkül” 

 Eljött Paul ideje, látta a doktorok szemében. 
92 év után Paul készen állt visszatérni a mennyei 

Atyához. Az utolsó kérése az volt, hogy pár meg-
hitt percet töltsön a számára legkülönlegesebb 

emberekkel. 
3 gyermeke, 5 unokája, egy munkatársa és 2 

barátja osztoztak Paul utolsó óráin. A szeretet, 
nagyrabecsülés, megbocsátás pillanatai voltak 

ezek. Bánatos könnyek. Öröm könnyek. Minden egyes emberen felszabadultság lett 
úrrá miután utoljára beszéltek Paullal. Béke jött minden egyes emberrel. Olyan béke, 

ami csak akkor mutatkozik, amikor az ember MEGÉLI az életét. 
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Kint a várakozóban idegességgel és egy kis félelemmel Connor várta az idejét. Connor 

Paul unokája volt. Amikor Connor 10 éves volt, az apja elhagyta őt, az édesanyját és 2 
kisebb testvérét. Conor édesanyja, Paul lánya azt akarta, hogy 3 fiának egy erős férfi 

példaképe legyen, ezért az apja házába költöztek. Paul nagyon hálás volt ezért. 
 Paul tanította meg Connort mindenre, amit tudnia kellett: hogyan kell horgászni, 

hogyan váljék tisztességes emberré és hogyan imádkozzon. Ahogy teltek az évek, a 
szerepek felcserélődtek. Ahogy Paul gyengülni kezdett, unokája vitte nagyapját a va-

sárnapi misékre, segített neki reggelente felöltözni, esténként lefektetni és fennmaradt 
vele a jó öreg Frank Sinatrát hallgatni, amikor Paulnak óriási fájdalmai voltak és képte-

len volt aludni. A két ember szerette egymást, a szeretet olyan szintjén, ami szavakkal 
leírhatatlan. 

De Connor még nem állt készen búcsút venni nagyapjától. Paul volt az ő sziklája, péda-
képe és legjobb barátja. Elgondolkozott, hogyan élje az életét nagyapja nélkül. Ő ment 

be utoljára nagyapjához. 
Besétált és leült Paul mellé, akinek szemei csukva voltak. Amikor kinyitotta szemét, rá-

mosolygott unokájára. Abban a pillanatban Connor zokogni kezdett. „Nem akarlak elve-

szíteni!”-ordította és fejét nagyapja mellkasára helyezte. Paul mély lélegzetet vett és 
élvezte élete utolsó pillanatait. Emlékeztette Conort a napra amikor született, hogyan 

helyezte tenyerét a tenyerébe. Paul köszönetet mondott Istennek, hogy elküldte őt az 
életébe. Felemelte unokája fejét, hogy a szemébe tudjon nézni, majd mondta: „Fiam, 

mi mindig együtt leszünk, ezt te tudod. Csak imádkozz értem ezen az oldalon és én 
imádkozni fogok érted a másik oldalon.” Letörölte az unokája arcáról a könnyeket, egy-

másra mosolyogtak és utoljára megölelték egymást. Ez a gyönyörű remény!  
Pacsai Kristóf fordította angolból 

Nagyböjti szertartásaink 

A nagyböjti hétköznapok szertársai bűnbánó jellegűek és sajá-

tos böjti dallamok jellemzik. A királyi ajtók zárva maradnak, hogy 

jelezzék a bűn elválasztja az embert az Isten királyságától. A templom 

komor színeket ölt magára, a napi tropárok közbenjáróak és a szente-

ken keresztül arra buzdítjuk Istent, hogy irgalmazzon nekünk, bűnö-

söknek. Az utrenyében a zsoltár verset alleluja helyettesíti, növekszik a 

zsoltározás, a himnuszok a böjti erőfeszítéseket erősíti. A vecsernyén a 

teremtés könyvét és a példabeszédek könyvét olvassuk, a hatodik ima-

órán az Izaiás könyvét, Ezt a három könyvet teljes terjedelmükben elolvassuk. Az 

evangéliumi és apostoli levelek elmaradnak, mert nincs isteni Liturgia. Minden szertar-

tásban elimádkozzuk Szent Efrém fohászát. Istentől azokat az erényeket kérjük, ame-

lyek a keresztény élethez feltétlenül szükségesek: Életem Ura és Uralkodója, ne en-

gedd hozzám a jóravaló restség, szétszórtság, hatalomvágy és fecsegés szellemét! 

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lel-

két! Igen, Uram, királyom, add meg, hogy belássam bűneimet, és meg ne Ítéljem test-
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véremet, mert áldott vagy örökkön örökké! Ámen. A szertartásaink a megbocsátás 

vecsernyéjével kezdődik, amikor a szertartás során bocsánatot kérünk és bocsána-

tot adunk egymásnak. Az első héten a kisesti zsolozsma keretében végig imádkozzuk 

krétai szent András nagy bűnbánati kánonját. Ez a bűnbánó, hosszú szentírási verseken 

alapuló versek éneklés, melynek mindegyikére a hívek válaszolnak: Könyörülj rajtam 

Uram könyörülj rajtam! Ezt az egész kánont, majd egyben megismételjük nagyböjt 

ötödik csütörtökén. Ugyanezen az ötödik héten, de pénteken este az Akatisztosz him-

nuszt énekeljük el kérve az Istenanyja segítségét. A szombatok még hordoznak külön 

tartamot. Az első szombaton van a koliba áldás, míró szent Tivadar tiszteletére, a má-

sodik harmadik és a negyedik szombatot az elhunytak tiszteletére szenteljük. Az össze 

elhunytról imádkozunk, amelyben említjük az elhunytak nevét, a liturgia olvasmányai-

ban a krisztus általi üdvösség kerül középpontba. A szombati nap, amelyen az életet 

megáldotta az Isten, ezen napon feküdt a sírban, minden munkájától megpihenve és 

halállal legyőzte a halált, ezért lett a keresztények számára a legalkalmasabb nap a 

szombat, hogy a halottakra emlékezzünk és felajánlásokat tegyünk az örök 

üdvösségükért. Pacsai János parókus  

Esemény naptár 

Nagyböjt minden szerdáján és péntekén előreszentelt liturgiát végzünk elmél-

kedéssel 18.00 órától. 
Március 3. kedd 13:00 Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

Március 12. Máriapócsi Kegykép encsi látogatása emléknapja- paraklisz elmélkedéssel 
Március 15. Nemzeti ünnep- méltó megemlékezés a hősökre  

Március 23-27. Nagyböjti lelkigyakorlat és zarándoklat Fatimába  
Március 25. szerda 10.00 Szűz Mária Örömhírvétele, litiás ünnep, vasárnapi rend sze-

rint Gocsik József Atya 
Március 28. Akathisztosz szombat- fiatalok lelki délutánja 

Március 29 Gyűjtés: Szentföldi zarándokhelyeknek 
Március 31. Kedd 17:00 Nevelőszülő hálózat számára nagyböjti lelkinap (Paraklisz és 

elmélkedés, vendéglátás) 
Április 4-5 nagyböjti lelkigyakorlat Kondás András Atya 

Egyházfenntartás- felelősség 

 Az egyházfenntartási hozzájárulás ajánlott összege a Magyar Katolikus Püspöki 

Kar útmutatása alapján az éves jövedelem, illetve nyugdíj 1 %-a. Köszönjük mindenki-
nek, aki az elmúlt években ezt befizette. A befizetés lehetséges a sekrestyében, az egy-

házközségi irodában, az újságoknál kihelyezett sárga csekken, vagy átutalással az egy-
házközség (Egyházközség bankszámlaszáma: CIB bank 10700086-68691925-

51100005) bankszámlájára. Ez utóbbi esetekben mindig tüntessék fel nevüket, címüket 
a közlemény rovatban. Minden hozzájárulást – a legcsekélyebb mértékűt is – köszönettel 

fogadunk, hiszen egyedül csak morzsák vagyunk, együtt vagyunk igazán kenyér. 
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Méghí vo  ké pzé sékré- élo ada sokra, 
mélyré szérététtél va runk! 

Hélyé: Ko zo ssé gi térém 

2020. március 18. Szent gyónás- készület, tippek és technikák 

Projékt cí mé: ”Vissza az alapokhoz” 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007 

20209. március 22. Eredmények terjesztése széles körben 

Projékt cí mé: 
Transznaciona lis égyu ttmu ko dé sék mégvalo sí ta sa az Encsi 

Go ro gkatolikus Egyha zko zsé g szérvézé sé bén 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP-5.2-17-2017-00127 

Meghívó a „Hiányzó láncszemek” c. találkozássorozatra 
Időpontja: 2019. március 27-28. (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 ér-

ző, 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 cí mé: 
„Mu vélju k kértjéinkét! –  

généra cio k égyu ttmu ko dé sé az 
Encsi Go ro gkatolikus Paro kia vézété sé vél” 

Projéktazonosí to  sza ma: EFOP-1.3.7-17-2017-00111 

Hramota- Halottakról való megemlékezés  

Görögkatolikus templomban, szombatonként 17 órakor!  Február 15.  Március 7. 

Március 14. Március 21. Június 30.  
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Március 31. Kedd 17:00 Nevelőszülő hálózat számára nagyböjti lelkinap. Tanul-

junk együtt imádságokat! Mindennapi bűnvallás. 
Megvallom neked Uram Istenem és Teremtőmnek, a Szentháromságban egy Istennek: 

az † Atyának, Fiúnak és Szentléleknek összes bűneimet, melyeket életem összes nap-
jain, minden órájában s az elmúlt napon és éjen át elkövettem, szóval, tettel vagy gon-

dolattal, összes érzékeimmel: látás, hallás, szaglás, ízlés vagy tapintás által, s ame-
lyekkel téged, Istenemet és teremtőmet megharagítottalak; vagy felebarátommal 

szemben igaztalanul jártam el. Mindezeket bánva, mint büntetésre méltó jelenek meg 
előtted, Uram Istenem, — könnyek között kérlek, — oldozz föl azoktól és tégy megiga-

zulttá, mint jóságos és emberszerető.Ámen. 

Nevelőszülői hálózat számára 

Nagyböjti lelkigyakorlat és gyóntatás. Április 4-5. Lázár szombat és virágvasárnap. 

Kondás András selyebi parókus atya tartja. Szombaton 17 órától gyóntatás, alatta ve-
csernye és a szent liturgia 18 órakor kezdődik a lelkigyakorlatos beszéddel. Virágvasár-

nap 9 óra utrenye, 10 óra a szent Liturgia alatta gyóntatás.  

Elsőáldozásra felkészítő és időpontok: 

Elsőáldozás: május 31. Pünkösd vasárnap  

Gyerekek felkészítője 2020. márc. 16. 30. ápr. 20. 27. 15. máj 11. 18. (hétfő) 16.00–  
Szülők, nevelők felkészítője 2020. márc. 16. máj. 13. 27. 16.30  

Vizsga: május 27. szerda 17.00   
Első gyónás: május 30. szombat 16.00 és utána főpróba 

Az elsőáldozásra március 16.-ig lehet a parókusnál jelentkezni. 

 Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

2020. március 3. kedd 13:00 Ismerje meg, hogyan nevelhetjük engedelmesség-

re a gyermekeket! 

 Nagyböjti lelkigyakorlat 

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 jóin-

dulatú embert, kérjük adakozzanak erre a célra! Egyházközség bankszámlaszá-

ma: CIB bank 10700086-68691925-51100005  

http://calendrier.egliseorthodoxe.com/pages/enfants.html#educ03
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2020 Krakkói lelkigyakorlat és zarándoklat a bencés apátságban 

PROGRAM- NAPIREND 

Május 22. péntek 
5.00      Indulás (elmélkedések 1-2, reggeli imádság) 

12.00  Érkezés Krakkóba, az Isteni Irgalmasság Bazilikához. A szomszédos zár-
dában tiszteletünket tesszük Szent Fausztina nővér sírjánál, majd szent Liturgián 

veszünk részt a bazilika altemplomában található Szentek közössége magyar kápol-
nában. (elmélkedés 3). Fáradt ember keresztútjának imádkozása. 

Szállás elfoglalása (Szállás: Bencés apátság Tyniecbenul. Benedyktyńska 37, 30-398 
mobil: +48 797 002 002 www.domgosci.benedyktyni.com) 

19.30 Vacsora 
20.00 Vecsernye, elmélkedés 3. 

Május 23. szombat 
7.30-8.30 Reggeli  

9.00  városnézés (Királyi várnegyed, gyalogos séta az Óvárosban (Főtér, Posztócsar-
nok, Mária templom).  Szabadidő-ebéd a városban egyéni 

14.30 Szent II. János Pál bazilika (pápához kapcsolódó ereklyét találhatunk) ér véget, 

itt szent Liturgián veszünk részt (elmélkedés 4). 
16.30 Elmélkedés 5. 

19.30 Vacsora  
20.00  Szabadidő, virrasztás, beszélgetés, esti ima 

Május 24. vasárnap 
8.00-9,00 Reggeli  

9.00  Utrenye, elmélkedés 6. 
10.30 Ünnepi szentmise (kolostor templomában)     

12.00 Ebéd 
13.00 Indulás haza (elmélkedés, esti ima) 

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK 

Felhők között vitorlázó gólya, 

a kikelet első hírhozója. 

 

Rendbe rakja rég otthagyott fészkét, 

várja már a zsémbes feleségét. 

 

Pöröl, kárál, csattog és kelepel, 

-Röpülj Charlie! Kevés az eledel! 

 

Pislog, ugrik, elbújna a béka, 

gólyacsalád tányérján lesz még ma. 

 

Tojást rak a gólyamama végre, 

halat fog a papa ma ebédre. 

 

A kis gólya őszre nagyra megnő, 

Kelepeli: Jövőre majd én leszek az első! 
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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 

Encsi Görögkatolikus Parókia Képviselőtestület (2020. január 22.) 

Elnök: 

Prot. Pacsai János parókus 
Elnökhelyettes: 

Kovács Attila  
Gondnok: 

Gombár Sándor 
Pénztáros: 

Kovács Istvánné Marika  
Jegyző: 

Kovács Róbertné Rita  
Parókiai tevékenységek koordinátora: 

Drótár Béláné Ilona  
Karitász koordinátor: 

Juhász Ottó 
Karbantartás koordinátor: 

Réti László  

Gyermeknevelés koordinátora: 
Lónárt Attila  

Média és ünnepségek koordinátor: 
Vargáné Czap Rita  

Számvizsgálók: 
Bratuné Szúnyogh Renáta 

Gyuricza József  
 

Boriszné Dr. Janoczkó Erzsébet  
Broda Imre  

Ramács Csaba 
Vaszily Péter  

 
 

 

 

Vezetőség 

Pacsai János parókus 
Kovács Attila  

Gombár Sándor 
Kovács Istvánné Marika  

Kovács Róbertné Rita  
 

Gazdasági tanács: 
Kovács Attila  

Gombár Sándor 
Réti László  

Kovács Istvánné Marika  
Bratuné Szúnyogh Renáta 

Gyuricza József 
Broda Imre  

Ramács Csaba 

 
Lelkipásztori tanács: 

Kovács Róbertné Rita  
Drótár Béláné Ilona  

Juhász Ottó 
Lónárt Attila  

Vargáné Czap Rita  
Bratuné Szúnyogh Renáta 

Vaszily Péter  
 

Missziós tanács: 
Kovács Róbertné Rita  

Boriszné Dr. Janoczkó Erzsébet  
Broda Imre  

Juhász Ottó 


