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VII. é vfolyam 10.sza m 2020. okto bér 

„Jo jj é s la ss!” 

Dicso sé g Jé zus Krisztusnak! 

 „A missziós hónapnak a célja, hogy 

felrázzon, provokáljon  …….2.oldal   

VERS NEMCSAK GYEREKEKNEK  ……     

8. oldal 

Missziós vasárnap:  Varga Rita rovata 
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Missziós vasárnap: A világ szívének átalakítása  

 

 „A missziós hónapnak a célja, hogy 
felrázzon, provokáljon bennünket, hogy 

tevékenyen cselekedjük a jót. Ne a hit 
közjegyzői és a kegyelem őrei legyünk, 

hanem misszionáriusok.”(Ferenc pápa) 
 

Néhány napra félretesszük munkánkat, 

hogy lelkünknek szenteljük e kis időt. Az 
élet zajából félrevonulunk a templomba, 

hogy együtt legyünk az üdvözítővel. Ta-
nította tanítványait, most tanít minket. 

Az Ő igéit halljátok és az ő kegyelme fog 
lelketek mélyén működni. A missziós 

munka azon alapul, hogy milyen jövő-
képünk van a cselekvésben. De maga 

Krisztus, mint igazság ismerete nélkül 
gyümölcstelen lesz minden erőfeszíté-

sünk. Keressük, hogy hiteles módon, 
gyakorlati útmutatások mentén, ho-

gyan tudjuk az emberi szíveket Is-
ten felé fordítani.  

 Mi is ez a küldetés? Befolyásolja a képünket, hogy más egyházakban hogyan 

történik. Nem szabad, hogy hassanak ránk a mai társadalmi elvárások a vallás szem-
pontjából. Küldetésünket nem az határozza meg, hogy mit vár tőlünk a világ, 

mire kényszerít, hanem a világnak arra van szüksége, amit Isten nyújt neki és 
ezt általunk teszi meg. Talán furcsa, de nem cselekvési tervek, vagy keresztény 

marketing, vagy különböző stratégiák, amelyek hatnak a világra, hanem a forrás, a 
mi örökségünk, amely ma is él, és élénk. A forrás a mi atyáink, akik nekünk is köz-

vetítették az igazságokat, a világ ismeretét, Istent és az Egyházát. Először ezt kell 
megtanulnunk, mit atyáink a hitben tanítanak, valódi küldetéstudat alakuljon ki, ami 

missziós munkává válhat. Az első és legfontosabb küldetésünk az emberi lélek, élet 
megváltása, hogy az ember célba találjon Istennél, ezért küldte az Atya a Fiát, a mi 

Urunk Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki felajánlotta magát, majd elküldte életet te-
remtő Lelkét, hogy mi, akik sérült és bukott életet élünk /tönkretett és kifosztott a bűn, 

a halál/, Krisztus ereje által elérjük azt az életet, amelyben örökre az Ő Országában 
maradhatunk.  

Missziós munka célja nem egyszerűen az, hogy segítsük az embereket, vagy egy 

jobb közösség legyen az Egyház, hanem hogy segítsük számára megtalálni Is-
ten Országát, hogy Isten erejével legyőzze a bűnt, ezáltal átalakuljon az élete az örök 

országra. Ahhoz, hogy valaki missziós munkát végezzen, szükség van egy harci szel-
lemre, és magabiztos bátorságra. Ezt a küldetést, hogy teljesíteni tudjuk, bátran, s ha-

bozás nélkül kell hirdetni Isten Országát.  
             Pacsai János parókus 
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Október 1. Idősek világnapja 

Az ENSZ Közgyűlés 1991-ben nyilvánította október1-jét az IDŐSEK VILÁGNAPJÁVÁ. 
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár 

meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segít-
hetnek –önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Imádkozzunk értük! Ezen a na-

pon az ünnepi szent Liturgia ( 10.00 h)végén megáldjuk őket. 
 

Szent Tamás búcsú – október 6-án 

2015-ben szentelte fel Atanáz püspök atya a cigány hívek számára keresztelő kápolná-

nak és közösségi térnek az új templom épületet. Szent Tamás apostol volt egyike azok-
nak, akik Indiában hirdették Jézus Krisztus örömhírét, az ő emléknapján iskolás gyer-

mekekkel hozzá könyörgünk, közbenjárását kérjük. A búcsút október 6-án, kedden 
tartjuk 13.00 órától. Közös imádság után katekézist tartok, majd miroválás lesz. Szere-

tettel várunk mindenkit! Pacsai János parókus 

 

Szent Demeter búcsú - október 26-án 16.00 

Abaújdevecserben van egy kis fakápolnánk, ahol évente egyszer Szent Demeter nagy-
vértanú tiszteletére szent Liturgiát mutatunk be. Szombaton délután 15.00-kor kezdjük 

a búcsúi ünnepet. Szent beszédet Pacsai János parókus mond. 
 

Október 25. Vasárnap Családi misszió 
Október harmadik vasárnapja (most negyedik vasárnap) a missziós vasárnap. 
Hívd el a szomszédodat, vagy barátodat, családtagodat ezen a napon délelőtt a szent 

liturgiára a templomba, valamint délután egy vidám, zenés missziós alkalomra. 
Hívjuk meg a nem gyakorló keresztény családtagokat vagy nem keresztény baráti csa-

ládokat az év ezen vasárnapjára,  lelki megújulásra. Legyen ez a missziós kereszt az 
útba igazítónk, amin keresztül visszatalálunk Istenhez. 

Amikor belép egy idegen a templomba, akkor már eldönti, hogy ide vissza akar-e jönni, 
és ha betéréskor mosoly fogadja, biztos, hogy ideszívesen visszatér. A barátságnak 

vannak ösztönző erői. Segítsük a másik embert, hogy újból Istenre találjon. Ne hagyjuk 
őket magukra, Krisztus szeretete sürget minket, legyünk bátrak! Hozd helyzetbe a má-

sikat, hogy találkozhasson Isten végtelen irgalmával és szeretetével, rajtad keresztül! 

Szeretettel várunk MINDENKIT! Pacsai János parókus  
 

Ferenc pápa missziós világnapi üzenete: a mostani időszak felhívást intéz 
az egyházhoz 

„Íme itt vagyok, küldj engem!” - hangzik Ferenc pápa 2020-ra írt missziós világnapi 
üzenetének a címe. A missziós üzenet címe Izajás próféta meghívásának bibliai történe-

téből származik. Az Úr kérdésére „Kit küldjek?”, a próféta készségesen válaszol: „Íme 

itt vagyok, küldj engem!”. Ez a meghívás az Úr szívének irgalmasságából ered, mely 
felhívást intéz az egyházhoz és az egész emberiséghez a jelenlegi világjárványban. 

Közös hivatásunk, hogy együtt járjunk 
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Az október 18-án esedékes missziós világnapra írt üzenet elején Ferenc pápa felidézi a 

március 27-én pénteken, az üres Szent Péter téren tartott imaórájának elmélkedését, 
melyben leírta a koronavírustól sújtott emberiség irányvesztettségét, mely hasonló ah-

hoz a helyzethez, amit „az apostolok váratlan és dühöngő viharként” éltek meg és 
amelyben mégis tudatosult bennük, hogy egy „törékeny bárkában mindnyájan együtt 

eveznek és közös hivatásuk, hogy egymást erősítsék”.Valóban, félelemmel teltünk el, 
megzavarodtunk és irányvesztettekké lettünk. A fájdalom és halál révén megtapasztal-

tunk emberi törékenységünket, de egyidejűleg az élet iránti erős vágyat ismerjük fel 
magunkban, és hogy szabadulni akarunk a rossztól. Ebben a helyzetben a missziós hi-

vatás arra indít, hogy az Isten és a felebarát iránti szeretet révén kilépjünk magunkból, 
ami a megosztás, a szolgálat és közbenjárás lehetőségét kínálja fel. Az Isten által ránk 

bízott misszió a félelemmel teli és zárt énünkből kivezet bennünket egy megújult önát-
adásra. 

 
Krisztus indít bennünket arra, hogy legyünk kilépő egyház               

A keresztrefeszített Jézusban Isten feltárja az emberiség iránti szeretetét és tőlünk a 

mi személyes készségünket kéri a küldetés terén, mert Ő maga a Szeretet, a mindig 
kilépő szeretet, mely életet ad. Ezért küldte el a mindig engedelmes Fiát, aki nekünk 

adta a Szentlelkét és bennünket is a világba küld. A kilépő egyház nem emberi akarat 
erőfeszítésének az eredménye, hanem Krisztus maga indítja erre az egyházat. A Szent-

lélek pedig arra ösztönzi a keresztényt, hogy a misszióban tegyen tanúságot az evan-
géliumról. Már az ingyen kapott élet közvetve arra indít, hogy lépjünk bele az önátadás 

dinamikájába. Ez a mag bennünk keresztényekben érett formát ölt a házastársi szere-
tetben és az Isten Országáért vállalt szüzességben. Az emberi élet Isten szeretetéből 

születik, növekszik a szeretetben és a szeretet felé tart – szól a pápa üzenete.      
     

Isten irgalma kiárad az egész univerzumra  
Ez érvényes mindenkire, senki nincs kizárva belőle, Isten irgalma kiárad az egész uni-

verzumra. Krisztus a kereszten legyőzte a bűnt és a halált, az egyház pedig tovább 
folytatja Krisztus misszióját a történelemben. Így az Isten éppen rajtunk keresztül tárja 

fel a világ számára a szeretetét és képes megérinteni a szívet, az elmét, a testet, a tár-

sadalmat és a kultúrát, mindenhol és minden időben. 
 

Isten akarat betölteni ma az egyházban és a történelemben  
Ezt a missziós küldetést csak akkor tudjuk megérteni – írja a pápa az üzenetében –, ha 

személyes kapcsolatban vagyunk Jézussal. Éppen ezért kell magunkat kérdőre vonni, 
hogy készek vagyunk-e befogadni a Szentlélek jelenlétét az életünkbe, készek vagyunk

-e elfogadni a missziót, bárhová is szóljon az. És végül készek vagyunk-e arra, hogy 
Máriához hasonlóan megtegyük az Isten akaratát? 

 
Nyíljunk meg a szeretetben a rászorulók iránt    

A világjárvány fizikai távolságtartásra kötelez bennünket, de éppen ez szólít fel arra, 
hogy újra felfedezzük a társadalmi kapcsolatok és az Istennel való közösségi viszo-

nyunk fontosságát. Most jobban meg kell nyílnunk a szeretetben a rászorulók iránt. 
Nem mehetünk együtt a szentmisére, de mégis, ebben a mostani helyzetben kell ne-
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künk választ adni az Úr kérdésére: Kit küldjek? Legyen a miénk a próféta nagylelkű vá-

lasza: „Íme itt vagyok, Uram, küldj engem!” – zárul Ferenc pápa missziós világnapi 
üzenete.                         

 

Esemény naptár 

 

 Rózsafüzér- a hónap minden napján 16.30 órától a vecsernyés napok kivéte-

lével 

Október 1. Istenszülő oltalma 10.00 Liturgia Idősek megáldása 
Október 2. - a betegeket a szokott módon látogatom meg 

Október 3. Esküvő 16.30 
Október 6. Fügöd Kedd  13.00 Szent Tamás búcsú gyerekekkel  

Október 17. Új kenyér- Idősek napja Gagyvendégiben 

Október 8. kedd 13:00 Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 
Október 23. péntek Nemzeti ünnep, In memoriam- emlékezzünk imádkozva egy 

Miatyánkot az áldozatokért!  
Október 24. 10.00 Tegyük rendbe a templom kertet! 

Október 25. Missziós vasárnap 
Október 26. hétfő Szent Demeter kápolna búcsúja  15.00 

Október 31. este 17.00 órakor a temetőben a kereszt előtt közös imádság és elmél-
kedés. 18.00 a templomban szent Liturgia és halotti megemlékezés gyertyagyúj-

tással 

 
Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja 

 
2019. október 8. kedd 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János atya: 
Misszió a családban 

 

Nevelőszülői hálózat számára Őrangyal 

 

Az angyalok a mennyben szüntelen Istent dicsőítik. A kereszteléskor kapok egy őran-

gyalt, aki az életem további részében vigyázni fog rám. Ez az angyal velünk marad, vi-
gyáz ránk, amit szerető gondoskodással körbevesznek a mi védőszentjeink, akiket a 

keresztségben megneveztek számunkra. Azok az angyalok, akik számunkra lettek ren-
delve, azok szüntelenül Isten jelenlétében vannak. Urunk szeret minket, szereti összes 

gyermekét. Minden gyermekét védi, az őrangyal szárnyait fölé terjeszti, oltalmazza. A 

lelki nevelésnek alapja, hogy a mi Urunk, szeretetével körbe fog bennünket. Amikor ki-
sétál gyermekünk az otthonból, az iskolából a mi Urunk vigyáz rá! Ő parancsolja, hogy 

vigyázzanak gyermekeinkre. Ahogyan öregszünk, továbbra is velünk marad az Őran-
gyalunk, soha nem hagy el minket. Ő vigyáz ránk a legnehezebb időszakokban, az élet 

bármilyen küzdelmében.  Isten törődik velünk, nem csupán a kényelmünkkel, hanem 
Szentlelkét ajándékozza különféle áldásaival. Forduljunk hozzá bátran és kérjük taná-

csát és erejét lelki harcainkban.  
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„Itt van az ősz, itt van újra” 

 

A parókiánk rajzpályázatot hirdet óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály 

számára. A pályázat témáját a fent említett idézet magába foglalja (lehet tájkép, élet-
kép stb.). Szabadon választott technikával és méretben. Az alkotásokat a parókushoz 

kell eljuttatni október 17-ig. Eredményhirdetés és a jutalmak átvétele október 18-án 
930 Liturgia végén. 

Hirdetmény – segítségkérés! 
A világjárvány következményeként több hó-

napon keresztül távol maradtunk a templomtól. A 

közösségünk lélekszámban, a város egyik legki-
sebb közössége, a persely bevétel nagyon fontos 

tétel a fenntartásunkban. Ezúton is kérem a test-
véreket, hogy egy egyszeri nagyobb összegű ado-

mánnyal igyekezzünk pótolni a kieső időszak be-

vételét. Legyünk nagylelkűek, hiszen a mi templo-
munkról, közösségünkről van szó. Lehet azt álló 

perselybe bedobni, a vasárnapi perselybe adni, 
vagy átutalással: CIB bank 10700086-

68691925-51100005. Az Egyház mi vagyunk, 
akik együtt sírunk, együtt nevetünk, ezért a mű-

ködtetés 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!” Kérjük, segítsék 

adományaikkal egyházunk működést! 
 

Meghívó képzésekre- előadásokra, amelyre szeretettel várunk! 
 

Projekt címe:”Vissza az alapokhoz” 

Projektazonosító száma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007 

 
Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása az Encsi Görögkatoli-

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

 
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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Varga Rita rovata: 

Mai ige, Bátorító üzenetek minden napra 

Ő ad meg mindent, amire ma szükséged van 

„Napról napra gondot visel rólunk szabadító istenünk.” /

Zsoltárok 68:20/ Sokan vágynak arra, hogy akár 50 évre előre 

meglegyen mindenük, amire csak szükségük van. pedig Isten 

napról napra a gondviselés Istene. Ez azt jelenti, hogy bizonyos 

dolgokból csak pont annyival rendelkezünk, amire ma szüksé-

günk van. Vannak, akiknek ez kényelmetlen. Úgy gondolják, en-

nél sokkal nagyobb biztonságot szeretnének. pedig ha jobban bí-

zunk a dolgokban, amiket kapunk, mint abban, aki azokat adja 

nekünk, akkor valami nincs rendben. Tőle származik minden jó! 

Igazából nem szeretnénk függni Istentől, azt akarjuk, hogy Nél-

küle legyen meg mindenünk. Ez a büszke, Istentől elszakadt 

alaptermészetünk gondolata. Pedig nem így lettünk megteremt-

ve. Amikor Isten megalkotott akkor mindennél jobban vágytunk 

vele lenni, mert ez a szeretetközösség jelentette számunkra éle-

tünk alapvető forrását: Őt magát. Isten azonban nem változott. A 

kérdés az, hogy Ő gondot akar-e viselni rólunk, hanem az, hogy 

mi helyreállítjuk-e Vele a kapcsolatunkat? Ő kész lesz bármit 

megbocsátani nekünk, ha Hozzá fordulunk. A Mennyei Atya csa-

ládjába tartozva biztosak lehetünk abban, hogy Ő törődik velünk, 

gyermekeivel. 

Kívánom, hogy ebben a változó világban mindennap tapasz-

tald meg Isten csodálatos gondviselését az éltben! /Nemes Nándor/ 
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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 
 

A harkály dala 
 

Kipi, kopi 

kopogok, 

beteg fákat 

gyógyítok. 

 

Csőröm erős, 

sapkám piros 

magot enni 

nekem tilos! 

 

 


