„Jojj és lass!”

VII. évfolyam 8.szam 2020. széptémbér

Dicsoség Jézus Krisztusnak!
Varga Rita rovata

Feladatunk a világ átalakítása

A világ legnagyobb értéke az áldás.
Ez azt jelenti, hogy szeretetembe fogad-
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lak, mely arra indít, hogy szeressél.
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Feladatunk a világ átalakítása

A világ legnagyobb értéke az áldás. Ez azt jelenti, hogy szeretetembe fogadlak, mely arra indít, hogy szeressél. Feleltünk a meghívásra, összegyűltünk, Egyház lettünk. Itt állunk Isten előtt, az Úr napja van. A várakozás öröme kifejeződik az énekekben, a rítusban, a liturgikus ruhákban, a tömjénfüstben, a liturgia minden szépségében. A Liturgia által az ember ismét az lesz, ami Isten elhatározása szerint volt, és
amire kiszemelte őt, gyönyörködni akar gyermekeibe. A békecsókban meg kell valósítani azt a szeretetet, amibe belemerített Isten. Krisztus juttatta vissza azt a szeretetet, amit a bűnbeeséssel elveszítettünk, és most az Egyház közvetíti, ez az ő
adománya nekünk. Az Egyház a szeretet által épül, és ezen nyugszik. Csak a szeretetnek van teremtő és megváltoztató ereje ebben a földi életben is.
Az anafora, szívünk felemelése, az Egyház mennybemenetele. A kenyérrel és a
borral történik „valami”, mert előbb velünk, az Egyházzal történik valami. Követjük
Krisztust mennybemenetelével, hogy Országának asztalához ülhessünk. Téren és
időn túl vagyunk, hogy ez megtörtént velünk, történik a kenyérrel és borral valami, a
mi üdvösségünkért. Ha az ember Isten trónja előtt áll, megszabadulva minden bűntől
és visszanyer minden örömöt, csak hála van a szívében. Isten a teremtéskor szól, azóta várja a válaszokat, és a válasz a hála. „Adjunk hálát az Úrnak!”, mert nekünk adományozta a mennyet. A közösség fenntartás nélkül csatlakozik a haladáshoz és együtt
emeljük fel a szívünket. Ezért figyelmeztet minket Szent Ágoston: „Senki ne vegye magához, míg nem imádja Krisztust”
Összegyűltünk, és most belépünk Isten dicsőségébe, Krisztusban visszatérünk
Istenhez. Az igehirdetésben, mint magában az Igében átalakító erő van. Az igehallgató emberből csinál a Szentlélek templomot. Nemcsak a feltámadást hirdeti nekünk,
de az Úr napjának kezdetét. Jézus Krisztusban lett Isten a mi Istenünk. Ő tökéletes
engedelmességben, szeretetben, hálaadásban, ajándékozta – áldozta fel magát. A szeretet ad a szerető lénynek értéket, határozza meg értelmét, ad neki életet. Krisztusban
tesszük, mert Ő visszatért és mindent átadott Istennek. Az Egyház azokból áll, akiket
Krisztus befogadott és integrálta eucharisztikus életébe. A megemlékezés a szeretet
aktusa, a kenyeret és a bort odavinni az oltárhoz, az embert visszahelyezni Istenbe. Krisztusban új lények lettünk, akit lehet szeretni, lehet rájuk emlékezni.
„Életetek Krisztussal el van rejtve Istenben” (Kol3,3). A kenyér és a bor befedve, elrejtve. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Te, aki vallásosnak tartod magad, nem mehetsz be Isten országába, mert soha
nem fogadtad be Isten igéjét, mely megváltoztatott volna. Nem változott meg a szíved: Zarándok utak, melyről úgy tértél haza, hogy nem változott meg a szíved. Szegé2

nyeken segítettel, de nem változott a szíved. Szent Antal perselybe tettél, gyertyát
gyújtottál, de nem változott a szíved, Máriapócson voltál, de nem változott a szíved…
Könyörgéseket végeztettél, de nem változott meg a szíved. Figyelsz arra- talán szigorúan is-, hogy betartsd az általad választott vallási formákat, de nem változik a szíved.
Pacsai János parókus

Kezdődik az egyházi év és a 2020-21 iskolai tanév
Ezen a napon, szeptember 1.-én kezdődik a szülők ebben az évben nagyobb
figyelmet szentelnének a
gyermekek lelki nevelésére,
vagyis hit és erkölcs oktatására. Az elmúlt évek keserű
tapasztalata
az,
hogy
pusztába kiáltó szó, amikor hívom a gyermekeket az ifjúságot hittanórára, szent liturgiára,
közösségi találkozókra,
mert szülői segítség nélkül nem hallják meg a
hangom. Uram, kérlek, adj
halló fület a szülőknek,
hogy
felismerjék,
hogy
nemcsak a gyermekek testi
egészségéért és jólétéért
felelősek, hanem a lelki nevelősükért is!

A PARÓKIAI HITTANOK ÉS TALÁLKOZÓK
Ebben az évben minden közösségi találkozások kedden és vasárnap délután lesznek!
* Nyugdíjas klub: kedd 15-16 h
* Elsőáldozásra felkészítés kis csoportokban
* Bizánci teológia: kéthetente-kedd 1730
* Biblia olvasókör: kéthetente- kedd 17.00
* Rózsafűzér-társulat minden első vasárnap Liturgia után
* Sport délután
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Esemény naptár
Szeptember 1. kedd Egyházi újév kezdete, iskolás gyermekek, peda
gógu sok megáldása
Szeptember 8. kedd 8.00 Szűz Mária születése/ kötelező lítiás ünnep/
Új termények megáldása

Szeptember 9. szerda 13.00 Nevelőszülői tanácsadók találkozója
Szeptember 12. Gagyvendégiben találkozó a Felvidékiekkel
Szeptember 14. hétfő Szent kereszt felmagasztalása
Szeptember 17. csütörtök Esperesi kerületi gyűlés
Szeptember 19. szombat Méra Esküvő 15.00
Szeptember 20 vasárnap Méra 9.15 keresztelő
Szeptember 26. János apostol és evangélista ünnepe
Szeptember 27. 10.00 Elsőáldozás
Nevelőszülői tanácsadók lelki délutánja
2019. Szeptember 9. szerda 13:00 Közös imádság után előadást tart Pacsai János atya: Hogyan legyünk tanítók a családban?

Nevelőszülői hálózat számára
Imádkozzunk együtt a ránk bízott gyermekekkel, imádkozzunk együtt
minél többször és tanítsunk nekik új imákat!
Ima a szüleinkért,
Uram és Megváltónk! Megtanítottál minket, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat,
és hogy szeretetet és engedelmességet mutassuk feléjük.
Szívem mélyén imádlak Téged, Jézusom, Istenem: hallgassa meg az imámat. Áldd meg a szüleimet, akik kegyelmed segítségével nevelnek fel engem. Véd meg
őket a gonosztól, a károktól és a betegségektől. Adj nekik hitet, egészséget és örömöt.
Áldd meg minden munkájukat, hogy megtiszteltetést és dicsőséget adhassanak
Neked életük minden napján, mert Te vagy Krisztus Istenünk minden kegyelem forrása
most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen
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Elsőáldozás következő időpontja
2020.szeptember 21. 16.30– szülők, nevelők felkészítője
Elsőáldozás: szeptember 27. vasárnap 10.00; 17.00. ; Első gyónás:
szeptember26. szombat 16.00 utána főpróba

„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, életkép 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 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!” Kérjük, segítsék adományaikkal egyházunk működését!
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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 Görögkatolikus Egyházközség szervezésében
Projektazonosító száma: EFOP-5.2-17-2017-00127

Projekt címe: „Műveljük kertjeinket! – generációk együttműködése az Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével”
Projektazonosító szám: EFOP-1.3.7-17-2017-00111

Varga Rita rovata
Twila Belk: Erő, ami nem fogy el … hogy nyugodt lehess…, hogy hálás
lehess…hogy erős lehess…hogy bátor lehess Buzdító elmélkedések 40 napra
Az egy, örök, halhatatlan Istennek hódolat és dicsőség örökkön örökké! Ki ne akarna erőt, hatalmat? És ki ne akarna nyugodt, hálás, erős és
bátor lenni? Különösen az életsokféle kihívásával szembenézve. Ha van lehetőségünk arra, hogy rendelkezzünk ezzel az erővel, és remélem, hogy ez
a könyv, amit most a kezedben tartasz segít felfedezni, hogyan.
Miközben ezen áhítatos könyv negyven fejezetét írtam, három visszatérő üzenetet fedeztem fel. Minél jobbak vagyunk e három dologban, annál
sikeresebben rátalálunk az erőre, ami nem fogy el. Ez a három dolog: 1.
Ismerni Istent 2. Bízni Istenben 3. Figyelmünket a helyes dolgokra összpontosítani. Ahogy előre haladsz e könyv olvasásában, meg fogod látni,
hogyan szövődik egybe e három.
Minden fejezet tartalmaz két részt az aznapi elmélkedésben említett
alapelvek és igazságok elmélyítésére, egy megvallást és kérdéseket az újragondoláshoz. A megvallások olyan pozitív kijelentések, melyeket magadra vonatkoztatva kimondhatsz. Ismételd el olyan gyakran, ahányszor csak
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Meghívó képzésekre- előadásokra,
szükséges. Minél többször mondod ki őket, annál jobban bevésődnek szívedbe és elmédbe, és annál inkább meg tudod élni őket. Írd ki őket olyan
helyre, ahol gyakran láthatod, így emlékeztetni tudnak az erőre, mellyel
rendelkezel.
A kérdések szintén hasznos eszközként szolgálnak az olvasmányok lényegének kidomborítására. Újragondolásra és írásra késztetnek. Dönthetsz
úgy, hogy másként teszel, például imádságban beszélgetsz Istennel, Én
szeretem ezt tenni, és ha te ebbe az irányba haladsz,, tudom, hogy áldást
nyersz majd. Imádkozom, hogy Isten szóljon hozzád sajátos módon a következő 40 nap alatt e könyv által. Remélem, hogy amikor a végére érsz,
jobban meg fogod érteni, milyen hatalmas Istenünk van, és ez arra fog indítani, hogy még jobban megismerd őt, és minden nap egyre jobban bízz
benne.
Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd az orcáját az Úr és adjon
neked békességet! És mutassa meg neked, hogy rendelkezzél nyugalommal, a hála, az erő, a bátorság hatalmával, ha nem veszed le róla tekinteted!
Erő, hogy nyugodt lehess
A nyugalom a kapcsolatból születik. Abból adódik, hogy tudod, ÉN VAGYOK és bízol bennem.
Mire figyelsz?
„Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta,ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek és veletek lesz a békesség Istene." (Fil4,8-9) Uram amikor túl nagy a nyomás rajtam, és minden gondolatomat lefoglalják a körülményeim, stresszes és leterhelt leszek. Segítenél
nekem, hogy gondolataimat rád tudjam összpontosítani? Azt szeretném,
ha te lennél felmagasztalva, és nem azok a dolgok nagyítódnának fel, melyeken éppen keresztül megyek, Te hatalmas vagy, és méltó a dicséretre.
Te képes vagy megnyugtatni zaklatott lelkemet. Te békességet adsz. Köszönöm, hogy velem vagy!
Megvallás Hatalmamban áll megnyugodni. A helyett, hogy körülményeim miatt rágódnék és engedném, elborítsanak, gondolataimat inkább
Istenre összpontosítom. Elgondolkodtató kérdések Az Iz26,3-ban olvassuk,
hogy aki Istenben bízik, azt ő megőrzi teljes békében. Ma mi körülforogtak
gondolataid?
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Falevéldal
Falevél vagyok én,
s lassan sötét leszek:

Haragos zöld e szín,
másik ruhát veszek.
Ölthetek mélybordót,
viselhetek barnát,
ezüstös dérlepte
sárgafoltos tarkát.

Ha már mind meguntam,
széllel földre szállok,
merengő sündisznó
paplanává válok.

„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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