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Mustármag
A Pácini Görög Katolikus Egyházközség értesítıje

BÚCSÚ
Gyerekkoromban
nagyon
vártam a búcsúkat. Akár
Alsógagyban, akár Felsıvadászon vagy méginkább ha
Máriapócson vettem részt rajta.
Templombamenet már végignéztem a sátrakat, mit is szeretnék megkapni a BÚCSÚBÓL.
Nekem a BÚCSÚSOK akkor az
árusok voltak. Sok idınek kellett eltelnie, mire rájöttem nem
ez a búcsú, hanem ami közben a
templomban zajlik. A lelki
megújulás. Ami szintén nem
csak egy misén való részvétel.
Ha bőnt követünk el, azért
büntetést érdemlünk. Amikor
ezt meggyónjuk és elvégezzük a
kirótt penitenciát, elégtételt,
akkor – úgy mondjuk szemléletesen – Az Úristen is a „háta
mögé dobja”, nem emlékezik rá

többé. Mégis megmarad az ún.
ideigtartó büntetés, aminek „letöltése” földi életünk után a tisztítóhelyre marad.
Erre vannak különleges alkalmaink, amikor teljes búcsút
nyerhetünk, vagyis az ideigtartó
büntetésektıl is megszabadulunk. Ennek feltételei a kijelölt
helyeken, alkalmakkor:
 Szentgyónás
 Szentáldozás
 Ima a Szentatya szándékára.
Ilyen alkalom a templombúcsú.
A lelki megújulásé. E hétvégén a
pácini templomban is van lehetıség rá. Szombaton délután ½ 6kor vecsernye, 6-kor Szent Liturgia Tóthszegi István dámóci
parochus mond beszédet és
gyóntat. Mindenkit
várunk.

AUGUSZTUS 10. A PÁCINI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM BÚCSÚÜNNEPE
A SZENT LITURGIA 11-KOR KEZDİDIK.
SZENTBESZÉDET FİTISZTELENDİ POLYÁK PÉTER BAKTAKÉKI
PARÓCHUS MOND.
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Az Egyházközségi Képviselıtestület megújítása
Az Egyházközségi képviselıtestületek szabályzata szerint a testületek megbízatása 5 évre szól. A 2003-as választottak mandátuma
most lejárt.
Szép öt év van mögöttünk. Újrafestettük a templomot, a templomkerítést. Új oltárterítık készültek, új szekrények a sekrestyébe. A
templom címünnepének képét sikerült megfestetni a szentély falára.
Felújítottuk a parochia konyháját, fürdıszobáját. Keresztet állítottunk
a templomkertbe.
Köszönet illeti ezért az Egyházközségi Képviselıtestületet,
melynek tagjai voltak 2003-2008 között:
Barati Attila
Czetı János
Doma László
Lénárt Gáborné
Szabó Jánosné

Szabó Zoltánné Erszébet
Szabó Zoltánné Marika
ifj. Takács Ferenc
Takács Ferencné
Tóth Miklós

Új Egyházközségi Képviselıtestület alakítása
A testület megújításakor Kocsis Fülöp Püspök Atya azon gondolatát tartanánk szemünk elıtt, hogy az imádság mestereivé kell válnunk. Igaz ez az Egyházközségi Képviselıtestületre is, hiszen az
egész közösséget kell képviselniük, úgy ahogy Szent Pál mondja:
„Légy példaképe a híveknek beszédben, viselkedésben, szeretetben,
hitben, tisztaságban.” (1Tim 4,12)
Kérem azoknak az önkéntes jelentkezését, akik ezzel egyetértve,
havonta egy estét is az imádságra feláldozva szeretnék elımozdítani
a Pácini Görög Katolikus Egyházközség életét és ügyét.
Szemerszki Mihály parochus

A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki gyıztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt. (H. Jackson Brown)
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Az értékesen eltöltött vasárnap tízparancsolata
Kezdjük el az ünnepet elızı este. Ez ısi keresztény szokás is, erre utalnak a vecsernyék.
Készítsük ki a másnapi ruhákat: ez a gyermekekre különösen is hatással van. Zene, olvasás, játék, a szokottnál kissé ünnepélyesebb vacsora jellemezze a
szombatot.
Vasárnapra tegyünk félre minden kenyérkeresı munkát;
a cél a felüdülés legyen.
A szentmise az egész nap hangulatát megadja.
Forduljunk e napon mások felé. Szerezzünk másoknak
örömöt; adjunk tovább valamit saját lelki derőnkbıl.
Zsidó közmondás: „Bőn, ha valaki az ünnepnapon szomorú”. Mindenesetre igyekezzünk másoknak vigasztalást nyújtani esetleg beteglátogatással, és örüljünk,
ha örülhetünk.
Tartóztassuk meg magunkat az epés kritikától. A vasárnap „a pozitívumolásra” is alkalmas.
A vasárnap célja nem az, hogy az idıt agyonüssük, hanem, hogy igazi élettel töltsük ki. „Fel kell töltıdnünk,
nem pedig szétszórni magunkat.” (Heschel) Vajon ez
is utópia?
Heinrich Spaemann

A gyáva ember szívesebben él az elnyomatás csendjében, mint a szabadság viharaiban. (Thomas Jefferson)
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A következı idıszak egyházközségi programjai:
Augusztus 9. – 18.00 Gyónási lehetıség (Tóthszegi István atya,
Dámóc)
Augusztus 10. – Templombúcsú, Pácin – Szentbeszédet Polyák
Péter atya mond. A Szent Liturgia 11.00-kor kezdıdik.
Augusztus 15. – Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 20. – Szent István király ünnepe
Augusztus 24. – Családi nap a parókiakertben, Liturgia után
Augusztus 29. – Keresztelı Szent János fejevételének emlékezete
Augusztus 31. – Hittanos tanévnyitó Pácinban (Gyónás!)
Szeptember 7.– Máriapócsi zarándoklat autóbusszal
Görög katolikus szertartások rendje:
Pácin: Vasárnap
Hétköznap
Karos: Vasárnap

11.00 Szent Liturgia
15.00 Vecsernye (alkonyati zsolozsma)
07.00 Szent Liturgia
9.45 Szent Liturgia

Karcsa:

1. és 3. Vasárnap

8.00

Szent Liturgia

Cigánd:

2. és 4. Vasárnap

8.00

Szent Liturgia

Becsked:

1. 3. és 5. Vasárnap

12.30 Szent Liturgia

Mustármag
Kiadja a Pácini Görög Katolikus Egyházközség
3964 Pácin, Kossuth kert 3.
Tel.: (47) 342-293
e-mail: pacingk@freemail.hu
www.pacin.emecclesia.hu
Felelıs kiadó: Szemerszki Mihály paróchus (30) 219-7586

