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Kétszáz éves felújított temp-
lomának felszentelését ün-
nepelte a Szatmár megyei 
Nagypeleske görögkatolikus 
közössége. A pénteki egyházi 
ünnepségen részt vett többek 
között Kocsis Fülöp hajdúdo-
rogi érsek-metropolita, és a 
magyar kormány képviselői is.
» MAKKAY JÓZSEF

A román–magyar határ kö-
zelében fekvő Nagypeleske 
kétszáz évvel ezelőtt épült, 

és az utóbbi három évben felújított 
magyar görögkatolikus templomát 
szentelték fel pénteken Kocsis Fülöp 
hajdúdorogi érsek-metropolita jelen-
létében. Az ünnepségen részt vettek 
a környező gyülekezetek görögkato-
likus és más felekezetű lelkipászto-
rai, és számos világi vendég, köztük 
a budapesti Miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkára, Potápi Ár-
pád János, a nemzetpolitikai állam-
titkárság főoszályvezetője, Brendus 
Réka, a Szatmár Megyei Tanács el-
nöke, Pataki Csaba, Szatmár megye 
prefektusa, Altfatter Tamás és Lázári 
község tavaly megválasztott polgár-
mestere, Béres Antal Elek.

A templomszentelő liturgia ke-
retében a kelet-magyarországi gö-
rögkatolikus gyülekezetekért fe-
lelős érsek, Kocsis Fülöp felidézte 
az 1700-as években ide telepedett 
görögkatolikus közösség templom-
építésének történetét. A kétszáz 
évvel ezelőtt emelt kőtemplommal 
egy korábbi fatemplomot építettek 
körbe, hogy közben legyen a gyü-
lekezet számára misézési alkalom. 
Az érsek a gyülekezet és a templom 
növekedésében fogalmazta meg 
a helyi magyar közösség folyama-
tos gyarapodását az elmúlt két év-
században. „Az ember hivatása a 
növekedés, de ez csak akkor lehet 
teljes, ha együtt élünk Istennel” – 
foglalta össze igehirdetésének fő 
gondolatát. Felhívta a gyüleke-
zet fi gyelmét arra, hogy a felújí-
tott oltárba beépített Szent Lász-
ló-ereklyének és a teljes megújult 
templomnak a gyülekezet szellemi 
forrásává kell válnia, mert „egye-
dül senki nem tud magában növe-
kedni, ehhez a Szentlélek hatalma 
szükséges”.

Budapest minden magyar kö-
zösségre fi gyel
Az ünnepi szentmisét követően ifj . 
Pallai Béla parókus lelkész – aki 
az elmúlt években levezette és fel-
ügyelte a leromlott állapotban levő 
templom teljes felújítását – köszö-
netet mondott a magyar kormány 
képviselőinek. Mint fogalmazott, az 
anyaország segítsége nélkül elkép-
zelhetetlen lett volna a többlépcsős, 
nagyívű felújítás, amely megko-
ronázza a templom kétszáz éves 
évfordulóját. Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár köszön-
tőbeszédét a 2000-ben Kárpát-me-
dence-szerte számos településnek 
adományozott millenniumi zászló 
történetével kezdte. Akkor a zászló 
egyik felét behímezték, a másik fele 
üresen állt, hogy arra a helyi közös-
ségek vezessék fel alakuló történe-
tüket. A magyar politikus szerint 
ezek a zászlófelületek mindenhol 
betelnek, hiszen szerte a Kárpát-me-
dencében, de a diaszpórában élő 
magyar közösségeknek is mozgal-
mas az élete, a magyar kormány 
minden magyar közösségre fi gyel. 
Potápi leltárt is készített: a Kár-
pát-medencében mintegy három-
ezer templom újult meg az elmúlt 

tíz év alatt. Ennek több mint a fele, 
1600 Magyarország határain kívül, 
amiből 40 magyar görögkatolikus 
templom a Felvidéken, Kárpátalján 
és Erdélyben. A nemzetpolitikai 
államtitkár kiemelte a hajdúdoro-
gi érsek-metropolita elkötelezett 
munkáját, amivel a határon túli ma-
gyar görögkatolikus közösségekre 
fi gyel. A templom és az ikonosztáz 
felújítását a magyar állam 174 millió 
forinttal támogatta.

Pataki Csaba Szatmár megyei ta-
nácselnök a közösségi összefogás 
fontosságát emelte ki a nagypeles-
kei templom teljes felújítása kap-
csán. Mint fogalmazott, széles körű 
román–magyar összefogás nélkül 
nem születhetett volna meg ez a fon-
tos fejezet a falu és a község életé-
ben. Ebben szervesen kivette részét 
Lázári község, illetve a romániai 
műemlékvédelem is. A templom-
szentelési liturgia során a világhírű 
magyarországi Szent Efrém Férfi kar 
szolgált magyar, román és szláv 
egyházi énekfeldolgozásokkal, az 
ünnepséget koncertjük zárta.

A közigazgatásilag hat falu-
ból álló – Lázári, Sándorhomok, 
Nagypeleske, Szárazberek, Kissár 
és Kispeleske – Lázári község pol-

FELSZENTELTÉK A ROMÁN–MAGYAR HATÁR KÖZELÉBEN FEKVŐ FALU 200 ÉVES, ÖSSZEFOGÁSSAL FELÚJÍTOTT TEMPLOMÁT

Görögkatolikus magyar ünnep Nagypeleskén

Új fényben. A templom és az ikonosztáz felújítását a magyar állam 174 millió forinttal támogatta
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gármestere, Béres Antal Elek is 
köszönetet mondott a magyar 
kormány képviselőinek, amiért 
végig önzetlenül támogatták egy-
házi projektjeik megvalósítását. 
A Szatmárnémetitől 12 kilomé-
terre fekvő, 800 lelkes, többségé-
ben magyarok lakta Nagypeleske 
egyike a román–magyar határ 
mentén húzódó tucatnyi magyar 
görögkatolikus gyülekezetnek. A 
görögkatolikus egyház kényszerű 
beolvasztásával a görögkeleti (or-
todox) egyházba, a kommuniz-
musban a magyar gyülekezetek 
is az ortodox egyház felügyelete 
alá kerültek, és csak a rendszer-
váltás után térhettek vissza ismét 
hagyományos görögkatolikus ke-
retbe. Az évtizedek során a leg-
több gyülekezetbe magyar lelkész 
érkezett.

Aktív magyar görögkatolikus 
egyházi élet
Az Erdélyi Naplónak korábban 
nyilatkozó Simon Kornél görög-
katolikus főesperes szerint a má-
ramarosi egyházközségben aktív 
magyar görögkatolikus egyházi 
élet van. Szatmár megyében 15 pa-
rókián – többek között Szárazbe-
rek, Sándorhomok, Kissár, Csep-
reg, Lázári, Sárköz, Mikola, Egri, 
Nagypeleske, Kispeleske, Köké-
nyesd, Túrterebes és Terebes-
hegy – folyik magyar nyelvű li-
turgia. Kilenc gyülekezet teljesen 
magyar ajkú.

Ifj . Pallai Béla nagypeleskei 
parókus lelkész a Krónika érdek-
lődésére elmondta, hogy a par-
tiumi magyar gyülekezetek már 
hosszú évekkel ezelőtt átvették a 
Hajdúdorogi Főegyházmegye ma-
gyar nyelvű miserendjét, amivel a 
máramarosi egyházmegye román 
görögkatolikus püspöke, Vasile 
Bizău is egyetértett. Ez azért is 
természetes jelenség, hiszen az 
Erdélyben szolgáló magyar görög-
katolikus papok a rendszerváltás 
után a nyíregyházi Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskolán szereztek diplomát, és 
felsőfokú tanulmányaik befeje-
zése után hazatértek a partiumi 
gyülekezetekbe szolgálni. Vasile 
Bizău, az egyházmegye püspöke 
koronavírus miatt karanténba 
került, ezért nem vehetett részt a 
nagypeleskei templomavatón.

» Az érsek 
a gyülekezet 
és a templom 
növekedésé-
ben fogalmazta 
meg a helyi 
magyar közös-
ség folyamatos 
gyarapodását az 
elmúlt két év-
században. „Az 
ember hivatása a 
növekedés, de ez 
csak akkor lehet 
teljes, ha együtt 
élünk Istennel” 
– foglalta össze 
igehirdetésének 
fő gondolatát. 




