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A kétszázéves búcsún

1 Templomszentelés jubi
leumát ünnepelte október 
első hétvégéjén a görög 
katolikus egyházközség.

Nyíracsád (HBN -  Kedves 
Zilahi Enikő) -  Október első 
hétvégéjén ünnepelte a helyi 
görög katolikus egyházközség 
templomuk felszentelésének 
200 éves évfordulóját a nyír
ségi településen. A feljegyzé
sek szerint Nyíracsád temp
lom-dombján már 1736-ban állt 
fatemplom, amelynek környé
ke akkoriban még temetkezé
si helyül is szolgált. 200 évvel 
ezelőtt 1809-ben szentelték fel 
az első kőtemplomot, ame
lyet az elődök Szűz M ária 
oltalmára bíztak. Tóth Elek 
paróchus, valamint a többsé
gében görög katolikusok lak
ta település hívei hónapok óta 
készülnek a jeles eseményre. 
Ezt az acsádiak nemcsak egy
háztörténeti szempontból ta rt
ják fontosnak, hanem ilyenkor 
mindenki hálát ad azért, hogy 
megélhette a jeles évfordulót.
Lelki felkészülés

A négynapos ünnepségso
rozat, lelki gyakorlat októ
ber elsején, az Istenszülő 
oltalmának ünnepén kezdő
dött. A szent liturgián Tóth 
Elek paróchus hálát adott az 
elődöknek azért, hogy M ári
át választották védőszentül, 
majd beszélt a templom tör- 
ténetéről és a búcsú lénye
géről. Október 2-án, a pén
tek esti szent liturgia a csa
ládok hálaadó liturgiája volt, 
melyet Soltész János a Nyír
egyházi Hittudományi Főis
kola főigazgatója, ezüstmisés 

dozópap celebrált. A szer

tartáson  köszöntötték a 25 
és 50 évvel ezelőtt házassá
got kötött, ezüst -és aranyme- 
nyegzős nyíracsádi házaspá
rokat, akik külön áldásban is 
részesültek. A búcsúra való 
felkészülés harm adik nap
ján a településről elszárm a
zott papok celebráltak misét 
Keresztes Szilárd püspök 
atya vezetésével. A szertar
táson részt vett Mosolygó 
Sándor vasmisés atya, akit 
65 évvel ezelőtt szenteltek 
pappá, s csaknem húsz évig 
szolgált Nyíracsádon, vala
m int a Nyíracsádról elszár
mazott Kabály János és Sza
bó Tamás atyák is.

A bicentenáriumi ünnep
ségsorozat zárásaként, mint
egy koronájaként vasár
nap, október 4-én tartották 
a görög katolikusok temp
lombúcsúját, melyen m in
den évben sok százan vesz
nek részt. A 200 éves évfor
duló tiszteletére tartott szent 
liturgián kicsinek bizonyult 
a meglehetősen tágas temp
lom. Még az udvart is meg
töltötték a hívek, hazalá
togató rokonok, akik kive
títőn követhették a szent

misét, melyet Kocsis Fülöp 
megyéspüspök atya vezetett. 
Beszédében a Szűz Mária 
védelmének végtelenségé 
ről és a hit erejéről beszélt. 
-  A hitet tovább kell tudni 
adni, hogy az utódoknak is 
megmaradhasson az Isten
szülő oltalma -  fogalmazott 
Kocsis Fülöp. A szertartás 
végén a nyíracsádi gyerme
kek és fiatalok köszöntötték 
a püspök atyát, majd Kato
na Gyula polgármester mon
dott köszönetét.


