
Görögkatolikusok Dunakeszin

A Váci Görögkatolikus Egyházközség meg-
alapításának története a 60-as évekbe nyúlik 
vissza, amikor a görögkatolikusok által sűrűb-
ben lakott keleti országrészből, a Termelőszö-
vetkezetekbe való kényszerű belépés után, az 
emberek a Főváros környékére, a gyárak von-
záskörzetébe költöztek, munkát vállalva, és új 
egzisztenciát teremtve távol a családi otthontól. 
Dunakeszin az első görögkatolikus Szentlitur-
gia 1965. augusztus 6-án volt a Lovásztelepi 
kápolnában, ahová Csillag János nyomdász 
jó barátját Király Ernő atyát hívta meg, aki a 
Rózsák terei parókián szolgált akkor.   A Ró-
zsák terei parókia volt az a központ, amely a 
későbbiekben megszervezte az Újpesti-Észak 
Pesti szórvány területet, amelyhez már akkor 
Budapest északi kerületei valamint, a 3-mas 

főúttól északra Pest, Heves és Nógrád megye 
tartoztak. Újpest, Észak- Pest önálló parókiává 
1972-ben alakult, és havi rendszerességgel vé-
geztek Szent Liturgiákat az egyházközség mai 
központjaiban Dunakeszin, Fóton, Gödön és 
Vácon. A váci filia megszervezését dr. Cselényi 
István kezdet el, és dr. Magyar András fejezte 
be.  A településeken 30-40 görögkatolikus csa-
lád telepedett le.  Nagy öröm és lelkesedés volt 
bennük, és sokszor nem volt másuk, csak az 
otthonról hozott hit, a mélységes Istenbe vetett 
bizalom. Már ekkor megfogalmazódott az em-
berekben a vágy, egy saját templom építésére, 
amely elsőként szolgálhatta volna a Főváros 
környékére letelepedő görögkatolikus csalá-
dokat, melynek fontosságát az akkori megyés-
püspök dr. Timkó Imre is szorgalmazta. A Váci 
egyházközség önálló parókiává 2001-ben vált, 
akkori parókusa Papp Miklós atya szolgálata 
alatt, aki az előkészítő évet, Vácon végző kis-
papoknak is lelki vezetője volt. Az egyházköz-
ség joghatósága a Váci és a Dunakeszi Római 
katolikus esperesi határokra terjedt ki, mely 
újabb települések bekapcsolódásával tovább 
növekedett. A templomépítés előkészítésének 
komoly munkáját Papp Miklós atya irányítot-
ta. Dunakeszi város önkormányzatától jelké-
pes összegért megvásárolt telek kialakítása, a 
közművek bevezetése, majd a tervezési folya-
matok elindítása után, 2010. június 6-án meg-
történt a majdani templom alapkövének a leté-
tele. 2010. július 1-étől új parókusára Bubrik 
Miklósra, és a közösségre várt a feladat, hogy 
a végső terveket elkészíttetve, az anyagi hát-
teret megteremtve, elkezdődjék a várva várt 

építkezés. Hosszas előkészítés után 2012. jú-
nius 11-én indultak a munkagépek. Ma az 
egyházközség másfél megyényi területén 436 
görögkatolikus család él, akik életük folya-
mán megtapasztalták és megélték az összefo-
gás örömét, a közösséghez tartozás erejét, Is-
ten bőséges kegyelmét. Célunk, hogy életünk, 
közösségünk, keleti katolikus hagyományunk 
mindenki számára érthetővé, elérhetővé váljon 
és templomunk, amelyet az Isten dicsőségére, 
városunk gazdagítására építünk, összefogá-

sunk, összetartozásunk eredménye legyen. 

Kérjük segítségét és támogatását.  
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Görögkatolikusok Magyarországon

Kedves érdeklődő barátunk!

2012. év egy különleges esztendő a ma-
gyar görögkatolikusok számára, mert ebben az 
évben ünnepeljük Hajdúdorogi Egyházmegyénk 
alapításának századik évfordulóját. Az idő kere-
két mégsem csupán száz évvel kell visszateker-
ni ahhoz, hogy megismerjük őseink és a Magyar 
Görögkatolikus Egyház történetét. Elsőként át 
kell gondolnunk, hogy miért nevezzük magun-
kat görögkatolikusnak. A „görög” azt jelenti 
elnevezésünkben, hogy „bizánci szertartású”. 
Amikor az Úr Jézus missziósparancsának enge-
delmeskedve az apostolok elindultak, az akkor 
ismert világba, és hirdették minden népnek az 

Evangéliumot, és ezek a különböző népek be 
is fogadták, és a maguk szokásainak megfele-
lően alakították ki egyházaik életét. Ugyanarra 
a krisztusi alapra, az Evangéliumra építkeztek, 
de közös imádságaikban, egyházi életükben, 
a liturgia végzésében sokszínűség alakult ki. 
A földrajzi térségen belül, egyházi központok 
alakultak ki, és kezdett egységessé válni a szer-
tartások végzésének rendje, amit ma rítusnak 
nevezünk. Magyarországon két rítuscsaláddal 
találkozhatunk, a római katolikussal, amely a 
latin rítust követi, és a görögkatolikussal, amely 
a bizánci rítuscsaládhoz tartozik. Hosszú évszá-
zadokon keresztül, a rítusok különbözősége nem 
okozott problémát a keresztények között, egy 
egyházat alkottak, egymással egységben életek. 
Miután a Római birodalom kettészakadt, a ke-
leten és nyugaton élő keresztények, egyre job-
ban eltávolodtak egymástól, már nem fogadták 
el egymás eltérő szokásait, és ez az eltávolodás 
1054-ben egyházszakadáshoz vezetett. Innentől 
fogva mindig is voltak próbálkozások, hogy a 
Keleti és a Nyugati egyház újra egyesüljön, de a 
keleti egyháznak egésze nem, csak részegyházai 
léptek egységre a nyugati katolikus egyházzal. 
Amikor az egység megvalósult, ezt hívjuk uni-
ónak, ekkor jött létre a keleti katolikus, nálunk 
elterjedt elnevezéssel a görögkatolikus egyház. 

Magyarországon mindig jelen volt a ke-
leti egyház hagyománya. A honfoglaló magya-
rok megtérítését Bizáncból érkezett szerzetesek 
kezdték meg. A magyarok vezetői közül Gyula és 
Bulcsú Bizáncban keresztelkedtek meg. Bizánci 
szertartású kolostorok működtek szerte Magyar-
országon, s bár Szent István a latin szertartású 
kereszténységet választotta, édesanyja Sarolt 

bizánci szertartású volt. Árpád-házi királyaink 
fontosnak tartották Bizánccal a jó kapcsolatot, 
Szent László Lánya Szent Piroska Bizánci csá-
szárnéként lett szent. A tatárjárás azonban min-
den megváltozatott. A kiirtott lakosság helyére 
új nemzetiségek költöztek, hozván magukkal a 
keleti hagyományukat, így a bizánci szartartású 
magyarság háttérbe szorult. Ezért a magyar köz-
véleményben az az elképzelés alakult ki, hogy 
a bizánci szertartás a nemzetiségek, a latin rítus 
pedig a magyarok sajátja. Sok évszázadnak kel-
lett eltelnie ahhoz, hogy megértse a magyarság, 
hogy lehet valaki egyszerre magyar, és bizán-
ci szertartású, s az az igény, hogy a Magyaror-
szágon élő görögkatolikusok a saját anyanyel-
vükön, magyarul végezhessék a szertartásaikat 
nem kegy, hanem nemzeti öntudatunkhoz való 
ragaszkodás.  Ebben volt nagy segítségére a 
magyar görögkatolikusoknak, a száz éve 1912-
ben megalapított Hajdúdorogi Egyházmegye, 
melyben a Trianon után megtépázott hazában, 
300ezer bizánci szertartású magyar, újra ott-
honra talált. Őseinknek nagy kitartással kellett 
küzdeniük, hogy elérjék céljaikat, ehhez erőt az 
egyháziránti szeretetükből, a bizánci szertartás-
hoz, a katolikus hithez és a magyarsághoz való 
ragaszkodásukból merítettek.  Kedves érdeklő-
dő, köszönjük ezt a pár  percet, amit ránk szánt, 
bízunk benne, hogy sikerült megismerkednünk, 
ha kérdése lenne, kérem keressen meg minket.     
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