
Alább a nyíracsádi egyházközség történetét olvashatják:
 
Az Egyházközség múltja

            Acsádon a görögkatolikusok a XVII-XVIII. században telepedtek le. Főleg a Felvidékről 
jöttek ruszin nemzetiségű családok. 
            Az egyházi életről első adatunk 1734-ből való. Ebben az évben szentelték meg a templom 
antimenzionját  (ereklyetartó  kendőjét).  Az  antimenziont  akkor  helyezik  el  a  templomainkban, 
amikor  a templomot felszentelik.  Az 1734.  évben történhetett  az  első,  akkor  még fából  készült 
templom megáldása. 
            A jelenlegi  templom 1809-ben szentelődött  fel.  Ezt az időpontot  tüntetik fel  az egyházi 
sematizmusok, bár kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, mivel az ikonosztázion régebbi.  Ez a 
templom a mainál kisebb volt. A kereszthajóig tartott, s ennek végénél egy kisebb szentély volt. 
1954-ben  bővítették  a  templomot  a  kereszthajóval,  egy  nagyobb  szentéllyel  és  a  sekrestyével. 
(Érdekes megjegyezni azt, hogy a legvadabb kommunista időkben az acsádi keresztény emberek 
templomot  bővítettek;  olyan  dolgot  hajtottak  végre,  ami  abban  a  korban  elképzelhetetlen  volt. 
Érdekes  momentum  az  például,  hogy  meszet  nem  lehetett  kapni,  egy-egy  család  kaphatott 
szőlőpermetezésre 1-2 kilogrammot. A hívek összegyűjtötték, s ezt használták fel a kőművesek.)
            Az ikonosztázion 1792-1793-ban készült el. Eredeti képei a Krisztus-ikon, az Istenszülő-
kép, az apostolok és próféták sora, a trónon ülő Krisztus és az Istenanya a Jellel. Az ünnepek képeit  
– sajnos – a XX. század elején kicserélték. Az eredeti Szent Miklós ikon, a templom címünnepének 
képe és az Utolsó vacsora ikon is elveszett.

Az Egyházközség jelene

2200 görögkatolikust tartunk nyilván a 4000 lakosú községben. 

Gondjaink:
–        Fokozatosan csökken a lakosság. A görögkatolikusok létszáma 1982-ben 3000 fő volt. A 

csökkenés 30 év alatt közel 30%. Ennek okai:
o   Munkahelyhiány miatt nagy az elköltözés aránya.
o   Kevesebb gyermek születik a családokban.

–        Az elköltözések miatt a gyermekek létszáma drasztikusan csökken. Ebben az évben 72 
tizennégy éves  tanuló  fejezte  be  az  általános  iskolát,  de  csupán 42-en  kezdenek.  Az itt 
kimutatható csökkenés 42%-os.

–        Az elmúlt  3  évben egyházi  házasságot  kötött  21 pár  közül  10 elköltözött,  azaz  nem 
helyben telepedett le.

–        20 évvel ezelőtt egy év alatt volt annyi házasságkötés, mint most 3 év alatt.

Örömeink:
–        Egyházközségünk tagjainak vallásossága kiemelkedő. A templomba járók aránya messze 

az  országos  átlag  felett  van.  Vasárnaponként  500-an  vesznek  rész  a  Liturgiákon,  a 
nyilvántartott hívek 25%-a. Ha hozzátesszük azt, hogy többen minden második-harmadik 
vasárnap jönnek el az istentiszteletekre, akkor ez a szám magasabb.

–        A szentségekhez való járulás is megfelelő. Szentáldozáshoz egy-egy vasárnap 100-120-an 
járulnak. Hétköznapokon 25-en, 30-an vesznek részt a Liturgiákon. 

–        Elsőpéntekeken 50 beteg testvérünkhöz visszük el az Eukarisztiát (Oltáriszentséget).
–        Ebben  az  évben  14  testvérünket  temettük  el,  ebből  12-en  haláluk  előtt  meggyóntak, 

megáldoztak  és  felvették  a  betegek  kenetét.  (85%).  Tavaly  37  temetés  volt,  s  24-en 
részesültek szentségekben haláluk előtt. (65%).



Programjaink:
–        Hitoktatás:  az  általános  iskolában  a  megkeresztelt  gyermekek  90%-a  részt  vett. 

(Magyarországon fakultatív a hitoktatás.)
–        Ifjúsági hittanon közel 50-en vesznek részt kisebb-nagyobb rendszerességgel.
–        Lelkiségi  körök,  melyek főleg  az  idősebb korosztályt  ölelik  fel:  Rózsafüzér  Társulat, 

Mária Légió, Vándor Evangélium Imamozgalom. Rendszeres a Biblia-kör összejövetele is.
–        Rendszeresen veszünk rész zarándoklatokon. Ez szinte minden korosztályt megmozgat. 

(Busszal, gyalog, biciklivel is történnek Máriapócsra zarándoklatok).
–        A családlátogatások főleg az úgynevezett „házszentelések” alkalmával történnek. Minden 

családot felkeres ekkor a pap. Ez itt, Nyíracsádon 700 család meglátogatását jelenti.
–        A  családpasztoráció  egyik  fontos  eszköze  az  évente  4  alkalommal  megjelenő 

egyházközségi  kiadvány.  Ezt  minden  családhoz  eljuttatjuk,  így  azok  is  értesülhetnek  az 
egyházközség eseményeiről,  akik  valamilyen oknál  fogva nem vesznek részt  aktívan  az 
életünkben.  Ennek  a  kiadványnak  missziós  szerepe  is  van.  Eljuttatjuk  azoknak  is,  akik 
Nyíracsádról az ország más területére költöztek el, vagy külföldre kerültek. 
 

A jövő:
–        A jövő  egyik  nagy  kihívása  az,  hogy az  eddig  önkormányzat  által  fenntartott  iskola 

egyházi fenntartásba kerül szeptembertől. Ez 400 gyermek oktatását és közel 50 pedagógus 
és technikai dolgozó foglalkoztatását jelenti. Ez a község fennmaradását is szolgálja, hiszen 
színvonalas oktatás és erkölcsi nevelés nélkül még inkább felgyorsulna a lakosság fogyása. 
Sokan gyermekeik taníttatása miatt költöztek el községünkből. 

–        Szükség lenne arra, hogy minél több munkahely létesüljön a községben, akár az egyház 
közreműködésével is. 

Tóth Elek parókus


