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Háború a közelünkben 
 
Nyolcvan éve történt a doni katasztrófa, melynek során több 
mint 100 000 magyar katona vesztette életét. Történelmi 
távlatból nézve hogyan ítéli meg a 2. Magyar Hadsereg tragé-
diáját? 
 
A tragédia ott kezdődött, hogy Magyarország belépett a II. vi-
lágháborúba a náci Németország szövetségeseként. Magyar 

katonáknak semmi keresnivalójuk 
nem lett volna Oroszországban, 
egy idegen érdekeket szolgáló hó-
dító háborúban harcolva. A hábo-
rúba lépés legfőbb oka pedig a 
trianoni békediktátum, az akkor 
elveszített területek egy részének 
visszatérésére kapott ígéretek, va-
lamint a kommunista diktatúrától 
való félelem volt. Mindez jól mu-
tatja, hogy a történelmi igazság-
talanságok és sebek hogyan válnak 
újabb történelmi tragédiák oko-
zójává. Mennyire fontos volna, 
hogy az emberiség eljusson odáig, 
hogy igazságos országhatárokat 

tudjon kijelölni, méltányosabban ossza szét a Föld anyagi 
javait, gyógyítsa az elmúlt korok sokféle igazságtalanságát! 
 
Évtizedekkel a második világégés borzalmai után az európai 
kontinens békéjét megtörte az orosz-ukrán háború. Lehet az 
egyháznak szerepe a béke előmozdításában?  
 
A háborút kirobbantó feszültség egyik alaptényezője az volt, 
hogy 2018. december 15-én – Porosenko nyugatbarát ukrán 
elnök erős háttértámogatásával – ukrán egyházi vezetők, akik 
addig a Moszkva alá tartozó ukrán ortodox érsekséghez 
tartoztak, egy Moszkvától független ortodox egyházat hoztak 
létre, amelyet 2019. január 5-én a konstantinápolyi pátriárka 
el is ismert önálló (autokefál) egyháznak. Jelenleg a Moszkva 
alá tartozó ukrán ortodox egyháznak mintegy 11 ezer, a füg-
getlenné vált ukrán ortodox egyháznak pedig nagyjából 7 ezer 
temploma van. A szakadás előtti években igen sok ortodox 
papot megfigyeltek oroszbarát magatartásuk miatt, egyeseket 
be is börtönöztek. Mindezek azt mutatják, hogy jelenleg az or-
todox kereszténység nemigen tud a kiengesztelődés és a béke 
előmozdítója lenni Ukrajnában. Ferenc pápa és a katolikus 
egyház sokfajta módon próbál tenni a békéért. 
Imádságokkal, békefelhívásokkal, szimbolikus gesztusokkal 
(pl. a 2022-es nagypénteki keresztút 13 állomásánál egy orosz 
és egy ukrán asszony együtt vitte a keresztet), a közvetítés újra 
és újra való felajánlásával igyekszik megállítani a vérontást és 
a pusztítást, eddig sikertelenül. Magyarországon is több helyen 
– így például a Szent István Bazilika előtti téren – sokan, újra 
és újra imádkoztak és imádkoznak a békéért. Hívok és bátorítok 
mindenkit, csatlakozzunk ezekhez az imádságokhoz! Kiáltsunk 
Istenhez a szív békéjéért, családjaink, hazánk, Ukrajna és az 
egész világ békéjéért! 

Az Oroszország és Ukrajna közötti árok jelenleg betemethetet-
lennek tűnik. Mit gondol, hogyan tud majd a jövőben egymás 
mellett élni a két nemzet? 
 
Egy újjászülető Ukrajnában nagyon fontos lesz a múlttal való 
őszinte, nem egyoldalú szembenézés, egy hiteles történelemkép 
kialakítása és oktatása az iskolákban, a nemzetiségi nyelvek, 
különösen is az orosz nyelv teljes jogú használatának biztosítása, 
a nemzetiségi nyelvű oktatás és kultúra támogatása.  

Nagyon fontos volna a két ortodox egyház közötti megegyezés 
is. Szükség lenne az ország orosz és ukrán népessége közötti 
kiengesztelődés nagy, szimbolikus gesztusaira. Minden bizonnyal 
hosszú évtizedeket igénylő gyógyulási folyamatok ezek. 
 
Jól látszik, hogy a háború a Nyugat és Oroszország szakítását 
is magával hozta. Megfelelő válasz az orosz agresszióra a 
kapcsolatok teljes körű felszámolása? 
 
Az oroszbarát ukrán elnökök megbuktatásának és a háború ki-
robbanásához vezető feszültség fokozásának egyik célja Orosz-
ország és Európa egymással való szembeállítása, és ily módon 
a tengerentúli gazdasági és nagyhatalmi pozíciók erősítése. 
Európa számára a háború mielőbbi befejezése, a háború után 
pedig mind Ukrajnával, mind Oroszországgal a kapcsolatok 
újraépítése az elérendő cél. 
 
Ön több ízben járt és szolgált Kárpátalján. Milyennek látja a 
kárpátaljai magyarok kilátásait a háború árnyékában? 
 
A kárpátaljai magyarság hite, vendégszeretete, jósága mindig 
megrendített. A kis közösségek rendkívül szoros kötelékekkel 
kapcsolódtak össze, igyekeztek segíteni a rászorulókon, az        
egyedül maradt időseken. Öröm volt ezt látni. Jelenleg nagy 
nehézségek vannak ott, és jelentős az elvándorlás. Sok helyen 
már csak az idősek maradtak otthon, a fiatalok Magyarországra, 
vagy még nyugatabbra vándoroltak ki. 
Adjunk meg minden lehetséges segítséget a maroknyi, 
megmaradt közösségeknek, hogy a háború okozta nélkülözéseket 
átvészeljék, a náluk menedéket talált családokat segíteni tudják, 
hogy megőrizhessék anyanyelvüket és őseik hitét!  
         (Székely János megyéspüspök interjúja a Mandinernek) 
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Részleges felújítás 
 
Pályázati támogatásból indult el a templom É-i falának a vízte-
lenítése és rendbetétele, ami elég vontatottan indult a templom 
különleges örökségvédelmi helyzete miatt.  
Szükséges volt a mellékoltárok kibontása, a vakolat leverése, a 

törmelékek elszállítá-
sa, az újra vakolása, 
glettelése és a több-
szöri meszelés. 
Talán január hó végé-
vel a munka befeje-
ződik. (A víztelenítés 
a templomon kívül fog 
tovább folytatódni.) A 
munkavégzésnek al-
kalmazkodnia kellett 
a misék rendjéhez.  

Templomunk ez 
idő alatt is élt, mű-
ködött és a híveket 
szolgálta. Ez a 
munkavégzésnek 
időtartamát meg-
hosszabbította.  
Azonban a rendet 
és a tisztaságot a 
templomban fenn 
kellett tartani.  
Ez naponta, kétnaponta általános nagytakarítást jelentett. A 
hosszú időn keresztül tartó általános takarításban többen is 
részt vettek. Különösen ki kell emelni: az önkéntes sekrestyei 
szolgálatot ellátó Ágnest, aki fáradságot nem ismerve tevé-
kenykedik. Takarítónőnk Kamilla szorgalmát dicsérve, az 
irodai szolgálatot is ellátó Judit szervezését, ügyességét. 

 
Továbbá rendszeresen segítő Ilonát. Szükség szerint a reggeli 
zsolozsmázók közül Marika, Magdi közreműködését. A taka-
rításban segítők között voltak Csákánydoroszlóból és Kámból 
is a ferences templomhoz ragaszkodó hívek. 
 
Hálásan köszönjük minden közreműködő önzetlen segítségét, 
hogy templomunkban az Isten háza csinosodjék, szépüljön, 
ahová a hívek szívesen járnak, ahol imádkoznak, az Istent 
szívből imádják. Minden segítőre, közreműködőre a Jóisten 
áldását kérjük! Deo Gratias! 
 
A héten megbontottuk a lourdes-i barlangot. A felső 1/3 
rész fából készült felső takarás mögött szénné égett vezeték, 
kormos fal tátongott.A barlang alsó feléből érdekes lyuk nyílott 
meg. 1759-66 között készült el itt a Szent Sír-kápolna. (Korábban 

lehetséges, hogy ez a 
volt a "Halottak ká-
polnája") A mostani 
kápolnát 1891-ben 
alakították ki.  
Az "ezüst" festés va-
lószínűleg későbbi. 
1912-ben és 1958-ban 
végeznek itt nagyobb 
felújítást: a vakolatot 
tégláig leverik, újra 
vakolják és meszelik, 
illetve előkerülnek a 
korábbi ablakok. 
A jelenést ábrázoló 
szoborcsoportot áthe-
lyeztük a vele szem-
ben levő kápolnába.  
Alaposabb, szakszerű 
tanulmányozás után 
ez a kápolna is fel-
újításra kerül.  
 

 
 
 

Hirdetések 
 
Január 31-én, kedden a 9 órai szentmisét Dr. Székely János 
megyéspüspök atya celebrálja hivatalos egyházi látogatás  
keretében. 
 
Év-eleji házszentelésre a sekrestyében és az irodában jelent-
kezhetünk. 
 
A Plébániánkon februárban induló jegyes-oktatásra az irodában, 
ill. a plébánia honlapján keresztül lehet jelentkezni.  
 
A Fülemüle kórus mellett zenekart is szeretnénk a szentmiséken 
megszólaltatni. Ezért kérjük azokat, akik szívesen zenélnének 
templomunkban, hogy jelentkezzenek január hónapban kán-
torunknál, Németh Gyuláné Edinánál vagy hitoktatónknál, 
Kinga néninél. Az első próba január utolsó vasárnapján a 10 
órai szentmise után lesz.  
 
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad 
hely van. Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt 
szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szent-
miseáldozatot.  
Szentmiséket az irodában lehet íratni.  
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