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ne féljetek,
b á t r a n 
higgyetek!

BEMUTATKOZIK A BOCSK AIKERT 
RÓMAI K ATOLIKUS KÖZÖSSÉGE

Bemutatkozunk, mert hogy vagyunk 
és létezünk. Bár nem olyan sokan, mint 
a nagyvárosok templomainak hívei, 
de egy kicsi mag, akik településünkön 
őrizzük és jelenvalóvá tesszük a kato-
likus hitet. Filiaként az elmúlt években 
átéltünk több plébános/káplán váltást,  

2017. augusztus 1-től 
a Megtestesülés Plé-
bániához tartozunk. 
Nagy örömünkre 
szolgál, hogy 1997 
óta van templomunk, 
amelynek születé-
sénél és megvalósu-
lásánál mi is bábás-
kodtunk és azóta is 
szeretjük, gondoz-
zuk. Hálával emlé-
kezünk a templom 
építtetőire, közöttük 
Holczer Gyula kano-
nok úrra, aki nyugdí-
jas éveiben szeretett lelkipásztorunk volt. 
Ebben az Ökumenikus templomban gyű-
lünk Krisztus köré minden vasárnap reggel 
8 órakor, hogy hálát adjunk a hét ajándé-
kaiért és Isten szavával, eligazításával a 
szívünkben induljunk ismét útra. Közössé-
günk életében kiemelkedik a templomszen-
telési évforduló és az Ökumenikus Imanap, 
amikor a görögkatolikus és református 
testvéreinkkel együtt ünneplünk, megélve 
a keresztények egységét. Az iskolai hitok-
tatást Tóth-Rektor Magdolna végzi immár 
egy évtizede és keze alatt formálódnak a 

gyerekek. Az adventi koszorúkészítés, 
gyertyagyújtás szintén összegyűjt ben-
nünket, és jó kapcsolatot ápolunk a község 
vezetőivel. Községünk Debrecen előváro-
saként folyamatosan fejlődik, és egyre töb-
ben találják meg itt új otthonukat, mindez 
reménnyel és bizakodással tölt el bennün-
ket, hogy egyre többen felfedezik templo-
munkat és bekapcsolódnak egyházközsé-
günk életébe. Szeretettel hívjuk és várjuk 
őket, így a Hírharang lapjain keresztül is.

Tóth László plébános

Ünnepi hangulat töltötte be a fiatal Asztalos család életét 2018. 
május 12-én. Éppen egy éve ezen a napon látta meg a napvilágot 
a hármas iker testvérpár, sorrendben: Pálma, Bálint és Botond. 
Egyéves szülinapjukon részesültek az újjászületés szentségé-
ben a keresztségben a Bocskaikerti Ökumenikus Templomban. 
A szűk, és a tágabb rokonság, kiegészülve a keresztszülőkkel, 
nagy örömmel vett részt a Tóth László atya által végzett szer-
tartáson, így épp születésnapjukon váltak a Római Katolikus 
Anyaszentegyház tagjaivá. A liturgikus szolgálat végeztével, a 
vendégek a Véndiófa étteremben fogyasztották el  ünnepi ebéd-
jüket,  majd a család, tavaly elkészült,  bocskaikerti  otthonában 
köszöntötték a születésnapos és keresztségben újjászületett pa-
lántákat. A gyermekek a friss szerzeményű játékoknak, vagy a 
nap folyamán átélt különleges élményeknek örültek jobban, ne-
héz még megállapítani, de e nap valószínűleg örök emlék marad 
minden megjelent számára. 

HÁRMAS IKREK KERESZTELÉSE



Immár 21 éve, 1997. szeptember 19-
én szentelték fel három egyház – görög 
katolikus, református, római katolikus 
- püspökei a Bocskaikerti Ökumeni-
kus Templomot. Dr. Keresztes Szilárd, 
Dr. Bölcskei Gusztáv és Bosák Nándor 
akkor hivatalban lévő püspökök egyik 
közös üzenete volt a következő szép 
gondolat: „Ez az ökumenikus templom 
szép eredmény és nagy feladat, hogy az itt 
élők, az egy templomba járó keresztények 
példát adjanak az egymás iránti türelem-
ről, a kölcsönös megbecsülésről és szere-
tetről, az igazi kiengesztelődésről, amire 
oly nagy szüksége van népünknek a jövő 
építéséhez.”

A három történelmi egyház hívei a 
Debrecen melletti töretlen lendülettel 
fejlődő Bocskaikertben 21 éve tanulják e 
nemes feladatot, és egyben mutatják a ke-
resztényi példát mindenkinek, aki figyel e 
kis közösségre.

Bocskaikert települési önállóságában 
egy igen fiatal közösség. 1993. október 
15-én vált független községgé, és kezdte 
meg járni saját útját. Ezen úton az akkor 
1300 fő körüli lakosságnak legelsők kö-
zötti célja volt a szellemi és lelki fejlő-
dés helyi intézményeinek megteremtése, 
vagyis megépíteni a község saját iskoláját, 
valamint megálmodni és megvalósítani az 
első bocskaikerti templomot.

Az iskola építése nagy lendülettel 
elkezdődött, és 1997. szeptemberére el-
készült. Talán kevesen merték hinni 
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21 ÉVES A BOCSKAIKERTI ÖKUMENIKUS TEMPLOM
azidőtájt, hogy 1997. szeptemberére a 
templomépítés is valósággá válik. Ahogy 
Reményik Sándor költő oly szépen ír ver-
sében: „A templom és az iskola”. Kéz a 
kézben szinte egyszerre szökik szárba 
Bocskaikertben, és bontakoztatja ki gaz-
dag gyümölcsöt termő bimbóit, virága-
it. Ez Bocskaikertben így történt, mint a 
mesében! De ahhoz, hogy ez a mese va-
lósággá váljék sokak kitartó munkájára is 
szükség volt, és mindenekelőtt a Jóisten 
gondviselésére.

1995-ben fogalmazódtak meg konkré-
tan a templomépítési elképzelések Bocs-
kaikertben, s mivel mindhárom egyház 
egyszerre templomot szeretett volna, és 
önállóan senki nem látta esélyét, hogy ezt 
belátható időn belül meg tudná valósítani, 
ezért úgy döntöttek, hogy egy akkoriban 
úttörőnek számító olyan úton indulnak 
el, amin addig nagyon kevesen: közösen 
építenek ökumenikus templomot. Káplár 
Antal Bocskaikert akkori görög katolikus 
vallású alpolgármestere felajánlotta, hogy 
telket adományoz a templomépítés céljára. 
Megalakult a templom építését kezdemé-
nyező, később azt megvalósító, jelenleg a 
templomot üzemeltető „Egyházaink Vér-
tanúinak Emléktemploma Alapítvány” 
Tarcali Gábor kuratóriumi elnök vezeté-
sével, a három egyház arányos képvise-
letével. Miután az egyházi főhatóságok 
hivatalosan is áldásukat adták e nem min-
dennapi kezdeményezésre elkezdődtek az 
előkészületek. 

Az alapítvány pénzgyűjtésbe kez-
dett. Kálmán Ernő bocskaikerti kötődé-
sű debreceni református vallású tervező 
mérnök vállalta, hogy térítésmentesen 
elkészíti a templom terveit. Bocskaikert 
önkormányzata Dr. Gyarmathy Kálmán 
polgármesterrel az élen igyekezett min-
denben segíteni a templomépítési kezde-
ményezést. Gyűltek 
a pénzadományok, a 
helyi hívek, a lakos-
ság, más települések 
jószándékú emberei, 
számos katolikus és 
református egyház-
község, több külföl-
dön élő hazánkfia 
igyekeztek hozzá-
járulni a templom-
építéshez. A három 
püspökség is jelentős 
támogatást küldött. A 
németországi Kirche 

in Not egyházi szervezet Königsteinből 
jelentős pénzadományt szavazott meg és 
utalt át. De a széles körű adakozó kedv el-
lenére gyors siker nem volt várható, mert a 
templom felépítéséhez nagyságrendekkel 
több pénz szükségeltetett. Volt valaki az 
alapítvány kuratóriumában, aki szilárdan 
hitte, hogy emberi szorgalmunkat a Jóis-
ten is értékelni fogja, és gondviselésével 
megsegít minket. Holczer Gyula római 
katolikus kanonok, aki a templom szelle-
mi atyjának is szerénytelenség nélkül ne-
vezhető hitte, tudta, hogy ahol hit és aka-
rat van, ott semmi nem jelenthet akadályt. 
Isten segítségében bízva, és az Ő erejére 
támaszkodva meggyőződéssel hitte, hogy 
igenis meglesz az az anyagi forrás, amely 
nélkül nem épülhet fel a templom. Mint 
később ezt megtapasztalhattuk Kanonok 
úr buzgó hite és könyörgése nem maradt 
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viszonzatlanul Istennél: „Mielőtt kiálta-
nak én már válaszolok, még beszélnek, én 
már meghallgatom.” /Ézsaiás 65:24/

Nem sokkal később megtörtént az a 
csodaszámba illő esemény, ami a temp-
lom építésében új fordulatot hozott. 
Holczer Gyula kanonok úr akkoriban a 
németországi Steinberg városban több-
ször helyettesítette Dr. Zsurkay János ott 
szolgáló plébánost. Egyik ilyen alkalom 
során kihirdette, hogy Bocskaikertben 
templomépítésen szorgoskodnak a he-
lyiek, és minden csekély pénzadomány 
nagy segítség lenne nekik. A mise után 
egy fiatalember bekopogtatott hozzá, és 
megkérdezte, mennyibe kerül az a temp-
lom. Kanonok úr tájékoztatta, mire a fia-
talember csak ennyit mondott: Felépítem 
azt a templomot! A történet meseszerűen 
hangzott! De valóság volt, szilárdan hisz-
szük, a Jóisten gondviselő szeretete vette 
pártfogásba a bocskaikerti kitartó törek-
vést! Georg Frantz Xaver Rothaichner a 
steinbergi római katolikus plébánia híve 
egymaga biztosította a templomépítéshez 
szükséges sok-sok milliós összeget, ami, 
mivel azért más támogatások is gyűltek a 
végső kivitelezési összeg mintegy 85 %-át 
jelentette. A németországi pénzadomány 
megérkezésének technikai bonyolítását a 
Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus 
Egyházmegye szervezte Bosák Nándor 
püspök úr irányításával, valamint Dr. 
Zsurkay János steibergi plébános kinti 
segítségével.

A Jóisten gondviselésében minden 
adott volt ahhoz, hogy nagy lendülettel 

megindulhasson a templomépítés. Kálmán 
Ernő tervei alapján Zsuga Miklós hajdú-
nánási vállalkozó és csapata egy év alatt 
felépítette a templomot, és 1997. augusz-
tusában már be is helyezték a 17 méterre 
magasodó toronyba a Gombos Miklós őr-
bottyáni harangöntő mester által készített 
harangot, valamint a háromágú csúcsra 
középre a római keresztet, balján a görög 
katolikus kettős kereszttel, jobbján pedig 
a református csillaggal. A belső famun-
kákat Vitéz Sándor hajdúnánási asztalos 
végezte.  A belső tér művészi kivitelezé-
se, a templom festményeinek elkészítése 
D. Király Sándor debreceni festőművész 
alkotó munkája.

1997. szeptember 19-én egy csodála-
tosan szép és napos délutánon három egy-
ház püspöke felszentelte és megáldotta a 
Bocskaikerti Ökumenikus templomot. A 
templom amellett, hogy a bocskaikerti 
hívő lakosság lelki otthona lett felvállalt 
egy hármas funkciót, amelyet egyfajta 
küldetésként szeretne beteljesíteni. Öku-
menikus templomként mindig is Krisztus 
gyermekeinek összetartozását szeretné 
hirdetni. Dr. Hollós János pápai prelátus 
görög katolikus lelkész kezdeményezé-
sére a templom az egyházak vértanúinak 
is emléktemploma egyben. Vértanúink 
közös tisztelete is erősíti egyben a törek-
véseket az ökumenikus egység felé, ami a 
XX. század nagy isteni ajándéka. Mindezt 
megkoronázza a kiengesztelődés igénye, a 
kiengesztelődés utáni vágy, vagyis a kien-
gesztelődés szükségszerűsége.

Így lett a bocskaikerti templom Öku-
menikus Templom, az Egyházak Vérta-
núinak Emléktemploma, a Kiengesztelő-
dés Temploma. Méretében és létszámában 
ugyan ez a templom nagyon kicsike, csak 
egy vízcsepp a végtelen óceánban, de 
szellemiségében, lelkületében és üzene-
tében egy méretén jóval túlmutató olyan 
világító gyertya szeretne lenni, ami egyre 
nagyobb térben kivilágosíthatja a háborgó 
óceánt, az azon hánykolódó háborgó em-
beri lelkeket.

1997. szeptember 19-e óta ezekért is 
imádkozunk a Bocskaikerti Ökumenikus 
Templomban. Minden év szeptemberében 
a templom egyházai közösen, ökumeni-
kus szellemiségben ünneplik a felszente-
lés évfordulóját, visszaemlékeznek, együtt 
imádkoznak a kereszténység egységéért, a 
vértanúk emlékéért, valamint azért a kien-
gesztelődésért, ami a kölcsönös bűnrészes-
ség elismerése és egymás megkövetése 
révén utakat kell, hogy verjen lélektől-lé-
lekig, nemzettől nemzetig, egyházaktól-
egyházakig, hitektől-hitekig, kultúrák-
tól-kultúrákig, 2018. szeptember 29-én  

Palánki Ferenc római katolikus püspök 
úr vezetésével immár 21. alkalommal. A 
szentmisén imádkozunk mindazok lelki 
üdvéért is, aki oly sokat tettek e templom 
létrejöttéért és működéséért, de ma már 
nem lehetnek közöttünk. Fájó szívvel érte-
sültünk róla, hogy a közelmúltban csatla-
kozott ehhez az égi csapathoz Dr. Zsurkay 
János nyugalmazott steinbergi plébános, 
aki a németországi adomány érkezésének 
segítésében kiemelkedő szereppel bírt, 
augusztus 22-én 88 évesen adta vissza 
lelkét a teremtőnek Szentendrén ottho-
nában. Isten nyugosztalja őt, Isten áldja 
mindazok lelkét, akik már nincsenek kö-
zöttünk, és Isten adjon erőt, kitartást, hitet 
mindannyiunknak, akik a földi létben to-
vább küzdünk az Ő útján.

Bocskaikert, 2018. szeptember 9.

Dr. Tarcali Gábor
kuratórium elnöke

Egyházaink Vértanúinak
Emléktemploma Alapítvány
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„Egész életemben a hit reménységé-
vel, a szeretet erejével a szépségre és har-
móniára törekedtem.” Ez Kálmán Ernő 
építész életmottója, aki gyermekkorában 
papnak készült, korán közel került Isten-
hez, hite és a Biblia tanítása elkísérték 
egész munkássága során. Kálmán Ernő 
neve leginkább templomterveiről ismert, 
de több más épülettípusban is maradandót 
alkotott. A szívéhez legközelebb az egy-
házi épületek és a szakrális terek állnak.

KÁLMÁN ERNŐ
A TEMPLOM
TERVEZŐJE
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Miklós László:
Csillag és keresztek

(elhangzott a 20 éves bocskaikerti
Ökumenikus Templom

hálaadó istentiszteletén)

Csillag és keresztek templomunk tetején,
Nem tudtuk hogyan lesz egység az elején.
De ha „lelkünk húrja zsong” és Istenünk vezet,
Boldogan él együtt három felekezet!
 
Felfogásunk szerint vannak különbségek,
de Jézus összeköt, és ebben van a lényeg!
Ha „lelkünk húrja zsong” és Istenünk vezet,
Boldogan él együtt három felekezet!
 
Bocskai szobránál a lelkünk felderül,
A kereszt meg üzeni: sosem vagy egyedül!
Ha „lelkünk húrja zsong” és Istenünk vezet,
Boldogan él együtt három felekezet!
 
Csillag és keresztek 20 éve hirdetik:
Bejöhet mindenki, kik Istent keresik!
Ha „lelkünk húrja zsong” és Istenünk vezet,
Boldogan él együtt három felekezet!
 
Mögöttünk ölelés, előttünk remények!
Ne legyünk lélekben egymáshoz kemények!
Mert ha „lelkünk húrja zsong” és Istenünk vezet,
Boldogan él együtt három felekezet!

 

Bocskaikert, 2017. 11. 19.
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KÖZÖS ÜNNEPLÉS A 20. ÉVFORDULÓN

SZENTMISE
ÉS ISTENTISZTELETI REND

A BOCSKAIKERTI ÖKUMENIKUS 
TEMPLOMBAN

Minden vasárnap:

800:  Római Katolikus szentmise

900:  Görögkatolikus liturgia

1100: Református Istentisztelet

Urgyán Antal
görögkatolikus parókus

Dr. Tarcali Gábor
kuratóriumi elnök

Dr. Gyarmathy Kálmán
nyugalmazott polgármester

Szőllős Sándor
polgármester

Dr. Fekete Károly
református püspök


