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2019. szeptember 7-én a Sajópálfalai Egyházköz-
ség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat rende-
zésében, a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
területi, valamint a hazai ruszin nemzetiségi ön-
kormányzatok és civil szervezetek támogatásával a 
sajópálfalvi görögkatolikus Szentlélek-templomban 
került sor az idei Ruszin Búcsúra. 

Miskolctól tizenkét kilométerre fekvő Sajópálfa-
lán kilenc órakor utrenyével (reggeli istentisztelett el 
– a szerk.) kezdődtek az események, amelyet egy óra 
múlva Szent Liturgia követett . A misét Kocsis Fülöp, 
a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye ér-
sek-metropolitája, Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Gö-
rögkatolikus Egyházmegye megyés püspöke, Juhász 
Géza első helynök, Debreceni Zoltán diakónus, Kiss 
Att ila parókus, és Ruszinkó Szergej érseki titkár ve-
zett ék. A miséken egyházi szláv nyelven is szolgál-
tak, amit a Kárpátaljáról érkezett  papnövendékek 
egyházi énekekkel kísértek. 

Kocsis Fülöp prédikációjában gondviselésszerű-
nek tartott a a Kisboldogasszony és a Ruszin Búcsú 
egybeesését, Szűz Mária megszületését pedig az új 
élet, az Isten nel való gazdagodás lehetőségének ne-
vezte, hiszen majd Jézust hordozza a szíve alatt . Ezt 
a lehetőséget Keresztelő Szent János, az Ószövetség 
utolsó prófétája is hirdett e, és adta át az Újszövetség-
nek s nekünk, embereknek.

Soltész Mihály a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára be-
szédében kihangsúlyozta a ruszinok évszázados hű-
ségét népükhöz, hazájukhoz és nem utolsó sorban a 
görögkatolikus hitükhöz. Erre a fennmaradásukhoz 
volt, van és lesz szükség, hiszen most is küzdeniük 
kell. Ehhez a kormány minden segítséget megadott , 
és meg fog adni a jövőben is. Emlékeztetett  rá, hogy 
ilyen segítség például az a huszonötmillió forintos 
támogatás, amivel a kormány a sajópálfalai temp-
lom tornyának felújításához járul hozzá, ilyenek a 
Debrecen-Józsai Ruszin Közösségi Ház mellett  a gö-
rögkatolikus fatemplom felépítése és más szükséges 
fejlesztések is. Beszéde végén arra kérte a ruszinokat, 
hogy a hűségüket adják tovább a fi ataloknak, hogy 
az az elkövetkező évszázadokban is megmaradjon.

Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkor-
mányzat elnöke megköszönte azt a szellemi segít-
séget és erőt, amit a Búcsú adott . Arra kérte a több 
mint háromszáz megjelentet, hogy tartsák meg ezt 
az erőt, és adják át azoknak is, akik nem tudtak el-
jönni. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy ebben az ön-
kormányzati ciklusban ez volt az utolsó rendezvény, 
egyben felszólított a a jelen levőket, hogy lelkiisme-
retük szerint szavazzanak.

Dr. Orosz Atanáz megyés püspök beszédében cso-
dálatosnak nevezte, hogy egy napon magas egyházi 

méltóságok szolgálnak egyszerre több templomban 
is, csatlakozott  Fülöp érsek szavaihoz, miszerint 
gondviselésszerű az ünnepek egybeesése. Meg-
köszönte a kárpátaljai papnövendékek részvételét, 
mely – amint fi gyelmeztetett  rá – ismételten felhívja 
fi gyelmünket a kárpátaljai testvérek helyzetére.

A Ruszin Búcsúra Abod, Arnót, Baskó, Budapest, 
Debrecen, Felsőzsolca, Filkeháza, Garadna, Hom-
rogd, Irota, Kistokaj, Komlóska, Miskolc, Múcsony, 
Nyíregyháza, Pálháza, Sajólád, Sajópetri, Sajóvá-
mos, Szerencs, Szirmabesenyő, Tiszavasvári, Tolcs-
va, Vámosújfalu helységekből érkeztek vendégek. A 
korábban említett eken kívül jelen voltak Tircsi Ri-
 chárd, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkárság főosztályveze-
tője, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Giricz 
Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószóló-
ja, dr. Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Önkormányzati Hivatal főjegyzője, Fekete Zoltán 
Sajópálfala polgármestere, a települési és területi ru-
szin önkormányzatok vezetői, helyett esei és tagjai is.

A Ruszin Búcsút közösen elköltött  fi nom ebéd 
zárta. Szívből jövő köszönet illeti a szervezőket és 
dolgozókat rendkívül sikeres munkájukért, miként 
Sajópálfala lakosait és valamennyi megjelentet is.
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