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ra hívott3, elárasztja Krisztusnak, a világ 
világosságának ragyogása.4 A keresztény: 
Őbenne találja meg hivatásának és a világba 
szóló küldetésének lényegi tartalmát.

3. Ki vagy te, Világosító szent Gergely? 
Akiben a hit hatalmas ereje tükröződik!
Szenvedések és áldozatok árán is megtartot-
ta keresztény hitét és így a hite megtartot-
ta Őt.

A hit évében vagyunk, amelyet Benedek 
pápa hirdetett meg. „A hit kapuja” kezdetű 
apostoli levelében írja, hogy „Újra fel kell 
fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosab-
ban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való 
találkozás örömét és mindig megújuló élet-
erejét.”5 Ugyanis – ahogy írja – „nem fo-
gadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem 
azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot.”6

A kereszténységet ma sajnos a hagyo-
mányosan keresztény országokban is so-
kan csak szociális, kulturális vagy politi-
kai szempontból tekintik, és legfeljebb szép 
szokást látnak benne.

Isten szolgája, boldogemlékű Márton 
Áron püspök úr, 1980. május 15-én kelt 
utolsó körlevelében írta:

„Szeretett Híveim, mint főpásztorotok el-
sősorban a hitet akartam megerősíteni lel-
ketekben, és a hithez való ragaszkodást ha-
gyom rátok örökségül.

Keresztény és emberi életünk alapja a hit 
és ugyanakkor számunkra őseinktől való 
drága örökség, amelyhez apáink hűségesen 
ragaszkodtak, és amelyért sok áldozatot vál-
laltak. A hit tárgya a láthatatlan valóság és 
ezért mindig nehézséget jelent az ember-
nek. A mai embernek különösképpen, ami-
kor tudomány, kultúra, társadalmi élet egy-
3 1 Pt 2,9
4 Jn 8,12
5 Porta fidei, 2
6 Porta fidei, 3

aránt elfordult a hittől. Az idősebb nemze-
dék, amelyik átélte a háború borzalmait és 
a sok változást, amelyen átment az emberi-
ség élete, megtanulta, hogy aki Istent elve-
ti, az könnyen megfeledkezik az emberies-
ségről is, s hogy a világ állandó változásá-
ban csak a hit az, ami nem változik, amibe 
belekapaszkodhatunk.”

Kedves ünnepelő testvéreim!
4. Mi az, amit magunkkal vihetünk a mai 
ünnepen?
Világosító szent Gergely példáját szemlélve, 
tartsuk meg, mélyítsük el és minden életkö-
rülmény közepette éljük meg keresztény ka-
tolikus hitünket.

Engedjük, hogy a hit hatalmas ereje járjon 
át bennünket. Engedjük, hisz ez tesz képes-
sé arra, hogy ne hajoljunk meg a világ és a 
hatalom kísértései előtt, s ellenálljunk a leg-
keményebb szenvedéseknek és a legcsábí-
tóbb hízelgéseknek is.

Tiridát király sorsában észrevehetők az 
Istentől való eltávolodás következményei: 
az ember elveszíti méltóságát, elállatia-
sodik és rabja lesz a saját ösztöneinek. Az 
egész elbeszélésből fontos igazság világlik 
ki: a hatalomnak nincs abszolút szakralitása, 
és nem igaz, hogy mindig igaza van abban, 
amit cselekszik. El kell ismerni a döntések 
személyes felelősségét: ha a döntések rosz-
szak, akkor is rosszak, ha király hajtja vég-
re azokat.

Az egész emberiség születik újjá, ami-
kor a hit leleplezi a bűnt, a gonosz megtér, s 
megtalálja Istent és az Ő igazságát.

A bálványoltárok helyén emelt keresz-
tény épületekben mutatkozik meg a ke-
reszténység igazi mivolta: befogadja azt, 
ami természete szerint érték az emberi-
ség vallásos érzékében, s ugyanakkor a 
hit olyan újdonságát adja, mely nem tűr 
kompromisszumokat.

Így amikor Isten szent népét építjük, hoz-
zájárulunk egy új civilizáció kialakulásához 
is, melyben magasabb szinten élnek tovább 
az ember legigazibb értékei.

Kedves testvérem!
Arra az aggodalmadra, hogy oly nehéz a hit 
útján járni, hogy oly nehéz a hit szerint élni 
– engedd meg, hogy egy párbeszédet idéz-
zek, amely a Vatikánban: Ferenc pápa és 
egy diák között zajlott, 2013. június 7-én a 
VI. Pál teremben.

„Szentatya! Francesco Bassani vagyok a 
XIII. Leó intézetből… keresem a hitet! Igen, 
hinni akarok, mert nehézségeim vannak. 
Néha kételyeim támadnak, de ez szerintem 
normális az én koromban… Néhány szót 
szeretnék hallani arról, ami megtart engem 
ebben a növekedésemben és arra kérlek, né-
hány szóval adj nekem némi útbaigazítást, 
ami megtart engem és a többi gyereket is!”

„Az úton járás – a hitben is – egyfajta 
művészet – kezdi válaszát Ferenc pápa. Ha 
mindig sietve haladunk, elfáradunk, és nem 
érünk a célba. De ha megállunk, és nem me-
gyünk tovább, akkor sem jutunk a célig. Az 
úton-járás művészete azt jelenti, hogy a ho-
rizontra, a látóhatárra tekintünk, és arra gon-

dolunk, hová is akarunk eljutni, vállalva az 
út összes fáradtságát.

Az út pedig sokszor nehéz, nem könnyű. 
Én azonban hűséges akarok maradni ehhez 
az úthoz, ami nem könnyű, érted? Mert van 
sötétség, jönnek sötét napok, az eltévelyedés 
napjai, sőt az elesések napjai! Elesik valaki, 
elesik…. De gondoljatok csak mindig erre: 
Ne féljetek az eleséstől! Az úton-járás művé-
szetében nem az a fontos, hogy nem esünk el, 
hanem hogy nem maradunk a földön. Kelj fel 
azonnal, és menj tovább!... Ez szép, ez egy 
mindennapi munka, az utat járni emberien, 
emberséggel… Egyedül járni, az egy ronda 
dolog, ronda és unalmas! Ellenben közösség-
ben, barátokkal, akik szeretik és segítik egy-
mást, segítik egymást abban, hogy tényleg 
célba érkezzenek oda, ahová el akartak jutni, 
az más!... Ne félj menni!”

Kedves ünnepelő testvéreim!
Ne féljünk hát a hit útján járni, ne féljünk, 
hisz a hit az nem ízét vesztett só, hanem 
mindenki számára világosság, amely jelzi 
az utat, hogy egymást bátorítva és segítve 
szentekké válhassunk. Ehhez kérjük Vilá-
gosító szent Gergely közbenjárását. Ámen.
(Szamosújvár, 2013. június 15.)

Az emigrációra kényszerülő örmények 
egyes csoportjai már a kora középkortól 
kezdődően Európa, Ázsia, Afrika különbö-
ző országaiba ortodox, katolikus és protes-
táns régiókba telepedtek, és a többségiekkel 
természetes kapcsolatfelvételt alakítottak ki.

Azonban, az örmény tudattal párosuló 
szenttiszteletük megtartása mellett a Habs-

burg-házhoz való hűségük jeleként Erdély-
ben a „barokk szentek” tiszteletét is elfo-
gadják. Valójában kompromisszumot kö-
töttek, mivel úgy vélték, hogy a sajátságos 
örmény kultúra megőrzése csak a katolikus 
értékek integrálásával válik lehetővé. Az 
örmény szentkultuszban erőteljesen jelen-
levő Világosító Szent Gergely tisztelet Er-

Száz Ávéd Rózsa
Világosító Szent Gergely búcsús emlékezete 
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A búcsú napján 11 órakor az Örmény Ka-
tolikus Székesegyházban tartott nagy-
misét Szakács Endre örmény vikárius és 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek ce-
lebrálta magyar nyelven.  Az ünnepen részt 
vett Varujan Vosganian, a romániai örmé-
nyek szövetségének elnöke, gazdasági mi-
niszter, valamint Hamlet Gasparián buka-
resti örmény nagykövet is. Budapestről dr. 
Issekutz Sarolta az EÖGYKE és a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke, Szongoth 
Gábor EÖGYKE elnökhelyettes, és több 
örmény képviselő volt jelen. Csoportok 
érkeztek Gyergyószentmiklós, Csíkszere-
da, Erzsébetváros (Dumbraveni), Kolozs-
vár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, 
Torda, Bakó, Bukarest, Constanta, és Jasi 
városából. A szentmise végén Szakács 
Endre vikárius Martaian Ermone Zabel 
és Kabdebó János kiállítására hívta meg a 
templomban jelenlévőket.

A nagymisét követően a szamosújvári 
parókia termeiben ünnepi szeretet ebédre 
terítettek mintegy 400 fő részére. A pin-
cehelyiség termeiben, mint hatalmas méh-
kasban „zümmögtek” a vendégek, neveté-
sek, kanálcsilingelések és poharak kocca-
násai fűszerezték a családias hangulatot, 
miközben erdélyi örmény ételeket szol-
gáltak fel.

A szamosújvári búcsún
Szamosújvár az erdélyi örmények legfontosabb központja, az örmény katolikus 
püspökség székhelye. A város főterén áll az örmény katolikus székesegyház, amely-
nek egyik kincse egy Rubensnek (1577-1640) tulajdonított festmény. A szamosújvári 
örmények legrégebbi, ma is álló kőtemploma az 1723-ban épült Salamon templom 
(Boldogasszony templom). A városban idén 2013. június 15-én tartották a Világosí-
tó Szent Gergely-napi egyházi búcsút. Ezen a hagyományos egyházi ünnepen a ma-
gyarörmények és örmények legnagyobb szentjére emlékeztek a hívek és mindazok, 
akik ebből az alkalomból ellátogattak az erdélyi városba. 

délyben a XVIII. századig az évenként há-
rom alkalommal előforduló ünnep megtar-
tásával és azt megelőző tíz napos böjttel, a 
XIX. század vége–XX. század elejére már 
a pünkösd utáni negyedik szombati ünnep-
séggel nyilvánították ki.

Világosítójuk emlékezete soha nem ha-
nyatlott, él, sőt megelevenedett a szívekben, 
aminek jó példáját látjuk a szamosújvári Szt. 
Gergely búcsú és Gyergyószentmiklóson 
a Szt. Gergely tiszteletére celebrált mise 
megtartásával.

Szent Gergely búcsú Szamosújváron
Az évente sorra kerülő búcsún, amelyet 
2013. június 15-én tartottak a főtemplom-
ban. A magas rangú egyházi méltóságok 
mellett az Erdélyből elszármazott örmé-
nyek mellett, akik lelki otthonuknak te-
kintik a főtemplomot, jelen voltak a Kár-
pátokon túli románajkúvá vált örmény 
szervezetek képviselői is. A szentmisén 
jelen voltak a MÖMKE tagjai és azok csa-
ládtagjai is.

Az általuk megvalósuló képviselet 
azért is fontos volt, mivel a MÖMKE ál-
tal szervezett Szongott Kristóf emléknapon 
(március) az egyesület elhatározta, hogy 
az első magyar armenológus sírjánál, a 

szamosújvári Főtemplom kriptájában, elhe-
lyezzük az emlékezés és tisztelet koszorú-
ját. Ez az emlékezet szervesen illeszkedi a 
MÖMKE éves tevékenységébe, ui. ősszel, 
az Egyesület magalakulásának 5-ik évfor-
dulója alkalmából szervezett rendezvény-
sorozat keretében ellátogatunk születésé-
nek helyére, Marosbogátra is.

Elképzelésünk a búcsúszervezők segítő-
készségével valóra vált, amiért köszönet il-
leti őket ezúton is.

Szentmise, Világosító Szent Gergely em-
lékére: Gyergyószentmiklós
Világosító Szent Gergely tiszteletére Szi-
lágyi Lőrinc örmény–katolikus plébános 
celebrált ünnepi szentmisét június 16-án, 
majd a Szt. Korona másolat örmény vo-
natkozásainak bemutatására került sor. A 
rendezvény keretében mutatták be az ala-
pítók az Erdély Magyarörmények Szövet-
ségét (EMÖSZ) a Közösségi házban. En-
nek kapcsán tisztelte meg jelenlétével a 
rendezvénysorozatot Füzes Oszkár Ma-
gyarország bukaresti nagykövete, dr. Zsig-
mond Barna Pál, Magyarország Csíksze-
redai főkunzulja és Szarka Gábor kon-
zul, valamint Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke, dr. Issekutz Sarol-

ta az EÖGYKE elnöke, valamint számos 
erdélyi magyarörmény. De lélekben jelen 
volt Hamlet Kasparian örmény nagykö-
vet, Kelemen Hunor RMDSZ szövetségi 
elnök, Izsák Balázs SZNT elnök, akik üd-
vözletüket és támogatásukat fejezték ki az 
EMÖSZ tevékenységéhez.

Az ünnepség művészeti csúcspont-
ja volt a Szent Korona lovagrend, Szent 
Gellért Lovagrend, Szent György lovag-

rend gyergyói priorátusa képviselői kísé-
retében érkező Szent Korona másolat be-
mutatása. A koronatörténet ismertetésben 
Bíró Ernő lovag, a Szent Korona lovag-
rend tagja részletezte a történelmi erek-
lye (feltételezhető) örmény vonatkozásait 
is. Általa a templomot megtöltő gyergyói 
és más vidékekről érkező hívek meghatot-
tan élték át a magyar-örmény múlt közös, 
szép pillanatait.

A szentmise papjai (Fotó: Kabdebó János)

Megtelt a székesegyház (Fotó: Kabdebó János) Jakubinyi György érsek (Fotó: Kabdebó János)


