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Ez az a templom, ahova Keresztes Zoltán, 
erdélyi örménymagyar közösségünk őriző-
je, a Szongott Kristóf szerkesztette Arménia 
Új folyamának alapító szerkesztője is járt 
vasárnaponként – és nemcsak akkor – népes 
családjával és a többi valószínűleg a szom-
szédos Gyergyószentmiklósról átköltözött 
örménymagyarral együtt. 

A Keleti Kárpátokban, a Gyergyói és 
Görgényi havasok által pártázott fenn-
sík északnyugati részén fekszik Ditró köz-
ség. A Gyergyószentmiklósról Szárhegy 
felől műúton érkező, elhagyva a községet, 
nemsokára kilép a medencéből, és a Maros 
mellett kanyargó országúton folytatja útját 
Maroshévíz felé. Az átutazóban ez a tele-
pülés városias képeket villant fel, s valóban 
Ditró a medence egyetlen községe, mely 
egy ugrásnyira van a kisvárosi cím felé. 

Éghajlata megegyezik a medence többi 
helységeinek éghajlatával. A tréfás megál-
lapítás, miszerint Gyergyóban kilenc hóna-
pig hideg van és három hónapig nincs me-
leg, jórészt megállja a helyét.

Gyergyóditróban két római katolikus 
templom van, az egyik valószínűleg a 16. 
században épülhetett és Szent Katalin tisz-
teletére szentelték fel. A másik, Jézus Szent 
Szívéről elnevezett templomot 1908–
1911 között építették, a falu középpontjá-
ban található. Hargita megye műemlékei-
nek hivatalos jegyzékében mindkettőt mű-
emlék épületként tartják nyilván.

A 75 m toronymagasságú, 56 m hosz-
szú, 23 m széles, 1000 ülő- és 2000 álló-
hellyel bíró kéttornyú templom azóta Ditró 
büszkesége, Székelyföld messze földön hí-
res temploma. Tanúja a Ditróban is viharos 
20. századnak, világháborúknak, szenve-
désnek, de oltalma az Istenbe kapaszkodó 
léleknek, otthona az imádságnak és az Is-

tennel való megbékélésnek, sok egyházi és 
közéleti eseménynek. 

Akárcsak a gyergyóditrói nagytemplom 
építése során, fennállásának centenáriumi 
évében is hangsúlyos szerepet kapott az ösz-
szefogás. Az egész évre terjedő ünnepség-
sorozat a község önkormányzata, római ka-
tolikus plébániája és a Ditrói Közbirtokos-
ság közös szervezésében valósult meg. Az 
intézmények mellett a hívek áldozat- és sze-
repvállalása is a régiek példája szerinti. Az 
ünnepségsorozat novemberben ért véget.

Felépültekor, azaz száz éve szentel-
ték fel Jézus Szent Szíve tiszteletére a 
gyergyóditrói nagytemplomot, most a cen-
tenáriumi évfordulón a hittitokból merít-
ve erőt készült a búcsúünnepre a közös-
ség. A szeretet, a hála, a köszönet, az elis-
merés és az összefogás jegyében zajlott a 
templombúcsú. Pompával, ugyanakkor alá-
zattal és hálával ünnepelt nagytemplomá-
nak búcsúján, Jézus Szent Szíve ünnepén 
Gyergyóditró.

Az istenházának száz évvel ezelőtt tör-
tént felszentelési ceremóniájából ihletődve, 
most is a falu szárhegyi végénél fogadták a 
ditróiak és vezetőik a szentmise ünnepi szó-
nokát, s akárcsak annak idején Gróf Majláth 
Gusztáv Károly püspököt, ezúttal Jakubinyi 
György érseket is díszmenet kísérte a temp-
lomig.

Az úton átívelő virágkapun, székely ru-
hás fiatalok sorfala között vonult a főpász-
tort szállító díszhintó és a menet, az isten-
házába pedig virágszőnyegen léptek be az 
ünnepre összegyűlt helyiek és zarándokok.

A templom restaurálásának 2007 óta zaj-
ló munkálatait végző és támogató szemé-
lyek, intézmények nevét őrzi az a márvány-
tábla, melyet a templom előterében helyez-
tek el. A Székelyföld-szerte egyedüli szép-

séggel bíró, impozáns templom építésének, 
felszentelésének körülményeit, a történelmi 
események templom- és hitpusztító hatásait 
Baróti László Sándor helyi plébános ismer-
tette, részletezve a felújításra szorult állapo-
tokat, a restaurálás folyamatát.

„Azok az emberek jöttek segíteni, azok 
javították ki a ditrói nagytemplomot kí-
vül, belül a ma látható szépségében, akik a 
templom javításával egy időben saját lelkü-
ket és szívük szeretetét is igyekeztek meg-
újítani” – fogalmazott az emléktábla lelep-
lezése előtt a lelkipásztor, az egyházköz-
ség köszönetét tolmácsolva mindazoknak, 

akik áldozatot hoztak a templom felújításá-
ért pénzben, imádságban, munkában és idő-
ben. A templom javításának az összköltsége 
1 millió 300 ezer lej, az összeg a hívek, helyi 
és megyei intézmények, illetve a két auszt-
riai testvérplébánia adományaiból gyűlt ösz-
sze – hangzott el.

„Mi templomépítő nép vagyunk, egy-
házközségünk tudott, és ma is tud templo-
mot építeni, a ditróiaknak ezt az erejét, ké-
pességét hirdeti a kolosszális templomunk 
100. évfordulója” – mondta a plébános, arra 
kérve a híveket, járuljanak hozzá a felszegi 
Szent Imre-kápolna és a tervezett ravatalo-
zó felépítéséhez.

Áldási szertartással folytatódott a vallá-
si ünnep. A ceremóniát a főpásztor végez-
te, szenteltvízzel hintve meg a falakat, töm-
jénfüsttel illetve a templomot, hogy az a fel-
újítás után is Istennek méltó hajléka legyen.

Az ünnepség keretében a centenáriumi 
zászló átadására is sor került, a templom ré-
szére Puskás Elemér polgármester és Ko-
vács Árpád András közbirtokossági elnök 
adta át a lobogót. A községvezető a telepü-
lésen megvalósult összefogás fontosságát 
emelte ki beszédében, gondolatát tovább-
szőve az elnök egy kívánságot fogalmazott 
meg: „Szeretném, ha ez a zászló nemcsak 
arra emlékeztetne minket, hogy százéves a 
templomunk, hanem dédapáink, nagyapá-
ink, apáink összefogására, és a mi összefo-
gásunkra is. Legyen ez példakép az elkövet-
kezendő nemzedékek számára” – mondta 
Kovács Árpád András.

A Jézus Szíve-tisztelet megnyilatkozási 
formáiról szólt prédikációjában Jakubinyi 
György érsek, felhívva a hívek figyelmét a 
szeretet, a hit és Krisztus követésének fon-
tosságára. „Isten színe előtt egyedül a sze-
retet számít. Nincsenek nagy és kis tettek, 
csak szeretet van, amit tetteinkbe belevi-
szünk. Így van ez az egyházközséggel is. 
Hogyha ez, az egykor kilencezer, aztán hat-
ezer, majd ötezer lelket számláló ditrói ró-
mai katolikus egyházközség nagy egyház-
község akar lenni Isten színe előtt is, akkor 
legyen bennetek szeretet, összetartás, egy-
másnak a megsegítése” – hangzott el a pré-
dikációban.

Az ünnepség keretében oklevéllel tün-
tették ki mindazokat, akik valamilyen mó-
don hozzájárultak a templom felújításához, 
a főpásztor által átadott 21 elismerés sze-
mélyek, közösségek, intézmények részé-
re szólt. Köszönettel illeték továbbá azokat, 
akik a búcsúünnep szervezésében, kivitele-
zésében nyújtottak segítséget.

A gyergyóditrói Jézus Szent Szíve templom

A főpásztor megáldotta a templomot,
átadták a centenáriumi zászlót
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A szentmisét követően került sor Lovag 
Takó János, a ditrói egyházközség egykori 
plébánosa, a nagytemplom építtetője mell-
szobrának leleplezésére. A templomkertben 
felállított bronzalkotást a ditrói származású 
Munkácsy-díjas Kolozsi Tibor szobrászmű-
vész készítette, (Róla írtam már, ő az, akit 
nekem meglátni, és benne örmény gyöke-
reket feltételezni, csak egy pillanat műve 
volt.) a művet ajándékképpen ajánlotta fel. 
Amint a szoboravatáson elmondta, ezzel kí-
ván hozzájárulni az áldozatvállalásra min-
dig kész ditrói közösség építéséhez.

A szoboravatáson elhangzott, Takó Já-
nos főesperes-plébános huszonhét éven át, 
1888-1915 között volt Ditró plébánosa. Ezt 

a közel három évtizedes időszakot a nagy-
templom építésének előkészítése, tervezge-
tése, felépítése töltötte ki. Az őt ért gyanú-
sítgatások, rágalmazások, számonkérés mi-
att áthelyezését kérte a Szeben melletti Víz-
aknára, ott nyugszanak földi maradványai.

„Takó János hazajött. Azt üzeni nekünk, 
ne torpanjunk meg, ébredjünk fel, építsünk 
templomot és éljünk Jézus Krisztus tanítá-
sai szerint” – ezzel a gondolattal zárta a szo-
boravatás ceremóniáját, egyben a vallási 
ünnepséget Baróti László Sándor plébános.

(Tallózta: Bálintné Kovács Júlia – Pethő 
Melánia írásának felhasználásával. For-
rás: Székelyhon.ro, 2013. 06. 08.)

Tájékoztató
2014 a választások éve lesz. Úgy a parlamenti, mint az önkormányzati, nemzetiségi 
önkormányzati választásokra sor fog kerülni a később kitűzendő időpontban.

Amit már tudni lehet, hogy január elsejétől általános tájékoztatót fognak bedobni 
valamennyiünk postaládájába (valószínű ismét feladónélküli borítékban, tehát figyelni 
kell, nehogy kidobjuk a szóróanyagokkal együtt), melyben szerepelni fog a nemzetiségi 
regisztrációra történő felhívás is, hasonlóan, mint az előző választás előtt. A jogszabályok 
megváltozása miatt szervezetünk beszerzi a részletes írásbeli hivatalos tájékoztatót és azt 
időben a füzetekben megjelentetjük, illetve e-mail útján megküldjük. Ennek megtörténté-
ig szíves türelmet kérünk, addig ne töltsenek ki regisztrációs lapot. Amit feltétlenül min-
den örmény gyökerűnek tudnia kell: a magyarörmények magyar anyanyelvűségét a 2011. 
évben meghozott nemzetiségi törvény elismerte, tehát bátran válaszolhatunk arra a kérdés-
re a regisztráció során, hogy ismerjük e a nemzetiség nyelvét, ami esetünkben a magyar.

dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyházi hírlevél
Az örmény katolikus közösség életről

December eleje, advent kezdete mindig kicsit a megújulásra irányítja figyelmünket. Új 
egyházi évet kezdünk, szeretnénk új lendülettel haladni hitünk útján, a krisztusi úton. 

Advent a karácsonyra készít elő minket. Jézus születése a megváltás kezdete. Isten belép 
a világba, emberré lesz, hogy mindenben hasonlóvá legyen hozzánk a bűnt kivéve. Ezért 
belülről formál bennünket. Szeretete odáig megy, hogy életét adta értünk. Karácsony ün-
nepe összehozza kicsit a családokat. Így kell ennek történnie az egyház nagy családjában 
is. Figyeljünk kicsit jobban egymásra! Keressük a kapcsolatokat, szeretetünk kifejezését. 

Örmény katolikus közösségünk programjai a következő időszakban:
Vasárnaponként 16.30-kor Szentmisét mondunk az Orlay utcai templomban. 
December 22-én kicsit a karácsonyt elővételezve, a Szentmise végén a jelenlevő csa-

ládokat megáldom. Ugyanezen a napon lesz zeneagapé is.
A keleti hagyomány számára kiemelkedő ünnep a Vízkereszt ünnepe. Terveink szerint 

Avedik atya (Bejrutból) 2014. január 5-én, vasárnap, 16.30-kor ünnepi Szentmisét mu-
tat be örmény nyelven az Orlay utcában.

Nagy szeretettel hívom és várom a testvéreket vasárnaponként! 
Fülöp Ákos lelkész

Zeneagapé
Zeneagapé lesz 2013. december 22-én az örmény katolikus templomban (Budapest XI. 
ker., Orlay utca 6. szám), a 16,30 órakor kezdődő ünnepi Szentmise után, amelyen DJ 
Szongoth Gábor karácsonyi CD-jét forgatja Blue Christmas 14 változatban.

Szongoth Gábor szervező

Fővárosi Örmény Klub 
2013. december 19., csütörtök, 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
új bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől

Szent Karácsony ünnepi műsor
• dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntője és Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület 2013. évi működéséről
• Szongott Kristóf-díjátadás. Díjazott: Dr. Kovács Bálint történész, armenológus 

és Pál Emese művészettörténész
Közreműködik: Petrás Mária csángó népi énekes-keramikusművész,
dr. Szabó András előadóművész és Vörösváry Márton ifjú hegedűművész

Ajándékozás és szíveslátás
Könyv- és ajándékvásár

Fogadás
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat, Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkor-

mányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A rendezvény támogatói: Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat,

Bp. Főv. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Issekutz Sarolta  elnök


