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Meghívó 

A Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel vár mindenkit 2015. 
Szeptember 14-én du. 17,30 órakor a Marczibányi téri Művelődési Központ M Galé-
riáján (Bp. II. ker. Marczibányi Tér 5.), ahol megnyitásra kerül a Magyarörmény kultú-
ra könyvekben zártan c. fotó és tárgykiállítás. A kiállítást megnyitja Alexa Károly iroda-
lomtörténész. Közreműködik Puskás Eszter énekművész vezetésével a Lusnakar Együt-
tes. A kiállítás bemutatja az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által ki-
adott, vagy támogatott, máshol nem forgalmazott, magyarörmény kultúrával foglalkozó 
könyveket, egyéb örmény könyvritkaságokat az örmény népi művészet tárgyaival, fo-
tókkal és irodalmi szemelvényekkel körítve. 

Issekutz Sarolta elnök

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeptember végére látogatást 
szervez a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába 15 fő részére (a létszámkorláto-
zás a könyvtár kérése). A jelentkezés módjáról, az időpontról, a találkozás idejéről és he-
lyéről később emailben értesítjük az Olvasókat.

Felhívás

Az Örmény Muzeális Gyűjtemény tárlatvezetéssel látogatható az Örmény Katolikus 
Lelkészség Budapest XI. Orlay u. 6. sz. alatti épületében, március 16. és december 15. 
között, kedd, csütörtök, szombat és vasárnap 1418,30 óráig.

Ismerje meg az egyedülálló kiállítás örmény kultúrát őrző egyházi és polgári tárgyait, 
könyveit!  További információk: 06704082240.

Május 23án pünkösd előesti örmény 
rítusú szentmisét mutatott be a budapes-
ti Szent Istvánbazilikában XIX. Nerszész 
Péter (Bedrosz) örmény katolikus pát-
riárka, aki 2015. május 21én érkezett 
Magyarországra Erdő Péter bíboros meg-
hívására.

Az egyházfőt Erdő Péter bíboros hívta 
meg a budapesti örmény katolikus közös-
ség kérésének eleget téve. Magyarorszá-
gon mintegy ezer éve él örmény kisebb-
ség, amely aktívan segítette a magyarokat 
az idegen hatalmak elleni harcokban, és 
tevékeny részt vállalt a kulturális életben. 
A mostani az első alkalom, hogy magas 

Az örmény katolikus pátriárka mutatott be 
szentmisét a Szent István-bazilikában

rangú örmény egyházi vezető érkezett ha-
zánkba.

A pátriárkai szentmise kezdete előtt 
Erdő Péter köszöntötte Nerszész Bedroszt 
és a jelenlévőket magyar és olasz nyelven: 
„Nagy öröm és megtiszteltetés számunk-
ra, hogy pünkösd vasárnapjának előes-
téjén XIX. Nerszész Bedrosz örmény 
katolikus pátriárka itt, a Szent István-
bazilikában mutatja be a Szent Áldozatot. 
Különös szeretettel és szolidaritással kö-
szöntjük őt és kíséretét, kifejezzük teljes 
együttérzésünket és szeretetünket a ke-
resztény örmény nép és a Közel-Kelet ösz-
szes keresztényei iránt, akik a történelem 
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 „Tévelygők jó útra térítője! Téríts vissza rossz szokásaimból a helyes útra. Vésd lel-
kembe a halál rettenetes napját: a félelmet a gyehennától, és a ragaszkodást orvos-
ságodhoz, hogy bánjam bűneimet, és ami helyes, azt cselekedjem. És irgalmazz …”

Az igazságot egyedül Isten birtokolja. Sokszor meg vagyunk győződve, 
hogy mi is. Pedig gyarlóságaink folytán sokszor tévedhetünk s ennél fog-
va téves úton járunk, s ez belénk rögződik, rossz szokássá válik. Egyedül 
Isten menthet meg, az Ő kegyelmével alakulunk úgy, hogy ragaszkodva 
országához, életünkben a helyeset cselekedjük.

dr. Sasvári László

Örmény bűnbánat -  augusztus
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során számos alkalommal és napjainkban 
is életük árán is tanúságot tesznek hitük-
ről és hűségükről. Adja meg a Szentlélek 
Úristen, aki a szeretet, öröm és békesség 
ajándékozója, hogy népeink békében és 
testvéri szeretetben építhessék jövőjüket!”

Az evangéliumot óörmény nyelven 
Krikor Badichah olvasta föl, magyar nyel-
ven pedig Fülöp Ákos, az Orlay utcai ör-
mény katolikus lelkészség plébániai kor-
mányzója. Ezután Nerszész Péter pátriár-
ka mondott homíliát, melynek elején fel-
idézte az első pünkös-
döt, amikor a Szentlé-
lek betöltötte az aposto-
lokat. Két fontos ténye-
zőre hívta fel ezzel kap-
csolatban a figyelmet 
az evangélista – emel-
te ki a pátriárka. Az 
első, hogy a bűn szét-
választja az embereket, 
míg a Szentlélek egye-
síti. Isten az emberi ne-
met egyetlen pár, Ádám 
és Éva révén teremtet-
te. Ők egyazon nyelvet 

beszélték és ez a nyelv összekötötte őket.
A kevélység vezette rá az embereket, 

hogy elkezdjenek tornyot építeni Babi-
lon mellett; azt gondolták, képesek Isten 
segítsége nélkül feljutni a mennybe. Ek-
kor Isten különböző csoportokra osztot-
ta őket, minden csoportnak külön nyelvet 
adván, és így egymás számára idegenekké 
váltak és egymástól eltávolodtak – mond-
ta Nerszész Péter pátriárka.

„És ami az embereket ma összeköt-
heti egymással, az nem a nyelv, hanem 
a Szentlélek – hangsúlyozta az örmény 
katolikus egyházfő. – A mi időnkben 
a Szentlélek a szeretet formájában van je-
len, őszinte, önzetlen és gyakorlatias sze-
retettel, ahogyan Ferenc pápa nemrégen 
fogalmazott. A kereszt által Jézus tanúsá-
got tett arról, hogy végtelenül szeret min-
ket.” A pátriárka hangsúlyozta: „Ez Jézus 
szeretetének mércéje, és ez kell hogy le-
gyen a szeretet mércéje Jézus minden ta-
nítványa számára, aki erejét Isten kegyel-
méből meríti, és nem személyes erejében 
bízik, mint az ész, a tanulmányok, a pénz 
vagy a befolyásos ismerősök”.

A második dolog, amelyet Szent Lukács 
felénk közvetít, az, hogy a Szentlélek 
kitárja az egyház kapuit minden nem-
zet előtt – folytatta Nerszész Péter. – 
„Így vált lehetővé, hogy bármely nép-
ből aki csak hallotta az apostolok be-
szédét és hitt, az Egyház tagjává vált. 
Így született meg a Szent Egyház: előbb 
Júdeában, majd a KözelKeleten, majd 
Örményországban, amely az első néppé 

ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100

vált, amely a kereszténységet államval-
lássá tette. És azután Magyarországon és 
más országokban, amelyek nagyszámú 
szentet adtak, soksok ezer hívőt, vala-
mint vértanúkat és hitvallókat a századok 
folyamán egészen a mai napig.”

A mai evangéliumból kiemelte a pátri-
árka, hogy Jézus békességet hagyott tanít-
ványaira: „Békességet hagyok rátok, az én 
békémet adom nektek: ezt nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja. A ti szíve-
tek ne háborogjon és ne féljen” (Jn 14,27). 
„Igen, kedveseim, vértanúk tízezreinek 
örökösei: vértanúinknak most békében 
van része. Ők már az örökkévaló békesség 
és boldogság részesei, amelyet Jézus az 
igazaknak tartogat” – fogalmazott XIX. 
Nerszész Péter katolikoszpátriárka, majd 
beszéde végén Nareki Szent Gergely írá-
sait ajánlotta a hívek figyelmébe.
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Az örmény rítusú szentmisén három kó-
rus biztosította a zenei szolgálatot, amely 
alapvető fontosságú az örmény liturgiában, 
hiszen a hívek nevében a kórus válaszol a 
diakónus és a pap felszólításaira. A liturgiát 
hosszú évekig tanulják a benne részt vevő 
diakónusok és ministránsok, hiszen kéthá-
rom órán át tartó, óörmény nyelvű éneklést 
jelent, bonyolult mozgásrenddel. Az ige-
liturgia és az áldozati liturgia leglényege-
sebb pontjait körmenettel emelik ki.

A Szent Istvánbazilikában bemuta-
tott liturgián Erdő Péter bíboros mel-
lett részt vettek a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia jelen lévő tagjai, és 
az EsztergomBudapesti Főegyházmegye 
papságának képviselői. Az ünnepi litur-
gián jelen volt Bogárdi Szabó István püs-
pök, a Magyarországi Református Egyház 
zsinatának lelkészi elnöke, valamint 

a meghívott testvéregyházak vezetői, 
Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője, 
Bagdy Gábor főpolgármesterhelyettes és 
a diplomáciai testület tagjai.

Az örmény egyház a történelem során 
több részre szakadt. A 451es khalkédóni 
zsinatot követően az örmény egyház nagy 
része, a koptokhoz és a nyugati szírek-
hez hasonlóan elkülönült Bizánctól és 
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Rómától. Ezt a hagyományt folytatja az 
Örmény Apostoli Egyház, amelynek köz-
pontja Ecsmiadzinban található.

A 12. századtól erősödött meg az ör-
mény katolikus mozgalom, ám a teljes ör-
mény egyház Rómával való újraegysége-
sítésének terve több száz év küzdelme után 
kudarcot vallott. Az örmény katolikusok 
végül 1740ben saját katolikoszpátriárkát 
választottak Apraham Ardzivján szemé-
lyében, aki Róma iránti hűségből felvette 
a Péter (Bedrosz) nevet.

A jelenlegi örmény katolikus pátriárkát, 
XIX. Nerszész Pétert (teljes nevén: Nerszesz 
Bedrosz Tarmuni) 1999 októberében válasz-
tották meg az Örmény Katolikusok Kilikiai 
Házának katolikoszpátriárkájává; elő-
deihez hasonlóan kettős nevet választott, 
amelyből az egyik mindig Péter.

Fotó: Lambert Attila

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír
2015. május 23


