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A korábbi örmény katolikus egyházfő, XIX. 
Nerszész Péter pátriárka, aki idén május-
ban hazánkban járt, június 25én hunyt el. 
Helyére július 25én Krikor Ghabroján püs-
pököt választották meg, aki a XX. Gergely 
Péter nevet vette fel. Az örmény katolikus 
egyházfő teljes címe: Őboldogsága XX. 
Gergely Péter, az Örmény Katolikusok 
Kilíkiai Házának katolikoszpátriárkája.

Olyan pillanatban került sor az új pátri-
árka megválasztására, amikor az örmény 
katolikus egyház nehézségekkel és új ki-
hívásokkal néz szembe – írja üzenetében 
a pápa. Utal a nagy próbatételekre, ame-
lyeket a közelkeleti örmény katolikus hí-
vek megélnek, ugyanakkor leszögezi: en-
nek ellenére a feltámadt Krisztusba vetett 
hit világosságának következtében a világ-
ról alkotott képünk tele van reménnyel és 
irgalommal, mert biztosak vagyunk abban, 
hogy Jézus keresztje életet adó fa.

Ferenc pápa meggyőződésének ad han-
got, hogy az új pátriárka szeretetközösség-
ben a többi szinódusi atyával, a Szentlélek 
segítségével és evangéliumi bölcsességgel 
atya és vezető lesz, jó pásztora Isten rábí-
zott népének, akit Nareki Szent Gergely 
egyházdoktor és a számos örmény vértanú 
közbenjárása is segít.

XX. Gergely Péter a szíriai Aleppóban 
született 1934. november 14én, Krikor 
Ghabroján néven. A libanoni Bzommárban, 
majd Zsúniében végezte tanulmányait; ké-
sőbb a római Pápai Örmény Kollégium-
ban és a Pápai Gergely Egyetemen szer-
zett fokozatot. 1959ben szentelték pap-
pá Libanonban. A bzommári kolostori is-
kola tanára, majd igazgatója volt. 1976tól 
a franciországi örmény katolikusok pász-
tora, 1977. február 13a óta püspöke. 
Krikor Ghabroján, a franciaországi ör-
mény katolikus eparchia nyugalmazott 
püspöke a keleti kánonjog szerint átvet-
te a patriarkátus adminisztrátori hivata-
lát XIX. Nerszész Péter pátriárka halá-
la után; az ő feladata volt, hogy összehív-
ja és előkészítse a pátriárkaválasztó szi-
nódust. A 2015. július 14én kezdődő szi-
nódus július 25én Krikor Ghabrojánt vá-
lasztotta meg katolikoszpátriárkává, hiva-
talos beiktatására augusztus 9én kerül sor 
Bzommárban.

Forrás: Vatikáni Rádió,
Magyar Kurír 2015. július 26.

Ferenc pápa üzenete 
az új örmény katolikus pátriárkának

A Szentatya nagy örömmel értesült a kilíkiai örmény pátriárka megválasztásának 
híréről, üzenetében jókívánságait fejezi ki. XX. Gergely Pétert július 25-én válasz-
totta meg az Örmény Katolikus Egyház püspöki szinódusa. A Vatikáni Rádió hír-
adását közöljük.

ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100

Ez év április 21.  május 4.  között Örmény
ország és Grúzia földjén utaztunk. Az ötlet 
váratlanul, szinte a semmiből merült fel, 
gondolkodás nélkül útnak indultunk. Ide-
genvezetőnkkel és sofőrünkkel együtt egy 
mikrobusszal nyolcan jártuk be e két or-
szág csodás helyeit.

Dr. Issekutz Sarolta meghívására a Fővá-
rosi Örmény Klub estjén vetített képes úti 
beszámolót tartottunk. Különleges élmény 
volt olyan embereknek bemutatni utunkat, 
akik ezt a kultúrát mélyebben és személye-
sebben ismerik, akik tárgyi, tapasztalati tu-
dása megalapozott, és többségük már látta is ezeket a tájakat. Köszönjük ezt a szép ki-
hívást és lehetőséget, a szíves fogadtatást, minden segítséget, a visszajelzéseket, kér-
déseket és a nyitottságot, amellyel ezt a rendhagyó előadást fogadták. 
Már több hónap távlatából szemlélve beszélgetünk egymással élményeinkről, benyo-
másainkról:

Kedves Ági, az úti beszámolónk után Heim Pál úr egy jogos kérdéssel állt elő, amit 
most szintén feltennék neked: hogyan indulhattunk el úgy, hogy azt sem tudtuk hová és 
miért megyünk? Szóval miért is vágtál neki az útnak? Családot, itthoni kötelezettsége-
idet (pl. unokád keresztelője) háttérbe szorítva? Kérdezhetem azt is, mit vártál ettől az 
úttól?
* Épp ebben az időben nagyon erősen bejelentkezett az életembe az örmény identi-
tásom kérdése, az örmény történelem és ezen belül különösen a 100 évvel ezelőtt tör-
tént népirtás. Egy terápiás folyamat során teljesen konkrétan megmutatkozott kapcso-
latom a genocídium áldozataival. Ugyanebben az időben kezdett érdekelni az anyai, 
Zakariás család címere. Ebben szerepel az örmények szent hegye, az Ararát, Noé bár-
kájával. Nagyon vágytam találkozni ezzel a heggyel. Igazából az Ararát hívott és az 
örmény föld. Ezen kívül semmi elképzelésem nem volt.

Érdekelne, csak egy mondat erejéig, ez a kapcsolat. Azt mondtad, egy terápiás fo-
lyamatban derült rá fény. Tehát, mintha az a régmúlt történet hatással lenne az életed-
re, ma 100 év múltán, itt Magyarországon.
* Igen, engem is meglepett, mivel az én felmenőim Erdélyben élnek több mint 300 
éve, tehát nincs közvetlen kapcsolatom az anyaországi örményekhez. De a terápiás él-
mény olyan mélyen igaz volt számomra, fel sem merült, hogy megkérdőjelezzem, bár 
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