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annak érdekében, hogy megmentsék azo-
kat az utókor számára.

Teszik ezt a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat kiegyensúlyozott, jó ér-
dekérvényesítő háttértámogatásával. Az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elkötelezett abban, hogy em-
bertársaival megismertesse az ősi ör-
mény hazát: újságot alapít és tart fenn, 
könyveket ad ki, gasztronómiai túrákat 
szervez, hitélményeket nyújt, emlékeket 
gyűjt, elévülhetetlen érdemeket szerez-
ve határainkon átívelő közösségeinkért 
munkálkodva.

A Fővárosi Önkormányzat éves költ-
ségvetésében anyagi támogatást nyújt 
(2 millió Ft/év) minden területi nemzeti-
ségi önkormányzatnak, így az örmény ön-
kormányzat számára is. Együttműködik 
olyan projektek megvalósításban, mint 
kultúrtörténeti előadások, zenés esték, 
találkozók szervezése, kiállítások, kap-
csolattartás a Kárpát-medencei erdélyi 
örmény társszervezetekkel, valamint tá-
mogatja az Erdélyi Örmény Gyökerek 
kulturális és információs havilapot. 

Az Örmény Farsangi Bált a nemzetisé-
gi összefogás fémjelzi, ezért a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat és a Csíkszeredai 
Szent-Háromság Alapítvány által szer-
vezett Jótékonysági Gasztronómiai 
Mozgalomhoz csatlakozva Önök ado-
mányaikkal az 1000 éves magyar határ-
nál (Gyimesbükk) található Rákóczi-vár 
felújítására, és egy budapesti, valamint 
két erdélyi örmény katolikus templom 
korszerűsítésére adakozhatnak belátásuk 
szerint.

Megelégedéssel jelenthetjük ki, hogy 
az örmény örökség létezik és eleven nem-
zetformálója hazánknak…körül tekintve 
pedig azt látom, hogy vannak, lesznek, 
akik tovább fogják vinni ezt a sajátságos 
kultúrát. 

Örömmel tölt el, hogy ma este része-
se lehetek a magyarörmények szívélyes 
vendégszeretetének.

Kívánom, hogy nemzeti közösségük 
tovább gyarapodjon lélekben, lélekszám-
ban, és gyümölcsöző maradjon mindany-
nyiunk javára.    

(Elhangzott 2016, február 12-én.)

Krikor Badichah és Zsigmond  Benedek, 
a római Pápai Örmény Kollégium 
rektorhelyettese celebrált szentmisét 
Urunk bemutatása ünnepe alkalmá-
ból február 7-én a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészségen. A szentmisét 
követően gyertyaszentelésre, égtájáldás-
ra és Szent Balázs ereklyéjével történő 
áldásra is sor került.

Krikor Badichah a liturgia kezdetén ki-
fejezte, milyen nagy öröm számára, hogy 
az itteni közösséggel megünnepelheti 
Urunk bemutatását, és külön megköszön-
te Fülöp Ákosnak, a budapesti Orlay ut-
cai Fogolykiváltó Boldogasszonyról és 
Világosító Szent Gergelyről elnevezett ör-
mény katolikus lelkészség kormányzójának, 
hogy ezt a közös ünnepet lehetővé tette.

A homíliában a rektorhelyettes el-
mondta, különösen nagy jelentőségű az 
örmény egyház számára Urunk bemuta-
tásának ünnepe, melynek „Úr elé járulás” 
az örmény elnevezése. Az evangéliumban 
az istenfélő, agg Simeonról hallhattunk, 
akinek a Szentlélek megsúgta, addig nem 
ízleli meg a halált, amíg meg nem látja 

az Úr felkentjét. Simeon és Anna próféta 
asszony az Úr elé járultak, innen ered az 
ünnep örmény elnevezése.

Az Istenszülő ünnepét is ünnepeljük 
egyben, hiszen az Istenanya megtisztulá-
sának a napja ez. Mózes törvénye szerint 
fiúgyermek születése után negyven, lány-
gyermeké után nyolcvan nappal az édes-
anyának a templomban meg kell jelennie, 
hogy megtisztuljon. Mária, a többi zsidó 
asszonyhoz hasonlóan, a fia születése 
után negyvenedik napon elment a temp-
lomba, és két galambot áldozott fel.

Ma az Úr elé járulást ünnepeljük – foly-
tatta Krikor atya –, a szentmise után gyer-
tyaszenteléssel és tűzgyújtással folytató-
dik a liturgia, valamint megáldjuk a világ 
négy égtáját. A különleges szokás abból 
fakad, hogy az örmények, mint első ke-

resztény nép, elsőként ismerték el Krisztus 
világosságát – erről emlékezünk meg ma, 
amikor Simeonhoz és Annához hasonlóan 
az Úr elé járulunk a  gyertyákkal.

Ugyanakkor február 7. farsangvasár-
nap is az örmény hagyomány szerint, 

Urunk bemutatása és égtájáldás a budapesti 
örmény katolikus lelkészségen
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út áll előttünk: a böjtölés, az imádság és 
az irgalmasság útja. A böjt alatt sokszor 
csak azt értjük, hogy bizonyos ételektől 
kell megfosztani magunkat – ami fontos, 
de még fontosabb az, hogy megszabadul-
junk az önszeretettől, önzéstől. Mindenki 
maga dönti el, mitől fosztja meg magát; 
„Isten áldja meg mindannyiótok kez-
deményezését” – fohászkodott Krikor 
Badichah.

Az imádság útja nem csupán szavak 
kiejtéséből áll, hanem sajátos kapcsolatot 
jelent Isten és énközöttem – hangsúlyoz-
ta a szónok. – Ez alapvető ahhoz, hogy 
életünkben előre tudjunk menni; enélkül 
olyan az élet, mint egy kiszáradt folyó, 
vagy mint egy fa, amely nem kap vizet.

Harmadik fontos út az irgalmasság 
útja. Jézus hangsúlyozza, hogy irgalmas-
ságot akar, nem áldozatot; feladatunk, 
hogy ápoljuk a kapcsolatot testvéreink-
kel. Ferenc pápa sokat beszél a közöm-
bösségről. Gyakran fordítjuk el arcunk 
a szegényektől – pedig valahogy viszo-
nyulnunk kell hozzájuk… Nem feltétle-
nül a pénzünkre van szükségük, sokkal 
inkább a figyelmünkre.

Krikor Badichah felidézte XVI. 
Benedek szavait arról, hogy a nagyböjt 
nem a szomorúság ideje – hiszen pon-
tosan ekkor készülünk fel a legnagyobb 
ünnepre, a feltámadás megünneplésére. 
Isten áldja meg ezt az utunkat!

Végül a Pápai Örmény Kollégium 
rektorhelyettese arról beszélt, a szentmise 
végén a római örmény templomból magá-
val hozott Szent Balázs-ereklyével fogja 
megáldani a híveket. A Szebasztiából 
származó örmény szentnek nincs jelentő-
sebb kultusza Örményországban, viszont 
például az olaszországi Caroniában – 
melynek ő a védőszentje – négyórás kör-
menettel emlékeznek meg róla ünnepén.

A gyertyaszentelés részeként tűzgyúj-
tásban is gyönyörködhettek a résztvevők: 
a szentélyben felállított asztalon, egy 
tálban lobogott a tűz, miközben az égtáj-
áldás liturgiáját mutatták be a celebráns 
és a szolgálattevők. Ezt követte a Szent 

majd holnap, február 8-án megkezdődik 
a nagyböjt. Ahol megoldható, a nagyböjt 
kezdetén behúzzák a szentélyt a kórustól 
elválasztó függönyt, annak jelzéseképp, 
hogy mint Ádám, kiűzetünk a paradi-
csomból. A nagyböjt kezdete előtti napon 
azonban Ádámnak a paradicsomba való 
bevonulását ünnepli az örmény egyház.

Február 8-án a hamvazkodással kezde-
tét veszi a nagyböjt, amit az örmények a só 
és a kenyér napjainak neveznek. Hármas 

Balázs ereklyéjével adott áldás, majd 
ereklyecsókkal fejezhették ki a szent 
iránti tiszteletüket a hívek.

(Verestói Nárcisz/Magyar Kurír, 
2016.02.07.) 

2016. február 7-én gyertyaszentelő szent-
misét tartott Krikor Badichah atya az Orlay 
utcai örmény katolikus templomban. Krikor 
atya Rómából érkezett, ő a római örmény 
szeminárium rektor-helyettese. Már több-
ször járt Budapesten és mutatott be szentmi-
sét az örmény katolikus templomban. Egy 
ilyen örmény szertartású szentmise külön-
legesen szép élmény, emelkedetté teszi az 
énekkar közreműködése, a gyertyaszentelés 
és a Balázs-áldás rítusa. A szentmise után 
megkérdeztem, hogy meghívhatnám-e az 

Atyát a lakásomra. Ő - legnagyobb örö-
mömre – igent mondott. A látogatásra más-
nap, hétfőn került sor. Az Atya kalauza és 
tolmácsa, Zsigmond Benedek társaságában 
érkezett. Beszélgettünk az erdélyi örmény 
felmenőimről, a Ferencvárosi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységé-
ről, az Atya római munkájáról, nagy örö-
mömre olaszul is szót értettünk. Megmutat-
tam ükanyám danckai Pattantyús Ábrahám 
Jánosné, született harasztosi Bartha Mária 
portréját, akinek a festményen látható bross 
melltűje a birtokomban van.

Ezután Krikor atya sót, kenyeret és vi-
zet kért, hogy házi áldásban részesítsen 
bennünket. 

Látogatása nagy megtiszteltetés volt 
számunkra.                                               

SzK.

Krikor atya látogatása Szenttamássy Katalinnál, 
a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél

jobbról Krikor atya, Zsigmond Benedek, 
Dr. Specziár Attila

Szent Balázs erekje


