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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


