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2016 szeptember 25-én ünnepeltük az or-
szág egyetlen Örmény Katolikus Plébánia 
védőszentjének, Fogolykiváltó Boldog-
asszonynak a búcsú napját, amelyre meg-
hívásunkra sok felnőtt és fiatal jött el. Ha-
gyományteremtő céllal „Tarka nap” nevet 
adtuk annak a színes programnak, amely-
nek keretében méltóan emlékeztünk meg 
Védőszentünkről.

A gyerekek kézműves foglalkoztatásá-
val kezdődött a 
program. Ezt kö-
vetően az ünne-
pélyes örmény 
nyelvű szent-
misét, 6 minist-
ránssal és kórus-
sal Krikor atya 
mutatta be. Mise 
után a sörpadok-
kal berendezett 
kerti flekkenezé-
sen (sertéshús-
ból  és barom-
fiból, kovászos 
uborkával, csipős szószokkal) és a kávé-
záson az egybegyűltek nagyon jól érez-
ték magukat és szívesen hallgatták Kö-
vér István és dr. Issekutz Sarolta köszön-
tőjét és emlékeztetőjét az örmények múlt-
járól és jelenéről.  Megemlékeztünk a 100 
évvel ezelőtt született P. Kádár Dániel An-
tal C.M.Vind apátplébánosról, aki évtize-
deken keresztül összefogta a budapesti ör-
mény katolikusokat és létrehozta a Lel-
készség muzeális gyűjteményét, amely 
ma már közgyűjtemény. Egy fiatalember 
(Tarján Lőrinc Hovhannesz) ügyes bűvész 

A templom védőszentjének búcsúja 
és a Szentkereszt megünneplése

trükköket mutatott be és más gyermekek is 
produkálták magukat (ének, zene, vers). A 
programból kiemelkedik Mártonffy Mik-
lós örökzöld dallamokból álló zongorajá-
téka, amely a flekkenezést, a műsort végig 
kísérte. Köszönetet mondunk neki ezért az 
önzetlen szórakoztatásért.

A megjelent örmény katolikus keresz-
telt fiatalok egy-egy krími örmény kódex-
lapot kaptak emlékbe a Plébániától.

Ez a nap ket-
tős ünnep volt, 
mert egyben az 
örmény katoli-
kus liturgia nagy 
ünnepét, a Szent 
Keresztet is ün-
nepeltük. I. Fe-
renc pápa azt 
mondta a közel-
múltban, hogy 
van, amit az ör-
mény testvérek-
től tanuljunk, 
mert ők ismerték 

fel igazán a Szent Kereszt misztériumának 
lényegét. Az örmény katolikus liturgiában 
az örmény kereszt három ága a Szenthá-
romságot jelképezi. Az örmény keresz-
ten nincs rajta a megfeszített Jézus teste, 
amely ebben a puritánságában a Feltáma-
dásban való hitet és reményt testesíti meg. 
Erről beszélt Krikor atya szentbeszédében.

A Tarka nap közösségi rendezvény ren-
dezője  és támogatója a Bp. Főv. II. ker. 
Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület volt.

Z.A.D.



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. november-december

3

A szentmisén

Balról Mártonffy Miklós és Sahakjan Nelson

Tarján Lőrinc Hovhannesz bűvész

Balról Krikor atya

Kövér IstvánA Tarka napon


