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Új megbízatást kapott
Kovács Gergely érsek az új örmény apostoli kormányzó

M O L N Á R  M E L I N D A

„Isten kegyelme, a Boldogságos 
Szűzanya oltalma, Világosító 
Szent Gergely Atyánk áldása kísér-
je az újonnan kinevezett apostoli 
kormányzót mindannyiunk és az 
Anyaszentegyház javára” – írta 
az Ordináriátus közleményében 
Jakubinyi György nyugalmazott 
érsek, az erdélyi katolikus örmé-
nyek nyugalomba vonuló apostoli 
kormányzója. Majd összefoglalta 
a Romániában élő Örmény Rítusú 
Katolikusok Ordináriátusa létre-
jöttének előzményeit. „A romániai 
apostoli gregorián (ortodox) örmé-
nyek 1686-ban fogadták el az uni-
ót Rómával. 1687-ben a Szentszék 

megalapítja az erdélyi örmény ka-
tolikus apostoli vikáriátust. A Ro-
mán Állam és a Szentszék közötti 
konkordátum után 1930. június 
5-én Szamosújvár székhellyel meg-
alapítják a mai Romániában élő 
Örmény Rítusú Katolikusok Ordi-
náriátusát. 1991. június 5-től az Or-
dináriátus személyi unióban van 
a Gyulafehérvári Római Katolikus 
Érsekséggel, miután Jakubinyi 
György akkori segédpüspököt, ké-
sőbbi érseket nevezték ki romániai 
örmény apostoli kormányzónak, 
ugyancsak ad nutum Sanctae Se-
dis. – olvasható a közleményben. 
– Jelenleg az Ordináriátushoz négy 
plébánia tartozik (Szamosújvár, 
Gyergyószentmiklós, Erzsébetvá-
ros, Szépvíz), négy katolikus papja 
van, akik közül kettőnek engedé-

lye van örmény rítusban misézni. 
A hívek száma 384.”

Az örmény Ordináriátus pap-
jaihoz és híveihez írt, a romkat.ro 
portálon közzétett hálaadó és elkö-
szönő levelében Jakubinyi György 
ny. apostoli kormányzó így 
fogalmaz: „Köszönöm a 
kitartást, a hozzáállást, a 
munkavállalást, az erdélyi 
örmény katolikus hagyomá-
nyok megőrzését! Mindig 
hangsúlyoztam, hogy amint 
van kettős állampolgárság, 
úgy lehetséges a magyarörmény 
önazonosság is.” Az erdélyi katoli-
kus örmények nyugalomba vonuló 
apostoli kormányzója köszönetei 
mellett áldást mondott a címzettek-
re, és kéri, hogy imáikban ezután 
se feledkezzenek meg róla.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 
újabb feladatot kapott a Szentatyától

▸  KORÁBBI FELVÉTEL: ROSTÁS SZABOLCS

H I R D E T É S

Teréz anya csendes jubileumai

• RÖVIDEN 

A szeretet misszionáriusát, Teréz anyát 2016. szep-
tember 4-én avatta szentté Ferenc pápa, liturgikus 
emléknapját pedig szeptember 5-ére tették, mert 
1997-ben ezen a napon hunyt el Kalkuttában (In-

diában, a város mai neve Kolkata). A Szeretet 
Misszionáriusai rend tagjait is érintő korona-
vírus-járvány miatt előbb le kellett mondaniuk 
a rendalapítójuk születésének 110. évforduló-
jára, augusztus 26-ára tervezett ünnepséget, 
aztán a liturgikus emléknapját megelőző 

imakilencedet, illetve a mai megemlékezést is – 
adta hírül a Vatikáni Rádió. A Béke Nobel-díjas szent-
re lélekben is imádságban emlékeznek. A kis termetű, 
szárit viselő albán apácát már életében szentként 
tisztelték; a tizenötmilliós Kalkutta legszegényebbjei-
ért, a nyomornegyedekben tengődő páriákért végzett 

tetteivel az egész világ elismerését kiérdemelte. 
Szavai ma is a rend hitvallása: „hogy segítse az éhes, 
ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, 
az olyanokat, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, 
kitaszítottak a társadalomból és mindenki elkerüli 
őket”. A Katolikus Ifjúsági Világtalálkozónak és 
alapításának, a Szeretet Misszionáriusainak a védő-
szentje. Jelképei a rózsafüzér és rendjének habitusa. 
Környékünkön Teréz Anya Leányai az őrkői missziós 
munkájuk nyomán váltak ismertté. Bálint Lajosnak, 
Erdély első érsekének kérésére 1990 júniusában, 
harminc éve érkezett Teréz anya Sepsiszentgyörgy-
re, letelepítette „leányait”, és a templom, illetve a 
rendház felépítését kezdeményezte, amelyekhez 
támogatókat is szerzett. 1992-ben visszatért, amikor 
a két létesítményt felszentelték.
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• Ferenc pápa 2020. szeptember 2-ai hatállyal elfogadta Jakubinyi György nyugal-
mazott gyulafehérvári érsek lemondását a Romániai Katolikus Örmények Ordinári-
átusának vezetéséről, és Kovács Gergely gyulafehérvári érseket nevezte ki örmény 
apostoli kormányzóvá ad nutum Sanctae Sedis, vagyis a Szentszék szolgálatára 
megjelöléssel – adta hírül honlapján a gyulafehérvári főegyházmegyei hatóság.

A Szentatya kezdeményezésére a 
katolikus egyház 2015. óta szep-

tember 1-jén imanapot tart a terem-
tett világért. A Legyünk irgalommal 
közös otthonunk iránt! hívó gondo-
latú imakezdeményezés a Szentatya 
Laudato si’ kezdetű enciklikájának 
fontos alapvetéseire fókuszál, és 
ökológiai megtérésre hívja az em-
beriséget. Kiemelve, hogy a környe-
zetvédelem nemcsak a természetre 
vonatkozik, hanem a valódi, átfogó 

értelemben vett ökológiára. 
Hangsúlyozza azt is, hogy 
elválaszthatatlanul össze-
fonódik a természet iránti 
aggodalom, a szegények 
iránti méltányosság, a tár-
sadalmi elkötelezettség, az 
öröm és a belső béke. A gyu-
lafehérvári főegyházmegye 
templomaiban szeptember 
első vasárnapján ajánlják fel a közös 
imádságot a teremtett világért. 

Imanap a teremtett világért
• Ebben az évben szeptember 1. és október 4., Assisi 
Szent Ferenc ünnepe között, más keresztény felekeze-
tekkel együtt a Szentatya meghirdette A Föld jubileu-
mát, emlékezve a Föld napjának ötven évvel ezelőtti 
bevezetésére. Pénteken pedig Libanonért szólít általá-
nos ima- és böjtnapra Ferenc pápa.

Libanon, fel a fejjel!
Egy hónap telt el a bejrúti ka-
tasztrofális robbanás (2750 tonna 
ammónium-nitrát robbant fel) óta. A 
Szentatya felhívást intézett Libanon 
újjáépítéséért és a remény tüzének 
fellobbanásáért a szerdai, fél év óta 
először a hívek jelenlétében tartott 
audiencián. „Fel a fejjel, testvéreim! 
A hit és az ima adjon erőt nektek” – 
szólt a buzdítása. A katekézis végén 
mindenkit arra szólított Ferenc pápa, 
hogy pénteken tartsunk egy általá-
nos ima- és böjtnapot Libanonért – 
adta hírül a Vatican News. ▴  FORRÁS: MTI  /  EPA




