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• A gyergyószentmik-
lósi örmény katolikus 
templomot körülvevő 
védőfal vallás- és mű-
vészettörténeti szem-
pontból egyedülálló, 
különleges keresztúti 
stációkat rejt. Ezeket 
az örmény közösség 
számos önkéntesének 
hozzájárulásával fel-
újították, és nemrég 
Gál Hunor plébános 
szentelte fel.

B A R A B Á S OR S OLYA

A bejárati külső párkányon 
olvasható felirat szerint 
1748-ban „Lukáts János 

Fundator” építette a gyergyószent-
miklósi örmény katolikus templo-
mot védő falat. Ezt követően készült 
el a védőfalba beépítve a színes 
faragott képekkel díszített 15 stáci-
ós keresztút, mely Erdély-szerte is 
egyedinek mondható. A gyergyó-
szentmiklósi örmény egyházközség 
egyik legnagyobb kincsének, a fa-
ragott keresztúti stációknak a törté-
netét Gál Hunor plébános szentmise 
keretében ismertette.

„Az első keresztény népként szá-
montartott örmények a gyergyói 
térségben elsőkként, az erdélyi püs-
pökség területén szintén az elsők 
között állították fel keresztútjaikat 
templomuk környezetében. A 18. 
század első felében terjedő kereszt-

úti stációk létesítését és a hozzájuk 
kapcsolódó búcsúkat külön enge-
dély tette érvényessé, amelyet pápai 
felhatalmazásra a ferences szerzete-
sek helyi elöljárói adhattak a kérel-
mező plébánosnak. Kutatások sze-
rint a gyergyószentmiklósi örmény 
plébánia keresztúti képeinek, illetve 
a hozzá kapcsolódó engedélyeinek 
történeti taníttatása tulajdonképpen 
az, ami hitelessé teszi a templomunk 
cintermében található értékes, régi 
faragott képeket” – részletezte Gál 
Hunor atya.

A cinteremben található stációk 
megáldására P. Sükösd Máté ferences 

provinciálistól 1758. augusztus 30-án 
kelt oklevélben kapott engedélyt a 
helyi plébános, Piroska Kajetán.

Egyedi stációkat ábrázoltak

 Ezek a stációk eltérnek a ma hasz-
nálatos stációk beosztásától, és 
ennek egyházi és történelmi jelen-
tősége is van Gál Hunor plébános 
szerint. Az I. és II. stációk külön-
böznek, a XII. stáció – Jézus meg-
hal a kereszten – kimarad. A többi 
megegyezik a ma ismert stációk 
beosztásával. Az I. állomáson Jé-
zus az olajfák hegyén imádkozik, 
a II. stáción Jézust elárulja a hűtlen 
apostol, ezek egyedi stációk.

Az egyház eseményeit megörökítő 
Domus História megjegyzése szerint 
a kerítésben van még két bástya – a 
Szent Kereszt és a Fájdalmas Szűza-
nya tiszteletére –, melyeket a Kövér 
és a Lázár család építtetett. Illetve itt 
található egy kápolnácska búcsúfe-
születtel, mely előtt 1743-ban XIV. Be-
nedek pápa 50 napi búcsút engedé-
lyezett az előtte ájtatosságot végzők 
szándékára. A templomban található 
14 stációs, színes gipszfi gurás képe-
ket 1942-ben szerezték be a budapesti 

Oberbauer A. Utóda cégtől, Simono-
vits Gerőné, valamint Lázár Kálmán 
és családja adományából.

Évtizedekig óvták a faragott 
keresztúti képeket

1978-ban a faragott keresztúti stáci-
ós képeket állagmegóvás végett az 
akkori egyházközségi vezetőtanács 
levetette, mert sorozatosak voltak 
a betörések. 2004-ben nyomtatott 
panókra kerültek ezek az eredeti 
stációs faragott képek a Mark House 
nyomda munkájának köszönhető-
en. „Elérkeztünk napjainkig, ami-

kor Dezső László helyi fotóművész 
jóvoltából újra sikerült ezeket a ke-
resztúti faragott domborműveket 
fotózni, és kicserélni a régi panókat, 
amelyeken az idő vasfoga már meg-
látszott” – részletezte a plébános.
Gál Hunor plébános örvendett, hogy 
sikerült felújítani a keresztúti stá-
ciókat, amelyek előtt nagyböjtben 
ismét imádkozhatnak majd a hívek, 
megemlékezve a legnagyobb áldo-
zatról, amit Krisztus az emberekért 
hozott, annak reményében, hogy 
mindenkinek a kérése meghallga-
tásra kerül – hangsúlyozta Gál Hu-
nor plébános.

A Katolikus.ma portál harmadik 
alkalommal készít videós lelki-

gyakorlatot az adventi időszakban. 
November 28-ától, advent első va-
sárnapjától György Alfréd MI kamil-
liánus atya, az Osztrák és Magyar 
Kamilliánus Rendtartomány provin-
ciálisa, Szász János pápai káplán, 

kanonok, a nagyenyedi Árpád-házi 
Szent Erzsébet Plébánia plébánosa, 
Sebestyén Péter szentszéki tanácsos, 
a marosvásárhelyi Szent Imre Plé-
bánia plébánosa és dr. Petres Lúcia 
OP domonkos szerzetes, a Sapientia 
Szerzetesi és Hittudományi Főiskola 
docense lesznek a lelki kísérők, ők 

beszélnek az advent fontosságáról, 
segítenek felkészülni Megváltónk 
születésének ünnepére.

Szénégető István atya, a Katoli-
kus.ma mentora így hív a közös ké-
szülődésre: „Közelség és éberség. Az 
adventi időszak két fontos kegyelme. 
Az adventi idő arra szolgál, hogy Is-

ten közelségére emlékezzünk, aki 
lejött hozzánk. Hogy Isten közelségét 
(is) felidézzük megtapasztalásaink-
ban. »Istenem, jöjj segítségemre« 
– naponta többször is így kezdjük 
imádságunkat. A hit első lépése az, 
hogy elmondjuk az Úrnak: szüksé-
günk van rá, az ő közelségére… De 

ismerjük el: érezhetjük azt is, Isten 
most távol van tőlem… Van ilyen ta-
pasztalásom? Ilyenkor jó dolog kérni 
Őt újra és újra, »Jöjj!«. Ez az advent 
legszebb imája: »Jöjj, Urunk, Jézus!«”

A videós lelkigyakorlatokat a 
 https://katolikus.ma/advent/ olda-
lon lehet követni.
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Adventi hangoló – online lelkigyakorlat

Egyedülálló kincsek
Felújították a gyergyószentmiklósi  örmény keresztúti stációkat

Gál Hunor örmény katolikus 

plébános ismertette az egyedi 

keresztúti stációk történetét

15 keresztúti stációt újítottak fel




