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Ma (2015. június 25.) reggel 8:45kor 
szívinfarktusban elhunyt XIX. Nerszész  
Péter örmény katolikus pátriárka. Ő volt 
az első örmény egyházfő, aki Magyaror-
szágra látogatott, és az első hivatalos ör-
mény személy, akivel a 2012es diplo-
máciai szakítás után a magyar kormány 
találkozott.

Az Örmény Katolikus Egyház leg-
főbb vezetője 1940. január 17én szüle-
tett Pierre Taza néven. 1965ben szen-
telték pappá, majd 1990ben püspökké. 
19992015 között volt az örmény kato-
likusok elöljárója, tisztségének pontos 
megnevezése: az Örmény Katolikusok 
Kilikiai Házának katolikoszpátriárkája. 
XIX. Nerszész Péter igen kedvelt és gon-
doskodó lelkipásztor volt. Az ő odafigye-
lésének köszönhető, hogy több évtizedes 
szünet után újra kiadtak számos örmény 
katolikus liturgikus könyvet. 2014ben 
Ferenc pápától kérte, hogy az Örmény 
Genocídium 100. évfordulója alkalmából 
mutasson be misét a Szent Péter Baziliká-
ban, amire idén április 12én sor került va-
lamennyi örmény egyház vezetőjének, az 
örmény elnök és az örmény diaszpórák 
képviselőinek jelenlétében.

XIX. Nerszész Péter nem sokkal a 
megválasztása után már figyelmet fordí-
tott Magyarországra és követte hazánk 
örmény katolikus közösségének fejlemé-
nyeit. 2012től örmény papot küldött Li-
banonból, majd Rómából, hogy rendsze-
resen örmény misét mondjon a budapesti 
híveknek. 2015. májusában végül sor ke-
rült a személyes látogatásra, Erdő Péter 

bíboros, prímás, esztergomi érsek meg-
hívására. XIX. Nerszész Péter a budapes-
ti Szent István Bazilikában ünnepi szent-
misét mutatott be az Örmény Genocídi-
um 100. évfordulója alkalmából, ame-
lyen Erdő Péter bíboros prezideált, szá-
mos püspök és pap részt vett, a magyar 
kormány részéről pedig Harrach Péter, 
a KDNP frakciójának vezetője jött el. 
XIX. Nerszész Péter nagyon sokat tett 
mind a nemzetközi, mind a magyarorszá-
gi örménységért. Emlékét szeretettel őriz-
zük és lelki üdvéért imádkozunk.

(Megjelent a „XIX. Nerszész Péter 
örmény katolikus pátriárka” című 

facebook oldalon, 
szerkeszti Zsigmond Benedek)

Elhunyt XIX. Nerszész Péter 
örmény katolikus pátriárka 2015. június 28án 11 órai kezdettel Fülöp 

Ákos atya által celebrált gyászmisével 
búcsúzott el örmény katolikus közössé-
günk az alig egy hónapja nálunk látoga-
tást tett és az Örmény Genocídium 100. 
évfordulója alkalmából a Szent István 
bazilikában ünnepi szentmisét celebrált 
XIX. Nerszész Péter örmény katolikus 
pátriárkánktól. Az örmény nyelvű szent-
misén Zsigmond Benedek diakónus és az 

Elbúcsúztunk szeretett pátriárkánktól

Imperatrix énekegyüttes szolgált. 
Megrendítette egész közösségünket 

az irántunk tanúsított szeretetet és segítő-
készséget, emberi közelséget sugárzó pát-
riárkánk elvesztése, akit a közösség szívé-
be zárt. Imánkkal kértük és kérjük a pátri-
árkát, hogy továbbra is segítse örmény ka-
tolikus közösségünket, hitéletünket, a plé-
bánia és templom működésének fenntar-
tását, terveink szerinti fejlesztését.   (M)

                                                                                                                     
   

Zsigmond Benedek diakónus és az Imperatrix énekegyüttes 

Gyülekeznek a hívek


