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Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Időtartam: 8 nap (2013. augusztus 4–11.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2000 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, 
sportcipő, elemlámpa, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti az 
utazás kezdetétől annak végéig
Részvételi díj: 76 000 Ft/fő – ifjúsági ked-
vezmény 18 éves kor alatt 16 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza a vezetés, szállás, fél-

Barangolás Bácskában, Bánságban
és az Al-Duna vidékein

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja – 2013

Szomorújelentés

  

Világosító Szent Gergely ünnepe 
2013-ban

Szamosújváron június 15-én, szombaton 11 órakor lesz az Ör-
mény Katolikus Székesegyházban, utána szeretetvendégség a 
parókián.

Budapesten június 16-án, vasárnap du. 16.30 órakor az Ör-
mény Katolikus Templomban (Bp. XI. Orlay u. 6.), a misén 
közreműködik az Imperatrix énekegyüttes,15 órától múzeumlá-
togatás, a szentmise után agapé a plébánia közösségi termeiben.

Az Örmény Katolikus Plébánia hírlevele
Pünkösd ünnepe az apostoli igehirdetés kezdete. A feltámadás örömhírét ettől kezdve 
hirdetik az egész földkerekségen. Közösségünk szeretné megélni és megmutatni ezt az 
örömhír. 

Szép ünnepünk volt április 28-án a genocídium ünneplése, amelyen jelen volt Avedik 
atya, az örmény katolikus pátriárka titkára. Örömünk mellett azt is el kell mondanunk, 
hogy látogatásának költsége, csak a szállást kellett megfizetni, 13.000 Ft volt. Most még 
az egyházmegyétől megkaptuk az összeget, de jelezték, hogy jó lenne, ha magunk tud-
nánk állni a vendéglátás költségeit. Remélem, hogy Világosító szent Gergely ünneplése, 
június 16-án, aki templomunk egyik védőszentje, hasonlóan tele templommal történhet. 
Ugyanakkor fontos lenne megtalálni annak módját, hogyan tudnánk a fiatal nemzedéke-
ket megszólítani, meghívni a közösség életébe. 
A plébánia nyári programjai, miserendje:
június 16. 16.30 Világosító Szent Gergely ünneplése;  június 23. 16.30 szentmise 
július 7. 16.30 szentmise;     július 21. 16.30 szentmise 
augusztus 4. 16.30 szentmise;   augusztus 18. 16.30 szentmise 
szeptember 1. 16.30 szentmise;           Fülöp Ákos lelkész

Tisztelt magyarörmény közösség!
Magyarország egyetlen örmény katolikus temploma az örmény katolikus liturgia ápoló-
ja és székháza azoknak az örmény egyházi és világi kultúrát bemutató gyönyörű tárgyak-
nak, könyveknek a birtokosa, amelyek az örménység hazai jelenlétét testesítik meg és rep-
rezentálják.

A páratlan lelki, szellemi és ház-vagyont Kádár Dániel apátplébánosunk 40 évvel ez-
előtt teremtette meg számunkra és ránk, a hívekre bízta ennek gondozását és megőrzését.

Híveink  biztosan érzik, hogy ezeknek az értékeknek a megőrzésében közre kell mű-
ködjenek és a fenntartáshoz adományaikkal úgy tudnak közreműködni, ha adományaikat 
a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség OTP 11707024-20005210 számlájára juttatják 
el és jelenlétükkel a vasárnapi szentmiséken, a páratlanul szép liturgián is részt vesznek.

Gondnokság

Szomorú szívvel, de a feltámadás reményében értesítjük mindazokat, akik ismerték 
és szerették, hogy

Takács Lajosné, csíkbánfalvi Keresztes Gabriella
szeretetben gazdag, de nehéz próbákkal megterhelt életének 92. évében, 2013. május 
5-én, e mulandó világból csendesen átment Isten örök országába.

Temetése a Farkasréti temetőben 2013. május 28-án 12,45 órakor megtörtént a ró-
mai katolikus egyház szertartása szerint.

Hálaadással emlékeztünk életére a Városmajori Jézus Szíve Templomban (Csaba 
utca) 2013. május 28-án 14,30 órakor kezdődő gyászmisén.           Szerettei

Szomorú szívvel vesszük tudomásul, hogy
Jakabné Gopcsa Aranka

2012. augusztus 22-én, életének 85. évében hosszas betegség után eltávozott körünk-
ből. A kelenföldi Szent Gellért templom urnatemetőjében helyezték örök nyugalomba.

Útvonal: Budapest – Kiskunhalas – Tompa – Szabadka – Palics – Csóka – Fekete-
tó – Tóthfalu – Törökbecse – Aracs – Zenta – Tóthfalu – Elemér – Nagybecskerek 
– Újvidék – Pétervárad – Székelykeve – Pancsova – Nándorfehérvár – Zimony – 
Székelykeve – Szendrő – Galambóc – Donji Milanovác – Kis és Nagy Kazán-szoros 
– Vaskapu – Orsova – Dunaorbágy – Dunatölgyes – Herkulesfürdő – Zsilvásárhely 
– Novaci – Petrozsény – Csernakeresztúr – Déva – Marosillye – Máriaradna – 
Ópálos – Arad – Nagylak – Makó – Szeged – Budapest

panzió, belépők, borkóstoló, művészi pro-
dukciók árát, kivéve a buszköltséget.
Buszköltség: (ami a foglalót is jelenti) 
20 000 Ft/fő, minimum 30 résztvevő esetén.
A bejárt helyek hangulatát tájba illő zené-
vel, felolvasásokkal és a népköltészet re-
mekeivel idézzük fel.

A főbb események és a részletes prog-
ram az áprilisi számunkban!


