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Kedves Támogató Híveink!

Szeretnénk, ha a 2017.év a kibontakozá-
sunk és a közösségünk sokasodásának az 
éve lenne. A Plébánia jelen és jövő közös-
ségét együtt kell alkossuk és most még ke-
vesen vagyunk. Az együttlét akkor a leg-
szebb, ha sokan vagyunk együtt! Mozdul-
junk meg! A működést a támogató adomá-
nyok segítik, a személyes részvételt sem-
mi nem pótolja. ÉBREDJÜNK!!!

2017. évi már beindított és beinduló 
programok:

- Vasárnaponként 11 órakor örmény 
szertartású, magyar nyelvű szentmise.

- Jeles örmény ünnepeken, vasárnap, 
örmény nyelvű és szertartású szentmisét 
mutat be Krikor atya Rómából, kórus és 
sok ministráns részvételével. Január 6-án 
Vízkeresztet, január 29-én Gyümölcsol-
tó Boldogasszonyt ünnepeltük. Április 
23-án 102. alkalommal emlékezünk a Ge-
nocídiumról, szeptember 24-én Fogolyki-
váltó Boldogasszony búcsúja lesz, Tarka 
nap rendezvénnyel gyermekek és felnőt-
tek számára. Minden alkalomra az örmé-
nyek, a szimpatizánsok és minden feleke-
zetű érdeklődő előtt az ajtó nyitva áll.

- A nagyhéten őskeresztény liturgia lesz 
a plébánia templomban

-„Zeneagapé” minden hónap végén a 
szentmise után. A dátumot meghívókon 
pontosítjuk. A januári és a februári össze-
jövetel nagyon sikeres volt.

- A változatos tematikájú „szabadegye-
temi” előadás sorozat szervezése - a Szik-
la templommal együttműködve - előreha-
ladott állapotban van.

- A muzeális gyűjtemény március 16-tól 
december 15-ig, heti négy alkalommal, 

Buzdítás a plébánia támogatására
kedd, csütörtök, szombat és vasárnap 14-
18.30 óráig tárlatvezetéssel látogatható.

- A Zeneművészeti Egyetem hallgató-
inak koncert sorozata februártól, pénteki 
napokon, este 18.30-21.30-ig havi gyako-
risággal sikeresen beindult.

2017. évi felújítási, restaurációs és 
karbantartási programok:

- Még nem sikerült véglegesíteni, hogy 
a templom és a támfal vizesedés meg-
szüntetéséhez szükséges 30 millió forin-
tot megkapjuk-e? Harmadik éve küzdünk 
a pénzalapért.

- A muzeális gyűjtemény nyílászáróinak 
szigetelését és termo cseréjét a nyári idő-
ben végeztetjük el.

- Folytatódik a muzeális gyűjtemény 
festmény, könyv és textília restaurálása.

- A felmerülő karbantartási, szerviz és 
iroda fenntartási munkákat folyamatosan 
végeztetjük.

- Pályázunk az épület fűtésének 2018. 
évi korszerűsítésére.

Várjuk, sok új támogató hívő bekap-
csolódását a közösségünkbe és támoga-
tó adományaikat a plébánia 11707024-
20005210 OTP számlájára.

 
Keve Mária és a kurátorok

a Lelkészség Hitéleti Működését 
Támogató Alapítvány

A Budapesti Örmény Katolikus Szemé-
lyi Plébánia címe: 1114 Budapest, Orlay 
utca 6.

Telefon 06 70 408 2240, 
e-mail: ormenykatolikus@gmail.com
Kérésre az új támogatóknak csekket tu-

dunk küldeni. 


