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ugyanazon utcában álló, nemrég szépen
felújított ferences-templomba: ha már a
lakóházatnemtaláltuk,legalábbszippant-
sunkannaka templomnaka levegőjéből,
ahova aWoyciechowskiak jártak! Néze-
lődésünk hamarosan csodálkozásba for-
dult, amikor felismertük a jobboldali ol-
tárképet.Nagyszebenben,báréltaváros-
bantöbbgazdagörmény,denemvoltje-
lentős örmény közösség, örménykatoli-
kus templom meg végképp nem volt. És 
ajobboldalioltárképenmégismitlátunk?
Atemplomismertetőjeszerint:„Világosí-
tóSz.Gergelypogánykirályipártkeresz-
tel”!(Amagyarörményektudják,hogyIII.
Trdatkirály legendásmegkeresztelésével

kezdődött azörménységkeresztényhitre
térítése.) Mintha a gyergyószentmiklósi
rómaikatolikustemplomészakimellékol-
tárának1765-benLukács Jánosáltalado-
mányozott szentgergelyes oltárképét lát-
nánkviszont!Nem tudjuk,hogyvajona
Woyciechowskiak–anyaioldalrólszínör-
mények! – a képmiatt költöztek-e 1880
utánaszomszédba,deazörménytémájú
kép,ebbenakörnyezetben,mélyenmeg-
érintettbennünket!
Miatanulságmindebből:haőseinknyo-

mát nyitott szemmel és szívvel kutatjuk,
számtalanaprójelerősíthetimeg,hogyjó
útonjárunk!

Kedves Támogató Híveink és akik azok 
lesznek!

Mindenkinek Boldog Újévet kívánunk 
éshozzámindenjót,amiehhezkell.2018.
évlegyenalelkiésanyagigyarapodáséve
is.Sokasodjonazaktívváválóörmények
ésa„tiszteletbeli”örményekszáma,akik-
ben él az örménység iránti vonzódás és
érdeklõdésszikrája.

Köszönet és hála mindazoknak, akik
2017-ben–ésmárkorábbanis-jelenlét-
ükkel és forintjaikkal is támogatták az 
örményplébániamindennapimûködését,
fenntartását és továbbra is segítõinkma-
radnakamegújulásimunkában.

A hitélet és egyben az örmény egyhá-
zikultúraközpontja a templom – az or-
szág egyetlen örmény katolikus plébáni-
ája – amely veretes örmény liturgiájával

Egyházi hírlevél 8.
2018. évi plébániai célok és programok

kapcsolódik a római katolikus anya-
szentegyház nagy keresztény közösségé-
hez.Ma különösen hangsúlyos, hogy eh-
hezaközösségheztartozásunkataszentmi-
sék rendszeres látogatásával és könyörgõ
közös imáinkkal is kifejezésre juttassuk.
Avasárnapiszentmisék liturgiájaörmény,
nyelvemagyar.Ajelesörményünnepeken
azünnepélyesénekesszentmisétavendég
örmény atya örmény nyelvenmutatja be,
kóruséssokministránsközremûködésével.
Budapesti plébániánk96 éves.Amagunk
ésaplébániahitéletétközösenkellõrizzük,
ésfiatalabbutódainknakátadjuk.A„stafé-
tabot” fokozatos átadására való megnye-
rés 2018. év legfõbb célja és programja.

Kultúra
Az Orlay utcai plébánia háromszintes

székházában többféle kulturális progra-
mot kínálunk.
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Hogy a programokat a meglevõ és új
eszközökkel sokak számáravonzóbbáés
ismertebbé tegyük, a 6000 éves örmény
kultúra több lehetõségét megismerésre
ajánljuk.
a./A200nm-esmuzeális gyûjtemény 

2015. évtõl nyilvánosan, tárlatvezetés-
sel március 15-tõl- december 15-ig lá-
togatható, kedd, csütörtök, szombat és
vasárnap 14-tõl 18,30 óráig. A tárgy és
könyvgyûjtemény egyházi és civil kul-
turálisértékeketmutatbe.Agyûjtemény
népszerûsítésétírottsajtónéselektroniku-
sanpublikáljuk.Abelépésdíjtalan,támo-
gatástelfogadunk.
b./Zenés összejövetelek „Zeneagape” 

fantázia megnevezéssel a hónap utol-
só vasárnapján, a11óraiszentmiseután
erreérdemesültzenészfellépõkkel,akö-
zösségi térben.Akb.egyórásközösségi
összejövetelek beszélgetéssel és szerény
vendéglátással
c./ Profi, egy órás koncertek,havonta 

a hónap közepén, pénteken, 17 órakor, a
Zeneakadémia legkülönbözõbb hang-

szeres mûvész növendékeinek szerve-
zésében és tolmácsolásában.A „Classic 
Szalon” elnevezésû koncertek afõúriés
királyiszalonokmuzsikálásánakhangula-
táthozzákvisszaa21.századba.Abelé-
pésdíjtalan,támogatástszívesenveszünk.

Ezeket az összejöveteleket havonta, elekt-
ronikusanhonlapokonpublokáljuk.Július
ésaugusztusbannyáriszünet.
d./ Sokirányú ismeretre és tudomány-

ra kiterjedõ (multidisciplináris) közössé-
gi összejövetelek, „Szabadegyetem” el-
nevezéssel, kb. havonta, elõzetesenmeg-
hirdetett napon és témában, a téma ava-
tott elõadójának meghívásával, minden 
érdeklõdõ részére.
A belépés díjtalan, támogatást szíve-

senelfogadunk.Ameghívástelektronikus
úton publikáljuk. Július és augusztusban
nyáriszünet.

Várjuk, hogy e-mail-ben, vagy levélben 
küldjenek ötleteket, amelyek segítenek a 
közösségi életbe bekapcsolódást vonzóvá 
tenni és a látogatók számának növekedé-
sét elõsegíteni. A támogató adományokat 
továbbra is az OTP 11707024-20005210 
sz. számlájára szíveskedjenek utalni.

Nagy Istvánné és a kurátorok
ALelkészségHitéletiMûködését

TámogatóAlapítvány
A Budapesti Örmény Katolikus Szemé-

lyi Plébánia címe: 1114. Budapest, Orlay 
u. 6.

Telefon: 06 70 408 2240, e-mail: 
ormenykatolikus@gmail.com
Kérésreazújtámogatóknakcsekkettu-

dunkküldeni.

Ez év január 14-én 10 órakor,
aVízkeresztünnepéhezkapcsolódó,ünnepélyes örmény nyelvű szentmisét 

Kirakos Vartan atyaazisztanbuliörménykatolikusplébánosmutatjabe,
azImperatrixénekegyüttesésaministránsokközreműködésével.

Helyszín:ÖrményKatolikusPlébánia,Budapest,XI.ker.Orlayu.6.
Aszentmiseutánaközösségitérben,Vartanatyaelőadásttartazörményliturgiáról.

Atestvéreketésmindenérdeklődőtnagyszeretettelhívunkésvárunk,
Január 28-án vidéki távollét miatt NEM lesz szentmise.

FülöpÁkosplébániaikormányzó

Meghívó


