Világosító Szent Gergely és Fogolykiváltó Boldogasszony
örmény-katolikus személyi plébánia

„Tarka nap”
az örmény-katolikusoknál

Budapest, 1114 Orlay utca 6.

(2016. szeptember 25.)

Kedves Híveink!
Sok szeretettel hívjuk a szeptember 25-én, templomunk védőszentjének, Fogolykiváltó Boldogasszonynak tiszteletére tartandó búcsúra, és a Szentmisére, melyet Krikor atya, a XIII. Leó
Kollégium (Róma) rektor helyettese, mutat be, örmény nyelven. A szentmisén közreműködik a
Voskeberan énekegyüttes.
Szeretnénk, hogy templomunk és a vele egybeépült közösségi ház legyen egy találkozási
hely, egy fix pont, mely mindenkor elérhető kapcsolat a Magyarországon és a nagyvilágban
elszórtan élő magyar-örmények számára.
Hívjuk Önöket, mert mint tudják, Magyarországon ez az egyetlen örmény-katolikus templom, és szeretnénk, ha legalább ez az egy még sokáig így megmaradhatna örmény-katolikus
Szentmisék helyszínéül.
Hívjuk Önöket, mert mi már rég magyarok vagyunk ugyan, de őseink Örményhonból –
hosszas vándorút után – érkeztek Haza, Magyarországra. Mi késői leszármazottak igyekszünk
megőrizni őseink vallását és hagyományait.
Hívjuk Önöket, mert az itt elöltött századok során eleink sok nemes tettet hajtottak végre,
sok gazdasági és tudományos eredmény megteremtői, sok művészeti siker létrehozói voltak.
Hívjuk Önöket, mert mindeddig, mi és a megelőző korosztályok őrizték és tartották életben
az előbb felsoroltakat, de – sajnos – az idő eljárt fölöttünk, és ezt a nemes feladatot előbb-utóbb
egy fiatalabb korosztálynak kell tovább folytatnia.
A Búcsú – szándékunk szerint – minden ellátogatónak kellemes és hasznos időtöltést fog biztosítani, a mellékelt program alapján.
Kérjük Önöket, minél többen vegyenek részt a Búcsún, ahol alkalmuk lesz megismerkedni,
vagy újra találkozni más örmény származásúakkal, esetleg rokonokkal.
Részvételi szándékukat, legkésőbb szept. 20-ig legyenek szívesek előre jelezni (csupán, hogy
felbecsülhessük hány személyre kell készülnünk).

Még egyszer sok szeretettel hívjuk Önöket, Rokonaikat (bejelentkezve,
vagy bejelentkezés nélkül)!
Budapest, 2016. szept. 10.
……………………
Fülöp Ákos
pébániai kormányzó

…………………..
Gondnokság
nevében

Program
9.30 Gyerekeknek kézműves foglalkozás, mesesátor
10.30 A 15 éven belül kereszteltek találkozója
11.00 Ünnepi szentmise örmény nyelven (Krikor atya) kóruskísérettel
13.30 Kerti parti sütögetés, eszegetés
14.30 Gyerekek, fiatalok zenés műsora, (a Kapcsolat címein lehet jelentkezni)
15.30 Köszöntő, emlékeztető
15.45 Felnőtt zenés műsor
A nap folyamán lehetőség lesz az örmény múzeum megtekintésére is.

A rendezvényt támogatja: Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület

Kapcsolat:
Örmény Katolikus Lelkészség, Budapest, 1114 Orlay u. 6.
vagy: 06-70-408-2240
vagy: ormenykatolikus@gmail.com

Emlékezzünk Kádár Dániel
Antal atyára!
(Դանիել Անտոն կատարեան - Tániel Andon
Gádárján,) OMechVind (*Szamosújvár, Belső-Szolnok
vármegye, 1916. febr. 25.- †Budapest, 1988. aug. 14):
örmény mechitarista szerzetes pap. - 1936: filozófiai
és teológiai tanulmányokat kezdett a bécsi rendházban. 1940. II. 11: szentelték pappá. 1944: Budapestre
jött, Pungucz Vörtánesz káplánja (Isztambulba készült, de a háború megakadályozta elutazását) akinek
halála után a budapesti örmény-katolikus lelkészség
vezetője. 1960-ban teológiai dr. Körülbelül 1500 zsidó
származású személyt mentett meg az elhurcoltatástól,
hamis okmányokat szerzett számukra, emiatt sokszor
találkozott Raoul Wallenberggel is.

