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Köszönöm azoknak, akik ma (2016. ja-
nuár 10. szerk.) eljöttek az ünnepi Szent-
misére.

Pár gondolat a mai  vasárnaphoz:
*Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

telik kedvem. *
Jézus születését ünnepeltük, keresztel-

kedésének ünneplésével lezárul a kará-
csonyi időszak. Visszatérünk – a liturgiá-
ban is – az évközi időbe. 

Érdekes belegondolunk, hogy a kará-
csony eseményei után, amelyek néhány 
embert megmozgattak, 30 év csend kö-
vetkezik. Ugyanezt a csendes, felkészülő 
időszakot látjuk Pál apostol életében is. 
Feltehetem magamnak a kérdést: mire 
készít fel az Isten? Mai rohanó, zajos vi-
lágunkban a csendes időszakot nehezen 
viseljük. Ugyanakkor az is veszély lehet, 
hogy megragadunk a készülődő időszak-
ban, nem vesszük észre, nem halljuk meg 
Isten hívását. Mintegy beleragadunk 
a várakozásba, a készülődésbe. 

Adventi idejében felkészültünk az ün-
nepre, amelyben feltöltődtünk kegyelem-
mel, ma pedig Isten küld minket, hogy 
minderről tegyünk tanúságot a világban.

Jézus keresztelkedése felveti a kérdést 
számunkra: mit jelent keresztségünk? 
Legtöbbünk nem emlékszik arra, amikor 
megkeresztelték. A keresztség szentsége 
– maga a szentség kiszolgáltatása – szin-
te csendben történik, legtöbbször csak 
a szűk család van jelen. Pedig a keresztség 
szentségében a közösségbe kapcsolódik 
be a megkeresztelt. Figyelnünk kellene 
tehát arra, hogy ez a kapcsolat épülni tud-
jon. Szítsuk fel magunkban a keresztség 
kegyelmét! Keressük az alkalmat a tanú-
ságtételre! 

Mutassuk meg a közösség fontossá-
gát, erejét!

Az Atya szózata szerint Jézus a szeretett 
Fiú, akiben kedve telik. 

Bennem vajon kedve telike az Atyá-
nak? Olyane az életem, amelyben tükrö-
ződik az Isten szeretete? Minden vasár-
nap, a Szentírás hallgatásával, a szentségi 
Jézussal való találkozás által megerősít, 
hogy az Atya kedves gyermeke, Krisztus 
hirdetője legyek.

Fülöp Ákos plébános

Erősödik az összefogás 
a plébánia jövőjéért!!!

Köszönjük mindazok támogatását, akik 
első jelzésünkre áthangolódtak, szívüket 
kinyitották és megértették, hogy a plébá-
nia az övék és a leszármazottaiké.

Egy hónap alatt annyi anyagi segítséget 
kaptunk, mint korábban egyegy év alatt. 
Tudjuk, hogy az első lendület csendesedni 
fog, de abban is biztosak vagyunk, hogy 
egyre többen megértik az összefogás 
és a támogatás szélesítésének súlyát és je-
lentőségét.

Kérjük a folytatólagos támogatást. 
Közösen szervezzük tovább működésün-
ket, amelyre mielőbb ötleteket várunk.
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 Fülöp Ákos
plébániai kormányzó

Zakariás Antal Dirán,  Heim Pál, 
Kövér István a gondnokság tagjai

Egyházi Hírlevél  január                   A Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa
Az Apostoli Kormányzó = a gyulafehérvári róm. kat. érsek
Msgr. Jakubinyi György
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502015. szám                                                                                              Gyulafehérvár, 2015. december 28.

+!                    Tisztelt Dr. Issekutz Sarolta t. elnök asszony!

 Szeretném megköszönni a hűségesen küldött folyóiratot, amely tájékoztat minket 
a Kárpátmedencei – Erdély – Gyökerű Kulturális Egyesület rendezvényeiről.

Sajnos technikai okokból megkéstem a Romániai Örmény Katolikus Ordináriátus má-
sodik Évkönyve kiadásával – az első 2001ben volt, az örmény nép és első keresztény 
állapalapítás 1700. évfordulóján ‒, melyet az örmény Népirtás/Genocídium 100. évfor-
dulójára és Szamosújvár/Örményvárost alapító Oxendiosz Verezerscu örmény katolikus 
püspök halála 300. évfordulójára adtam ki.

Kegyelemteljes Irgalmasság Rendkívüli Szentévet kívánok továbbra is,
tisztelettel és sok szeretettel

                                                                                              Jakubinyi György érsek sk.
örmény apostoli kormányzó

                                                                                    

Örmény katolikus szentélyek – oltárok
PestBuda, majd Budapest lakói között mindig voltak örmények, de társadalmi 
és egyházi megszervezésükre az 1920as években került sor. A lelkipásztorkodást 
először velencei mechitaristák végezték. Kezdetben lakásokon kialakított kápolnák 
voltak: IX. Ráday u. 1113., VI. Andrássy út 52., V. Teleki Pál u. 8. Majd a Szent 
István Bazilikában, a sekrestyéből leválasztott kápolnában – ma Szent Jobbkápol-
na – voltak a liturgiák.

1949ben (már a bécsi mechitaristák) az V. Semmelweis u. 9. sz. ház II. eme-
letére költöztek egy többszobás lakásba, ahol 2 szobából kápolnát alakítottak ki. 
Itt misézhettek nyilvános szerepléstől eltiltott papok, összejöhettek apácák (páran 
itt is laktak), s más betiltott egyesületek tagjai is.

1975ig működött itt a kápolna, összefogva a kicsiny örmény katolikus közössé-
get, s mint az előbbi felsorolásból kitűnik, adott helyet másoknak, akiket üldöztek. 
Érdemes a történteken elgondolkoznunk! dr. Sasvári László
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T. Dr. Isssekutz Sarolta                          
t. elnök asszony
Donáti u. 7/a
H1015 Budapest    


