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munkás jobbot nyújtani: dolgozni jöttünk ide; nekünk a fény nem kell, mi a munka em-
berei vagyunk.” Ismétlé, hogy mióta ez örmény telep itt van, azóta ugyanazon eszmék 
lelkesítették velünk e telep lakóit, ugyanazon imádságot mondták Magyarország bol-
dogságáért velünk; nincs küzdelem, melyben az örménység velünk részt ne vett volna. 
Folyton megújuló tapsok és éljenzések közt impozáns menetben történt meg most a be-
vonulás a városba: elől az összes czéhek és társulatok, lobogóval, a zeneegylet zeneka-
rával, mely hazafias indulókat játszott. A menet a piaczra. a város főterére vonulván, itt 
a szállásoló bizottság tagjai szállásukra kalauzolták a vendégeket.

A lobogóavatás.

Félóra múlva már kezdetét vette a Magyarország, asszonyai ajándékozta lobogó ünne-
pélyes felavatása a főtéren felállított hadisátorban. (…) 

Kovács Ferencz miséje.

A harangok összehúzása után fényes egyházi ornátusban vonult ki először is a templom-
ból nagy segédlettel a róm. kath. püspök megbízottja, az egyesületnek megalakulása óta 
egyik legbuzgóbb, odaadóbb és lelkesebb választmányi tagja, Kovács Ferencz maros-
vásárhelyi apátplébános, és a sátorban felállított oltárt felszentelve, ünnepélyes misét 
mondott. Mise alatt a városi zenekar és dalárda egyházi dalokat adtak elő s mikor a mise 
véget ért, a czelebráló apátplébános megáldotta a lobogót. (…)

Bárány Lukács áldása. 

Most a szamosujvári hölgyek nevében Zakariás Szidi és Ilona k. a.ok vésettel ellátott 
gyönyörű ezüst babér koszorút helyeztek a rúdra, mire befejezésül Bárány Lukács örm. 
kath. plébános vallásos és hazafias ihlettel teljes, emelkedett szellemű áldással bocsátotta 
útra a lobogót, melyet a választmány részéről fölkért zászlótartó, gróf Bethlen Bálint vál. 
tag. festői díszmagyar Zrínyi viseletben, a diszmagyarba öltözött törzsközönség a papok 
és az óriási nép közepette, magasra emelvén a sátor előtt először meglengetett. (…)

Horváth Gyula alelnök belépés előtt visszafordulva, e szavakkal, hogy „a közönség na-
gyobb része is legalább jelképileg a gyűlésen az egyesülettel lehessen”, Bárány Lukács 
plébánosnak, mint a helyi uralkodó felekezet lelkészének gondjaira bízván, átadta a lo-
bogót, hogy a főtéren a sátor előtt kitűzve a nép közszemléje tárgyává tegye. A plébános 
kifejezvén, hogy szeretettel örzendi, a mig gondjaira és hűségére van bízva, átvételig a 
lobogót, a zenekar élén visszavitetett azt a főtérre, a sátor táborhelyére, hol egész nap 
hullámzott a közönség. A templomban pedig az alatt folyt az ünnepélyes közgyűlés. 
Magáról a közgyűlésről szószerint adjuk a felvett jegyzőkönyvet azzal a megjegyzéssel, 
hogy a jelenlevőket névszerint nem mind sorolhatjuk fel, minthogy a mozgalmas nap 
következtében ez nem is volt szabályosan megállapítható.               

1889. szeptember 3.

93. éve működik a Budapesti Örmény Katolikus Személyi Plébánia (Lelkészség), ame-
lyet 3 és fél nemzedék gondozott, támogatott és tartott életben.

40. éve gazdagodtunk és tulajdonosai lettünk a sok viszontagságot megért Orlay u. 
6. sz. alatti épületnek, templommal, plébániával és múzeummal.

A mi feladatunk, hogy örmény örökségünket, ezt a páratlan értékű egyházi vagyont és 
kulturális kincset az utánunk következő nemzedéknek rendezetten adjuk át. Vissza kell 
szoknunk az örmény katolikus templom és a közösségi élet rendszeres látogatásához, 
a fiatalabbak mozgósításához és vállalnunk kell, hogy havi 1000 Fttal járulunk hozzá 
a plébánia folyamatos működéséhez és állapot fenntartásához. De mindenki annyit ad-
jon, amennyit tud! E nélkül a működés megáll.

Nyissuk ki és hangoljuk át gondolkodásunkat és szívünket, hogy ez a felelős tennivaló 
bekerüljön a folyamatos feladataink sorába. 

OTP bank számlaszámunk:1170702420005210. 
Számítunk mindenki rendszeres hozzájárulására!

Budapest, 2015. október

Fülöp Ákos plébániai kormányzó és  Zakariás Antal Dirán, Heim Pál,  Kövér István,
a  gondnokság tagjai

…
2015. november 22én, vasárnap 11 órakor  örmény nyelvű szentmise lesz a Budapest, XI. 
Orlay u. 6. szám alatti örmény katolikus templomunkban.                                 Ákos atya

Fogjunk össze plébániánk jövőjéért!!!
Egyházi hírlevél

Világjáró házaspár Üzbegisztán-Szamarkandban


