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Kedves Magyar Testvérek!  
 
Ha május hónapjában a Pünkösd volt az egyik legnagyobb egyházi ünnepünk, júniusban két fontos 

ünnepben lesz részünk. Az egyik Úrnapja (Krisztus Teste és Vére), a másik pedig Jézus Szentséges Szíve.  

Az Úrnapja azt a titkot ünnepli, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az 

Istenembernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán és lényegileg jelen van. Az Egyház ezt az 

ünnepet azzal a legnagyobb pompával üli meg, mely csak a liturgiában rendelkezésére áll. Kötelező – piros betűs 

– ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa tette, Lüttichi Szent Júlianna (†1258) hatására, aki egy látomásában a 

teliholdat látta, melyből egy darabka hiányzott. Júlianna a látomását úgy értelmezte, hogy a Hold az egyházi évet 

jelképezi, amelyből valami hiányzik, mégpedig az Oltáriszentség ünnepe.  

A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, ebben az ünneplésben 

különösen nagy hangsúlyt kap Jézus szeretete, amelyet a szív jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem 

istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. 

A szív Jézus valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk. A Jézus Szíve tisztelet 

megnyilvánulási formái lehetnek például az engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása. 

Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti 

szeretetből tesszük, és ezért viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak. 

Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később 

sokan mások is megtették. XI. Pius pápa pedig az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. 

Jézus Szent Szíve, 

Irgalmazz nekünk, bűnösöknek! 

Ne vess el minket 

Színed elől örökre! 

 
Lelkipásztori üdvözlettel: 

 

                                                                    CIBIAN Miklós 
                                                       franciaországi magyar főlelkész 

 
 



Programjaink a következők: 
 

���� Június 4 – én (csüt.):  Trianoni megemlékezés 

���� Június 7 – én (vas): Szentmise utáni agapé 

���� Június 20. – 21. (szo., vas.): Zarándoklat Vézelay-be. Indulás, utazás egyénileg autókkal. Ára: 48,50 € 

(szállás, szombat esti vacsora, vasárnapi reggeli és ebéd). 

���� Június 23 – án (kedd), 20 – kor: Jótékonysági koncert a Magyar Katolikus Misszió javára a Magyar 

Intézetben.  

���� Június 28 – án (vas.): Te Deum  

 

Keresztelés: Szécsényi Réka (Párizs), Roman Inna Chloé Mária (Párizs) 

Elsőáldozó: Szécsényi Réka 

 

   

   

            Jelenleg magyar nyelvű szentmisék Franciaországban a következő helyeken vannak: 
 

 
Párizs:       minden vasárnap 11 – kor (42, rue Albert Thomas – Magyar Katolikus Misszió) 

Lyon:          minden hónap első szombatján 16 – kor (15, rue soeur Bouvier – Orsolyita Rendház kápolnája) 

Grenoble:  kéthavonta a hó harmadik szombatján 16 – kor (12, av. Paul Vaillant Couturier,  38130 Echirolles 

– Don Bosco templom) (szeptembertől számítva) 

Nancy:     kéthavonta a hó negyedik szombatján 16 - kor (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lès-Nancy – Szt. 

Teréz templom oratóriumában) (októbertől számítva) 

Nizza:     január, május és szeptember hó utolsó szombatján 14,30 – kor (25, Bd. Comte de Falicon, 06100 

Nice, Szent János evangélista templom) 


