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Benyomások egy zarándoklatról 
 
 

A mostani körlevelet kissé más hangnemben írnám. A dél-franciaországi magyarok Ars-i zarándoklatáról 
számolnék be röviden.  

Ezt a zarándoklatot Lyonban és Grenoble-ban hirdettük meg szeptember 19-re. Ugyanis régebben az 
ottani elődöm, Fülöp Gergely atya, minden év szeptemberében elzarándokolt a dél-franciaországi magyarokkal 
valahová, általában a Grenoble-i egyházmegye területén fekvő La Salette Szűz Mária kegyhelyre. Tavaly merült 
fel ennek a szeptemberi zarándoklatnak a felelevenítése. Következésképpen elmentünk La Salette-be. 

Az idén pedig Ars lett a kiválasztott hely, elsősorban azért mert könnyen elérhető a lyoniak, mind a 
Grenoble-iak számára és ezért Vianney Szt. János és az ő lelkisége továbbra is sok embert elvezet oda. 
Szeptember 19-én, szombaton, megbeszéltek szerint, megjelentünk Ars-ban. Helyben egy zarándoktársunk 
tájékoztatott minket arról, hogy tekinthetjük ezt jubileumi zarándoklatnak is, hiszen pont 200 éve szentelték 
pappá az Ars-i plébánost.    

Szentmisével kezdtük a napunkat ott délben, és nagy volt az öröm, hogy a magyar nyelvű szentmise 
helyéül pont azt a mellékoltárt adták, ahol az Ars-i szent teste nyugszik. Az akusztika kiváló arról a helyről, 
zengett a templom a magyar énekektől. Szentmise után megtekintettük a régi plébániát, ami a bazilika mellett 
található, és ahol őrzik a szent plébános személyes tárgyait. Közös ebéd után (amit egy nagylétszámú és lelkes 
cserkészcsapattal együtt fogyasztottunk meg), elindultunk a település lelki kincsei felfedezésére. Megnéztük azt a 
pici kápolnát, ahol a szentnek a szíve van, imáinkkal és énekeinkkel „megzavartuk” a szemlélődő kármelita 
nővérek csendjét a kápolnájukban (nem értvén, vajon milyen nyelv lehet ez, egy idős nővér meg is kérdezte, 
mifélék vagyunk). Onnan megint Vianney Szt. János nyomaiba léptünk, megkeresvén az úgynevezett találkozás 
helyét, ami a falu szélén van. Legenda szerint, a szent, miután megkapta Ars-ba szóló plébánosi kinevezését, 
elindult (természetesen gyalog!) az új állomáshelyére. Faluhoz közeledve, egy juhászlegénnyel találkozott, akitől 
megkérdezte, merre is van Ars. A legény útbaigazította, erre a szent megköszönte és azt mondta: „Te 
megmutattad Ars-ba vezető utat, én majd megmutatom a mennybe vezető utat”. Kértük mi is ott, hogy mutassa 
meg nekünk is a mennyek országába vezető ösvényt.  

Utolsó állomásunk a II. János Pál papi szeminárium és zarándokház kápolnája volt (a Vianney Szt. János 
Testvérület székhelye is). Ott csendes imába merültünk, utána pedig a Jóistennek megköszöntük a napot, utolsó 
hangköszörüléssel kértük a Szűzanya közbenjárását életünkre. 

Nem egy óriási létszámról beszélhetünk itt, de az emberek vették a fáradtságot, hogy együtt 
szervezkedjenek, ki kivel, honnan jön, és ott együtt jól érezték magukat, remélem, mindenkinek lelki felépülését 
szolgálta.  
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Programjaink a következők: 

 

• október 17. (szo.): IV. Károly ünnepe az Árpádházi Szt. Erzsébet templomban (195 Rue du Temple, 

75003 Paris). 16,30-kor konferencia Martin, Michelet, Károly és Zita házaspárokról; 18,30-kor szentmise, 

celebrál: Jacques Perrier, Lourdes-Tarbes-i kiérdemesült püspök. 

•    Október 18. (vas.): Az 1956-os forradalom megemlékezése (11-kor szentmise, a Mindeszenty-emléktábla 

megkoszorúzása, 17-kor Diadali Ív)    

• Október 25. (vas.)Október 25. (vas.)Október 25. (vas.)Október 25. (vas.): Dr. Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldi magyarok 

lelkipásztori ellátásával megbízott püspök mutat be szentmisét a Magyar Katolikus Misszióban a hazáért 

•    Október 31. (szo)Október 31. (szo)Október 31. (szo)Október 31. (szo): Magyar nyelvű szentmise Nancyban (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lès-Nancy – 

Szt. Teréz templom oratóriumában) 

• November 1. (vas.)November 1. (vas.)November 1. (vas.)November 1. (vas.): Szentmise utáni agapé 

• November 14. (szo.)November 14. (szo.)November 14. (szo.)November 14. (szo.): Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek látogatása a Magyar Katolikus Misszióban 

– 18 órai kezdettel kötetlen beszélgetés vacsorával egybekötve. Beugró: 5 € 

• November 15 (vas.)November 15 (vas.)November 15 (vas.)November 15 (vas.): Szentmise az Árpádházi Szt. Erzsébet templomban 11-kor (195 Rue du Temple, 

75003 Paris). Celebrál: Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek atya. Szentmise után magyaros ebéd a 

plébánia emeleti termében 

• November 22. (vas.)November 22. (vas.)November 22. (vas.)November 22. (vas.): Erzsébet napi bál 12,30 órai kezdettel. Belépő: 30 €, gyerekeknek ingyen. Szentmise 

11-kor a Misszió mellett lévő Szt. Márton templomban 

• November 28. November 28. November 28. November 28. ––––    29. (szo.29. (szo.29. (szo.29. (szo.----vas.)vas.)vas.)vas.): : : : Adventi lelkigyakorlat. Tartja: Kis Kornél OFM. Helyszíne: La Clarté Dieu 

ferences lelkigyakorlatos ház. Címe: 95, rue de Paris, 91400 Orsay. Ár: 51 €/fő (az ár tartalmazza a szállást 
és az étkezést)  

• December 4.December 4.December 4.December 4.----6. (péntek6. (péntek6. (péntek6. (péntek----vas.)vas.)vas.)vas.): : : : Karácsonyi vásár 
 

Állandó programok: 
 

Minden hónap vasárnapján, 12 órától: Hittan  
Minden hónap második szerdáján: Biblia-óra  (20-kor). Akit érdekel a Biblia világa, szeretettel várjuk! 
 

Halálozások: + Tirácsek Kálmán (1953-2015, 75020 Párizs) 
 

Perselybevételeink:  
Párizs (július): 1. vasárnap:  57,83 €    (szeptember): 1. Vasárnap: 152,70 € 
                         2. vasárnap: 51,50 €                           2. Vasárnap:   68,04 € 
                         3. vasárnap: 71,00 €                           3. Vasárnap:   73,50 € 
                         4. vasárnap: 71,27 €                           4. Vasárnap:   85,71 € 
Lyon (szept. 5.):      70,00 € 
Nizza (szept. 26.): 105,00 € 


