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Kedves Magyar Testvérek! 
 
 

 Keresztény megemlékezés a holtakról: Amikor a kereszténység terjedni kezdett, nem tiltották be a pogány 
ünnepeket (így „maradt” ránk az Európában sajnos egyre híresebb Halloween). A korai keresztények lehetőség 
szerint igyekeztek ezekhez igazítani az ókeresztény szokásokat. Így a Mindenszentek ünnepét az egykori kelta 
halottkultusz napjához kapcsolták. Az új keresztény ünnepet 835-ben hivatalosan is elismerte és azóta is 
november 1-jén tartja az Egyház. Később november 2-át is szent nappá, a halottak napjává nyilvánították.  

Mindenszentek a Katolikus Egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. Az ezt követő halottak 
napján az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő híveket ünnepli. A halottak napja 
fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.  

Sok európai országban, mint például Magyarországon is az emberek ilyenkor általában meglátogatják és 
rendbe teszik elhunyt családtagjaik sírját. Gyertyákat, mécseseket gyújtanak és virágot visznek. 

E tradíciók célja eredetileg az volt, hogy a kiszabadult lelkek újra visszataláljanak a maguk sírjába, 
szívesen maradjanak lakhelyükben és ne kísértsék az élőket. Régen ugyanis a keresztények közül is sokan úgy 
tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból. Szokás volt ezért, hogy ilyenkor nekik is 
megterítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy a hazalátogató lelkek eligazodjanak a házban. A 
bukovinai magyarok - ahogy más kultúrákban is szokásos - még ennivalót is vittek ilyenkor a temetőbe. 

 
Kis megemlékezés 1956ról Lotharingiában: Október utolsó szombatján, szokáshoz híven, Nancy 

külvárosában, Villers-lès-Nancyban magyar nyelvű szentmise. Eddig semmi különleges. Ugyancsak szentmise 
után, mivel a befogadó francia plébánia valóban befogadó, és mindig biztosítanak egy termet együttlétre, a 
szokásos agapé következett. Annyi volt most a szokatlan, hogy az ottani közösség, kis létszáma ellenére (a 
szünidő!) gondolt arra, hogy itt van október (igaz, hogy a vége), de mégis magyarnak emlékeznie kell az 1956-os 
forradalomról. Ilyen jellegűt kapott most az agapé. Kosztolányi Károly, az egykori Lotharingiai Francia-Magyar 
Kör elnöke mondott egy beszédet magyar és francia nyelven, amelyben felidézte az 1956-os forradalom főbb 
mozzanatait, úgy, ahogy ő megélte. Az egész megemlékezést tényleges baráti együttlét zárta. 

 
Lelkipásztori üdvözlettel: 

 

                                                                    CIBIAN Miklós 
                                                       franciaországi magyar főlelkész 

 
 
 
 
Programjaink a következők: 

 

• .November November November November 7. (szo.)7. (szo.)7. (szo.)7. (szo.): : : : Gyerek táncház 16,30-kor 

•    November 13. (péntek)November 13. (péntek)November 13. (péntek)November 13. (péntek): : : : Táncház 20-kor. 



• 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. Jelentkezni lehet Czirák Erzsébetnél: tel. 
0623773903 vagy e-mail erzsike0@free.fr. 

• 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. Aki a vásárunk régiségi standjához eladható tárgyat tud 

adományozni, vagy esetleg könyveket, szeretettel várjuk és fogadjuk.  
 

Állandó programok: 
 

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

Halálozások: + Badal János (1927-2015, 75005 Párizs)   
                       + Rókay Janka (1927-2015, 93045 Les Lilas)   
                 
 

Perselybevételeink:  
Párizs (október): 1. vasárnap: 490,00 € (ez az összeg Böjte Csaba alapítványának ment)     
                            2. vasárnap:   74,22 €                            
                            3. vasárnap: 383,90 €                            
                            4. vasárnap: 136,95 €                            
Nancy (okt. 31.): 103,00 € 
 


