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Kedves Magyar Testvérek! 
Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!  
 

A Nagyböjt hosszú útja után, már a húsvéti ünnepkörbe érkeztünk meg. Meghív minket ez az ünnepkör, 
mint azokat is, akik az üres sírt lelték, hogy higgyünk a feltámadásban, hogy higgyünk ebben a jó hírben. 
 Mi is történt valójában? Mit láttak az apostolok másnap? Elsősorban nem látták Őt, a feltámadt Krisztust, 
hanem, a Szentírás tanulsága szerint, egy elhengerített követ, egy kiüresedett sírt, néhány leplet. Közülük, Szent 
János apostol az, aki látja mindezt, és hisz. 
 Természetesen, nekünk sem kell azon csodálkozni, ha néha hitetlennek bizonyulunk. Idő kell ahhoz, hogy 
egy jelenlétet észrevegyünk, hogy az elveszett bizalmat újraindítsuk.  
 Azonban Krisztus munkálkodik mindegyikünkben, ha értelmezzük azokat a jeleket, amiket hagy Maga 
után számunkra, mint ahogyan hagyta azokat feltámadás után az első szemtanúk számára.  
 Kételyeink legmélyéről az Úr fel akar emelni, kereséseink közepette Ő meg akarja mutatni az utat, az 
éjszakában fényünk akar lenni. Hagyjuk, hogy a Húsvét szelleme és öröme érintsen bennünket, hogy a 
feltámadása elérjen, és ugyanakkor hirdessük mi is: FELTÁMADOTT! 
 
 A 20. alkalommal megrendezett hagyományos Könyvfesztivál bevétele: 338 €. Köszönetet mondunk 
Gonthier Annának a szervezésért, segítőinek a lelkes közreműködésért, és híveinknek a könyvek 
megvásárlásáért! 
 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
Cibian Miklós 

franciaországi magyar főlelkész 
 

 

Programjaink a következők: 

 

••••    Április 10. (vas.)Április 10. (vas.)Április 10. (vas.)Április 10. (vas.): : : : 14-kor – Versfesztivál, utána uzsonna (lásd. honlap). 

••••    Április 30. (szo.)Április 30. (szo.)Április 30. (szo.)Április 30. (szo.): : : : 16-kor – Szentmise Nancy-ban (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lès-Nancy – Szt. 

Teréz templom oratóriumában)  

••••    Május 7. (szo.)Május 7. (szo.)Május 7. (szo.)Május 7. (szo.): : : : 16-kor – Szentmise Lyonban (11, rue soeur Bouvier – Orsolyita Rendház kápolnája)  

••••    Május 8. (vas.)Május 8. (vas.)Május 8. (vas.)Május 8. (vas.): : : : 12,15-kor (közvetlenül szentmise után) – Paul von Habsburg LG atya előadása 



••••    Május 21. (szo.)Május 21. (szo.)Május 21. (szo.)Május 21. (szo.): : : : Szt. Márton körmenet Párizsban Ft. Mayer Mihály, pécsi nyugalmazott püspök atya 

vezetésével. 

••••    Május 22. (vas.)Május 22. (vas.)Május 22. (vas.)Május 22. (vas.): : : : 12,30-kor – Majális bál Czirák Erzsébet szervezésében. 

••••    Május 28. (szo.)Május 28. (szo.)Május 28. (szo.)Május 28. (szo.): : : : 14,30-kor – Szentmise Nizzában (25. Bd Comte de Falicon, 06100 Nice Szent János 

evangélista templom) 

••••    További További További További táncházaktáncházaktáncházaktáncházak: : : : április 1., április 15., május 13., május 27. 

••••    További gyerek táncoktatásokTovábbi gyerek táncoktatásokTovábbi gyerek táncoktatásokTovábbi gyerek táncoktatások::::    április 2., április 16., április 30., május 14., május 28. 

                      
Állandó programok: 
 

Minden hónap 2. vasárnapján, 12,30 órától: Hittan  
Minden hónap 3. vasárnapján: Biblia-óra  (13,15-kor) 
Minden hónap 3. szombatján, 16 órától: Baba-mama klub 
 
Persely bevételeink:  
Párizs:                                                                                                                                   Nancy: 
Február:                                                                                                                               Február 27.: 99,50 € 

1. vasárnap:   90,59 € 
2. vasárnap: 103,52 € 
3. vasárnap:  83,70 € 

Március:                                                                                                                                Lyon:  
1. vasárnap:   71,58 €                                                                                                     Március 5.: 85,00 € 
2. vasárnap: 232,69 €                                                                                                    
3. vasárnap: 107,31 €              Nagyszombat (márc. 26.): 17,61 €  
4. vasárnap: 161,79 € 

 
 

 
 
 
             
 


