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Kedves Magyar Testvérek! 
 
 Mivel közeleg a párizsi Szt. Márton körmenet, megragadom az alkalmat, hogy e körlevelemben erre a 
nagy szentre összpontosítsak. Természetesen, bízom abban, hogy minél több magyar kedvet kap rá, hogy részt 
vegyen a körmeneten.  
 Tours-i Szt. Mártont a magyar nép is magáénak érzi, és a franciák is rendkívül büszkék rá. A mostani 
posztmodern korunkban Szt. Márton több erényéről vehetünk példát. Megragadta őt irgalmas Krisztus szeretete, 
római katonaként (akkori szokástól eltérően) meglátta a szegényt, akin segíteni lehet, és akin segíteni kell, 
minden rászorulóban képes volt Krisztust látni, illetve jótéteményeiért sohasem várt viszonzást. 
 Noha megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy csodákat tehessen, mégis visszahúzódó szerzetesként élt. 
Amikor a Tours-i püspöki székhely megürült, nem ő ment oda, hogy püspök szeretne lenni, hanem elmentek érte 
a kolostorba, hiszen már rég híre ment, hogy Isten különös figyelemmel jelen van az életében.  
 Különlegessége, hogy ő az első az Egyház történelmében a szentek között, aki nem vértanúként halt meg 
(két évvel a Nagy Konstantin császár milánói ediktuma után született), hanem a hívek úgy tapasztalták, hogy az 
egész élete hitvallás volt. Ezért a halála után azonnal a nép és az Egyház szentként kezdte tisztelni. 
 Lelkipásztoroknak (püspök, papok) mutat példát, mivel a szolgálatával Úr Krisztusnak akart szolgálni, de 
minden Krisztus-követő számára is példaadó az alázatossága, amivel hívatását teljesítette. Legyünk hálásak az 
Úrnak, hogy Szt. Mártont adta nekünk!  
  
 A Költészet Napját ismét méltón ünnepeltük meg a 4. Versfesztivál keretében. Szép válogatást hallottunk  
az V. századi kun imádságtól kezdve a nagy, klasszikus  költőink versein át, egészen a kortárs költészetig.  
Különösen nagy örömet jelentettek a legkisebb korosztályt képviselő Bundik Ágota, Hadady Lacika és Szarka 
Emília által elmondott költemények és Louis-Oscar Dejardin éneke. Köszönjük a távolból érkezett üzeneteket, 
Kúti Margit ismét Nizzából, Wenzel-Gazdag Erzsébet pedig Erdélyből, Medgyesről küldte el kedvenc verseit. 
 Végül, hálás köszönet valamennyi részvevőnek a rendkívül színvonalas versválasztásért, előadásért és 
Gonthier Annának a szervezésért. A Versfesztivál ünnepélyességét Gődény Márta Bartók zenéjével és Süveg 
András a szaxofon szólóival tette emlékezetessé.  
 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
Cibian Miklós 

franciaországi magyar főlelkész 
 

 

Programjaink a következők: 

 

• • • • 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. Az előadás 

francia címe:  Prêtre, Prophète, Roi : mieux comprendre notre magnifique vocation chrétienne. 

••••    Május 16-án, Pünkösdhétfőn, a hagyományos piknikünket tartjuk meg. A helyszíne ugyanaz a kolostor, 

ahol tavaly már voltunk (GrandbourgGrandbourgGrandbourgGrandbourg    "La Solitude" N.D. de Sion Av. du Général San Martin 91024 Evry). 

Program: 12-kor magyar nyelvű szentmise, utána piknik a zárdakertben. 

• • • • Május 21.Május 21.Május 21.Május 21.    (szo.)(szo.)(szo.)(szo.): : : : Szt. Márton tiszteletére körmenetet szervezünk Párizsban az említett szent születésének 

1700. évfordulója alkalmából. Ezt az Oriflammes Egyesület rendezi május 21-én, több párizsi és vidéki 

plébánia részt vételével. Ezért rendkívül fontos, és amúgy is számítanak ránk, hogy a magyar közösség nagy 

számmal képviseltesse magát. Körmenet előtt részt lehet venni a szentmisének a rendkívüli formájában 

(tridenti rítus szerint, latinul) a Szt. Erzsébet templomban 10,30-tól. A körmenetre, viszont, 13,30-kor 

kezdődik a gyülekezés a templom előtt, ill. a csoportok kialakítása. Maga a körmenet 14-kor indul Párizs 

utcáin keresztül Auxerre-i Szt. Germanus / St. Germain l’Auxerrois templomig, ahova tervek szerint 16-kor 

fogunk megérkezni. Ott vesperás imádság következik, Paul Préaux atya, a Szt. Márton Közösség 

moderátorának a szentbeszéde fog elhangzani, ill. Szt. Márton ereklye előtti tiszteletadás. Reméljük, hogy 

nagyon sok részvevőre számíthatunk! 

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

• • • • 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). 

••••    Június 18.Június 18.Június 18.Június 18.----19.19.19.19.    (szo.(szo.(szo.(szo.----vas)vas)vas)vas): Idei zarándoklatunkzarándoklatunkzarándoklatunkzarándoklatunk helyszíne Normandia, Calvados megye. Egy premontrei 

apátságba látogatunk, mely Bayeux-tol 10 km-re található: Saint Martin de Mondaye Apátság. A hétvége ára 

55 €, mely tartalmazza a szombati vacsorát, a vasárnapi reggelit es ebédet, valamint a szállást egy- ill. 

kétágyas szobákban. Program: június 18. szombat: 10h indulás Párizsból egyénileg; 13h piknik a Mondaye-i 

apátság kertjében, pihenés; 15h30 az apátság megtekintése egy premontrei szerzetessel; 16h30 szabad 

látogatás: templom, kiállító terem, kertek, könyves üzlet; 18h30 vesperás; 19h vacsora; 20h30 

kompletórium; június 19. vasárnap: 7h30 laudes; 8h-9h reggeli; 11h szentmise; 12h30 ebéd. 

• • • • További táncházakTovábbi táncházakTovábbi táncházakTovábbi táncházak:::: május 13., május 27. 

• • • • További gyerek táncoktatásokTovábbi gyerek táncoktatásokTovábbi gyerek táncoktatásokTovábbi gyerek táncoktatások:::: május 14., május 28. 

                      
Állandó programok:                                                                                        Persely bevételeink:  
Minden hónap 2. vasárnapján, 12,30 órától: Hittan                                           Párizs:   Április: 
Minden hónap 3. vasárnapján: Biblia-óra  (13,15-kor)                                           1. vasárnap:   46,06 €      
Minden hónap 3. szombatján, 16 órától: Baba-mama klub                                   2. vasárnap:   98,45 € 

                                                                                                                      3. vasárnap: 106,67 €   
                                                                                                                      4. vasárnap:   27,20 €


