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Kedves Magyar Testvérek!  

 

 
 

A mostani körlevél akár ismertető körlevélnek is tekinthető, mert egy olyan személyről szeretnék írni, aki 

sok magyar számára nagyon is ismert, azonban elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri az útját és a pontos 

tevékenységét. Azért is írok róla, mert elfogadta meghívásunkat, és Párizsban a Szt. István ünnepséget október 4-

én ő fogja megtartani. Böjte Csaba OFM atyáról van szó! 

Sok mindent találhatunk róla az írott vagy az internetes médiában. Mégis szeretném őt itt bemutatni, 

hiszen annak idején azt az áldásos tevékenységet, ami most egész Erdélyt átöleli abban a városban kezdte fiatal 

papként, ahol én magam is születtem: Déván (Dél-Erdély, Hunyad vármegye). Ha valaki bejött Dévára Arad 

felől még akár a rendszerváltás után (kilencvenes évek elején), akkor jobb kéz felől egy templomot, és hozzá egy 

romos kolostort láthatott. A ferencrendiek kolostora ez, amit a kommunista állam elvett 1948-ban, és onnan a 

ferences szerzeteseket elűzte. Az állam nem kezdett semmit az épülettel, használatlanul áll. Az épületen az idő 

vasfoga rontott, illetve az 1970-es árvíz nagyon megkárosította.  

Így volt ez egészen 1992-ig, amikor hivatalosan is Dévára visszatért ferencesek közössége egy újabb 

testvérrel bővült (Erdélyben a ferenceseket nem „atyázzuk”, mindenkit testvérnek szólítanak, atya az 

egyházmegyés pap) egy székely származású, akkor még csak 33 éves pappal, Böjte Csabával. Ami ezután 

következik, már történelem. Utcagyerekeket fogad oltalmába, és „illegálisan” leveszik a lakatot a kolostor 

kapujáról, betörnek az épületbe. A hatóságok felszólítják főként Csaba atyát, hagyják el az épületet, a bátor 

válasza, hogy a rendőrök tegyék ki utcára a gyerekeket. Természetesen nem tették meg. Ennek gyorsan híre 

ment, és az emberek kezdtek segíteni azzal, amivel tudtak (ruha, élelmiszer, pénz stb.). A kolostoron belül 

beindít egy magyar nyelvű óvodát, iskolát, sokkal később már gimnáziumot is, hiszen a kolostori árvaház 

(ahogy a helyiek mondják) egy több gyerekkel bővül. Csaba atya kezdi járni a környéket, az állami 

árvaházakat, látogatja a szegény családokat, és a nehéz helyzetbe került családok gyereket behozza a 

http://www.magyarmisszio.info/


kolostorba (a bányászat volt Hunyad megyében egy fontos pénzkereseti forrás, azonban a 90-es években ezek 

a bányák sorban zártak, emberek napról napra munkanélkülivé váltak). Többnyire magyar származású 

gyerekeket keres fel az atya, azonban arra, aki szerencsétlen sorsba jutott, nincs tekintettel származásra. A 

dévai kolostor már kicsinek bizonyul, egy mellette épülő tömbházat vesz meg, a Dévától 35 kilométerre lévő 

szászvárosi ferences rendházban is hasonló otthont létesít. Újabb és újabb házak (árvaház, kollégium, napközi 

otthon) megnyitása következik Erdély szerte: Árkos, Csíksomlyó, Gálospetri, Gyergyószárhegy, 

Gyimesbükk, Gyulafehérvár, Illyésmező, Kisiratos, Kolozsvár, Kovászna, Nagyszalonta, Nyárádszereda, 

Parajd, Petrozsény, Sóvárad, Szárhegy, Szászváros, Székelyvarság, Szováta, Torockó, Tusnádfürdő, 

Zsombolya, valamint egy ház Magyarországon is (Csobánka).  

Jelenleg Dévai Szent Ferenc Alapítvány néven fut az az intézmény, amely ezeket a házakat koordinálja és 

szervezi, és aminek a vezetője maga Böjte atya. Mint kezdetkor, most sem lehet sokat számítani az állami 

segítségre, mivel kvázi magán intézménynek van nyilvántartva, ezért javarészt adományokból él és tartja fenn 

magát, úgy, hogy több mint 2.000 gyereknek ad otthont az Alapítvány. Sok gyereknek a sorsa jóra fordította 

Csaba atya közbelépése az életébe, talán azért is, hálából, sokan, miután elérték a felnőttkort, és a 

tanulmányaikat befejezték, visszatértek dolgozni, önkénteskedni az Alapítványon belül.  

Csaba atya Erdélyt keresztül kasul járta, utána Magyarországot is, ahol beszámolt a papi hivatásáról, 

arról, mi indította őt eme nagy munka kezdésébe, mik az örömei. Mindenhol az emberek segítőkésznek és 

érzékenynek bizonyultak egy ilyen Isten és az emberek iránti szeretet tanúságtétele előtt. A híre már rég 

túllépte a történelmi Magyarország határait, eljutott akár a legmesszebb külföldi magyar közösségekig. 

Franciaországban még nem járt az atya. Október 4. alkalom lesz, hogy a franciaországi magyaroknak egy 

része megismerjék, illetve, hogy ő is találkozzon az itteni magyarokkal. Erre nem csak a szentmisén belül lesz 

lehetőség, hanem már előtte este is, október 3., amikor tervezünk egy vacsorával egybekötött kötetlen 

beszélgetést Böjte Csaba atyával. Ennek részleteit már a következő körlevélben fogjuk közölni. 

Aki pénzadományokkal szeretne hozzájárulni Böjte Csaba atya munkájához megteheti készpénzben vagy 

csekkben. Mindkettőt a Misszió nevére szíveskedjenek küldeni, illetve kiállítani, jelezve, hogy ez Böjte 

Csaba atya részére történik. 

Ezen gondolataimmal kívánok mindenkit egy pihentető nyarat, Isten áldása kíséretében, és köszönöm 

mindazoknak, akik ebben a pasztorális (tan)évben is segítették a Magyar Katolikus Missziót és a munkáját! 

Természetesen gondolok azokra, akik a Párizstól távol eső vidékeken élnek, és segítettek nekem a vidéki 

magyar nyelvű pasztoráció szervezésében, azokra is, akik magukhoz hívtak és otthonukba fogadtak. 

 

 

 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
 

                                                                    CIBIAN Miklós 

                                                       franciaországi magyar főlelkész 
 

 

Programjaink a következők: 
 

• Szeptember 5. (szo.): Szentmise Lyonban 16-kor (15, rue soeur Bouvier, 69005 LYON – Orsolyita 
Rendház kápolnája)  

• Szeptember 6. (vas.): Első szentmise, az új pasztorális év kezdete 

• Szeptember 12. (szo.): Rákóczi megemlékezése Yerres-ben (lásd meghívó) 

• Szeptember 19. (szo.): Lyon-i és Grenoble-i magyar közösségek egy napos zarándoklata Ars-ba 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rkos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADksomly%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1lospetri
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyergy%C3%B3sz%C3%A1rhegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyimesb%C3%BCkk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Illy%C3%A9smez%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisiratos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1szna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszalonta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1r%C3%A1dszereda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parajd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Petrozs%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3v%C3%A1rad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyergy%C3%B3sz%C3%A1rhegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyvars%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szov%C3%A1ta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torock%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tusn%C3%A1df%C3%BCrd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsombolya


• Szeptember 20. (vas): Szentmise Nancy-ban 11-kor a Lotaringiai Magyar – Francia Baráti Kör évfordulója 
alkalmából  

• Szeptember 26. (szo.): Szentmise Nizzában 14,30-kor (25, Bd. Comte de Falicon, 06100 NIZZA, Szent 
János evangélista templom) 

• Október 3. (szo.): Böjte Csaba OFM atya előadása, kötetlen beszélgetés, vacsora 19-kor (kapukód: 38b54) 

• Október 4. (vas.): Szent István ünnepe – Böjte Csaba OFM 

 

Elhalálozások: + Kovács János (69130 ÉCULLY)  

 

Persely bevételeink: 

Május:  

Párizs: 1. vasárnap:     74,58 € 

            2. vasárnap:   161,52 € 

            3. vasárnap:     40,50 € 

            4. vasárnap:   102,35 € 

            5. vasárnap:     76,50 € 

Lyon:       május 2.:     40,00 € 

Grenoble: május 16.:   86,00 € 

Nizza:       május 30.: 120,00 € 

 

 

Június: 

Párizs:     1. vasárnap: 84,05 € 

                2. vasárnap: 63,78 € 

                3. vasárnap: 44,10 € 

                  (román nyelvű mise) 

                4. vasárnap: 48,76 € 

Lyon:          június 6.:  54,00 € 

Nancy:        június 27.: 68,00 € 

 

 

 

Hálásan köszönjük Gödény Márta és Hadady László művészeknek a nagyon színvonalas hangversenyt, amit a 

Magyar Katolikus Misszió javára rendeztek a Párizsi Magyar Intézetben június 23-án, és amiben a francia és 

egyéb nemzetiségű művész kollégáik szívélyesen működtek közre! A hangverseny bevétele: 922,00 €.    

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


