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Christus resurrexit! Vere resurrexit, alleluia, alleluia! 

Mivel még a húsvéti időben vagyunk, engedtessék meg, hogy ezzel az ősrégi latin nyelvű köszöntéssel 

kezdjem a mostani körlevelemet (Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott, alleluja, alleluja!). Ez a köszöntés, 

amely szinte elfeledett köszöntéssé vált, nagyon jól fejezi ki a keresztény hitünk csúcspontját (Krisztus 

feltámadása), valamint tartalmazza minden hívőnek az örömét, hiszen Urunk Krisztus ezen tettével megváltott 

emberré lett.  

Húsvét vigíliája a Szent Három Nap csúcsa. A legrégebbi - közel négyezer éves - hagyományok szerint 

a húsvéti vigília az Urért átvirrasztott éjszaka. A keresztények számára az éjszakai virrasztás, emlékezés arra a 

szent éjszakára, amelyen az Ur feltámadt és "ezért minden éjszakai virrasztás anyjának tekintjük". (Szent 

Ágoston: Sermo 219) Természete szerint csak a sötétség beállta után kezdődik, abban a sötétében, amely 

Krisztus halálával borult a világra. Az Egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és Őt ünnepli meg a 

keresztség, a bérmálás és az eucharisztia szentségeiben. 

A húsvéti örömöt egy köszöntés hirdeti meg a húsvéti szentmisében is (Nagyszombati vigília): 

"Békesség veletek. Én vagyon ne féljetek. Feltámadt Krisztus e napon. Alleluja" 

A hívők öröme nem képes bent maradni a templomban. Az utcákra, terekre kitóduló körmenetben 

minden - a tűz, a víz, a fény, a kereszt, a felcsendülő énekek - ezt az egyetlen igazságot hirdetik: "Krisztus 

feltámadt és megnyitotta nekünk az Örök élet kapuját". 

 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
 

                                                                    CIBIAN Miklós 

                                                       franciaországi magyar főlelkész 
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Programjaink a következők: 

 

 Május 10–én (vas.):  Felnőtt keresztelő és elsőáldozás 

 Május 25–én (Pünkösdhétfő): Hagyományos pünkösdi piknikünk. Helyszín: Couvent de la Solitude des 

Sœurs de Notre-Dame de Sion - 2 Avenue de Ratisbonne, 91000 Évry. A kolostor az RER D "Grand Bourg" 

megállójától 700 m-re található. Program: 11,30-kor: Gyülekezés a kolostor előtt; 12-kor: Szentmise magyar 

nyelven; 13-kor: Piknik a kolostor kertjében. Mindenki hozzon magával enni, - és innivalót! 

 Június 20.–21. (szo., vas.): Zarándoklat Vézelay-be. Indulás, utazás egyénileg autókkal. Ára: 48,50 € 

(szállás, szombat esti vacsora, vasárnapi reggeli és ebéd). 

 Június 23–án (kedd), 20h-kor: Jótékonysági koncert a Magyar Katolikus Misszió javára a Magyar 

Intézetben.  

 

2015. márciusi perselybevételeink: 

Párizs:        I. vasárnap:                     185,63 €  

                       Román nyelvű mise   450,60 € 

                   II. vasárnap:                      70,58 € 

                 III. vasárnap:                       53,35 € 

                 IV. vasárnap:                       84,27 € 

Lyon:           április 11.                        70,00 € 

Nancy:        április 25.                         76,00 € 

 

 

 

A 3.  Versfesztivál alkalmából Gonthier – Romhányi Anna üzeni: 

A Költészet Napját méltón ünnepeltük meg a 3. Versfesztivál keretében. Az elhangzott verseket a Nizza 

közelében élő Tóth Ferencné Erzsébet édesanyának ajánlottuk, és kívánjuk, hogy mielőbb jó egészségben 

üdvözölhessük. Köszönjük a Nizzában élő Kúti Margit elküldött versét, és különösen is megköszönjük Wenzel 

– Gazdag Erzsébet közreműködését, aki egyenesen Medgyesről (Szeben megye, Románia) érkezett hozzánk a 

legkedvesebb verseivel. 

Végül, hálás köszönet valamennyi részvevőnek a rendkívül színvonalas versválasztásért és előadásért! A 

délután ünnepélyes hangulatát Hadady László oboaművész Bach oboaszólói tették emlékezetessé.   

   

            Jelenleg magyar nyelvű szentmisék Franciaországban a következő helyeken vannak: 

 

 

Párizs:       minden vasárnap 11 – kor (42, rue Albert Thomas – Magyar Katolikus Misszió) 

Lyon:         minden hónap első szombatján 16 – kor (15, rue soeur Bouvier – Orsolyita Rendház kápolnája) 

Grenoble:  kéthavonta a hó harmadik szombatján 16 – kor (12, av. Paul Vaillant Couturier,  38130 Echirolles  

       Don Bosco templom) (szeptembertől számítva) 

Nancy:       kéthavonta a hó negyedik szombatján 16 - kor (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lès-Nancy –  

                   Szent Teréz templom oratóriumában) (októbertől számítva) 

Nizza:        január, május és szeptember hó utolsó szombatján 14,30 – kor (25, Bd. Comte de Falicon, 06100  

                   Nice, Szent János evangélista templom) 


