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Kedves Magyar Testvérek!  

 

„Ujjongva ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária születését; őtőle született az Igazságosság Napja, 

Krisztus, a mi Istenünk”, mondja a Szűz Mária születése Introitusa. Mária születése Jézus születésének előjátéka, 

ugyanis az ő megjelenésével kezd megvalósulni Jézus Krisztus megtestesülésének terve. A megváltása hajnala 

ez. 

Minden Mária-ünnep arra hív minket, hogy éljünk rejtetten: Máriával Krisztusban és Krisztussal 

Istenben. Boldogok, akiket a körülmények által maga Isten vezet az alázat és az egyszerűség útján, akik meg 

vannak fosztva mindattól, ami rájuk irányítaná az emberek tekintetét. Ezeknek, hogy belépjenek a lélekben 

szegények seregébe, akiknek Jézus megígérte a mennyek országát, csak egyet kell tenniük: bekapcsolódni Isten 

üdvösségtervébe. Azoknak is utánozniuk kell azonban Szűz Máriát, akik az Egyházban vagy a társadalomban 

felelősségteljes helyet töltenek be. Meg kell tanulniuk Máriától, hogy feltűnés, önmaguk vagy előnyök keresése 

nélkül szolgálják testvéreiket, szívesen vonuljanak a háttérbe, főképp ha tovább nincs szükség tevékenységükre. 

Aki a Szent Szüzet szeretné utánozni, annak szívesen kell elrejtőznie Isten árnyékába abban a meggyőződésben, 

hogy ha tett is valami kicsi jót, az Isten ajándéka, és mint ilyennek a közjavát és Isten dicsőségét kell 

előmozdítania.  

„Benned, ó, Mária, aki most születsz a világra, már az Ő fénye szikrázik, mivel te bűntelen és 

kegyelemmel teljes. A szeretet határtalanul gazdag patakja vagy a bűnösök számára, vagyis minden ember 

számára, hiszen mindnyájan bűnösök vagyunk.” (J. B. Bossuet, La naissance de la Vierge). 

 

 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
 

                                                                    CIBIAN Miklós 

                                                       franciaországi magyar főlelkész 
 

 

Programjaink a következők: 
 

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

• 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) 

http://www.magyarmisszio.info/


• Október 3. (szo.): Böjte Csaba OFM atya előadása 17-kor, utána kötetlen beszélgetés, hideg vacsorával 19-

kor (kapukód: 38b54). Erre jelentkezni kell a létszám miatt. A vacsora ára: 5 € személyenként. 

• Október 4. (vas.): Szent István ünnepe – Böjte Csaba OFM (Az adományokat az atya alapítványa számára 
elküldhetik a Misszió címére is, készpénzben vagy csekkben, jelezve, hogy ez milyen célt szolgál) 

• Október 18. (vas.): Az 1956-os forradalom megemlékezése (11-kor szentmise, a Mindeszenty-emléktábla 
megkoszorúzása, Diadali Ív) 

• Október 25. (vas.): Dr. Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldi magyarok 
lelkipásztori ellátásával megbízott püspök mutat be szentmisét a Magyar Katolikus Misszióban a hazáért 

• Október 31. (szo): Magyar nyelvű szentmise Nancyban (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lès-Nancy – 
Szt. Teréz templom oratóriumában)  

• November 1. (vas.): Szentmise utáni agapé 

• 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.): Szentmise az Árpádházi Szt. Erzsébet templomban 11-kor (195 Rue du Temple, 
75003 Paris). Celebrál: Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek atya 

• November 22. (vas.): Erzsébet-napi bál 12,30 órai kezdettel. Belépő: 30 €, gyerekeknek ingyenes 
 

 

Állandó programok: 

 

Minden hónap vasárnapján, 12 órától: Hittan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


