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Kedves Magyar Testvérek! 
 
 A június hónapja a Jézus Szíve hónapja, ahogy minden elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a 
Jézus Szíve tisztelet napja is. Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott 
Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást 
követő elsőpénteket gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak 
Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az 
Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett. 

Mit ígért Jézus azoknak, akik megtartják az elsőpénteki nagykilencedet, vagyis kilenc egymást követő 
hónap első péntekén meggyónnak és megáldoznak? 

Jézus ígéreteit 12 pontban foglalhatjuk össze, ezek a következők: 
1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket. 
2. Családjaiknak megadom a békét. 
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket. 
4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek. 
5. Minden vállalkozásukat megáldom. 
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét. 
7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek. 
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak. 
9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik. 
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb 
bűnösöket is megtérítik. 
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm. 
12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagykilencedet elvégzőknek a következő: Mindazok, 
akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és 
megáldoznak, nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni 
Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban. 

Ez az utolsó ígéret tehát azt jelenti, hogy nem kárhoznak el azok, akik életükben elvégezték a 
nagykilencedet. Nagyon fontos ígéret ez. 

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet? 
A Jézus Szíve tiszteletben magát Jézus Krisztust ünnepeljük, ebben az ünneplésben különösen nagy 

hangsúlyt kap Jézus szeretete, amelyet a szív jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi 
szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. A szív 
Jézus valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk. A Jézus Szíve tisztelet 
megnyilvánulási formái lehetnek például az engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása. 
Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti 
szeretetből tesszük, és ezért viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak.  

Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást 
később sokan mások is megtették. XI. Pius pápa pedig az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. 
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Programjaink a következők: 

 

• • • • Szeptembertől újra indul a Magyar IskolaMagyar IskolaMagyar IskolaMagyar Iskola. Ez egy olyan lehetőség, ahol Franciaországban élő magyar 

származású gyermekek az magyar nyelvet, ill. a nyelvtani szabályokat elsajátíthatják. Ha valaki gyermekét 

szeretné beíratni, várjuk jelentkezését. Ugyancsak Magyar Iskola minél jobb működéséhez egy önkéntes 

helyettes tanárt is keresünk, aki időnként tudna segíteni, ha az önkéntes szervező tanár nem tud ott lenni. 

• • • • Június 18.Június 18.Június 18.Június 18.----19. (szo.19. (szo.19. (szo.19. (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. 

••••.Június 26. (vas.)Június 26. (vas.)Június 26. (vas.)Június 26. (vas.): : : : Elsőáldozás. 

 

PerselybevételeinkPerselybevételeinkPerselybevételeinkPerselybevételeink:  

Párizs: Párizs: Párizs: Párizs: 1. vasárnap: 82,87 €                             Lyon: Lyon: Lyon: Lyon: május 7.:       85,00 € 

            2. vasárnap: 62,00 €                             Nizza: Nizza: Nizza: Nizza: május 28.: 160,00 € 

            4. vasárnap: 56,30 € 

 

Hálával tartozunk Czirák Erzsébetnek, aki a Majális-bált megszervezte, és amely nagyon sikeresnek 

bizonyult, szervezésére, létszámára és hangulatára nézve. A bál tiszta bevétele a Magyar Misszió számára: 

1.646 €. A Jóisten fizesse meg neki százszorosan! 
                      

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             
 
Halottaink: + Somogyi Péter (Grenoble) 
                     + Udvardy József (Nizza) 
            Az örök világosság fényeskedjék nekik!                        

                                                                                                                                                                                 


