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Kedves Magyar Testvérek! 
 

 

 Az utolsó napokban, hetekben látjuk a közösségi portálokon, különböző pontokon kihelyezett plakátokon, 

templomokban, hogy egyre több emberben felmerül annak igénye, hogy a békéért fohászkodjon. Talán a 

világban, és Franciaországban zajló események ezt az igényt erősítik föl. És valahogy most ezek az események 

kérik is tőlünk, hogy Isten felé vigyük békekéréseinket, Ahhoz, aki egyedül tudja nekünk hozni a lelki és a földi 

békét. 

 Belépünk Advent időszakába, időszak, amely tekintetünket fordítja Jézus Krisztus felé, aki egyszer már 

eljött közénk emberi alakban, és akinek második dicsőséges eljövetelét várjuk. A világ nem azért teremtetett, 

hogy elvesszen, hanem azért, hogy Isten mindig Magához vonzza. Mi, pedig arra vagyunk hivatottak, hogy 

ennek reményét átadjuk, továbbítsuk a szükséget szenvedőknek is, azoknak, akik ellenállnak az isteni 

vonzalomnak.  

 Hitben lenni, ezzel rendelkezni azt jelenti, hogy remélhetőleg nekünk adatott az a kegyelem, hogy Isten 

szeretetét befogadtuk lelkünkbe, ezt csodáljuk. És hogyan ismernénk föl ezt a szeretetet valamiben, hanem pont a 

betlehemi Kisded születésében? Hivatásuk arról szól, főként most az adventi időszakban, hogy meghallgatjuk a 

kétkedő kérdéseket, ráfigyelünk a világ jelenlegi fájdalmaira, és legalább egy béketelt tekintettel válaszolunk. 

Ezzel is mutassunk rá az Üdvözítőnkre, a Béke Fejedelmére. 

 Mindenkinek lelkileg gazdag adventi időszakot kívánok, valamint Áldott, Békés Karácsonyt! 

 Zárásképpen Szt. XXIII János pápa reggeli imája egy részlete:  

„Mennyei Atyám!... Úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak 

találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és 

tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó 

szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe!... Add meg, 

hogy… éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, 

hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.” 

 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
 

                                                                    CIBIAN Miklós 

                                                       franciaországi magyar főlelkész 

http://www.magyarmisszio.info/


Programjaink a következők: 
 

• December 4.-6. (péntek-vas.): Karácsonyi vásár. Aki a vásárunk régiségi standjához eladható tárgyat tud 
adományozni, vagy esetleg könyveket, szeretettel várjuk és fogadjuk.  

• December 8. (kedd): Szeplőtelen Fogantatás főünnepe és az Irgalmasság éve megnyitása. 18,30-kor 
Vesperás a Szt. Erzsébet templomban, 19-kor szentmise, utána körmenet a Notre Dame des Victoires 
templomig. 

• December 11 (péntek) 20h: Táncház. 

• December  12 (szo.) 16h: Baba-mama klub (helyiség: büfé). 

• Karácsonyi és Újévi miserend: dec. 24. – 18h (utána az egyedülállók vacsorája) 
                                                      dec. 25. – 11h 
                                                      dec. 27. – 11h 
                                                      dec. 31. – 18h (Év végi hálaadó szentmise) 
                                                      jan. 1.   –  11h 
                                                      jan. 3.   –  11h 

• Január 9. (szo.) 20h: Jótékonysági hangverseny a Misszió javára a Szt. Erzsébet templomban (196, rue du 
Temple, 75003 Párizs). Belépő: 20 €, házaspároknak 30 €, tanulóknak 5 €, 15 év alattinak ingyenes. 

• Január 23. (szo.): 18,30-kor Szentmise Zita királyné boldoggáavatásáért a Szt. Erzsébet templomban (196, 
rue du Temple, 75003 Párizs).  
                                    
 

Állandó programok: 
 

Minden hónap 2. vasárnapján 12:30 órától: Hittan 

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

                 
 

Perselybevételeink:  

Párizs (november): 1. vasárnap: 127,83 €      

                                2. vasárnap: 120,27 €                            

                                4. vasárnap:   64,50 €                            

Lyon (nov. 7.): 115,00 € 

Grenoble (nov. 21.): 119,20 € 

 


