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Kedves Barátaink, 
 
Márciusban a kereszténység legnagyobb ünnepére, húsvétra készülünk testben és lélekben.   
Naptárunkban a következő jeles napok adnak támpontot ehhez a felkészüléshez addig is, 
amíg ismét szentmisére gyűlhetünk össze a Misszióban : 

Március 5-e, húshagyókedd : 
A farsang utolsó napja. Neve szerint ezen a napon eszünk utoljára húst 
a nagyböjt kezdete előtt, amely Jézus 40 napos sivatagi böjtjének 
emléke tanítói szolgálata előtt. 

Március 6-a, hamvazószerda : 
A nagyböjt kezdő napja. Nálunk, katolikusoknál, a templomban a mise 
után a pap megszenteli az előző évi szentelt barka hamuját. Ezzel 
keresztet rajzol a hívők homlokára, miközben így szól : „Ember, 
emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”. Elkezdődik utunk a 
bűnbánat, a megtisztulás felé. 

Március 10-e, nagyböjt 1. vasárnapja : 
Jézus negyven napot tölt a pusztaságban, ahol vadállatok és angyalok 
társaságában böjtöl és imádkozik. A negyven napos pusztai időzés 
próbatétel : vágyak, gondolatok, képek, kísértések törnek elő, 
amelyekkel szembe találja magát. Ellene mondott a sátánnak,  az 
önzésnek és minden gonosznak.  
A mi pusztànk (a nagyböjt) az elcsendesedés,  a magunkba fordulás 
közelebb visz bennünket Istenhez, bár nekünk is megjelenhet a  
kísértő.  Álljunk meg, szakítsunk időt magunkra és Istenre. A nagyböjt 
életünk komoly, kritikus felülvizsgálata – írta az egyik üzenetében Szt. 
II. János Pál pápa. Ebből helyes önismeret fakad, lelkileg megújít, 
egészséget, harmóniát hoz magával, és ezzel az újult erővel 
ünnepelhetjük majd hùsvétot, az élet és a szeretet győzelmének napját.  

 
A nagyböjti időszakban vendégünk ismét a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia kiküldöttje, Varga Kamill, szombathelyi ferences testvér lesz. A 
következő szentmisékre és programokra szeretettel hívunk mindenkit :  
 
Március 15-től 18-ig, péntektől hétfőig  

Szombaton 16-án, 17 óra : Rövid bűnbánati liturgia és szentgyónás, utána  
                              Kamill testvér tart lakásszentelést a jelenlevőkkel az első emeleti 
                              papi szolgálati lakásban, aperitif ugyanitt (Kód : 38 B 54). 
                              Ezt követi a büfében egy rövid citeraszóló Kamill testvér  
                              előadásában, és a közös vacsora, amire mindenki hozza a 
                              finomságokat. 

Vasárnap 17-én, 11 óra : Ünnepi szentmise a hazáért, utána az 1848-49-es  
                              szabadságharcra emlékezünk 1990. óta  nemzeti ünnepünkként.  
                              Közös ünnepi ebéd a büfében. 
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Április 12-től 15-ig, péntektől hétfőig:   

Kiss Ulrich, jezsuita atya lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia második 
kiküldött plébánosa, akit szeretettel látunk viszont a tavaly évvégi látogatása 
után  
Szombaton 13-án, 17 óra : Keresztúti ájtatosság, utána batyus vacsora 
Vasárnap 14-én,   11 óra : Virágvasárnapi mise és barkaszentelés  
                                         Ünnepi ebéd a büfében  
                            14 óra : Versfesztivál, várjuk a jelentkezőket  
                                        (a jelentkezési lapokat áprilisban küldjük ki) 

PROGRAMOK PROGRAMOK PROGRAMOK PROGRAMOK     
    

• Filmklub február 28-án 19:30 óra (Kapukód : 38 B 54) 
Tom Mc Carthy : Spotlight – Egy nyomozás részletei 
Magyarra szinkronizált, amerikai thriller (128 perc, 2015) 
Belépőjegy : 3 € (egy ajándék italfogyasztással) 
 

• Nemzeti ünnep az 1848-1849-es szabadságharc emlékére 
     Március 15-én, pénteken 19 óra   

Hely : Balassi Intézet (92, rue Bonaparte, 75006 PARIS) 
 

• Tojásfestés  
     Április 6-án szombaton 17 óra a Misszióban : 
     Jelentkezés : Györi Ágota, Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasnál, Tel. : 06.15.15.06.70 
 

HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    
    

•   BUDAPEST HÉTVÉGE 
A Cité de la Musique – Philharmonie de Paris (221, avenue Jean-Jaurès,                       
75019 Paris) a budapesti MÜPA közreműködésével magyar zenei hétvégét tűz 
műsorra március 29. és 31. között  
Program : Balogh Kálmán cigányzenekara, ének, stb.  
               Bartók : Csodálatos Mandarin, A kékszakállú herceg vára  
Közreműködik a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével 
További információ : philharmoniedeparis.fr  

 
• Köszönet 

Köszönjük Szinyei Melindának és segítőinek a kiváló hangulatban megrendezett 
farsangi bált. Köszönjük a jelenlevőknek, hogy támogatták ezt a rendezvényünket. A 
szervezők a tiszta bevételt, 400 eurót, a Misszió fenntartási költségeihez ajánlották fel 
és átadták a könyvelésnek.  
 

• Pénzügyi elszámolás 

Mellékeltük a 2018. évi elszámolást. A könyvelés minden adományozónk 
rendelkezésére áll a Misszió irodájában az ügyeleti napokon : hétfőnként 11-18  
óra között és szerdánként 11-13 óra között. Köszönjük az eddig beérkezett 
adományokat, és továbbra is számítunk közösségünk anyagi támogatására.  

 

• Mindszenty József bíboros 
2019. február 13-án közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia :  
Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban 
tegye közzé Mindszenty József (1892-1075), bíboros esztergomi érsek, Magyarország 
egykori prímása „hősies eredményeinek elismerését”. 
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A Rómában tartózkódó Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a hírre 
reagáló közleményében többek között azt írta : „Fontos lépés ez a boldoggá avatás 
felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. 
Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére 
nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával 
támogatni is tud minket”. – olvasható a közleményben. 

    
HíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINK    

 
• A büfé működtetéséhez önkéntes segítségre van szükségünk. Kérjük, hogy aki erre 

vállalkozik, jelezze a Misszió e-mail címén : missioncatholique@orange.fr vagy Szinyei 
Melindánál : 06.13.74.14.82 

 
• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontjai, kezdés minden 
     alkalommal 14:30 órakor: 
              március 9. és 22.  
              április   6. és 13.   
              május  11. és 25. 

    
A A A A PÁRIZSI EGYPÁRIZSI EGYPÁRIZSI EGYPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTHÁZMEGYÉTHÁZMEGYÉTHÁZMEGYÉTŐL KAPL KAPL KAPL KAPTUK :TUK :TUK :TUK :    
 

• Chartres-i zarándoklat  
Az Ile de France fiatal dolgozói és egyetemistái számára a párizsi Érsekség 
minden évben zarándoklatot szervez Chartres-ba. A 83. Chartres-i 
zarándoklatra az idén április 12-én, 13-án és 14-én, a virágvasárnapi hétvégén 
kerül sor. Képek és további tájékoztatás : idf-a-chartres.org. Feliratkozás : 
contact@idf-a-chartres.org  
 

• Levél a Montmartre-i Sacré-Coeur bazilika Rektorától, Jean Laverton 
atyától 
A Montmartre-i Sacré-Coeur bazilika felszentelésének századik évfordulója 
megünneplélére kerül sor 2019. október 16. és 2020. október 16. között  egész 
éven át. A bazilikát 1919. október 16-án szentelte fel Amette püspök, Párizs 
érseke Franciaország összes püspökének jelenlétében. Ebből a jubileumi 
alkalomból számos rendezvényt, előadásokat, ünnepi kivilágítást, stb. 
szerveznek. 
„A bazilika a főváros második leglátogatottabb helye a Notre-Dame Katedrális 
után, megelőzve a Louvre múzeumát és az Eiffel Tornyot.  Ennek az 
évfordulónak a celebrálása különleges alkalom lesz a bazilika számára arra, 
hogy Krisztusról és minden ember iránti szeretetéről tanúskodjon” – írja 
levelében Laverton atya. 
 

• A kórházi lelkészségek beteglátogatókat keresnek 
Krisztus misszionáriusaként segítőkész beteglátogatókra van szükség  Párizs 
kórházainak lelkészségein. A kezdők kiképzése és a gyakorlottak 
továbbképzése biztosítva van.  
Jelentkezés : Service des Aumôneries des Hôpitaux de Paris : 
                     psante@diocese-paris.net  

 
Sok szeretettel és imával:                             
 
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


