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Kedves Barátaink, 
 

 

Ferenc pápa két éve hirdette meg a XV. rendes püspöki szinódust 2018 októberére, 
melynek mottója, egyben témája a következő volt : Fiatalok, hit, hivatástisztázás. 
A szinódus görög eredetű szó, jelentése : együtt haladni az úton. A 
programsorozatra a pápa meghívására a világ minden tájáról érkeztek püspökök és 
szakértők a Vatikánba, közöttük a Magyarországot képviselő Palánki Ferenc 
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Kocsis Fülöp érsek-metropolita. Ferenc 
pápa így indokolta meg a témaválasztást : „Ez a fiatalok szinódusa, és mi 
mindnyájan kölcsönösen meg akarjuk hallgatni egymást. Minden fiatalnak van 
mondanivalója a többiek számára, a felnőttek, a papok, szerzetesnők, a püspökök, a 
pápa számára. Mindnyájunknak szükségünk van rá, hogy meghallgassunk 
benneteket !” 
Fiataljaink életérzése, jövőbe, Istenbe vetett hite minden korosztály számára fontos 
kérdésfelvetést jelent. Erről a mindannyiunkat érintő és érdeklő témáról, a szinódus  
munkájának eredményéről hallhatunk igen figyelemreméltó előadàst a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia által hozzánk elsőként kiküldött Varga Kamill, 
ferences testvértől.   
 
Szeretettel várunk tehát mindenkit a következő programokra :  
 
Február 2-án, szombaton 18:00 órakor  

Filmklub a büfében (Kód : 38 B 54) 
Film : Szerencsés Dániel, magyar filmdráma, 89 perc, 1983  
Rendezte : Sándor Pál  
Főbb szereplők : Margitai Ági, Garas Dezső, Major Tamás, Törőcsik Mari, 

Bodrogi Gyula 
Szerencsés Dániel és a barátja, Gyuri 1956-ban úgy döntenek, hogy elhagyják 
az országot. Az egyik legjobb ’56-os film ! 
Ajánljuk a fiataloknak is. Vetítés után beszélgetés az itt élő ’56-os 
honfitársainkkal 

 
Február 8-tól 11-ig, péntektől hétfőig 

Az MKPK által kiküldött első lelkipásztor, Varga Kamill, szombathelyi ferences 
testvér érkezik hozzánk ... a citerájával. 
Program : 
Szombat   
16 :00 órakor – Hittan az iskola kisdiákjainak 
17:00 órakor – Kamill testvér előadást tart a fiatalok problémáit tárgyaló 
püspöki szinódusról – A beszélgetést követően megajándékozza a jelenlevőket 
egy mini citerakoncerttel 
Utána közös batyus vacsora  
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Vasárnap 11:00 órakor - szentmise és Balázs áldás, gyertyaszentelés 
Ezekután a hívek szintén gyönyörködhetnek a ferences testvérünk  által 
rögtönzött mini citerakoncertben - Utána ebéd a büfében 

 
Február 17-én, vasárnap – hagyományos farsangi bál 

Ízletes ebéd és az otthonról érkező kiváló zenészek biztosítják a már évek óta 
szokásos jó hangulatot  

 
Március 15-től 18-ig, péntektől hétfőig (az alábbi programot még pontosítjuk a 

következő körlevélben) 
Erre a hétvégére ismét Varga Kamill, szombathelyi ferences testvér lesz a 
vendégünk, a citerájával. 
Szombat :    Bűnbánati liturgia és szentgyónás - utána batyus vacsora 
Vasárnap :   Nemzeti ünnepi szentmise a hazáért (a diplomáciai kar 
                    részvételével) -  közös ünnepi ebéd 

    
HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    

 
• 2019. január 26-án a Saint Roch templom plébánosa (296 rue Saint Honoré, 

75001 Paris) szentmisét celebrált az osztrák Zita császárné és magyar 
királynő (1892-1989) emlékére a „Zita császárné Boldoggá avatásáért 
Egyesület” kérésére.  
A 2009-ben alapított Egyesület célja : 
Családi, egyéni és történelmi téren Zita császárné és királynő példamutató 
életének, tevékenységének ismertetése, különösen boldoggá avatásának 
elősegítése. A honlapjuk franciául, magyarul, németül, angolul és olaszul 
olvasható az interneten : http://associationimperatricezita.com - Kapcsolat : 
association.zita@gmail.com   

 
„Bármi történt, bármit is tettem, azt mind azokért tettem, 

akik előttünk vagy velünk éltek és akik utánunk jönnek” – Zita 
 

• Ferenc pápa 2019. május 31-én kezdődő, háromnapos romániai apostoli 
útjának részeként június 1-jén ellátogat a csíksomlyói ferences Mária-
kegyhelyre is, és szabadtéri szentmisét mutat be a Kis- és Nagy-Somlyó hegy 
közti nyeregben 
 

Ahol a pápa van, ott dobog az Egyház szive – Böjte Csaba atya  
 

• Egyházi adomány  
Köszönetet mondunk az eddig beérkezett adományokért és az Életünk 
újság előfizetéséért. Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra ! 

 
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 
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• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontjai: 
              - január 12 és 26. 

- február 9 és 23.  
- március 9 és 22. 
- április 6 és 13. 
- május 11 és 25. 
kezdés minden alkalommal 14:30 órakor - Kapukód : 38 B 54 

 
• A Balassi Intézetben gyermeknevelési tanácsadás   

Időpont     : kéthetente, szombatonként 11:00 órától. Kezdés : január 19-én 
Hely          : Balassi Intézet (92, rue Bonaparte, 75006 Paris) 
Tanácsadó : FÜZESSÉRY Éva, pszichoanalitikus  
Elérhető    : Tel. 01.42.39.48.31 v. eva.fuzessery@icloud.com 
                   Szeretettel várja a szülőket a gyerekeikre vonatkozó bármilyen  
                   problémával kapcsolatban           
 

• A Párizsi Egyházmegyétől kaptuk : 
 
Tanfolyamok mindenkinek  
A Párizs szívében levő, művészien restaurált XIII. századi monostor, a Collège 
des Bernardins (20 rue de Poissy, 75005 Paris) minden félévben különböző 
vallási, teológiai, filozófiai, stb. témájú tanfolyamokat szervez. A 2. félév 2019. 
február 4-én kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bővebb 
tájékoztatás a honlapjukon : https://www.collegedesbernardins.fr/ 
  

 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 
 


