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Kedves Magyar Testvérek! 
 

 

 „Jézus Krisztus az Atya irgalmának az arca” – így kezdődik az Irgalmasság Jubileumára hívó pápai levél. 

Ez az év december 8-án vette kezdetét, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, és véget ér majd 2016. november 20-án, 

Krisztus Király vasárnapján.  

 A Misericordiae Vultus c. bulla, amely hirdeti a szentév megnyitását, egy lelki utat is rajzol szemeink elé, 

hogyan tudnánk mélységesen élni ezen év kegyelmeivel. Két lehetőséget is említ ez a dokumentum (és ajánl is), 

mégpedig megtapasztalhatjuk az Isten irgalmasságát a kiengesztelődés szentségét, úgy hogy lelkileg nagyon 

felkészülünk rá, és tudunk irgalmassági cselekedeteket végezni. 

 Hogy kapcsolódik a kettő egymáshoz? Fontos megtapasztalnunk Isten irgalmas szeretetét a 

kiengesztelődés szentségében, szentség, amely gyógyulást, békét és örömet hoz. Csak miután az Isten irgalmas 

szeretetének a gyöngédségét átéltük, alig akkor fogunk igazi küldetését érezni, hogy ezt a nagyszerű ajándékot 

megosszuk másokkal, olyanokkal, akik lelki vagy fizikai szükséget szenvednek. 

 Hála telt szívvel az Isten bűnbocsánata iránt, az Irgalmasság Éve azt kívánja tőlünk, hogy legyünk mi is 

irgalmasok a körülöttünk lévőkkel szemben, főként az irgalmasság testi és lelki cselekedetiben.  

 Nagyon ismertek az irgalmasság testi cselekedetei: enni adni az éhezőknek, inni adni a szomjazóknak, 

öltöztetni a ruhátlanokat, befogadni a hajléktalonokat, a betegeket ápolni, a holtakat eltemetni. Krisztus már az 

apostolait figyelmeztette, hogy ismerjék Őt fel a szükséget szenvedőkben (Mt 25,40). 

 Talán kevésbé ismerjük az irgalmasság lelki cselekedetei, azonban ezek képesek egy új lendületet adni 

minden hitközösségnek: tanácsot adni a tanácstalannak, tudatlanokat tanítani, bűnösöket figyelmeztetni, 

vigasztalni a szomorkodókat, megbocsátani az ellenünk vétkezőknek, fohászkodni Istenhez élőkért és a 

tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Az első három megvalósításához elhatározás és tapintat szükséges. Az utóbbi 

hárommal pedig azt tanúsítjuk, hogy Krisztus követői vagyunk.  

 Ebben a Szentévben az remény éledt fel, hogy sok katolikus vissza fog találni az irgalmas Istenhez. Ezért 

is fordítjuk tekintetünket a Szűz Mária felé, ő aki a hit példaképe, hogy közbenjárjon minden kereső emberért. Az 

ő segítségével jussunk el az Isten bűnbocsátó kegyelmének felismeréséhez, és tudjunk magunk körül az isteni 

irgalmasságról tanúskodni, akár úgy, hogy jót teszünk, akár úgy, hogy szóban beszámolunk az életünk 

bekövetkezett isteni élményekről.  

http://www.magyarmisszio.info/


  Az isteni irgalmasságtól függetlenül, vagy mégis: A karácsonyi vásárunk sikerrel zajlott. 

Köszönetünket fejezzük ki az önkéntes munkatársaknak, a vendégeinknek és a vásárlóinknak. A tiszta bevétel 

meghaladja a tavalyit, számadatokat később közlünk. 

 Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki azoknak a híveinknek, akik már elküldték a 2015-ös évre szóló 

egyházi adományukat. Akik még továbbítani szeretnék adományaikat a 2015-ös évre, kérjük, szíveskedjenek a 

csekket 2016. január 15-ig eljuttatni hozzánk, feltétlenül 2015. decemberi dátumozással! Előre is köszönjük 

támogatásukat.   

 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
 

                                                                    CIBIAN Miklós 

                                                       franciaországi magyar főlelkész 

 

Programjaink a következők: 
 

• Január 8. (péntek): 20-kor –  Táncház 

• Január 9. (szo.): 16,30 – Gyerek néptánc 

•.Január 9. (szo.): 19,30-kor –  Jótékonysági hangverseny a Misszió javára a Szt. Erzsébet templomban (196, 
rue du Temple, 75003 Párizs). Belépő: 20 €, házaspároknak 30 €, tanulónak 5 €, 15 év alattinak ingyenes. 

• Január 16. (szo): 15-kor – Szentmise Lyonban (10 Avenue Edouard Payen, 69130 Écully). Mint minden 
évben, az idén is meglátogatjuk Fülöp Gergely atyát, együtt misézünk, utána egy kis agapé az Idősek Otthona 

valamelyik helységében.  

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

• Január 30 (szo.): 14,30-kor – Szentmise Nizzában (25. Bd Comte de Falicon, 06100 Nice Szent János 
evangélista templom). 

• Február 7. (vas.): Zenés farsangi bál (lásd mellékelt meghívó). 

• Február 27. (szo.): 16-kor – Szentmise Nancyban (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lès-Nancy – Szt. 
Teréz templom oratóriumában). 
 
  
                                    
 

Állandó programok: 
 

Minden hónap 2. vasárnapján, 12,30 órától: Hittan 

Minden hónap 3. vasárnapján: Biblia-óra (13-kor) 

Minden hónap 3. szombatján, 16 órától: Baba-mama klub 


