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In memoriam Zsemla Margit nővér (1912-2016) 
 

Január 15-én, pénteken, búcsút vettünk Zsemla Margit nővértől, aki többek között, egy jelenlét volt a 

párizsi és a franciaországi magyar életben. 

1912-ben született Budaörsön sokgyermekes családban. 1927-ben édesapja meghal, kényszerül tanítónői 

tanulmányait megszakítani. 1930-ban Belgiumba kerül, ahol egy nyolcgyermekes család veszi őt pártfogásába. 

Rajtuk keresztül megismerkedik a Miasszonyunk Ágostoni Női Kanonokrend Kongregációjával, ahova 1932-ben, 

hivatalosan belép. Verneuil-ben kezdi a szerzetesrendi képzés időszakát, képzés, amely évekig fog tartani: 

beöltözés 1933-ban, ideiglenes fogadalomtétel Westgate-ben 1935-ben, valamint örökfogadalomtétel 1938-ban 

Hanoi-ban (Vietnám).  

Ezek után egy hosszú apostolkodás következik a párizsi medencében, többnyire a kongregáció két párizsi 

leányiskolájában (Cours des Champs-Elysées 17 évig és Notre Dame des Oiseaux 46 éven át).  

Ezen két intézményben, későbbi emlékezések szerint, tudta legjobban kamatoztatni a befogadó-, és 

embereket meghallgató készségét. Ittléte alatt, a portán, éveken keresztül fogadta az otttanuló leányokat, valamint 

családjukat, minden szívélyességgel, udvariassággal és kedvességgel, mindenki számára tartogatva egy mosolyt. 

Ez idő alatt kezd bekapcsolódni a Magyar Misszió életében, tevékenység, ami folytatódik a nyugdíjba 

menetele után is, amikor már vasárnaponként a volt francia diáklányai hozzák kocsival a magyar misére.  

2006-ban a közösség bezárja a párizsi házát, és Margit nővér Verneuil-be kerül. 2008 Karácsonyán Brunoy-

ban, a közösség zárdájában tölti az ünnepeket, és… ott marad. Noha idős nővérekből álló közösség ez, Margit 

nővér itt is megtartotta a lelki egyensúlyát és a kedvességét, próbált mindenre és mindenkire figyelni, szokásos 

mosollyal. Ott ünnepli századik életévét. Utána a betegség úgy fog erőt rajta, hogy elfelejt magyarul és franciául, 

már csak németül tud kommunikálni. Ebben az állapotban találtam én magam is, első találkozásunkkor 2014-ben. 

Élete utolsó szakaszában már nem kommunikált egyáltalán verbálisan, de egy kíváncsi és még élettel teli tekintettel 

figyelt a környezetére. 2016. január 8-án a Megváltó Isten magához szólította. Nyugodjék békében! 
 

 Lyon: 

 Január 16-án, a lyoni és a Grenoble-i magyar közösség a nyugdíjas lelkipásztorukat ünnepelte. Fülöp 

Gergely atya az idén lesz 90 éves, illetve 65 esztendeje annak, hogy a párizsi székesegyházban az Egri 

Egyházmegye számára pappá szentelték. Mindig sok szeretettel gondolnak rá azok a magyar hívek, akiket 

valamikor pasztorált. Ennek jele, hogy minden év januárjában a mise a Lyon melletti Marie-Thérése Otthon 

kápolnájában van a magyar szentmise. Az idei pedig különleges volt a dupla évforduló miatt. Szép számmal 

jelentek meg a Lyon és Grenoble magyarjai, hogy tiszteletüket mutassák az idős és már gyenge egészséggel 

rendelkező lelkipásztor iránt. A szentmisét agapéval zártuk, ahol szabadon lehetett Fülöp atyával beszélgetni.    
 

Lelkipásztori üdvözlettel: 
 

                                                                    CIBIAN Miklós 

                                                       franciaországi magyar főlelkész 

 

 

 

 

http://www.magyarmisszio.info/


Programjaink a következők: 
 

• Február 5. (szo.): 20-kor Táncház 

• Február 7. (vas.): Zenés farsangi bál. 
• Február 11. (csüt.): 20-kor – Magyar Intézetben jótékonysági koncert Böjte Csaba atya alapítványának 
számára. Böjte Csaba atya is vesz rajta részt. 

• Február 13.- 14. (szo.-vas.): Nagyböjti lelkigyakorlat Böjte Csaba atya vezetésével. Program: 
Szombat: 11-kor Böjte Csaba atya elmélkedése, előadása            Vasárnap: 10,30-kor gyónási lehetőség 

                  12,30-kor batyus ebéd (mindenki hoz, amit tud)                              11-kor szentmise 

                  14,30-kor kiscsportos beszélgetés                                                     14-kor beszélgetés az atyával (büfé)   

                  16-kor kávészünet 

                  16,30-kor Böjte Csaba atya elmélkedése 

                  17,30-kor gyónási lehetőség 

                  18-kor szentmise 

                  19-kor hideg vacsora 

• Február 20 (szo.): 16,30-kor Gyerek táncház 

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

• Március 10. (vas.): Könyvvásár 

• További táncházak: április 1., április 15., április 29., május 13., május 27. 

• További gyerek táncoktatások: április 2., április 16., április 30., május 14., május 28. 
                      

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 
 

Perselybevételeink: 

December: 

Párizs: 1. vasárnap: 127,85 € 

            2. vasárnap:   56,40 € 

            3. vasárnap: 244,80 € 

            24-én:            70,09 € 

            25-én:            80,25 € 

            4. vasárnap:  72,55 € 

Nancy: december 19.: 151,00 € 

Karácsony vásár: bruttó: 19.472 € 

                             nettó:  10.586 € 

 

 

Január: 

Párizs: január 1.:       42,00 € 

            1. vasárnap:   60,06 € 

            2. vasárnap:   82,20 € 

            3. vasárnap:   89,35 € 

Lyon: január 16.: 183,45 

2016. január 9-i jótékonysági hangverseny:  

bruttó: 735 €; nettó: 390 € (kiadás: 345 €) 

Köszönetünket fejezzük ki a Szt. Erzsébet Plébánia 

fel, valamint a kiváló zenészeknek a tomogatásért! 

             

 


