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Kedves Barátaink, 
 
Bár a Missziónknak még mindig nincs állandó, kinevezett magyar plébánosa,  áprilisban 
gondoljunk mégis együtt a következő ünnepnapokra :  
 
A húsvét a keresztények legnagyobb és legfontosabb ünnepe, e napon ünnepeljük Krisztus 
feltámadását. A 40 napig tartó böjt húsvétkor ér véget, azaz a hústól való tartózkodás, 
innen származik az ünnep rendkívül kifejező magyar elnevezése is. A közel hathetes időszak 
virágvasárnappal zárul, és ugyanezzel a nappal megkezdődik a nagyhét. A virágvasárnapi 
szentmisén a lelkipásztorunk  megáldja a barkákat Jézusnak Jeruzsálembe való dicsőséges 
bevonulása emlékére. Néhány nappal kereszthalála előtt a nép Messiásként ünnepelte, és 
pálmaágakat, olajágakat lengetve köszöntötte.  
A szent hàrom nap (Sacrum Triduum Paschale) első napja nagycsütörtök. A keresztény 
hagyomány szerint nagycsütörtök az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Gecsemáné-
kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra.  Krisztus szeretete jeléül 
megmosta tanítványai lábát, és az utolsó vacsorán a kenyérben és borban adta nekünk a 
saját halálát és feltámadását : az áldozást, a szentmisét. Nagycsütörtök a gyász napja, mert 
nemcsak Krisztus egész szeretetét hordozza, hanem  magában hordozza Krisztus halálát és 
feltámadását is. Elnémulnak a harangok.   
Nagypénteken az Egyház Jézus kínszenvedésére, kereszthalálára és temetésére emlékezik. 
Hogy egyesüljünk Jézus szenvedésével, e napon szigorú böjtöt kell tartani, tilos a húsevés. 
A lényeg azonban, hogy különösen gondoljunk az értünk meghalt Jézusra, aki halálával 
szerezte meg nekünk az életet.  
Nagyszombat a csend napja : Jézus a sírban fekszik. E nap a húsvéti örömünnep kezdete. 
Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával  a 
reményt, a fény születését ünnepeljük. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a 
harangok Rómából. Másnap a vasárnapi szentmisén ünnepeljük Jézus-Krisztus 
feltámadását, a keresztény hitünk alapját.  
További gondolatokat tartalmaz a „40 jours pour revenir à Dieu” című mellékletünk 
 
Április 12-től 15-ig, péntektől hétfőig   

Kiss Ulrich, jezsuita atya lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia második 
kiküldött plébánosa, akit örömmel 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  
                                        Jelentkezés április 8-ig Gonthier Anna elérhetőségein 
                                        Szeretettel várjuk a gyerekek és az ifjúság verseit 
                                        is (a jelentkezési lapokat mellékeltük) 
PPPPROGRAMOK ROGRAMOK ROGRAMOK ROGRAMOK     
 

• Tojásfestés  
     Április 6-án szombaton, magyar iskola és tojásfestés a Misszióban 
     Jelentkezés : Györi Ágota, Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasnál, Tel. : 06.15.15.06.70 
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• Chartres-i kirándulás 

Május 25-én szombaton Carroy Erzsébet kirándulást szervez Chartres-ba, egész 
napos program. Vonattal v. autóval közelíthető meg. 
Vonat : a Montparnasse pályaudvarról indul 8:09 órakor 
Találkozás : 9:30 és 9:45 óra között Chartres-ban a katedrális előtt 
Aki autóval megy, jelezze, ha több személyt is el tud vinni 
A részletes programról tájékoztatást ad  
Carroy Erzsébet : Tel. : 06.28.35.11.65 vagy 01.47.35.57.58 
                           E-mail : carroy.erzsi@orange.fr    

HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    
    

• Köszönetek 
Köszönjük Czirák Erzsébetnek a Misszió  jótékony támogatását. Ő vállalta a március 
17-ei ünnepi ebéd teljes költségét és elkészítését. Segítségeinek is köszönetet 
mondunk a lelkes közreműködésért, és a büfé nagyszámú vendégének  kedves és 
gyors kiszolgálásáért. Czirák Erzsébet átadta a Misszió fenntartási költségeihez 
hozzájárulásként a büfé vasárnapi teljes bevételét : 665,00 eurót.  
   

• Köszönjük a magyar Nagykövetségnek és a Balassi Intézetnek, hogy megoldják a 
Missziónak adományozott könyvek egy részének a hazaszállítását. A könyveket egy 
budapesti antikvárium átveszi, felbecsüli, és az ellenértéket a Misszió számlájára 
átutalja, ami anyagi segítséget jelent a Misszió fenntartásához.  
 

• Feloszlott az „1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága” 
Az Emlékbizottság 2019. február 24-én tartotta meg rendkívüli közgyűlését. A 
közgyűlés döntése alapján az „1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar 
Emlékbizottsága” megszüntette aktivitását és feloszlott. Erről Sujánszky Jenő, az 
Emlékbizottság alapító elnöke, Bundik Lóránt, alelnök és pénztáros, és Szinyei 
János, főtitkár aláírásával készült értesítés. Ezt a márciusi körlevelünk 
mellékleteként közöltük. Az Emlékbizottság a feloszlása után a pénztárában maradt 
összeget, egy 1235,22 euró összegű csekkel átadta a Párizsi Magyar Katolikus 
Misszió támogatására, amit az Egyháztanács köszönettel elfogadott.  
 

• Sir András Schiff hangversenye 
A Cité de la Musique – Philharmonie de Paris (221, avenue Jean-Jaurès,                       
75019 Paris)  
2019. április 10-én, szerdán, 20:30 órakor a világhírű, magyar származású 
zongoraművész ad egyetlen zongoraestet a Cité de la Musique Pierre Boulez 
nagytermében. Bach, Beethoven, Brahms műveinek az egyik legkiválóbb kortárs 
előadója (II. Erzsébet, brit királynő emelte lovagi rangra) 
További információ : philharmoniedeparis.fr  

 
• Debrecen virágkocsival köszönti Ferenc pápát 

Debrecen Szent László virágkocsival köszönti Ferenc pápát Csíksomlyón. Papp László 
polgármester elmondta a február 22-én megtartott sajtótájékoztatón, hogy a 
kompozíciót az egyetem, a görögkatolikus, a római katolikus és a református egyház 
összefogásával készítették a 2019. június 1-jén érkező Szentatya fogadására. 
 

• Debreceni Nyári Egyetem 
A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei ifjúsági táborokat szerveznek július és 
augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre 
irányulnak, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek múltunkkal és 
értékhordozó tradícióinkkal.  



3 
 

 
 
 
Történelmi táborok : Éld át a múltat  - Honfoglalás kori tábor 
                               Magyarságismereti tábor – Interaktív nyári tábor 
                               Kossuth Lajos azt üzente ... - Interaktív nyári tábor 
További információ : debrecen@nyariegyetem.hu v. +36.52.532.594 

    
• Balassi Nyári Egyetem ösztöndíjpályázata 

Jelentkezhetnek a nyugati diaszpóra magyar származású fiataljai, illetve a magyar 
kultúra és Magyarország iránt érdeklődő nem magyar származású, külföldi 
állampolgárok.  
A pályázati felhívás megtalálható magyar nyelven :  
https://balassischolarship.kormany.hu/balassi-nyari-egyetem-2019 
 

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 

 
• Május 26-án, vasárnap a büfé zárva lesz. 
 
• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontjai, kezdés minden 
     alkalommal 14:30 órakor   
              április   6. és 13. (hittan lehetséges)  
              május  11. és 25. 

    
A PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUK L KAPTUK L KAPTUK L KAPTUK     
 
• Az Aide à l’Eglise en Détresse kérése – Mise az üldözött közel-keleti 

keresztényekért  
Az Aide à l’Eglise en Détresse szervezet felkérte Michel AUPETIT érseket, hogy tartson 
egy szentmisét az üldözött közel-keleti keresztényekért. A misét március 29-én 
18:15 órakor celebrálja az érsek a Notre-Dame Katedrálisban. A szertartáson az 
Aide à l’Eglise en Détresse képviseletében a keresztények helyzetéről tanúskodik 
Fridolin Ambongo, Kinshasa-i érsek, Théodore Mascarenhas, indiai segédpüspök és 
egy szíriai apáca. A szervezők kérik, hogy minden közösségből vegyenek részt a hívek 
ezen a szertartáson, azért hogy minél többen együtt imádkozzanak az üldözött 
keresztény testvérekért. Aki teheti, vegyen részt ezen a Notre-Dame Katedrálisban 
megtartandó szentmisén 
 

• Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie 
Sebastien Waeffler atya, a Sainte Elisabeth de Hongrie templom plébánosa, 
közösségünk barátja,  március 12-től àprilis 9-ig, minden kedden, este 20 órától 
Szentírási Beszélgetést tart baráti légkörben. A beszélgetés témája : Szent Jakab 
apostol levele. Az érdeklődő magyar híveket is szeretettel várja kedd esténként.  
 

MINDENKINEK MINDENKINEK MINDENKINEK MINDENKINEK     
ÁLDOTT , BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÁLDOTT , BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÁLDOTT , BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÁLDOTT , BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNKKÍVÁNUNKKÍVÁNUNKKÍVÁNUNK    
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


