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Kedves Barátaink, 
 
A Notre-Dame székesegyházban keletkezett tűzvészre vonatkozó első közleményeket 
ismertetjük az alábbiakban : 
 
Élő kövek legyünk ! 
Az április 15-i, Nagyhétfő esti drámai tűzesettel egy időben kiadott közleményükben a 
francia püspökök együttérzésükről biztosították a főváros érsekét és híveit, valamint arra 
emlékeztettek, hogy minden keresztény ember élő kő Isten egyházában.  
.... „ A francia püspökök jól tudják, hogy a Notre-Dame székesegyház jelentősége túllép a 
fővároson, mert az a katolikus hit egyik legfőbb jelképe és egy olyan hely, ahol mindenki, 
hívő és nem hívő találkozhat a haza történetének fontos pillanataiban. A püspökök a 
Nagyhét kezdetén arra kérik a katolikus híveket, hogy legyenek mindinkább az Egyház élő 
kövei, akik Krisztus halála és feltámadása titkában élnek.”   
Párizs, április 15., Nagyhétfő éjjelén 
 
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek közleménye : 
Megrendülten értesültünk arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért 
tűzeset után most, a Nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának 
szentelt Notre-Dame lángokban áll. Szolidáris szeretetünkről biztosítjuk Michel Aupetit 
párizsi érseket és a francia katolikus közösséget. 
Hitet teszünk Krisztus irgalmas szeretete mellett, és megvalljuk reményünket, hogy a 
Mindenható Isten, aki a halálból feltámasztotta Krisztust, a mi közösségeinket is új életre, 
hitre és szeretetre támasztja.  
Budapest, 2019. április 15., Nagyhétfő, 22:02 
 
Ferenc pápa üzenete április 16-án 
Ma az imádságban egyesülünk Franciaország népével, várva, hogy a borzalmas kár 
miatt érzett szomorúság az újjáépítéssel reménnyé változzon.  
Szűz Mária, Miasszonyunk, könyörögj érettünk ! 
 
„A Notre-Dame székesegyház jelentős részét elpusztító tűz után veletek vagyok 
szomorúságotokban, és az egyházmegye híveihez, Párizs lakóihoz fordulok és 
mindenkihez Franciaországban. Ezekben a nagyheti napokban, amikor Jézus 
szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk, lelki közelségemről és 
imádságomról biztosítalak benneteket – olvasható Ferenc pápa üzenetében. – Ez a 
katasztrófa súlyosan károsította a történelmi épületet. De meggyőződésem, hogy a 
tűz nemcsak egy épületet sújtott, hanem egy nemzeti szimbólumot is, mely kedves a 
párizsiak és a franciák számára, bár világnézetük sokféle. A Notre-Dame a közös 
emlékezethez tartozó építészeti kincs, mely számos nagy esemény helyszíne, és 
tanúja a városban élő katolikusok hitének és imádságának. 
Kifejezem nagyrabecsülésem a tűz oltásában közreműködő tűzoltóknak munkájukért 
és bátorságukért, és kívánom, hogy a Notre-Dame székesegyház az újjáépítés és 
mindenki mozgósításának köszönhetően legyen ismét gyönyörű kincs a város 
szívében, az építők hitének jelképe, az egyházmegye anyatemploma, Párizs, 
Franciaország és az emberiség építészeti és szellemi öröksége. 
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Ezzel a reménnyel szívből adom apostoli áldásomat a francia püspökökre, az 
egyházmegye híveire, továbbá Isten áldását kérem Párizs és Franciaország lakóira” – 
zárta üzenetét Ferenc pápa. 
 
A Misszió hívei nevében egy 150 eurós csekket küldtünk a Notre-Dame székesegyház 
restaurálásához adományként a Fondation du patrimoine címére, ez a hivatalos 
adománygyűjtő szervezet (153 bis, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine). 
Tel. : 01.70.48.48.00 – E-mail : supportdon@fondation-patrimoine.org 
 
KÖVETKEZKÖVETKEZKÖVETKEZKÖVETKEZŐ    SZENTMISÉKSZENTMISÉKSZENTMISÉKSZENTMISÉK    
 
Május 31-től június 3-ig, péntektől hétfőig   

Petkó Tamás, szekszárdi atya lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
harmadik kiküldött plébánosa 
Szombat 17 óra :     Előadás Mária, a magyarok Nagyasszonya tiszteletéről 
                              az egyházban és litánia, utána batyus vacsora 
Vasárnap 11 óra :     Szentmise és Anyák napi ünnepség, (a magyar iskola kisdiákjaival) 
                              közös ebéd, utána Könyvfesztivál (a program változhat !) 

 
Június 28-tól július 1-ig, péntektől hétfőig   

Cseh Péter Mihály, nagydorogi plébániai kormányzó lesz a Magyar Katolikus  
Püspöki Konferencia negyedik kiküldött plébánosa 
Szombat 17 óra :     Kötetlen beszélgetés az atyával, rövid szentmise 
                              utána batyus vacsora (a program vàltozhat !) 
Vasárnap 11 óra :   Hálaadó szentmise Te Deum, közös ebéd 
    

PPPPROGRAMOK ROGRAMOK ROGRAMOK ROGRAMOK     
• 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    
 

• Könyvfesztivál sok, értékes könyv árverésével (meghívó mellékelve) 
Június 2-án, vasárnap, 14 órakor Petkó Tamás atya részvételével  
Minden eladott könyv ára a Misszió költségeihez jelent támogatást 
Kapukód : 38 B 54 
 

HHHHíREINKíREINKíREINKíREINK    
• Kitüntetés 

Trócsányi László, a magyar igazságügyi miniszter, Budapesten, az 1848-49-es  
forradalom és szabadságharc 171. évfordulója  alkalmából rendezett ünnepségen sok 
kitüntetést adott àt, többek között a Sulyok Dezső Emlékérmet is. A kitüntett a 
mindannyiunk által tisztelt és szeretett LEH Tibor-Louis, a LEH ügyvédi iroda 
ügyvédje. Gratulálunk Tibornak és ügyvédi munkájához további sok sikert kívánunk.  

• Köszönetek 
Köszönjük Carroy Erzsébetnek és Jankovich Ágnesnek, hogy vállalták két vasárnap a  
büfé magyaros ebédjének elkészítését. Köszönetet mondunk a hatékony 
közreműködésért Thomas Erzsébetnek is. Tiszta bevétel a Misszió javára : 180 euró. 
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• Kiss Ulrich atya utólag Budapestről e-mailben is gratulált a színvonalas és 
hangulatos Versfesztivál programjához. Köszönjük Gonthier Annának a szervezést, 
és a résztvevőknek a lelkes közreműködést. Jövőre is számítunk az Erdélyből és 
Magyarországról küldött költeményekre.  
 

• Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie 
Sebastien Waeffler atya, a Sainte Elisabeth de Hongrie templom plébánosa, 
kérésünkre megáldotta az idei húsvéti gyertyánkat, és imádkozott a magyar hívekért 
Nagyszombaton. A gyertyát kiállítjuk a kápolnában, és meggyújtjuk minden 
vasárnap. Ezzel is kifejezzük a feltámadt Krisztusba vetett hitünket, és azt a 
reményünket, hogy a magyar Egyház rövidesen rendezi a Misszió helyezetét.  

 
• Kéket csak kékfestőtől 

A karácsonyi vásárunkon minden évben nagy sikere van a kékfestő anyagra nyomott 
naptáraknak, kötényeknek, stb. Örömmel fogadtuk a Magyarországról kapott hírt, 
miszerint a kékfestés hagyománya felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség 
reprezentatív listájára. Az UNESCO-jelölést Magyarország, Németország, Ausztria,  
Csehország és Szlovákia közösen nyújtotta be, amit a bizottság elfogadott. 
Magyarországon öt műhely működik, amelyek termelnek is, Szlovákiában két, 
Csehországban és Ausztriában három-három, Németországban viszont tíznél több 
kékfestőműhelyt tartanak számon. Gratulálunk népi iparművészeinknek az 
elismeréshez, és ezekután még nagyobb lelkesedéssel és szeretettel várjuk a 
vásárlókat a következő karácsonyi vásárunkra. 
   

HíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINK 
• A büfé működtetéséhez továbbra is 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 : május  11. és 25. 

                                                                                  kezdés 14:30 órakor 

    
HALOTTUNKHALOTTUNKHALOTTUNKHALOTTUNK    
Agnès d’ESZLARY de TISZAFÖLDVAR értesítette a Missziót, hogy szeretett testvére,               
Dr Alexandre d’ESZLARY de TISZAFÖLDVAR az örök hazába költözött 2019. március 2-án, 
83 éves korában. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Akik ismerték, szeretettel 
megőrzik Alexandre emlékét. Nyugodjék békében. 

    
A PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUK L KAPTUK L KAPTUK L KAPTUK     

• Baráti hétvége az idős plébánosok megsegítésére   
május 18-án és 19-én a Marie-Thérèse Ház parkjában 
(Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, Paris 75014) 
Sok szép stand, bolhapiac, gyerekfoglalkozás várja a híveket. 
Vasárnap 11 órakor André Vingt-Trois, Párizs emeritus érseke celebrálja a 
szentmisét. Adományokat csekken lehet küldeni a következő cím javára :  
Les Amis de la Maison Marie-Thérèse. 10, rue du Cloître Notre-Dame, 75004 PARIS 
 

 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


