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Kedves Barátaink ! 
 
Pünkösd, az egyház születésnapja. Lényege, hogy a Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretetének 
végpontja, leszállt a földre és az apostolok megkezdték a térítést. E lépéssel lefektették az 
egyház alapjait, így lett az ünnep az egyház születésnapja. Az idén pünkösdvasárnap  
június 9-re esik, a húsvét utáni 50. napra. Egy ismeretlen szerző költeményével készüljünk 
a Szentlélek befogadására :  
 

Pünkösd 
 

A pünkösd jő – de meg nem érti titkát              Ha szívünket a Lélek át nem hatja,                 
A szív, amelyben még az Úr nem él ;                 hervadt virág csak minden ünnepünk, 
Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják                   hiába volt a szent karácsony napja, 
A kis virágok, zöldül a levél.                             a húsvét fénye föllángolt – s letünt, 
Mit ér, ha a természet újra éled,                       az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön, 
A föld örül, madárka énekel,                             értünk csak egyszer halt kereszthalált,   
De a szívünkben még az égi Lélek                     De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,      
Élet tavaszát nem költhette fel ?                       mert életet csak Isten Lelke ád. 
 
 
A magyarság egyetemes pünkösdi zarándokhelye a 16. század óta a csíksomlyói                      
Mária-kegyhely, amely az idén történelmi jelentőséget nyer.    
Június 1-jén Ferenc pápa tart szentmisét Csíksomlyón. Ez a katolikusok örömünnepe 
lesz, több százezer zarándok érkezik a helyszínre, miután a Szentszéki Sajtóiroda 
közölte, hogy Őszentsége, Ferenc pápa, apostoli látogatást tesz Romániában május 31-től 
június 2-ig. Ferenc pápa a második katolikus egyházfő, aki ellátogat Romániába, de az első, 
aki Székelyföldön is misét tart. Elsőként II. János Pál pápa járt Romániában 1999-ben, 
akkor ő csak Bukarestet kereste fel, Erdélybe nem jutott el. A Szentatya útját az idén úgy 
szervezték, hogy mind a görög katolikusok, mind a római katolikusok számára fontos 
helyszínek is beleessenek, így Ferenc pápa Csíksomlyó mellett a görög katolikus 
egyházmegye székhelyére, Balázsfalvára, valamint a moldvai katolikusok központjába, 
Jászvásárra is ellátogat, majd vasárnap Nagyszebenből indul vissza Rómába.  
A csíksomlyói pünkösdi búcsúra június 7-10. között kerül sor, amlynek mottója : „Ime az 
Úr szolgálóleánya” (Lk 1, 38). Az ünnepi búcsús szentmise június 8-án, szombaton délután 
12 óra 30 perckor kezdődik a Kis- és a Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben lévő 
Hármashalom oltárnál. Kísérje imánk a zarándokokat ! 
 
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 
(kapukód : 38 B 54)  az egyházban, és a Panamai Világifjúsági Találkozóról, ahol az atya  
                              a magyar fiatalok csoportjával vett részt. Batyus vacsora 
Vasárnap 11 óra :     Szentmise és Anyák napi ünnepség, (a magyar iskola kisdiákjaival) 
                                közös ebéd. A Könyvfesztivál elmarad, későbbi időpontban kerül  
                              megrendezésre !  
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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 
    

HHHHíREINKíREINKíREINKíREINK    
    

• Renoválási munkák    
    
- A kápolna bejárata felett lakó bérlők több beázást okoztak. A Bartalis cég vállalta a 

vizes vakolat leverését, és a helyreállítási munkákat a falak kiszáradása után. A 
biztosító értesítést kapott.  

 
- A párizsi Érsekség két építész szakértője megvizsgálta a Misszió által használt 

ingatlanokat, a kápolnát és az első emeleti papi szolgálati lakást. A megküldött 
beszámolójukban  megállapították, hogy a kápolna kialakítása több helyen nem felel 
meg az európai előírás követelményeinek. Kb. 40 ezer euróra becsülték a szükséges 
renoválási munkák költségét. Ez a beszámoló részünkről megbeszélés tárgyát fogja 
képezni az Érsekség illetékes szakosztályával. Döntéshozatalra ezután kerül sor. 
 

• Köszönet 
 
Czirák Erzsébet vállalta május 19-én a kiváló vasárnapi ebéd elkészítését, és 
gondoskodott arról, hogy a Misszió négy hűséges híve rendkívül kellemes, baráti 
hangulatban együtt ünnepelhesse születésnapját, az újabb tavasz érkezését. 
Köszönjük Erzsébetnek a fáradtságot nem ismerő közreműködést. A büfé teljes 
aznapi bevételét, 405 eurót,  átadta a Misszió támogatására.         

    
HíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINKHíRDETÉSEINK    
    

• A Portugáliai  Magyar Egyesület Ökumenikus Magyar Világtalálkozót szervez   
2019. október 26-27-28. között Fatimába 
 
„A II. világháború után Mindszenty bíboros imamozgalmával összefüggésben, a 
Portugáliába emigrált papokban született meg az a gondolat, hogy kellene létesíteni egy 
Magyar Kálváriát Fatimában, ami lelki gravitációs pontja lehetne a világban szétszórt 
magyarságnak, és egyúttal Mária közbenjárását is lehetne kérni, hogy a kommunizmus 
megszűnjön Magyarországon. Mindez összhangban volt a fatimai üzenetekkel. A 
kezdeményezés komoly összefogás eredményeként megvalósult: a fatimai püspök 1956 
nyarán kiadta az engedélyt a magyar kálvária létrehozására. Ezután nemsokkal leverték 
a forradalmat, ami további lökést adott;  1964-re elkészült a kálvária. Az ügy fő motorja 
Kondor Lajos atya volt, és a világszerte emigrációban élő magyarok adománnyal járultak 
hozzá az építéshez. Ma már életnagyságú bronz szobor áll Kondor Lajos atyáról 
Fatimában és táblák jelzik az adományozó magyar családok neveit”- írta az Egyesület 
vezetője. Hozzátesszük, hogy a hívek nevében a párizsi Misszió akkori vezetői is 
támogatták a kálvária létrehozását. 
 
Utazás egyénileg. További tájékoztatást ad : LUKACS Antoinett  
                           E-mail : antoinett@netcabo.pt 
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• 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 

    
A PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
    

• Rendkívüli relikviákat, többek között Krisztus Passiójának relikviáit a               
Notre-Dame székesegyház kincstárában őrizték az április 15-én  keletkezett 
tűzvészig. A párizsi Érsekség közölte, hogy ezeket a kincseket megmentették, 
biztonságba helyezték, és a Louvre gyüjteményébe kerültek, addig amíg 
visszatérhetnek eredeti helyükre, a Notre-Dame-ba.  

    
• A Francia Katolikus Püspöki Konferencia mellett működő La Pastorale des 

Migrants szervezet május 27-28. között tartotta országos konferenciáját, amelyen 
több meghívott előadó foglalkozott a migránsok problémájával egyházi és társadalmi 
szinten a különböző közösségekben tapasztaltak alapján. A kétnapos konferencia 
témája : „Franciaországi beilleszkedés – életbevágó folyamat”. 
A rendezvényen a Franciaországban működő valamennyi külföldi katolikus misszió 
képviselői is részt vettek, mi is jelen voltunk.  
   

 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


