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Kedves Barátaink ! 
 

TALÁLKOZZUNK JÉZUSSAL BUDAPESTEN TALÁLKOZZUNK JÉZUSSAL BUDAPESTEN TALÁLKOZZUNK JÉZUSSAL BUDAPESTEN TALÁLKOZZUNK JÉZUSSAL BUDAPESTEN     
 
Már hírt adtunk arról, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020. 
szeptember 13. és 20. között rendezik Budapesten. Azonban csak kevesek által ismert, hogy 
ennek a rendkívüli eseménynek története Franciaországban kezdődik. Az eucharisztikus 
kongresszusok voltaképpeni kezdeményezője egy francia leány, Tamisier Mária Márta, aki 
1834-ben született Tours-ban.  A marmoutieri Szent Szív-apácák iskolájában nevelkedett, 
de nem lett a Szent Szív apácája. Lelkivezetője, az örökké mosolygó abbé, Eymard Péter 
Julián nagy hatást gyakorolt a fiatal lányra, aki mindenáron igyekezett  követni a tanítását, 
amely így hangzott : „Bárhogy lesz, ne feledje, hogy az Oltáriszentségnek fel kell ragyognia 
az egész világon !” 
A politikailag zűrzavaros kor kezdetén, 1873 nyarán Tamisier Márta tanúja volt annak a 
megrendítő jelenetnek, amikor 60 francia képviselő és a hívők ezernyi tömege ünnepélyesen 
felajánlotta Franciaországot az isteni Szívnek, és megszületett a döntés, hogy felépítik a 
szent Szív templomát, a Sacré Coeur bazilikát. Ekkor fogant meg Tamisier Márta lelkében  
az a gondolat, hogy az Oltáriszentségben személyesen jelenlévő Krisztust a társadalom 
királyaként és megváltó forrásaként kellene elismertetni. Ennek érdekében Márta 
mindenfelé szervezkedett, írt és lelkesített, röpiratban is terjesztette eszméjét : „A 
társadalom megmentése az Oltáriszentség által” cimmel. 1875 májusában már öt püspök 
elnöklésével, s 50 ezer hívővel eucharisztikus zarándoklat sereglett össze Douaiban. Ezen 
határozták el, hogy minden évben nemzeti eucharisztikus zarándoklatokat szerveznek, s azt 
külön kongresszussal fogják bezárni. Számtalan szervezési nehézség után végre XIII. Leó 
pápa áldását adta a tervre, hogy létrejöhessen az első nemzetközi kongresszus. Ezt 1881. 
július 28-án rendezték meg Lille-ben. Részt vettek rajta Nyugat-és Közép-Európa 
valamennyi államának, sőt Mexikónak és Chilének a küldöttei is.  
Tamisier Mária Márta, mihelyt tervei teljesülését biztosítva látta, egyszerre szerényen 
háttérbe vonult. Még huszonegy kongresszuson vett részt, mindegyiken ott volt, de sohasem 
szerepelt többé. Meghúzódott az ájtatos és hódoló tömegben. 1910. június 12-én halt meg. 
Azóta négyévenként más-más helyszíneken hirdetik meg a kongresszust. Erre előadásokkal 
készülnek, sok közös imát tartanak, és szentségimádáson vesznek részt a hívők.  
1938-ban Budapesten rendezték meg az Eucharisztikus Világkongresszust, és 2020-ban 
ismét a magyar főváros lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus otthona. Ennek 
a világméretű eseménysorozatnak a jelmondata : „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 
87,7), azaz az Eucharisztia keresztény életünk és küldetésünk forrása.  
(részletek dr Bíró Bertalan : Az eucharisztikus világkongressusok története c. munkájából) 
      
PROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓ    
 

• 2020. január 12-én, a szentmise után lakásszentelés az első emeleti szolgálati 
lakásban. Kérésünkre Benoist de Sinety atya és Pierre Clermidy atya felelevenítik ezt 
a szép katolikus szertartást (l. alább). Az új esztendei lakásszentelés ajtó-felirata : 
„Christus mansoniem benedicat” – Krisztus áldja meg ezt a házat, ezt a hajlékot : 
20+C+M+B+20.  
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• Párizs Érseke gyerekeknek rajzpályázatot hirdetett. Témája : „Rajzold le nekem a 

Notre-Dame-ot” (l. alább) 
 

• Március 5-én, csütörtökön, 20 órakor, Hadady László, oboaművész, és Gődény 
Márta, zongoraművész, zenész barátaik közreműködésével  Beethoven műveiből ad 
jótékonysági hangversenyt a Misszió javára a Balassi Intézetben   (92 rue Bonaparte, 
75006 Paris). 2020-ban ünnepeljük Beethoven születésének 250. évfordulóját. 
 

• Mellékeltük az 52. Eucharisztikus Kongresszus francia nyelvű prospektusát. Ebben 
megtalálható a  programsorozat, a regisztrálási lehetőség és az ezzel járó költségek. 
Aki baráti körben terjeszteni szeretné a kongresszus hírét, és szüksége lenne még 
francia prospektusra, szívesen postázzuk a megadott címre. 

  

A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE    
 
Január 12-én, vasárnap, 11 óra 

Benoist de Sinety, püspöki helynök lesz a vendégünk. Benoist atya, aki a Párizs északi 
kerületeiben lévő katolikus közösségek felügyelője, örömmel érkezik hozzánk, hogy 
megismerje a magyar híveket, mert eddig még nem volt alkalma a pasztorális látogatásra 
rendkívül sokrétű elfoglaltsága miatt. Ezen a vasárnapon nagy szeretettel várjuk vissza 
Pierre Clermidy, jezsuita atyát is, aki koncelebrál. A szentmise után a két atya megtartja 
az új esztendei  lakásszentelést. Ünnepi ebéd a büfében.  

 
Január 26-án, vasárnap, 11 óra 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiküldött Dr Korzenszky Richárd 
bencés atya a Tihanyi Apátságból celebrálja a szentmisét, ebéd és Galette des Rois  

 
Február 2-án, vasárnap, 11 óra 

Ismét Dr Korzenszky Richárd bencés atya a Tihanyi Apátságból celebrálja a 
szentmisét, utána az atya rövid előadást tart, ebéd  
 

HHHHíREINKíREINKíREINKíREINK    
 

• A büfé csak a szentmisék napján várja a vendégeket. Más vasárnapokon a Misszió 
zárva van. 

 

• Varga Gabriella, újságíró,  értesített bennünket, hogy a párizsi Sík Sándor 
megemlékezésről megjelent további két beszámoló, az egyik a Miskolcon szerkesztett, 
de országos Új Misszió c. folyóiratban, a másik pedig a torontói Kalejdoszkóp 
kulturális folyóiratban. Ez végiglapozható az alábbi mellékletben : 
https://issuu.com/kalejdoszkop/docs/kalejd2019covernovdecember 
 

• A hagyományos karácsonyi vásárunk kiválóan sikerült. A standok bő 
árúválasztékkal várták a vásárlókat, a büfé változatos specialitásokkal, gyors és 
kedves kiszolgálással  remekelt. Köszönjük Károlyi György nagykövet úr támogatását 
és Bíróné Gulyás Katalin konzul asszony látogatását.  
Köszönjük, hogy a három nap alatt, és a vásárt követően a kápolna rendbehozásakor 
is, valamennyi önkéntes közreműködő lelkesen helytállt, különösen örültünk a 
fiatalok segítségének. Köszönjük a tárgyi és könyvadományokat, amelyek 
gazdagították a standok kínálatát, és végül köszönjük minden vendégünknek, hogy 
velünk ünnepeltek.  
A tiszta bevételt a mellékletünk tartalmazza. Ebből kitűnik, hogy a bruttó bevétel a  
tavalyihoz képest emelkedett, és az idei kiadásunk valamivel kevesebb volt, mint a 
múlt évben, tehát a nettó bevétel is több. A lényeget azonban ne a számokban 
keressük, hanem abban, hogy minden nehézségünk ellenére nagyszerű hangulatban  
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fogadhattuk vendégeinket és barátainkat. Ez is bizonyítja, hogy rendkívül összetartó, 
elkötelezett közösséget alkotunk, és mindannyian azon fáradozunk, hogy ez a 92 éve 
Párizs közepén fennálló intézmény továbbra is befogadó Magyar Katolikus Misszió 
maradjon.    

 

• A Misszió a jövőben is termet biztosít a „KABÓCA Egyesület” néven  bejegyzett 
magyar iskola működéséhez kéthetenként, szombaton délután, 14:30 órai kezdettel  
(Kapukód : 38 B 54). A második félév időpontjai a következők :  

 
� január 11 és január 25  
� február 8 : farsang a Párizsi Magyar Intézetben a Belvárosi betyárok 

együttes fellépésével és február 29 
� március 7, március 15. vasárnap, a szentmise után ünnepi megemlékezés                                 

és március 28 
� április 25 
� május 16  
� június 6 

  
 

    „ÉLETÜNK” „ÉLETÜNK” „ÉLETÜNK” „ÉLETÜNK” ELELELELŐFIZETÉSFIZETÉSFIZETÉSFIZETÉSEEEE    ÉS ADOMÁNYÉS ADOMÁNYÉS ADOMÁNYÉS ADOMÁNY    
    
Köszönjük a beérkezett előfizetéseket, továbbra is biztosítjuk az Életünk újság postázását.  
Köszönjük a Misszió fenntartási költségeinek fedezésére küldött adományokat  is. A 2019. 
évi pénzügyi beszámolót egy későbbi körlevelünkben közöljük 
    
A A A A     PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
 
2020. január 11., 16:30 óra : A Szent Genovéva év megnyitása 

• A párizsi Egyházmegye ebben az évben emlékezik meg Genovéva születésének 1600. 
évfordulójáról. 420 körül született az akkor Nanterre-nek nevezett  faluban, és 512 
körül hunyt el Párizsban, a mai Pantheon helyén emelkedett templomban helyezték 
örök nyugalomba. Párizs védőszentje. Az ünnepi vesperáns helyszíne a Saint Etienne 
du Mont templom. Innen körmenet indul Szent Genovéva monumentális szobrához   
(Pont de la Tournelle, 5. ker.). Párizs érseke itt nyitja meg a Szent Genovéva évet. 
Aki teheti, vegyen részt ezen az ünnepélyes körmeneten. 

 
Szent Genovéva szellemében egy éjszaka, január 25-től, szombat estétől,  január   
26-ig, vasárnap reggelig, nyitva maradnak a párizsi templomok, és  egy éjszakára 
menedéket nyújtanak, meleg ételt, reggelit kínálnak az utca szegényeinek, azoknak, 
akiknek  nincs hova menniük. Ez az egy éjszakai nyitvatartás azt jelképezi, hogy a 
plébániák egész éven át nyitott kapukkal várják a rászorulókat. Az egész évi program 
a következő sajtótájékoztatóban olvasható : Ouvrir le communiqué de presse 

 
„Rajzold le nekem a Notre-Dame-ot” 

• 2019. október 15-én, Michel Aupetit, Párizs Érseke felhívást intézett a franciaországi,  
és a világ valamennyi gyerekéhez.  
Kéri, hogy vegyenek részt a meghírdetett rajzpályázaton, amelynek témája : „Rajzold 
le nekem a Notre-Dame-ot, úgy ahogy ismered, vagy úgy, ahogy elképzeled a 
templomot”. 
A legjobban sikerült rajzokat rányomtatják az újjáépítésnél használt ponyvákra a 
tűzvész első évfordulójának alkalmából 2020. április 15-én. Egyes munkák 
nyomtatásban is megjelenhetnek az ebből az alkalomból készülő kiadványban. 
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A rajzokat 2020. március 1-ig kell beküldeni a következő címre : 
 
                  Opération „Dessine-moi Notre-Dame” 
                  Diocèse de Paris 
                  10 rue du Cloître Notre-Dame 
                  75004 Paris  
 
Reméljük, hogy a pályázók  között lesznek magyar gyerekek is, akiknek már előre is 
sikeres részvételt kívánunk. Várjuk az értesítést, és nagyon örülnénk, ha 
kaphatnánk egy-egy fénymásolatot a pályázatra beküldött rajzokról. Ezekkel mi is 
büszkén díszítenénk a kápolnánk falát. 
 
 

                    
            BOLDOG ÚJBOLDOG ÚJBOLDOG ÚJBOLDOG ÚJ    ÉVET KÍVÁNUNKÉVET KÍVÁNUNKÉVET KÍVÁNUNKÉVET KÍVÁNUNK    MINDENKINEKMINDENKINEKMINDENKINEKMINDENKINEK!!!!    

 
 
Sok szeretettel és imával,                              

                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


