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Kedves Barátaink !      

 
A márciusi körlevelünk óta nagyot forult a világ. 
    
COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    
 
A meghirdetett szentmiséket és programokat le kellett állítanunk. A Misszió kápolnája 
egyelőre zárva marad, mint a Sacré Coeur Bazilika is, bár a többi templom kapuja nyitva 
áll. A szentmiséket a plébánosok a híveik nélkül celebrálják, és március 17-e óta szigorú 
kijárási tilalom lépett életbe a COVID-19 vírus okozta rendkívüli helyzet miatt. Egymással a 
kapcsolatot jelenleg csak telefonon és e-üzenetekkel tarthatjuk. Ebben a körlevelünkben 
megemlékezünk a különleges körülmények között beköszöntő nagyhétről, és továbbítunk 
néhány javaslatot a kommunikációs eszközökkel közvetített misékre vonatkozóan. Kaptunk 
Budapestről is kulturális programajánlatokat, ezek minden bizonnyal jó időtöltésnek 
ígérkeznek a kötelező szobafogságunk alatt.  
 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE     
 
A honlapunkon (www.magyarmisszio.info) közöltük Párizs Érseke                                      
Mgr Michel Aupetit és a francia püspökök üzenetét. Március 25-én Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén Urunk születése hírüladásának emlékét ünnepeltük. Ezen a 
kivételes napon az atyák lelki összefogásra és imádságra hívták a híveket. Az egész 
országban megszólaltak a harangok 19:30 órakor és tíz percig zúgtak, de nem azért, hogy a 
hívek a templomokba menjenek, hanem hogy szolidaritásunkat, közös reményünket 
fejezzék ki a járvány okozta vészhelyzetben. Aki tehette, az ablakába tett és meggyújtott 
gyertyával válaszolt a felhívásra. Ez a Lyonban már hagyománnyá vált cselekedet a 
reménység kifejezése, amely magában foglalja azt a határozott meggyőződésünket, hogy a 
fény felragyog a sötétségben !   
 

SZSZSZSZENTMISÉK ENTMISÉK ENTMISÉK ENTMISÉK AZ AZ AZ AZ OTTHONOTTHONOTTHONOTTHONUNKBANUNKBANUNKBANUNKBAN    
 
A II. Vatikáni Zsinat meghatározása szerint a mise a keresztény élet „forrása és tetőpontja”. 
Ebben a különös helyzetben, amikor nem járhatunk templomba, hála a modern 
technikának, a mise követhető a televízióban, a mobiltelefonon vagy a számítógépen. 
Azonban mindenképpen rá kell hangolódni. 
Az 5. kerületben levő Saint-Etienne du Mont templom plébánosa, Denis Metzinger atya hat 
jó tanáccsal látta el a híveit arra vonatkozóan, hogyan éljék meg otthonukban a közvetített 
misét. Ezek mindannyiunk számára hasznos támpontot jelentenek. Alább közöljük a kissé 
módosított javaslatokat :  
 

1. Válasszunk egy alkalmas időpontot. A misét nem úgy kell nézni, mint egy           
TV-műsort vagy egy filmet, hanem teljes szívvel és lélekkel át kell élni, részt 
kell venni benne. Az interneten találhatók időpontok. Például : 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-
kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket 
vagy : https://tv.catholique.fr 
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2. Kapcsoljuk ki a mobilokat, és kérjük meg a barátainkat, ismerőseinket vagy 

rokonainkat, hogy a meghatározott időpontban ne jelentkezzenek, ez az 
imádság ideje lesz. 

  

3. Helyezkedjünk el egy széken, hogy figyelmünket összpontosítani tudjuk (de ne 
süppedjünk bele egy kényelmes fotelba). 

 

4. Mielőtt a mise elkezdődik, készüljünk fel rá gondolatban, határozzuk el, hogy 
kiért vagy miért fogunk imádkozni a következő órában. 

 

5. Áldozáskor egy imát elmondva lélekben áldozzunk. (Elővehetjük az 
imakönyvünket is) 

 

6. Adjunk hálát az Úrnak, és ajánljuk védelmébe a járvány miatt nehéz 
helyzetünket, bezártságunkat. 

    
NAGYHÉT ÉS HÚSVÉTNAGYHÉT ÉS HÚSVÉTNAGYHÉT ÉS HÚSVÉTNAGYHÉT ÉS HÚSVÉT    
    
Párizs Érseke, Mgr Michel Aupetit üzenetéből idézünk :  
Az idén a plébánosok a híveik jelenléte nélkül, de rájuk gondolva fogják celebrálni a 
nagyheti és húsvéti ünnepeket. Ennek következtében Virágvasárnap, április 5-én nem lesz a 
közösség részvételével barkaszentelés, sőt egyetlen ágat sem szabad a templomban hagyni. 
A járvány megszüntével lehet majd utólag barkaszentelést tartani. 
 
A nagyhét szent három napja nagycsütörtökkel kezdődik. Mgr Aupetit a Montmartre-i 
Sacré-Coeur Bazilika előtt fogja áldását adni Párizs városára. 
 
Nagypénteken a keresztút imája, a vírus keltette járványra is válaszolva az 1. kerületi                
St Germain l’Auxerrois templomban hangzik el, amelyhez lélekben mindenki csatlakozhat, 
mivel a KTO televíziós csatorna közvetíteni fogja.  
 
Nagyszombaton a járványhelyzet miatt az esti vigília szertartását anélkül tartják a 
plébánosok, hogy meggyújtanák a tüzet. Meggyújtják azonban a húsvéti gyertyát, amelynek 
a fénye beragyogja a sötétséget. Lélekben ünnepelhetjük a plébánossal együtt húsvét 
örömét, Jézus Krisztus feltámadását. 
 

BUDAPESTRBUDAPESTRBUDAPESTRBUDAPESTRŐL ÉRKEZETT L ÉRKEZETT L ÉRKEZETT L ÉRKEZETT PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMAJÁNLAT AJÁNLAT AJÁNLAT AJÁNLAT     
 
Ingyenesen nézhető, letölthető kulturális tartalmak az otthoni karanténban eltöltendő 
időszakra, érdemes nézegetni : 
 
MTV archivuma  - magyar és idegen nyelvű (szinkronizált) filmek, régi kulturális felvételek 
az utóbbi évtizedekből: 
https://archivum.mtva.hu/m3/open  
 
Ingyenesen letölthető e-könyvek: 
https://www.papirontul.hu/e-konyv-adatbazis-1-0/  
 
 on-line múzeumok, színház-, opera- és cirkusz előadások a nagyvilágból: 
https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/online-is-elerhetove-tette-gyujtemenyet-a-
szepmuveszeti-muzeum/?fbclid=IwAR0zXBD0IVhShFVKZ7lR5uc-
zU_Q_mrylJr8J998GuXFSiu05H3vWG-ITio 

   
  Ingyenesen letölthető klasszikus filmek : 
  http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok 
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SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOKSZENTMISÉK ÉS PROGRAMOKSZENTMISÉK ÉS PROGRAMOKSZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK    
 
A jelenlegi helyzetben nem tudunk dátumokat meghatározni, de a honlapot rendszeresen 
frissítjük, és az aktualizált híreinket ott közöljük. (http://www.magyarmisszio.info) 

    
ÜZENET ÜZENET ÜZENET ÜZENET  
 
Tavaly március 15-én együtt ünnepeltünk a ferences Varga Kamill testvérrel, aki 
Szombathelyről érkezett hozzánk, és kitűnő citerajátékával is megörvendeztette 
közösségünket. A következő üzenetet küldte :  

 
Pax! 
Éppen egy éve voltam Párizsban. Érdeklődöm a magyar közösség tagjainak hogyléte felől.  
 
Itt jól megvagyunk. Kijárásári korlátozás lesz a hétvégén, misét sem tarthatunk... Közülünk senki 
sem beteg. Idősekre kell vigyázni, a kormány kérte, hogy maradjanak otthon. Több időssel 
találkoztam tegnap az utcán: virágot vásároltak... :) 
 
Mindenkit üdvözlök. 
 
Pax! fr. Varga Kamill ofm 
 
 

PILINSZKY PILINSZKY PILINSZKY PILINSZKY JÁNOS JÁNOS JÁNOS JÁNOS ::::    
    

HHHHarmadnaponarmadnaponarmadnaponarmadnapon 

És fölzúgnak a hamuszín egek,  

hajnalfele a ravensbrücki fák.  

És megérzik a fényt a gyökerek  

És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok,  

és megszünhetett dobogni szive -  

Harmadnapra legyőzte a halált.  

Et resurrexit tertia die. 

    
VÍRUSMENTESVÍRUSMENTESVÍRUSMENTESVÍRUSMENTES    JÓJÓJÓJÓ    EGÉSZSÉGET ÉS EGÉSZSÉGET ÉS EGÉSZSÉGET ÉS EGÉSZSÉGET ÉS     

    
ÁLDOTT ÁLDOTT ÁLDOTT ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNKHÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNKHÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNKHÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

 
 
Sok szeretettel és imával,     
         
                                                                                                 az Egyháztanács tagjai 


