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Kedves Barátaink! 

 

In memoriam Fülöp Gergely atya (1926-2016) 

A honlapunkat olvasva már értesültek a szomorú hírről. 2016. december 2-án, 91 éves korában elhunyt 

Fülöp Gergely, a dél-franciaországi magyarok lelkipásztora. 1951 óta rendületlenül látta el a magyar 

menekültek lelki gondozását. Geri atya, ahogy a délfranciaországi hívei nevezték, nagy lelki támaszt, 

segítséget jelentett az 1956-ban Franciaországba került magyaroknak is. Rendkívül aktívan tartotta 

össze a nagyobb városokban élő honfitársaink közösségét, szentmiséket tartott Lyonban, Grenoble-

ban, Nizzában, Montpellier-ben és a legtávolabbi Toulouse-ban is, zarándoklatokat szervezett, 

szívügyének tekintette a magyar fiatalok lelki gondozását. 66 évvel ezelőtt szentelték pappá. Magyar 

hívei felé a lelkipásztori szolgálatot példaértékű elhivatottsággal, magyarságában elkötelezetten 

gyakorolta hosszú évtizedeken keresztül. Végakarata szerint szülőfalujában, a Heves megyei Abasáron 

helyezték örök nyugalomra. Párizsi magyar közösségünk részvéttel osztozik dél-franciaországi 

barátaink szomorúságában, szeretettel megőrizzük Gergely atya emlékét. Nyugodjék békében!  

 

Karácsonyi vásár   

A hagyományos karácsonyi vásárunkat december 2-4. között rendeztük meg. A kiváló hangulatban 

töltött három nap szép eredménnyel zárult. 

Köszönetünket fejezzük ki:  

         - Károlyi György nagykövet úrnak az értékes segítségéért, 

         - Székely Jánosnak, a párizsi magyar nagykövetség szakácsának, aki gasztronómiai remekeivel   

           és kedves jelenlétével is hozzájárult a vendéglátás sikeréhez, 

         - minden önkéntes segítőnknek, akik fáradtságot nem kímélve lelkesen dolgoztak, sőt voltak,  

           akik most először kapcsolódtak be ebbe a nemes feladatba,  

         - minden látogatónknak, akik jelenlétükkel és vásárlásaikkal is támogatták közösségünket. 

Bruttó bevétel: 21305,32 euró, a kiadások levonása után: 

Nettó bevétel:     9334,24 euró. 

 

Xavier Rambaud atya szentmiséje 

December 11-én a Misszióban szép számban vettek részt a párizsi hívek az érseki helynök, Xavier 

Rambaud atya által celebrált szentmisén. A magyar iskola kisdiákjai versekkel és énekekkel 

köszöntötték a mise után érkező Mikulást. Köszönjük az önkéntes tanárok hatékony munkáját és a 

szülők rendszeres megjelenését.  

 

2017. január 15. 

Az egyházi adományok beküldési határideje, ha még nem küldték volna el a csekket. Az ADP 

(Association Diocésaine de Paris) csak a Misszióba január 15-ig beérkezett csekkek után tudja 

kiadni a 2016-os adókedvezményhez szükséges igazolást. 

Ez a határidő vonatkozik az Életünk havilap előfizetésére is. A jövőben csak a 26 eurót 

befizetőknek tudjuk kiküldeni az újságot.  
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Magyar iskola  

Az idei foglalkozások:  

január 14. és 28.; február 25.; március 11. és 25.; április 22.; május 6. és 20.; június 3. és 17.  

Minden kisdiákot szeretettel várunk a szüleikkel együtt.                     

 

P R O G R A M J A I N K  

 

Január 8-án, vasárnap délben: Szeretetvendégség 

Január 14-én, szombaton 17 órától gyerektáncház, 19 órátol felnőtt táncház 

Február 26-án, vasárnap: hagyományos farsangi bál - a meghívókat februárban küldjük el. 

 

H Í R E I N K 

 

Magyar Intézet 

A párizsi Balassi Intézet igazgatója, Havasi János úr énekkar alapítását tervezi. Ehhez a Misszió 

híveiből is örömmel vár minden jelentkezőt. 

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 01.43.25.26.07  

 

A Misszió 90 éve 

A meghirdetett irodalmi pályázatunkra továbbra is várjuk az emlékeket megörökítő munkákat. A 

pályázat feltételei megtalálhatók honlapunkon. 

Beküldési határidő: 2017. március 31.  

Az évforduló méltó megünnepléséhez a további programok előkészítése folyamatban van.  

 

Halottunk 

2016. november 12-én elhunyt Zolnai Ilona Gizella (1942-2016). Nyugodjék békében!  

 

Büfé 

Januártól a büfé minden vasàrnap 12 órától továbbra is ízletes, magyaros ételekkel várja vendégeinket. 

Jó alkalom ez, hogy barátainkkal találkozzunk.  

 

Köszönet 

Az év végén számtalan jókívánság érkezett levélben és telefonon a Misszióba. Örömmel és köszönettel 

vesszük ezeket, mert bizonyítjàk, hogy összetartó közösséget alkotunk és barátaink figyelemmel 

kísérik munkánkat a jelenlegi nehézségekkel együtt.   

 

Szentmise 

Továbbra is kérjük párizsi és Párizs környéki barátainkat, hogy aki teheti, a Misszió mellett lévő Saint-

Martin-des-Champs plébánián vegyen részt vasárnaponként 11 órakor a szentmisén. Természetesen ez 

ideiglenes megoldás addig, amíg nem találjuk meg azt az elkötelezett magyar plébánost, aki a 

Franciaországban élő összes magyar honfitársunk lelkipásztori szolgálatát ellátja.   

Az ünnepek előtt Magyarországról üzenetet kaptunk arról, hogy konkrét ígéretek hangzottak el « a 

franciaországi hitélet rendezését illetően ». Egyelőre várjuk ennek eredményét.  

 

MINDEN BARÁTUNKNAK JÓ EGÉSZSÉGET, ÁLDOTT, BOLDOG  

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KIVÁNUNK! 

 

 

Sok szeretettel és imával,  

 

                                                                                                 az Egyháztanács tagjai  


