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Kedves Barátaink, 
 
Márciusban minden vasárnap megtelt a kápolna a magyar nyelven celebrált szentmisén. A 
hívek szeretettel fogadták a Szlovákiából érkezett Maga Péter atyát,  a Rákoscsabáról jött 
Galambossy Endre atyát és a szegedi piarista Zsódi Viktor atyát. Igy megtarthattuk a 
hagyományos programjainkat és a húsvéti ünnepi nagymiséket is. 
 
A KÖNYVFESZTIVÁL március 4-én szép sikerrel zárult Maga Péter atya jelenlétében. 
Köszönjük az értékes könyvadományokat, nélkülük nem jöhetne létre ez a program, 
köszönjük Gonthier Annának a szervezést és az önkéntes segítők munkáját. Köszönet illeti 
a lelkes vásárlókat is, a 26 árverési csomagból 22 csomag új gazdára talált. A 
KÖNYVFESZTIVÁL tiszta bevétele a Misszió javára 404,00 € volt. Továbbra is örömmel 
várjuk a könyvadományokat. 
 
1848. március 15-re emlékeztünk az ugyancsak Maga Péter atya által tartott ünnepi misén 
március 11-én. Károlyi György nagykövet, Lengyel Zita főkonzul, Posgai András katonai 
attasé és Havasi János, a Balassi Intézet Igazgatója is részt vett ezen a megemlékezésen.  
 
Az idén a VERSFESZTIVÁL fővédnöke Zsódi Viktor atya volt, aki egy Weöres Sándor verssel 
is megajándékozott bennünket. Ismét kiváló hangulatban hallhattuk klasszikus és modern 
költőink műveit. Honlapunk hűséges olvasója, Cseke Józsefné megint elküldte kedvenc 
költeményeit Budapestről, és meglepetésként saját szerzeményével jelentkezett Plankó 
Emese. Köszönjük minden résztvevőnek a jelenlétét és a verseket. 
 
Március kimagasló eseménye volt az a jótékonysági koncert, amelyet Hadady László, a 
nemzetközi hírű oboaművész, a Misszió tagja rendezett művészbarátai közreműködésével a 
Magyar Katolikus Misszió javára. Mozart, Glinka és Beethoven műveinek kiváló előadását 
hallhatta a hozzáértő közönség a Balassi Intézet nagytermében. Köszönjük Havasi 
Jánosnak, az Intézet Igazgatójának a vendégszeretetét, Károlyi György, nagykövet jelenlétét 
és a közreműködők, Gődény Márta, Claude Faucomprez, Clélia Goldings, Jens Mac 
Manama kitűnő játékát. Az est tiszta bevétele a Misszió javára 655,00 € volt.   
 
Húsvét ünnepén, április 1-én, Zsódi Viktor atya tartotta a szentmisét. Homíliájában 
hangsúlyozta, hogy feltámadásával Krisztus nemcsak a sírt elzáró követ mozdította el, 
hanem azokat az akadályokat is le akarja bontani, amelyek bezárnak bennünket elgondolt 
számítgató világunkba. Ha engedjük, hogy Krisztus gyengédsége és szeretete irányítsák 
lépteinket, megvalósulnak reményeink. Ezt kívánta a párizsi híveknek is.  
 
Sok szeretettel fogadtuk közösségünkbe az elsőáldozó kisfiút, Molnár Rafael Andrást, 
aki ezen a szentmisén vette magához első alkalommal az Oltáriszentséget.  
A mise végén Viktor atya  megáldotta az ételeket, amelyeket szépen feldíszített kosarakban 
vittek ki az oltárhoz a hívek. A hagyományoknak megfelelően, volt itt sonka, kalács, bárány 
és más ételek. 
Az ünneplés a büfében folytatódott az ugyancsak hagyományos ételekből összeállított 
ebéddel. Köszönjük az ezt elkészítő önkénteseknek az elkötelezett, fáradtságot nem ismerő 
munkájukat. Hitünkben megerősítve, kiváló hangulatban ünnepeltük együtt ezt a Húsvét 
vasárnapot.  
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Mellékletben közöljük a 2017. évi pénzügyi elszámolást. Annak ellenére, hogy a 
magyar egyház még mindig nem gondoskodott az új vezető kinevezéséről, a Misszió 
jól működik, a hívek értékelik az Egyháztanács és az önkéntesek munkáját, 
összetartanak, és rendszeresen küldik az adományaikat. Az ADP-ben (Association 
Diocésaine de Paris) vezetett számlánkra az év folyamán több, mint 15000 € 
adományt küldtünk be, de a folyószámlánkra is érkeztek csekkek. Kérjük, hogy 
továbbra is tekintsék szívügyüknek a Misszió anyagi támogatását.  
 
Főleg azoknak a figyelmét hívjuk fel ennek a fontosságára, akik újabban kapcsolódtak 
be intézményünk tevékenységeibe. Köszönjük a támogatást. A könyvelés mindenki 
rendelkezésére áll az ügyeleti napokon : hétfő 11-18 óra és szerda 11-13 óra között.   
 
Áprilisi programok : 
 
Vasárnap 15-én 14 órai kezdettel újra elkezdődik a Filmklub. 
                         Érdeklődés : melinda.szinyei@gmail.com 
 
Vasárnap 22-én : Tavaszi zarándoklat a Sacré-Coeur Bazilikába  
                           Találkozás SZABÓ atyával 12:15 órakor a bejárattól jobbra a  
                           sekrestyéhez vezető folyosó előtt 
                           12:30 órakor ebéd a bencés nővéreknél 
                           14:00 órakor magyar nyelvű mise az egyik oldalkápolnában 
                           Az ebéd ára 15 euró. Foglalás ÁPRILIS 15-éig  
                           A csekket a Misszió javára kérjük kiállítani és a címére  
                           beküldeni   
 
Híreink  

• A Misszió büféje vasárnaponként ebédre várja a híveket kb. 12 órától. Szükségünk 
van önkéntes jelentkezőkre, akik egy-egy vasárnapi ebéd elkészítését vállalnák. 
Amikor nincs plébános, kb. 15 személyre kell főzni.  
Várjuk a jelentkezéseket : missioncatholique@orange.fr  

 
• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontja 14:30 órai kezdéssel :  

                          április 7. ; május 5. és 26. ; június 9. és 23.    
 

• A Café Bilingue Magyar szekciója hirdeti a következő kézikönyvet, amely kétnyelvű 
gyermekek neveléséhez ad hasznos útmutatást :  
Dr. CSISZÁR Rita : Kétnyelvű gyermeknevelés a mindennapokban – tanácsok, 
információk, történetek. Bővebb információ : www.multilingualkids.ch 
 

Halottunk  

Értesítést kaptunk, hogy elhunyt HOLLUBY Ágnes (1946-2018), aki évekig a Misszió 
tagja volt. Az  április 2-ai gyászszertartáson búcsúztak el tőle szerettei a Notre-Dame-
Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève, ortodox plébánián. Részvétünket fejezzük ki a 
hozzátartozóknak. Nyugodjék békében ! 
 

 
A MISSZIÓBAN VAN EGY KIVÁLÓAN MŰKÖDŐ TOLÓKOCSI. SZIVESEN ÁTADJUK EGY 
MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYNEK. 

 

 
Szeretettel,                       

                  
                                                                                         az Egyháztanács tagjai   

                            


