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Kedves Magyar Testvérek! 
 

Pontosan három évvel ezelőtt elkezdtem megírni az első körlevelet, és a bemutatkozásomat 

tartalmazta. Most, három évvel később egy elköszönő levelet írok meg. 2013-ban megkaptam a 

Párizsi Magyar Misszióba szóló plébánosi kinevezésemet, amely, párizsi szokáshoz híven három 

évre szólt.  

Ez esztendő elején nem fejeztem ki a megfelelő egyházi elöljárók felé a meghosszabbítási 

szándékomat, így e nyár végén ez a megbízatás véget ér.  

 Sok szempontból három gazdag esztendő a Magyar Misszióban töltött idő, amiért hálás 

vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért, utána pedig mindazoknak, akik ezt az időszakot a 

Magyar Misszió és magam számára gazdaggá tették. Köszönet az önkénteseknek, akik Párizsban 

tevékenykedtek a Misszió érdekében!  

 Sok szeretettel gondolok a vidéki magyarokra, akik kedvességgel és segítőkészséggel 

fogadtak és segítettek abban, hogy a magyar nyelvű szentmisék folytatódjanak (Lyon, Grenoble) 

vagy újra induljanak (Nizza, Nancy). És nem tudom elfelejteni azokat a kedves családokat, akik 

meghívtak országszerte, és akár a szállás lehetőségét is felajánlották. Isten fizesse mindenkinek 

jóságát százszorosan, és kísérje útját. Ugyanakkor imádkozzunk, hogy a Magyar Missziónak 

alkalmas papja legyen az elkövetkezendő években!  

   
 

Lelkipásztori üdvözlettel: 

Cibian Miklós 

franciaországi magyar főlelkész 

 

Programjaink a következők: 
 

• A nyári szabadságolás időszakában (augusztus) a Magyar Misszió zárva lesz. Minden indul 

újra szeptember első vasárnapjával, szeptember 4-én.  

• Szeptembertől újra indul a Magyar Iskola. Ez egy olyan lehetőség, ahol Franciaországban élő 

magyar származású gyermekek az irodalmi magyar nyelvet, ill. a nyelvtani szabályokat 
elsajátíthatják. Ha valaki gyermekét szeretné beíratni, várjuk szívélyes jelentkezését (7-14 éves 
korosztály). Első időpontok: szeptember 10. és 24., du. 2 órától 4 óráig. 

• Szeptember 17. (szo.): Rákóczi ünnepség Yerres-ben. 

  

http://www.magyarmisszio.info/


 
Perselybevételeink:  
Párizs: 1. vasárnap: 88,31 €                             Nancy: június 11.:       105,63 € 
            2. vasárnap: 66,20 €                              
            4. vasárnap: 58,80 € 
 
ERRATUM: Hálával tartozunk Czirák Erzsébetnek, aki a Majális-bált megszervezte, és amely 
nagyon sikeresnek bizonyult, szervezésére, létszámára és hangulatára nézve. A bál tiszta 
bevétele a Magyar Misszió számára: 2.000 € (a múlt hónapban hiba csúszott az összeg 
kiszámolásában, most közöljük a helyeset). A Jóisten fizesse meg neki százszorosan! 
 

Keresztelés: Geymond-Tóth Dan Imre Mátyás (Grenoble) 

                                                                                                                                                                                 


