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Kedves Barátaink ! 

 

A Magyar Katolikus Misszió Egyháztanácsának tagjai továbbra is minden intézkedést megtesznek azért, hogy ismét 

kinevezett magyar plébános vezethesse a Missziót. Ebben a még mindig rendkívüli helyzetben azonban két 

különösen fontos kéréssel fordulunk minden támogatónkhoz:  

 

Most feltétlenül be kell bizonyítanunk, hogy a magyar közösség összetart és együttműködik. Ezért mindenkit 

kérünk, tekintse szivügyének a következő, kiemelt fontosságú programokon való megjelenését: 

 

• November 13. vasárnap 11h: 

A Sainte-Elisabeth de Hongrie plébánia Árpádházi Szent Erzsébet ünnepi nagymiséje, magyarul koncelebrál 

Dr. HERDICS György apát úr (meghívó mellékelve) 

 

• November 26. szombat: adventi koszorúkészítés a Misszióban 

 

• November 27. vasárnap: Advent 1. vasárnapján közösségünk a Sacré Cœur bazilikában ünnepel. 

Program: 12h30 ebéd (13 €, 8 €/14 éven aluliaknak) 

                14h a bazilika bemutatàsa egy bencés növér àltal (kb. 1 óra) 

                Szentmise magyar nyelven a bazilika kápolnájában    

Jelentkezés: missioncatholique@orange.fr november 15-ig. 

 
• December 2-3-4.: Karàcsonyi vàsàr (meghivó mellékelve). Ebben a rendkivül nehéz helyzetben különösen 

fontos, hogy mindannyian jelenlétünkkel bizonyitsuk, hogy tovàbbra is összetartó magyar közösség vagyunk 

 

• December 11. 11h:  

Advent 3. vasàrnapjàn Xavier RAMBAUD atya, érseki helynök, tart nagymisét a Misszióban  

Különösen szàmitunk a nagy szàmban megjelenö hivekre és a fiatalok csoportjàra. A magyar iskola diàkjait, 

valamennyi kicsi és nagy gyereket a szent mise utàn a Mikulàs megajàndékozza. 
 

EGYHÁZI ADOMÁNYKÉRÉS 

 

Hálás köszönetet mondunk azoknak a barátainknak, akik már a tavaszi egyházi adománykérő kampányunkra 

válaszolva elküldték támogatásukat.  

 

A továbbiakban azokat kérjük, akik ezt még nem tették meg, hogy mindannyian gondoljanak a Misszió 

fenntartásához elengedhetetlenül szükséges egyházi adományaikra. Függetlenül attól, hogy most nincs 

plébánosunk, a helyiségeink fenntartási költségei jelentősek. Mindannyian tudják, hogy a Misszió szolgálati lakása 

és kápolnája a Párizsi Érsekség tulajdonát képezik, és csak addig állnak a magyar közösség rendelkezésére, amíg 

az ezekkel kapcsolatos összes költséget a hívek fedezni tudják. Más anyagi támogatásunk nincs.  

 

Mellékelve találják a Párizsi Érsekség nyomtatványait. Ezek tartalmazzák az adólevonásra, elküldési lehetőségekre 

vonatkozó információkat. A missioncatholique@orange.fr e-mail címen szívesen rendelkezésre állunk minden 

más szükséges tájékoztatással. 
 

Továbbra is számítunk imáikra és támogatásukra.  

 

Sok szeretettel,  

                                                                                            

 

az Egyháztanács tagjai 
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