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Kedves Barátaink! 

 

A szeptember elején megtartott Magyar Katolikus Püspöki Konferencián nem sikerült találni a Párizsi Magyar 

Katolikus Misszió élére főlelkészt. Ezért ideiglenes megoldásra van szükség.  

 

Köszönjük eddigi támogatásukat és a nehéz helyzet megértését. 

 

Reményeink szerint hamarosan beindultatnak ismét a magyar nyelvű szentmisék Missziónkban. 

 

Addig is kérjük, hogy a Misszió Egyháztanácsa általt megszervezett programokon aktívan vegyenek részt, 

vasárnaponként pedig szeretettel várjuk Önöket a magyaros ebédekre. 

 

Továbra is számítunk imáikra és adományaikra. 

 

Sok szeretettel, 

 

Az Egyháztanács tagjai 

 

 

Programjaink: 

 

• Szeptemberben újraindult a Magyar Iskola. Az órákon, melyek ingyenesek és kétheti rendszerességgel lesznek 

megtartva, a 7-14 éves gyerekek az irodalmi magyar nyelvet, ill. a nyelvtani szabályokat sajátíthatják el. Ha 

szeretnék beíratni gyermeküket, várjuk jelentkezéseiket emailben.  

Időpontok: november 5. - november 19. - december 3. - január 14. - január 28. - február 25. - március 11 - 

március 25. - április 22. - május 6. - május 20. - június 3. - június 17, mindig 14h-től 16h-ig. 
 

• Megemlékezés-sorozat az 1956-os forradalom 60. évfordulóján 

október 16. vasárnap: 17h30 ünnepi megemlékezés és koszorúzás az Ismeretlen katona sírjánál  

                                       (Arc de Triomphe, Paris 8e) 

október 23. vasárnap: 11h magyar nyelvű ünnepi szentmise a Misszióban 

                                       12h megemlékezés, koszorúzás Mindszenty József bíboros emléktáblájánál 

   19h megemlékezés a Magyar Intézetben (92, rue Bonaparte Paris 6e) 

november 4. péntek:    11h Nagy Imre jelképes sírjának megkoszorúzása a Père-Lachaise temetőben  

                                       (Cimetière du Père-Lachaise , 44e division, Paris 20e) 

 

• November 13. vasárnap: 11h ünnepi szentmise a Sainte Elisabeth de Hongrie templomban (195 rue du 

Temple, Paris 3e) Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén 

 

• November 26. szombat : adventi koszorúkészítés 

 

• November 27. vasárnap: Advent 1. vasárnapja a Sacré Coeur bazilikában 

Program: 10h30-10h45 érkezés a Sacré Coeur bazilikába, gyülekező 

                11h szentmise 

                12h30 ebéd (13 euró/felnőtt, ill. 8 euró/gyerek (14 éves korig)) 

                14h a bazilika bemutatása egy bencés nővér által (kb. 1 óra) 

Előzetes jelentkezés szükséges a Párizsi Magyar Katolikus Misszió email címén: missioncatholique@orange.fr 

november 3-ig! 

 

• December 2.-3.-4.: karácsonyi vásár 

 

http://www.magyarmisszio.info/
mailto:missioncatholique@orange.fr
https://www.facebook.com/Parizsi.Magyar.Katolikus.Misszio/

