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MISSION CATHOLIQUE HONGROISE 

42, rue Albert Thomas 75010 Paris 
Tél. : +331 42 08 61 70 

http://www.magyarmisszio.info 
missioncatholique@orange.fr 

 
 

Kedves Baràtaink, 

 
In memoriam pribéri és vuchini gróf Jankovich Istvàn (1937-2017) 
 
Szomorùan vettük tudomàsul, hogy a szent kenettel megerősítve, 2017. november 
24-én, 80 éves koràban elhunyt Jankovich Istvàn, a Pàrizsi Magyar Katolikus 
Misszió elkötelezett tagja és tàmogatója. Istvàn vagy Pista, ahogy baràtai nevezték, 
12 éves, amikor szülei menekülni kényszerültek a kommunista üldözés elől, 
elhagytàk Magyarorszàgot és, mint sok màs magyar nemesi szàrmazàsù csalàd,  
Franciaorszàgban kezdték meg emigràciós életüket. Itt végezte kivàló eredménnyel 
tanulmànyait, megszerezte fizikusi és mérnöki diplomàjàt. Mélyen vallàsos 
neveltetése és természettudomànyos képzése soràn jutott el ahhoz a felismeréshez, 
hogy az anyagot elöàllító emberi elme véges, a mindenség irànyítója a mindenható 
Isten. Ez a hit vezette egész életén àt, ez adott neki erőt a megpróbàltatàsok idején. 
Pàlyafutàsàt is Franciaorszàgban kezdte, majd az Egyesült Államokban dolgozott 
elismert szakemberként különböző nagyvàllalatoknàl. Visszatérve Pàrizsba ùj 
kihívàsok vàrtàk. Az utóbbi években sikeresen vezette erdélyi vàllalkozàsàt, tudàsàt 
kiszélesítve, itt szoftverek fejlesztésével, alkalmazàsàval foglalkozott. Amikor ideje 
engedte, aktívan részt vett a pàrizsi magyar közösség tevékenységében. Istvàn 
eredeti, kedves, szellemes, szeretetreméltó egyénisége tàvozàsàval szegényebb lett 
közösségünk. A Sainte-Elisabeth de Hongrie templomban december 1-én vettünk 
búcsút tőle. Mindannyiunknak nagyon fog hiànyozni. Megrendülten, de a Jóisten 
akaratàban megnyugodva osztozunk felesége, Ágnes, és lànyai, Ilona, Krisztina, 
Elisabeth szomorùsàgàban, és az egész csalàdnak részvétünket fejezzük ki.   
 
Ugyancsak az örök hazàba költöztek : 
 
Mme Faludi telefonon értesített bennünket, hogy szeretett férje, Faludi Alfréd, 
2017. november 5-én hosszù betegség utàn elhunyt. Faludi urat sokan ismerték a 
magyar közösségben, segítőkész, aktív egyéniség volt. Neruda atya a Misszióban 
november 12-én celebràlt miséjében imàdkozott lelki nyugalmàért. 
 
Ugyancsak telefonon érkezett a hír Martin (Ákos) Garay 2017. október 13-àn 
Bourges-ban bekövetkezett halàlàról. 
 
E-mailen tudatta velünk Terek Debreczeni Agnes, hogy férje, Terek Vilmos 2017. 
augusztus 26-àn autóbalesetben elhunyt. 
NYUGODJANAK BÉKÉBEN ! 
 
Karàcsonyi Vàsàr 
A hagyomànyos, hàromnapos karàcsonyi vàsàrunk szép sikerrel zàrult. A bevétel és 
a kiadàs feldolgozàsa folyamatban van, szàmadatokat a januàri körlevélben 
közlünk.  
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A következő programokra mindenkit szeretettel hívunk és vàrunk :  
 
December 17-én vasàrnap – Xavier RAMBAUD Pàrizs érseki helynökének 
ünnepi miséje 
11 órai kezdettel a Misszió kàpolnàjàban. Rendkívül fontos, hogy a magyar 
közösség  nagy szàmban legyen jelen ezen a szentmisén. Bizonyítva, hogy a 
Pàrizsi Magyar Katolikus Misszió fennmaradàsàra és működésére feltétel 
nélkül szüksége van ennek a közösségnek. 
 
Januàr 28-àn, vasàrnap - zaràndoklat a Sacré-Coeur Bazilikàba 
Hagyomànyosan évenként megrendezzük ezt a zaràndoklatot. A bencés növéreknél 
ebédelünk. Szabó József atya, a Sacré-Coeur plébànosa, örömmel vàllalta, hogy az 
ebéd utàn privàt misét tart közösségünknek a Bazilikàban magyar nyelven. 
Gyülekezés 12:15 órakor, ebéd 12:30 órakor, mise : 14: órakor. Jelentkezés : 2018. 
januàr 10-ig az ebéd àrànak befizetésével, csekken a Misszió javàra, 
személyenként 15 euró. A csekk hàtàra kérjük ràírni : Zaràndoklat. Kivételes 
alkalom, kivételes környezetben ez a magyar nyelvű szentmise. Kezdjük Szabó atya 
àldàsàval az ùjévet ! 
 
Februàr 11-én, vasàrnap – hagyomànyos farsangi bàl – a meghívókat a februàri 
körlevéllel küldjük el. 
 
Februàr 17-én és 18-àn, szombaton és vasàrnap – Németh Làszló Istvàn atya,  
az olaszorszàgi Magyar Katolikus Misszió Főlelkésze lesz a Misszió vendége. 
A részletes programot a következő körlevélben közöljük.  
 
Tovàbbi hireink  

 

• A fenti ünnepségek, ebédek megszervezéséhez önkéntes segítségre van 
szükségünk. Kérjük, hogy aki erre vàllalkozik, jelezze a Misszió e-mail címén : 
missioncatholique@orange.fr  

 
• A Misszió gyakorlott szakàcsot keres a vasàrnapi ebédek elkészítéséhez. 

Jelentkezni lehet önéletrajzzal : missioncatholique@orange.fr e-mail 
címen.  

 
• A magyar iskola szombati foglalkozàsainak időpontja a következő : 

januàr 13 és 27. A jövő félév dàtumait a januàri körlevelünkben közöljük. 
 

• Magyar Intézet 
December 15-én az Intézet Baràti Köre rendezésében kerül sor a „Mindenki” c. 
Oscar díjas film vetítésére és az Intézet Kórusànak hangversenyére. Foglalàs 
kötelező: reservation@instituthongrois.fr 
 

• Exposition Georges FEHER (1929-2015) 
Fehér György Miskolcon született és Pàrizsban alkotott. A műveiből nyílt 
kiàllitàs megtekinthető 2017. december 8 és 12 között, 12:00-20:00. Cím :                 
4 rue du Canivet, PARIS VI. ker. 
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• Pszichológiai tanàcsadàs  
FÜZESSÉRY Éva, pszichoanalitikusnàl. A pàlyafutàsàról olvasható ismertetés : 
www.tango-archange.com honlapon. 
Elérhető : Tel.      : 01.42.39.48.31 
                E-mail : eva.fuzessery@free.fr 
                Cím     : 11 quai de la Seine 
                             75010 PARIS   

 
Egyhàzi adomàny kérése 
 
Kérjük, hogy adomànyaikkal fejezzék ki a magyar közösségünkhöz, és ezen 
keresztül az egyetemes Egyhàzhoz való tartozàsukat. Egyben hàlàsan 
megköszönjük az eddigi tàmogatàsukat, mert minden adomàny, még a 
legcsekélyebb is, nagy segítséget jelent a 90 éve fennàlló Pàrizsi Magyar 
Katolikus Misszió tovàbbi fenntartàsàhoz és működtetéséhez. Mellékeljük a 
Pàrizsi Érsekség àltal szàmunkra is megküldött adomànykérő nyomtatvànyt. 
Ebben minden szükséges tàjékoztatàs megtalàlható az adókedvezményre, és az 
adomàny elküldésére vonatkozóan (csekk, àtutalàs, készpénz).  
Az adókedvezményre jogosító igazolàst a Pàrizsi Érsekség (ADP – Association 
Diocésaine de Paris) adja ki. Ezért kérjük, hogy aki adóköteles, a Missziónak 
szànt adomànycsekket „Mission Catholique Hongroise – ADP” javàra àllítsa ki.  
 
A 2018. januàr 15-ig beérkező csekkekre az adókedvezmény még 2017. évre 
igényelhető.  
Ez a hatàridő vonatkozik az Életünk havilap előfizetésére is. Mint màr ebben 
az évben, jövőre is csak a 26 euró előfizetési díjat csekken beküldőknek 
tudjuk postàzni az ùjsàgot (Befizetési lap mellékelve). 
 
Szàmítunk a közösségünk tagjaitól érkező tàmogatàsra, és köszönetet 
mondunk a Magyar Katolikus Misszióhoz való hűségük ilyen módon történő 
kifejezéséért is.   
 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK ! 
 
 
Sok szeretettel,            
                                                                                              az Egyhàztanàcs tagjai 


