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Kedves Baràtaink, 
 
December 17-én nagy szàmban vettek részt a Misszióban a magyar hívek az ünnepi 
szentmisén, amelyet Xavier Rambaud, Pàrizs érseki helynöke celebràlt. A mise kezdetén 
Rambaud atya megköszönte Léh Tibor, tiszteletbeli elnök, üdvözlését, és biztosította a 
magyar közösséget messzemenő tàmogatàsàról. Mindent megtesz annak érdekében, hogy 
egy elkötelezett magyar lelkipàsztor vezethesse ùjra a Missziót. Erre annàl is inkàbb van 
reménye, mert a jövőben hatékonyabb pàrbeszéd kezdődhet a francia és a magyar egyhàz 
között a kinevezést illetően.  
Az ünnepi hangulat a büfében folytatódott, ahol magyar spécialitàsok vàrtàk Rambaud 
atyàt és a vendégeket.  
 
Rambaud atya felhívta a hívek figyelmét arra, hogy Ferenc pàpa a volt orvos, Michel 
Aupetit, eddigi Nanterre-i püspököt nevezte ki Pàrizs ùj érsekének. Beiktatàsàra 2018. 
januàr 6-àn 18:30 órakor kerül sor a Notre-Dame katedràlisban. Aki teheti, vegyen részt 
ezen az ünnepi nagymisén ! 
 
Közlemények : 
 
Az Életünk havilap decemberi szàmàban (3. o.) „Megőrizni a reményt” címszó alatt 
jelent meg a Pàrizsi Magyar Katolikus Misszió fennàllàsànak 90. évfodulójàra írt 
cikkünk, amelyet màr novemberben is közölt a Magyar Kurír. 
 
A Misszió az ünnepek alatt zàrva lesz. A büfé 2018. januàr 7-től ismét szeretettel 
vàrja a vendégeket. 
 
A karàcsonyi vàsàrunk könyvelése folyamatban van, még vàrjuk a szàmlàk beérkezését, 
hogy az eredményt közölhessük.  
 
A következő programokra szeretettel vàrunk mindenkit :  
 
Januàr 28-àn, vasàrnap - zaràndoklat a Sacré-Coeur Bazilikàba 
Hagyomànyosan évenként megrendezzük ezt a zaràndoklatot. A bencés nővéreknél 
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 a Sacré-Coeur Bazilikàban, a bejàrattól jobbra, a sekrestyéhez  
                               vezető folyosó előtt. Szabó atya itt vàrja a zaràndokokat. Kérjük,  
                               hogy a torlódàs elkerülése végett mindenki pontosan érkezzen.  
Ebéd :            12:30 órakor a bencés nővérek éttermében 
Mise :            14: 00 órakor a Sacré-Coeur Kriptàjàban 
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 ! 
 



2 
 

Februàr 11-én, vasàrnap – hagyomànyos farsangi bàl – a meghívókat mellékeljük. 
Izletes ebéd és az otthonról érkező kivàló zenészek biztosítjàk a màr évek óta szokàsos jó 
hangulatot. 
 
Februàr 17-én és 18-àn, szombaton és vasàrnap – Németh Làszló Imre atya,  az 
olaszorszàgi Magyar Katolikus Misszió Főlelkésze lesz a Misszió vendége.  
Februàr 17-én 16:00-18:00 órakor : 
                       Làszló atya nagyböjti lelkigyakorlatot tart a híveknek 
                       18:00-19:00 szentmise a Misszió kàpolnàjàban 
                       19:00 óràtól együtt vacsoràzunk ! Mindenki hozzon finomsàgokat ! 
                       Kapukód : 38 B 54 
Februàr 18-àn 11 órakor szentmise a Misszió kàpolnàjàban 
 
Tovàbbi híreink  

• Tovàbbra is önkéntes segítségekre van szükségünk. Kérjük, hogy az erre vàllalkozók, 
jelezzék 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 : januàr 13 és 27.  
A jövő félév dàtumai a következők : februàr 10 ; màrcius 3 és 17 ; àprilis 6 ; 
                                                    màjus 5 és 26 ; jùnius 9 és 23    
 

• 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. 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.  
 
Szàmítunk a közösségünk tagjaitól érkező tàmogatàsra, és köszönetet mondunk a 
Magyar Katolikus Misszióhoz való hűségük ilyen módon történő kifejezéséért is.   
 

BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK ! 
 
Sok szeretettel,                                                                                 az Egyhàztanàcs tagjai 


