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Supplément d’ÉLETÜNK 

 
Février 2018 

N° CPPAP: 0521 L 88058 

 
MISSION CATHOLIQUE HONGROISE 

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

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

 

Kedves Barátaink, 
 
Benedek Elek sorai ránk is vonatkoznak :  
                            „Adjon Isten, ami nincsen 

          Az új esztendőben ! 
Igy énekelt Arany János 
Rég elmúlt időben. 
Adjon Isten, ami nincsen,  
Én sem kérek másat 
Hogy mi nincsen, nem kell ahhoz  
semmi magyarázat !” 
                                                   (Újesztendei ének) 

 
Adja Isten, hogy az új évben az erre illetékes egyházi hatóságok végre kinevezzenek a 
Misszió vezetésére egy elkötelezett magyar plébánost. Ebben a reményben minden fórumon 
eljárunk, de közben folytatjuk a munkát is, és köszönetünket fejezzük ki  
 

- a karácsonyi vásárban közreműködőknek a segítségért, a lelkesen 
vásárló vendégeinknek a jelenlétért, és Székely Jánosnak, a követség 
séfjének, a három napra elkészített ízes magyar specialitásokért (az 
eredményt a melléklet tartalmazza),  
 
- a csekken, készpénzben és/vagy rendszeres bankátutalással 
beérkezett egyházi adományokért, amelyek bizonyítják, hogy a Misszió 
fennmaradása minden támogatónk szívügye,   
 
- a sok beküldött jókívánságért, amely további munkánkhoz is bíztatást 
jelent, 
 
- az önkéntesek segítségéért, amire nagy szükségünk van jelenleg, 
elsősorban a büfé működtetésénél, 
 
- és végül, de nem utolsósorban Szabó József atyának, aki lehetővé 
tette, hogy a Sacré Coeur Bazilikában magyar nyelvű, utólagosan is 
karácsonyi hangulatú misével kezdjük az új évet, és kérjük a Jóistentől 
reményeink megvalósulását. 

 
A következő programokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk 
 
Február 11-én, vasárnap – hagyományos farsangi bál – a meghívókat már mellékeltük. 
Az ízletes ebéd és az otthonról érkező kíváló zenészek biztosítják az évek óta szokásos jó 
hangulatot. 
 
Rendkívül fontos, hogy a havonta egy-két vasárnapra meghívott plébánosaink által 
tartott szentmiséken sok hívő legyen jelen, mivel összetartó, a Misszió mellett 
elkötelezett közösséget alkotunk, és ezt a jelenlétünkkel tudjuk legjobban 
bizonyítani.  
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Február 17-én és 18-án, szombaton és vasárnap – Németh László Imre atya, az 
olaszországi Magyar Katolikus Misszió Főlelkésze lesz a Misszió vendége.  
 
Február 17-én  
                       16:00-18:00 óra, László atya nagyböjti lelkigyakorlatot tart a híveknek 
                       18:00-19:00 óra, szentmise a Misszió kápolnájában 
                       19:00 órától együtt vacsorázunk ! Mindenki hozzon finomságokat ! 
                       Kapukód : 38 B 54 
 
Február 18-án 11 órakor szentmise a Misszió kápolnájában, utána ebéd 
                       14 órakor Lengyel Zita Konzul Asszony tart tájékoztatást a közelgő 

magyarországi választásokról, és a külföldön tartózkodó magyar 
állampolgárok szavazási lehetőségeiről         

 
Március 3-tól 12-ig Maga Péter, kürti (Szlovákia) plébánost hívtuk meg                     

Máricus 4-én 11 órakor szentmise a Misszió kápolnájában 
                      14 órakor KÖNYVVÁSÁR 
Március 10-én hittan, lelkigyakorlat, mise és közös vacsora 
(Részletes programot a következő körlevélben közlünk) 
Március 11-én 11 órakor szentmise, utána március 15-e megünneplése  
                   

További híreink  
 

• A Misszió büféje vasárnaponként ebédre várja a híveket kb. 12 órától. 
 
• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontja 14:30 órai kezdéssel :  

                          február 10.; március 10., Maga Péter atya hittanórájával ;  
                          március 24.; április 7.; május 5. és 26. ; június 9. és 23.    
Örömmel közöljük, hogy megalakult Hever Krisztina vezetésével az „Association Ecole 
Hongroise „Kabóca”. Krisztina minden további tájékoztatással rendelkezésre áll a 
megadott időpontokban. 
 

• Magyar családi tábor az Alpokban 
A Franciaországi Magyarok Szövetsége a Kőrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasaival együtt meghirdeti a II. Nyugat-Európai Családi Népművészeti Tábort.  
További információ : http://www.framosz.fr/index.php/hu/tabor-2018 
 

• Előadás Rozsda Endre (Mohács, 1913 – Párizs, 1999) párizsi munkásságáról, a 
szürrealista periódusáról  
Időpont   : Március 10., 10:30-18:00 
Helyszín  : Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard, 75018 Paris 
Az előadás után a résztvevőket egy pohár bor mellett várják a szervezők a 
festőművész Montmartre-i műtermében (Bateau-Lavoir, Place Emile Goudeau,     
Metró : Abbesses) 
 

• Nemzeti ünnep, március 15-én 19:00 órakor a Magyar Intézetben 
92, rue Bonaparte, 75006 Paris – reservation@instituthongoris.fr  
 

• A Párizsi Magyar Katolikus Misszió javára rendezett hangverseny a Magyar 
Intézetben 
Időpont : Március 26-án, 20 óra  
Közreműködnek a Missziót támogató, nemzetközi hírnevű művészek : 
Hadady László, oboa ; Claude Faucomprez, klarinét ; Jens Mac Manama, kürt ; 
Clélia Goldings, fagott ; Gődény Márta, zongora.  
 
Szeretettel:                                                                 az Egyháztanács tagjai   


