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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 Barátaink, 
 

HíreinkHíreinkHíreinkHíreink    
 

ÚÚÚÚj tàmogatókj tàmogatókj tàmogatókj tàmogatókat vàrunkat vàrunkat vàrunkat vàrunk    
    
A Párizsi Érsekség tavaszi adománykérő kampányához csatlakozva hangsúlyoznunk kell a 
következőket : általános jelenség, hogy csökken az Egyházat adományaikkal támogatók 
száma.  Így van ez a Misszióban is. Hűséges tagjaink közül az utóbbi időben többen végleg 
hazaköltöztek, vagy már nincsenek közöttünk.  
 
Ezért szükség van az utánpótlásra. Kérjük azokat a Barátainkat, akik újabban 
kapcsolódtak be a 90 éve fennálló intézményünk tevékenységeibe, tekintsék 
szívügyüknek a Misszió anyagi támogatását! Az adományt csekken, készpénzben vagy 
átutalással lehet eljuttatni a Misszió javára és címére. Az Érsekség által biztosítjuk az 
adócsökkentéshez szükséges igazolást is azoknak, akiknek erre szüksége van. Bízunk 
benne, hogy az új támogatóink lehetőségük szerint hozzájárulnak a Misszió 
fenntartási költségeihez. A beérkező adomànyokat előre is köszönjük. 
 
BüféBüféBüféBüfé    
    
Továbbra is szükségünk van önkéntes jelentkezőkre, akik egy-egy vasárnapi ebéd 
elkészítését vállalnák. Amikor nincs plébános, kb. 15 személyre kell főzni.  

                         Jelentkezés : missioncatholique@orange.fr  
A büfé július 8-áig működik, és bezár 2018. július 15-től augusztus 31-ig. 

 

    
KövetkezKövetkezKövetkezKövetkező        programjainkprogramjainkprogramjainkprogramjaink    
 
Magyar iskolaMagyar iskolaMagyar iskolaMagyar iskola    
A Magyar iskola, mint Kabóca Egyesület megtartotta június 2-án az első közgyűlését Hever 
Krisztina elnökletével. Megtárgyalták az eddigi és a következő év működési tervét. A sikeres 
tanévet június 23-án piknikkel ünneplik meg. (Az érdekeltek értesítést kaptak). További 
szép eredményeket kívánunk és köszönjük a kitartó munkát. 
    
FilmklubFilmklubFilmklubFilmklub (Kapukód : 38 B 54)    
Június 24-én, vasárnap 14 órai kezdettel : Díszmagyar (magyar vígjáték, 1949, 85 perc)  
Belépőjegy : 3 €, ez tartalmaz egy italfogyasztást is 
 
SzentmisSzentmisSzentmisSzentmisékékékék    
 
Rendkívül fontos, hogy a még következő három szentmisén mindenki részt 
vegyen. Csak így tudjuk bizonyítani, hogy tovàbbra is összetartó, működő 
közösséget alkotunk, amelynek feltétlen szüksége van egy kinevezett magyar 
plébánosra. Mindenki részvételére számítunk ! 
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Június 17-én 11 órakor Pierre Clermidy, francia jezsuita atya celebrálja magyarul a 

szentmisét, aki meghívásunkra Marseille-ből érkezik erre az alkalomra 
Párizsba. Magyarországi és erdélyi missziói során sajátította el a 
nyelvünket, és örömmel vállalta a felkérést. Tiszteljük meg jelenlétünkkel. A 
misét Yves de DARUVAR emlékének ajánljuk.  

 
Július 1-én 11 órakor az Esztergomból érkező Dr. Tóth Balázs Árpád atya tartja a 

szentmisét, aki 1990 óta a ferences rend tagja (a szerzetesi neve 
Damján lett). Tavaly volt aranymisés. 

                       Július 7-én, szombaton, 17 órától baráti beszélgetés Damján atyával, 
utána közös vacsora, amire mindenki hozza a finomságokat ! 

 
Július 8-án 11 órakor Damján atya hálaadó misét celebrál azért, hogy a Missziót már 

második éve kinevezett plébános nélkül is sikeresen tudjuk működtetni, 
hála a hívek anyagi támogatásának és bíztatásának, valamint az 
önkéntesek fáradságot nem ismerő munkájának, és a Jóisten akaratának. 
Ez lesz a nyàri szünet előtt az utolsó mise !  

 
Szabó József atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepliSzabó József atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepliSzabó József atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepliSzabó József atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepli    
 
Június 21-én, csütörtökön 18h30-kor a Sacré-Coeur Bazilikában jubileumi mise Szabó 
atya pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából, utána az általa patronált afrikai 
közösség és a bencés nővérek rendeznek tiszteletére ünnepi pikniket a Bazilikában, amelyre 
mindenki hozza a finom hazai specialitásokat. Több mint 300 vendégre lehet számítani. 
Szabó atya szeretettel meghívta a magyar közösség tagjait is erre az ünnepi misére és a 
piknikre. Aki teheti, legyen jelen és vigyen a piknikre valamilyen magyar finomságot (főleg 
sós jellegűt). 
    
Xavier Snoëk atya elbúcsúzik a Saint Elisabeth de Hongrie templomtólXavier Snoëk atya elbúcsúzik a Saint Elisabeth de Hongrie templomtólXavier Snoëk atya elbúcsúzik a Saint Elisabeth de Hongrie templomtólXavier Snoëk atya elbúcsúzik a Saint Elisabeth de Hongrie templomtól    
 
Közösségünk értesítést kapott, hogy Snoëk atya, a Misszió mindenkori támogatója 
elbúcsúzik mostani plébániájától. A búcsúztatására június 29-én kerül sor a 19 órás mise 
keretében, és az utána megrendezendő fogadáson. Aki a búcsúztatási ajándékhoz hozzá 
akar járulni, keresse a templomban telefonon Sophie HILLION rendezőt (01.49.96.49.10). 
Kerti felszerelés lesz az ajándék, amit Xavier atya a Cély en Bière-ben lévő házában fog 
használni. A Misszió közössége nevében csekkel járulunk hozzá az ajándékhoz. Aki teheti, 
legyen jelen a búcsúztatáson.   
    
YerreYerreYerreYerressss----i Rákóczi ünnepi Rákóczi ünnepi Rákóczi ünnepi Rákóczi ünnep    
 
2018. szeptember 15. (Részletek a következö körlevélben) 
 

KérésKérésKérésKérés    
Hövejről, a dunántùli kis faluból jött a kérés. Hövej a gyönyörű, kézzel készített csipkéjéről 
híres. A csipke az Unesco szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének eleme, több 
világkiállításon aranyérmet nyert. Az ottani múzeum felelőse talált anyaggyűjtés közben egy 
1936-ban, a Misszióban megjelent cikket, az akkori plébános, Dr. Kozma atya, írását. 
Ebben szó van egy szeretetvásárról, amelyet a Párizsi Magyar Katolikus Misszióban 
rendeztek 1936-ban. Itt többek között höveji csipkét is lehetett vásárolni. 
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A következőket kérik : Akinek esetleg  szülőktől, nagyszülőktől örökölt fényképe v. írásos 
dokumentuma, ùjságcikke van, vagy bármilyen más emléke erről az 1936-ban a Misszióban 
rendezett kiállításról, küldjön másolatot!  
Ha van ilyen, jelezzék a Misszió telefonján, vagy e-mail címén, utána továbbítjuk Hövejre. 
 

HHHHalottaalottaalottaalottaiiiinknknknk    
 
- Megrendülten értesültünk a magyarok nagy pártfogója,  Yves de DARUVAR, 2018. 

május 28-án bekövetkezett haláláról. Megemlékezésünket a melléklet tartalmazza.  
 

- 2018. május 13-án elhunyt OLENYIK László, a magyar közösség hűséges tagja, 
bùcsùztatója 2018. május 23-án volt a Mont Valérien krematóriumában.  

 

Fenti programjaink idFenti programjaink idFenti programjaink idFenti programjaink időrendje rendje rendje rendje     
    
Június 17.                                      Szentmise 
Június 21.                                      Szabó atya ezüstmiséje 
Június 23.                                      Piknik a magyar iskola kisdiákjainak  
Június 24.                                      Filmklub 
Június 29.                                      Snoëk atya búcsúztatása 
 
Július    1.                                      Szentmise 
Július    7.                                      Baráti beszélgetés Damján atyával, vacsora    
Július    8.                                      Szentmise 
Jùlius 15-től augusztus 31-ig         Nyári szünet, a Misszió és a büfé zárva 
 
Szeptember 15.                              Yerres-i Rákóczi Ünnep 
 
 
Szeretettel,                       

                  
                                                                                         az Egyháztanács tagjai                              


