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Kedves Barátaink, 
 
 
Május az ünnepek  hónapja, így szép számmal vannak munkaszüneti napok. Sokan 
jelezték, hogy el- illetve hazautaznak. Ezért nem hívtunk meg vendégplébánost, hiszen a 
szentmisén mindenki a tartózkodási helye szerint vesz részt.  
 
Ettől függetlenül, a  büfé minden vasárnap az önkéntes tagjaink által készített ízletes 
menüvel várja a Párizsban maradt híveket. Köszönjük a munkájukat. Nyitás kb. 12 
órakor.   
 
 

HíreinkHíreinkHíreinkHíreink    
 
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  
 
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. 
 
Debreceni Nyàri EgyetemDebreceni Nyàri EgyetemDebreceni Nyàri EgyetemDebreceni Nyàri Egyetem    
    
Júliusi ifjúsàgi tàborok. Történelmi témák :  
            Mátyás király apródja – Reneszánsz tábor 
            Magyarságismereti tábor – Interaktív nyári tábor 
További részletek és a jelentkezési feltételek a Debreceni Nyári Egyetem honlapján a 
„Programjaink” címszó alatt olvashatók 
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KövetkezKövetkezKövetkezKövetkező        progprogprogprogramjainkramjainkramjainkramjaink    
 
Magyar iskolaMagyar iskolaMagyar iskolaMagyar iskola    
 
Szombat délutáni foglalkozàsok : Május 5., 26 ; Június 9., 23 
    
FilmklubFilmklubFilmklubFilmklub (Kapukód : 38 B 54)    
    
Május 17-én, csütörtökön 19 órai kezdettel : 12 majom (amerikai film, 1995), 
                                                                   Bruce Willis 

Május 27-én, vasárnap 14 órai kezdettel : Mágnàs Miska (magyar zenés vígjáték, 1949)  
Belépőjegy : 3 €, ez tartalmaz egy italfogyasztást is 
 
SzentmisSzentmisSzentmisSzentmisékékékék    
 
Június 17-én 11 órakor Pierre Clermidy, jezsuita atya celebrálja magyarul a szentmisét,  
                     aki meghívásunkra Marseille-ből érkezik erre az alkalomra Párizsba 
 
Trianoni megemlékezésTrianoni megemlékezésTrianoni megemlékezésTrianoni megemlékezés    
 
Június 4-én Versailles-ban (érdeklődni LEH Tibornál : lehtibor@noos.fr) 
 
SzabóSzabóSzabóSzabó    József atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepliJózsef atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepliJózsef atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepliJózsef atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepli    
    
Június 21-én, csütörtökön 18h30-kor a Sacré-Coeur Bazilikában jubileumi mise Szabó 
atya pappá szentelésének 50. évfordulója megünneplésére, 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. 
 
A Bazilikában április 22-én megtartott magyar nyelvű mise utàn a baráti beszélgetésen 
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). 
    
PiknikPiknikPiknikPiknik    
 
Július 1-jén, vasárnap Evryben 
 

A fenti programokhoz szükség esetén még júniusban közlünk részletesebb tájékoztatást 
 
 

Halottunk Halottunk Halottunk Halottunk     
 
Gisèle ROBERT szomorúan értesítette közösségünket,  hogy férje, Jacques  hosszú kórházi 
ápolás utàn 2018. március 30-án az örök hazába költözött. A Sainte-Elisabeth de Hongrie 
templomban 2018. április 6-án megtartott gyászszertartáson búcsúztak el tőle a 
családtagok és a barátok. Nyugodjék békében. Gisèle-nek őszinte részvétünket fejezzük ki, 
és átérezzük szomorúságukat.  

 
 
Szeretettel,                       

                  
                                                                                         az Egyháztanács tagjai                              


