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Kedves Baràtaink, 

 
Beköszöntött az ősz, ez a különleges időszak : itt van a gyümölcsszüret és a vetés 
ideje. Ilyenkor szoktàk leszedni az érett gyümölcsöt és elvetni az ùj bùzàt is. 
Szàmunkra az október hónap az ünneplést, az imàdkozàst és az emlékezést is 
jelenti. A Misszió fennàllàsànak 90. évfordulója ünneplésekor gondoljunk arra, hogy 
most mi szüreteljük az elődeink àltal nagy gonddal àpolt gyümölcsöket, és a mi 
feladatunk lett, hogy elvessük az ùj bùzàt az utànunk jövőknek. Ezt csak együtt, az 
összes Istenben hivő baràtunk összefogàsàval sikerül megvalósítanunk, hiszen 
Missziónk nehéz, vàlsàgos időszakàt éljük. Ne vezessen ez bennünket a 
pesszimizmushoz, ne lefelé nézzünk, ahogy Péter tette, amikor süllyedni kezdett a 
vízen jàrva, hanem fogadjuk szívünkbe az Úr szavàt, legyen ez az ünnepünk 
mottója: „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29.11).  
 
 

A Misszió 90 éves fennàllàsànak ünnepe  
 

Mellékelünk egy imàdsàgot. Ezt a Misszió egyik hűséges híve fogalmazta meg és 
adta àt nekünk. Reméljük, hogy akik nem tudnak részt venni személyesen az 
október 8-ai ünnepi szentmisén, ezzel az imàval velünk lesznek a tàvolból is.  
 
Az ugyancsak október 8-àn megnyíló kiàllítàst minden vasàrnap meg lehet tekinteni 
az ebédidőben. Rendkívül sok értékes dokumentum és fénykép làtható a 
kàpolnàban, amelyek  felidézik 1919-től napjainkig a magyar emigràció és a Misszió 
történetét.  
 
Szép, àldott zaràndokutat kívànunk azoknak, akik október 10-12-e között Rómàban 
lesznek, és részt vesznek a pàpai audienciàn. Kérjük, hogy imàdkozzanak a Szent 
Péter Bazilikàban a Misszió eredményes jövőjéért.  
 

Október 14-én szombaton 
18 órai kezdettel talàlkozàs Molnàr Ottó atyàval egy szeretetvendégség keretében. 
Kérjük, mindenki hozzon finomsàgokat a vacsoràhoz. Kapukód : 38 B 54. 
Előtte Ottó atya örömmel tart hittanóràt a magyar iskola kisdiàkjainak. 
 
Október 15-én vasàrnap - az ’56-os Forradalomra emlékezés 
11 órai kezdettel tartjuk a Misszióban az ünnepi nagymisét és a megemlékezést. 
Molnàr Ottó atyàt szeretettel vàrjuk vissza erre az alkalomra. Örülünk a 
viszontlàtàsnak, hiszen ő töltötte be lelkipàsztrori tisztségét közösségünkben a 
leghosszabb ideig, 23 évig. Hagyomànyosan délutàn kerül sor a Diadalivnél a 
kegyeleti koszorùnk elhelyezésére. 
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November 12-én vasàrnap - Szent Làszló ünnepi nagymise 
11 órai kezdettel tartja a Misszióban Neruda Kàroly atya, aki meghívàsunkra 
Budapeströl érkezik hozzànk. Kàroly atya Magyarorszàgon jól ismert, mert az 
értelmileg akadàlyozottak szakreferense is, és ilyen jellegű munkàjàt nagy 
hozzàértéssel és elismeréssel végzi. A magyar egyhàz erre az évre meghirdette a 
„lovagkiràlyunk”, Szent Làszló ünneplését. Orszàgszerte tartottak ünnepi miséket a 
trónra lépésének 940. és szentté avatàsànak 825. évfordulója alkalmàból. Ezzel a 
szentmisével tisztelegünk mi is emlékének. 
 
November 18–àn szombaton - Lelkigyakorlat 
Neruda Kàroly atya 10 órai kezdettel 13 óràig tart lelkigyakorlatot. Utàna közös 
ebéden veszünk részt.  
Ezt követően Kàroly atya is örömmel tart hittanóràt a magyar iskola kisdiàkjainak. 
 
November 19-én vasàrnap - Szent Erzsébet ünnepi nagymise  
11 órai kezdettel Neruda Kàroly atya celebràlja az ünnepi nagymisét a Misszió 
kàpolnàjàban. Utàna diszebéd. 
 
December 1-től 3-ig péntektől szombatig hagyomànyos Karàcsonyi vàsàr 
Különösen nagy gonddal készülünk erre a hagyomànyos rendezvényünkre a Misszió 
nehéz helyzetében. Rendkívül fontos, hogy a magyar közösség ismét összetartàsàról 
tegyen tanùsàgot, és aki csak teheti jelenlétével tàmogasson bennünket. Vàrjuk a 
tàmogatóinkat az orszàg minden részéről. 
 
December 17-én vasàrnap – Xavier RAMBAUD Pàrizs érseki helynökének 
ünnepi miséje 
11 órai kezdettel a Misszió kàpolnàjàban. Rendkívűl fontos, hogy nagy szàmban 
legyen jelen ezen a szentmisén a magyar közösség, különösen szàmítunk a fiatalok 
jelenlétét is.  
 
 

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. Hét 

közben szabadon rendelkezik az idejével. A hétvégén feladata a konyha és a 
kàpolna tisztàntartàsa is. Ezért lakàst biztosítunk egy „szolgàltatàs 
lakhatàsért” szerződéssel, de csak egyedül àlló személyt tudunk elszàllàsolni. 
Jelentkezni lehet önéletrajzzal : missioncatholique@orange.fr e-mail címen.  

 
• A magyar iskola szeptembertől ùjra működik. A tanàrnő, Hever Krisztína a tanàri 

munkàjàhoz hozzàjàrulàst kér a szülőktől, ennek összegét előzetesen egyezteti a 
szülőkkel. A Misszió rendelkezésére bocsàtja a büfé helyiségét az óràk megtartàsàhoz 
és fedezi a tanszerek költségét.  

          
          A szombati foglalkozàsok időpontja a következő : 

október 14 – Ottó atya hittanóràjàval ; november 18-àn, Kàroly atya hittanóràjàval,       
és 25 ; december 2 ; januàr 13 és 27. 
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• Mellékeljük protestàns testvéreink ünnepi meghívójàt megalakulàsuk 90. 
évfordulójàra  

 
• A Magyar Balassi Intézet tavaly nagy sikerrel létrehozott francia-magyar kórusa 

ismét megkezdte működését. Minden szerdàn 19 és 21 óra között vannak a próbàk, 
ezekre nagy szeretettel vàrjàk az ùj érdeklődőket. Jelentkezni lehet : 
choeur.fr.hu.paris@gmail.com e-mail címen. 

 
• LISZTOMANIAS – CHÂTEAUROUX  

Rencontre Internationale Franz Liszt 22-27 octobre 2017. Hangversenyek és 
előadàsok. e-billets : www.lisztomanias.fr 

 
Hàlàsan köszönjük minden hűséges tàmogatónknak, hogy a nyàri hónapokban 
sem feledkeztek el a Misszióról, és elküldték adomànyaikat. Szàmítunk 
mindenki anyagi segítségére, enélkül nagy nehézségekkel tudnànk csak a 
fenntartàsi költségeket fedezni.   
 
Tovàbbra is szàmítunk imàikra és tàmogatàsukra ! 
 
Sok szeretettel,      
                                                                                             az Egyhàztanàcs tagjai 
 
 
 
 

 


