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Kedves Barátaink, 
 

 

A kereszténységnek több mint két évezrede ugyanaz az üzenete karácsonykor, 
a remény megszületése 

 
December 16-án, vasárnap, megtelt a Misszió kápolnája. Már néhány éve hagyománnyá 
vált, hogy Xavier Rambaud, Pàrizs érseki helynöke celebrálja a  magyar híveknek a 
karácsony előtti ünnepi szentmisét. A mise kezdetén Rambaud atya megköszönte Léh Tibor, 
tiszteletbeli elnök üdvözlését, és hangsúlyozta, hogy mindig örömmel jön közösségünkbe, 
mert tapasztalja a hívek rendíthetetlen összetartását a nehézségek ellenére is. Karácsony a 
szeretet ünnepe és a remény megszületését is üzeni, ezért bízik benne, hogy a Misszió sorsa 
rövidesen rendeződik. Biztosította a magyar közösséget messzemenő támogatásáról. 
Ez alkalommal a szentmise után nem tudott velünk ünnepelni a büfében, de mondta, hogy 
bármikor szívesen visszajön közénk.  
 
Hasonló, reményt ébresztő gondolatokat hallhattunk december 26-án az M1-es magyar TV 
adón, ahol Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek beszélt arról, hogy mi a 
katolikus egyház üzenete a híveknek és a világnak így a 21. század második évtizedének 
végén. 
Erdő Péter elmondta, hogy az üzenet mindig ugyanaz, legfeljebb az üzenet hallgatója 
változik. Az üzenet az, hogy Jézus Krisztus megszületett, Isten egyszer és mindenkorra 
közösséget vállalt az emberiséggel. Annyira szeretett minket, hogy nemcsak üzeneteket 
küldött nekünk, hanem személyesen is vállalta sorsunkat.  
Ez azt jelenti, hogy az emberiség története nem véletlenszerű sodródás, hanem célja és 
értelme van. Ezt a célt a mindenható Isten határozta meg, aki nem egy ellenséges, 
érzéketlen idegen erő, hanem végtelenül jóságos, és szeret minket. Ez a karácsony üzenete, 
ez ad bizalmat és optimizmust az ember életének – hangsúlyozta többek között a bíboros. 
 

A FENTI GONDOLATOKKAL MEGERA FENTI GONDOLATOKKAL MEGERA FENTI GONDOLATOKKAL MEGERA FENTI GONDOLATOKKAL MEGERŐSÍTVE SÍTVE SÍTVE SÍTVE     
KÍKÍKÍKÍVÁNUNK MINDENKINEK VÁNUNK MINDENKINEK VÁNUNK MINDENKINEK VÁNUNK MINDENKINEK     

EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVETEGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVETEGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVETEGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET    
 
Továbbra is elkötelezetten biztosítjuk a Misszó működését és szeretettel vàrunk 
mindenkit a következő programokra :  

 
 

A január 13-ára meghirdetett mise a Magyar Katolikus  Püspöki Konferencia szervezési 
problémái miatt elmarad. 

 
 
Januàr 27-én, vasárnap - zarándoklat a Sacré-Coeur Bazilikába 
 
Hagyomànyosan évenként megrendezzük ezt a zaràndoklatot. A bencés nővéreknél 
ebédelünk. Szabó József atya, a Sacré-Coeur plébánosa, vállalta, hogy az ebéd után privát 
misét tart közösségünknek a Bazilikában magyar nyelven.  
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Gyülekezés :  12:15 órakor a Sacré-Coeur Bazilikában, a bejárattól jobbra, a sekrestyéhez  
                              vezető folyosó előtt. 
Ebéd :            12:30 órakor a bencés nővérek éttermében 
Mise :            14:00 órakor a Sacré-Coeur egyik kápolnájában 
Jelentkezés :   Az ebéd ára 15 euró személyenként. A csekket a Misszió címére kell kiállítani 

és a Misszó címére elküldeni legkésőbb január 20-ig. 
 
Február 8-tól 11-ig, péntektől hétfőig 
 
                       Az MKPK által kiküldött első plébános, Varga Kamill, szombathelyi ferences 

atya érkezik hozzánk.  
               Program :  
               Szombaton 17:00 órakor – Az atya előadást tart a fiatalok problémáit 

tárgyaló Püspöki Szinódusról, utána közös batyus vacsora (Kód : 38 B 54) 
Vasárnap 11:00 órakor - szentmise és Balázs áldás, gyertyaszentelés, utána 
ebéd a büfében. 

 
Február 17-én, vasárnap – hagyományos farsangi bál                       
                       Izletes ebéd és az otthonról érkező kiváló zenészek biztosítják a már évek óta  
                     szokàsos jó hangulatot. Mellékeljük a meghívókat. 
    
HÍREINKHÍREINKHÍREINKHÍREINK    

 
• Elkészült a karácsonyi vásár pénzügyi kiértékelése. Mellékeljük az elszámolást. 

Mivel a külső zavargások miatt kevesebb látogatónk volt, a nettó bevétel is csökkent 
a tavalyihoz képest. Ettől függetlenül a vendégeinktől kapott visszajelzések rendkívül 
sok dicséretet tartalmaznak. Mindenki értékelte a standok szép, esztétikus és ünnepi 
elrendezését, a bőséges árúválasztékot, a konyha remekléseit, a kellemes hangulatot, 
és főleg a közreműködő önkéntes munkatársak kedvességét és ... mosolyát ! Nem volt 
hiábavaló a munkánk ! Bravó ! 
 

• Az Ifjúsági Világtalálkozót (JMJ) 2019. január 22-29. között rendezik meg 
Panamában. A fiatalok közép-amerikai találkozójának témája : „Ime az Úr szolgálója 
vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1, 38). Ebből az alkalomból a Párizsi 
Érsekség  január 24 és 27. között programsorozatot szervez azoknak a fiataloknak, 
akik Párizsból akarják követni Ferenc pápa panamai látogatását. Bővebb tájékoztatás 
található a https://panama2019.pa/fr/bienvenue v. JMJparis.org honlapokon.  

 
• Egyházi adomány  

Köszönetet mondunk az eddig beérkezett adományokért és az Életünk újság 
előfizetéséért.  

 
HÍRHÍRHÍRHÍRDETÉSEDETÉSEDETÉSEDETÉSEINKINKINKINK    

 
• A büfé működtetéséhez önkéntes segítségre van szükségünk. Kérjük, hogy aki erre 

vállalkozik, jelezze a Misszió e-mail címén : missioncatholique@orange.fr vagy Szinyei 
Melindánál : 06.13.74.14.82 

 
• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontjai: 
               január 12 és 26. – február 9 és 23.  

március 9 és 22. – április 6 és 13. – május 11 és 25. 
Kezdés minden alkalommal 14:30 órakor - Kapukód : 38 B 54 
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• A Balassi Intézetben gyermeknevelési tanácsadás   
Időpont     : kéthetente, szombatonként 11:00 órától. Kezdés : január 19-én 
Hely          : Balassi Intézet (92, rue Bonaparte, 75006 Paris) 
Tanácsadó : FÜZESSÉRY Éva, pszichoanalitikus  
Elérhető    : Tel. 01.42.39.48.31 v. eva.fuzessery@icloud.com 
                   Szeretettel várja a szülőket a gyerekeikre vonatkozó bármilyen  
                   problémával kapcsolatban.           
 
 

 
Sok szeretettel és imával,                                                             az Egyháztanács tagjai 


