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Kedves Barátaink ! 
 
A Misszió Pasztoràlis és Gazdasàgi Tanàcsa közös gyülést tartott 2017. januàr 24-én. 

A tanàcstagok egyhangùlag ùgy hatàroztak, hogy ebben a nehéz helyzetben, a lelki 
vezetö hiànyàban is, teljes lelkesedéssel folytatjàk a Misszió müködtetését az alàbbi 

programok megszervezésével, és biznak benne, hogy a Misszió és a franciaorszàgi 
magyar közösségek rövidesen fogadhatjàk a kinevezett, magyarsàgàban elkötelezett 
lelkipàsztorukat.  

 
H A G Y O M Á N Y O S  P R O G R A M J A I N K  
 

Februàr 26-àn vasàrnap 12 óràtól : Farsangi bàl (meghivó mellékelve) 
Màrcius 12-én vasàrnap 11 órakor :  

                        Ünnepi szentmise és a màrcius 15-ei Nemzeti ünnepünk  
                        megünneplése a mise utàn. Az ünnepi megemlékezésen a Magyar  
                        iskola kisdiàkjai is részt vesznek. A szentmisét Havas Istvàn atya  

                        celebràlja, aki erre az alkalomra Brüsszelböl érkezik hozzànk  
Màrcius 15-én szerdàn 19 órakor : Nemzeti ünnep a Magyar Intézetben 

                       92 rue Bonaparte, 75006 PARIS, T : 01 43 26 06 44 
Április 9-én vasàrnap 14 óràtól : A 20. Könyvfesztivàl (feltéve, hogy elötte lesz mise!)  
Április 30-àn vasàrnap 14 óràtól : Versfesztivàl és az irodalmi pàlyàzat eredménye 

Jùnius 11-én vasàrnap : Pünkösdi piknik Evryben 
 
 

TERVEZETT PROGRAMOK  
A MISSZIÓ 90 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE 

(Vàltozàs lehetséges) 
 
- Irodalmi pàlyàzat : a Misszióval kapcsolatos emlékek megörzésére  

                                a pàlyàzat feltételei megtalàlhatók a honlapunkon 
                                beküldési hatàridö: 2017. màrcius 31. 

- Kiàllitàs : a Misszióval kapcsolatos események, fényképek, iràsos emlékek,  
                                nyomtatvànyok kiàllitàsa 
                                Kérjük, hogy akinél ilyen emlékek vannak, és szivesen a  

                              kiàllitàshoz rendelkezésünkre bocsàtanà, küldje be a  
                              Misszió cimére vagy személyesen adja le  
                              Hatàridö 2017. jùnius 30.  

                              A kiàllitàs megnyitàsàra szeptemberben kerül sor a Misszió  
                                kàpolnàjàban és büféjében 

- Ünnepi szentmise - Szent Istvàn és a 90. évforduló megünneplése : 2017. október 8.  

                              Helyszin : Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie, utàna ebéd a  
                              Misszióban (a meghivottak kivànsàga szerint vàltozàs  

                                lehetséges, részleteket a késöbbi körlevelekben közlünk) 
- Zaràndoklat Rómàba : 2017. október 10-12 (szerda a pàpai audiencia napja)  
                                Részleteket a késöbbi körlevelekben közlünk  

- Szalay Jeromos atya sirjànak felùjitàsa és megàldàsa (idöpontot késöbb közlünk) 
                                a pàrizsi Érsekségnél anyagi tàmogatàsért pàlyàzunk 
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H I R E I N K 
 
Magyar iskola 

Tovàbbi foglalkozàsok : februàr 25. ; màrcius 11 és 25. ; àprilis 22. ; màjus 6 és 20. ;  
                         jùnius 3 és 17.  

Minden kisdiàkot szeretettel vàrunk a szüleikkel együtt. 
 
Büfé  

A büfé minden vasàrnap 12 óràtól izletes, magyaros ételekkel vàrja a vendégeket. 
Szàmitunk a pàrizsi és Pàrizs környéki baràtaink jelenlétére.  
 
Szentmisék  

Tovàbbra is kérjük a pàrizsi és Pàrizs környéki baràtainkat, hogy aki teheti, a Misszió 

mellett levö Saint-Martin-des-Champs plébàniàn vegyen részt vasàrnaponként 11 
órakor a szentmisén. Természetesen ez ideiglenes megoldàs addig, amig nem talàljuk 
meg azt az elkötelezett magyar plébànost, aki a Franciaorszàgban élö összes magyar 

honfitàrsunk lelkipàsztori szolgàlatàt ellàtja.   
 

Halaszthatatlan kiadàs 

Tàjékoztatàsul közöljük, hogy az I. emeleti szolgàlati lakàsban levö gàzbojlert 
haladéktalanul ki kell cserélni, kb. 2000 eurós kiadàs.  
 
2016. évi Pénzügyi beszàmoló 

A màrciusi körlevélben közöljük. 

 
TAVASZI ADOMÁNYKÉRŐ KAMPÁNY 

 
Ezùton fejezzük ki köszönetünket a tavalyi adomànyokért. Baràtaink az orszàg 
minden részéböl elküldték az egyhàzi hozzàjàrulàsukat, ezzel is bizonyitva, hogy a 

Franciaorszàgban élö magyar közösségnek szivügye a pàrizsi Misszió fennmaradàsa.  
 

A pàrizsi Érsekség minden évben kétszer hirdeti meg az adomànykérö kampànyt, 
ehhez csatlakozunk mi is, tavasszal és összel. Sokan vannak, akik az év elsö felében 
szoktàk az adomànyaikat elküldeni. Az Életünkhöz mellékeltük az Érsekség  

nyomtatvànyait. Ezek az adófizetés csökkentésének lehetöségéröl, és a különbözö 
fizetési módokról is részletes adatokat tartalmaznak, kérjük, olvassàk el figyelmesen.  
A legkisebb összegnek is nagy hasznàt vesszük és hàlàsan megköszönjük. Szàmitunk 

minden baràtunk tàmogatàsàra. 
 

Sok szeretettel és imàval,  
 
 

az Egyháztanács tagjai 
 


