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Supplément d’ÉLETÜNK 

 

Juillet-Août 2017 

N° CPPAP: 0521 L 88058 

 

MISSION CATHOLIQUE HONGROISE 

42, rue Albert Thomas 75010 Paris 

Tél. : +331 42 08 61 70 

http://www.magyarmisszio.info 

missioncatholique@orange.fr 

 

Kedves Baràtaink, 

 

2016 szeptembere óta az Egyhàztanàcs tagjai sikeresen működtették tovàbb a 
Magyar Katolikus Missziót, bàr a magyar püspökség még mindig nem talàlta meg a 
vezetésére alkalmas magyar plébànost. Megtartottuk a hagyomànyos 

programjainkat, megùjult az iskola és vàrjuk, hogy ismét legyen egy elkötelezett 
magyar lelkipàsztor, aki összefogja a közösségünket, lelki gondozàsàt pedig 
hivatàsànak tekinti. Ezzel a reménnyel kezdjük a nyàri szünidőt.  

 
A Misszió jùlius 24-től szeptember 2-ig zàrva lesz. A büfé szeptember 3-tól 

ismét ízletes, magyaros ételekkel vàrja a vendégeket.  
Jelezzük, hogy a konyhai mosogatàshoz és a tàlalàshoz vasàrnaponként önkéntes 
segítségre lesz szükségünk.  
 
Màr most felhivjuk mindenki figyelmét a következő programjainkra :  

 
Szeptember 16. szombat  
Ràkóczi ünnepség Yerres-ben. A vendégplébànos ismét Vaslabàn Csaba atya lesz. A 

meghivókat a szeptemberi körlevéllel küldjük el. 
Szeptember 17. vasàrnap 
Vaslabàn Csaba atya tartja a 11 óràs szentmisét a Misszióban. 

 
 

A Misszió 90 éves fennàllàsànak ünnepi programjai 
 

Kiàllitàs  

Az anyaggyüjtés befejeződött. Hàlàsan köszönjük a rengeteg beküldött fényképet. 
Cziràk Erzsébet, a Pasztoràlis Tanàcs tagja vàllalta a kiàllítàsi tablók elkészítését, a 

kiàllítàs megszervezését. Köszönjük elkötelezettségét, nagy munka vàr rà. A kiàllítàs 
ünnepélyes megnyitàsàra október 8-àn kerül sor.  
 

Ünnepi szentmise 
 
Október 8-àn vasàrnap 11 órai kezdettel tartjuk az ünnepi szentmisét a                    

Sainte-Elisabeth de Hongrie templomban (195 rue du Temple, 75003 Paris).                      
Dr Cserhàti Ferenc, a külföldi magyarok lelipàsztori ellàtàsàval megbízott 

esztergom-budapesti segédpüspök erre az alkalomra érkezik hozzànk. A mise utàn 
magyaros ebéd vàrja a vendégeket a Misszió kàpolnàjàban (42 rue Albert Thomas, 
75010 Paris). A meghivókat szintén szeptemberben küldjük el. 

 
Római zaràndoklat  
 

Október 10-12. A résztvevőknek elküldjük a programot. 
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Az ’56-os Forradalomra emlékezés 
Október 15-én vasàrnap 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. 
 
Lelkigyakorlat 

November 18–àn 10 órai kezdettel 13 óràig tart lelkigyakorlatot Neruda Kàroly 
atya, aki meghivàsunkra Budapeströl érkezik hozzànk. Utàna közös ebéden veszünk 

részt. 
 
Szent Erzsébet és Szent Làszló ünnepi nagymise  

November 19-én vasàrnap 11 órai kezdettel Neruda Kàroly atya celebràlja az 
ünnepi nagymisét a Misszió kàpolnàjàban. Utàna diszebéd. 
 

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 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 : 

szeptember 16 és 30 ; október 14 ; november 18-àn, Neruda atya hittant is tart,       
és 25 ; december 2 ; januàr 13 és 27. 

 

• Halottunk : 
Mme Catherine Dapoigny, Eglise Protestante Réformée Hongroise, értesítette a 
Missziót e-mailen Bodor Ilona halàlàról. 2017. jùnius 8-àn helyezték örök 
nyugalomra a Deuil la Barre-i (95170) temetőben. Ilona évekig a Misszió aktív tagja 
volt. Emlékét szeretettel megőrizzük és részvétünket fejezzük ki csalàdjànak. 
Nyugodjék békében ! 
 

• Kérés Amerikàból :  
Eva Nanassy, csinos, 70 éves hölgy levelezőpartnert keres a Misszió baràtai közül.    
30 éve él az USA-ban, hasonló korù jelentkezőkre vàr. 
Levélcime :    Eva Nanassy 
                     3675 Highland Av. APT B14 
                     White Bear Lake MN 55110 
                     USA 
E-mail cime : evinanassy@yahoo.com 

 

Minden Baràtunknak kellemes nyaralàst, jó pihenést kívànunk. Reméljük, hogy 
szeptemberben ismét talàlkozunk. 
Tovàbbra is szàmítunk imàikra és tàmogatàsukra ! 

 
Sok szeretettel,      

                                                                                             az Egyhàztanàcs tagjai 
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