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Kedves Barátaink! 

 

Amint erről Cibian Miklós atya az utolsó körlevélben tájékoztatást adott, a Párizsi Magyar Katolikus Misszió 

rektoraként szóló kinevezése 2016. augusztus 31-én megszűnt. Nem kérte a meghosszabítását, mivel nem 

szándékozott a jövőben a magyar hívek lelkipásztoraként szolgálatot teljesíteni. 

 

Valószínűleg többen értesültek arról is, hogy Cibian Miklós atya kérésére 2016. szeptember 1-től a párizsi 

egyházmegyétől kinevezést kapott egy párizsi plébánia káplánjaként és az általa létrehozott latin rítusú román 

közösség lelkészeként. 

 

A Misszió rövidesen 90 éves fennállásának ideje alatt eddig soha nem tapasztalt, rendkívül nehéz helyzetbe 

került. Az Egyháztanács tagjai minden erőfeszítést megtesznek a magyar és francia hatóságoknál, hogy minél 

előbb új plébános kerüljön a Misszió élére. 

 

Azonban addig is szükség van arra, hogy mindannyian összefogjunk és jelenlétünkkel is biztosítsuk a Misszió 

fennmaradását. Ezért kérjük valamennyi párizsi és Párizs környéki barátainkat, hogy vasárnaponként a Misszió 

mellett található Saint Martin des Champs plébánián vegyenek részt a 11 órai szentmisén, utána pedig 

valamennyien ebédeljünk együtt a Misszió büféjében, ahol továbbra is ízletes magyaros ételek várják 

vendégeinket. 

 

Természetesen ezentúl is számítunk adományaikra, és kérjük a vidéken élő közösségeket, hogy tekintsék 

szívügyüknek, hogy a Párizsi Magyar Katolikus Misszió fennmaradjon, és továbbra is támogassák imáikkal és 

adományaikkal. 

 

Mindannyiuk megértését köszönjük és várjuk támogatásaikat! 

 

Sok szeretettel, 

 

Az Egyháztanács tagjai 

 

 

Programjaink: 

 

• Szeptemberben újraindul a Magyar Iskola. Az órákon, melyek ingyenesek és kétheti rendszerességgel    

   lesznek megtartva, a 7-14 éves gyerekek az irodalmi magyar nyelvet, ill. a nyelvtani szabályokat sajátíthatják el.       

  Ha szeretnék beíratni gyermeküket, várjuk jelentkezéseiket emailben.  

  Az első óra szeptember 10-én lesz 14h-től 16h-ig a Misszió kápolnájában. 

• Szeptember 17. szombat: Rákóczi-ünnepség – helyszín: Yerres 

10h Ünnepi mise a Saint-Honest templomban (városközpont) 

11h30 A Rákóczi emlékmű megkoszorúzása 

13h30 Magyaros ebéd a l’Orangerie de la Grange au Bois-ban (hozzájárulás 10€/fő) 

15h “II. Rákóczi Ferenc: Istennel a hazáért és a szabadságért” - Pierre Merkling előadása 

15h30 “A szívből Yerres-i Rákóczi” - Jacques Canaud előadása 
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http://www.magyarmisszio.info/
mailto:missioncatholique@orange.fr


 

 

Előzetes helyfoglalás szeptember 15-ig Szinyei Melindánál: 06 13 74 14 82 vagy 01 34 17 70 32; 

melinda.szinyei@gmail.com. Részletes program a honlapunkon található. 

• November 12-13. szombat-vasárnap: lelkipásztori látogatás keretében fogadjuk a Misszióban  

  Dr. Veres András győri megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, aki celebrálni fogja   

  az ünnepi szentmisét az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából. A részletes programot hamarosan  

  közzétesszük honlapunkon. 

 

 

Chers amis, 

 

Comme vous l’avez appris de la dernière circulaire du père Miklós Cibian, sa nomination en tant que recteur dela 

Mission Catholique Hongroise de Paris a pris fin le 31 août 2016. Il n’a pas souhaité proroger sa nomination car il 

ne souhaitait plus assumer ses services pastoraux pour les fidèles hongrois. 

 

Vous avez probablement aussi appris que le père Miklós Cibian, à sa demande, a été nommé, par le diocèse de 

Paris, vicaire dans une paroisse parisienne, et aussi aumônier pour la pastorale des Roumains de rite latin qu’il a 

lui-même fondée. 

 

Depuis son existence de bientôt 90 ans, la Mission se retrouve aujourd’hui dans une situation sans précédent et 

extrêmement difficile. Les membres du Conseil pastoral et du Conseil pour les affaires économiques font tout leur 

possible auprès des autorités ecclésiastiques, hongroises et françaises, afin qu’un nouveau recteur soit nommé le 

plus tôt possible à la tête de la Mission. 

 

Toutefois, il est indispensable que nous soyons solidaires et assurions par notre présence la survie de la Mission. 

C’est pourquoi nous demandons à tous nos amis parisiens et franciliens qu’ils participent à la messe de 11h à la 

paroisse Saint Martin des Champs qui se trouve à côté de la Mission, et ensuite que nous déjeunions ensemble au 

buffet de la Mission où l’on pourra continuer à déguster de délicieux repas hongrois. 

 

Bien entendu, nous comptons toujours sur vos dons et demandons aux communautés hongroises présentes en 

France d’avoir à coeur la survie de la Mission Catholique Hongroise de Paris et de la soutenir par leurs prières et 

par leurs dons.  

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension et votre soutien. 

 

Bien fraternellement, 

 

Les membres du Conseil pour les affaires économiques et du Conseil pastoral 
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