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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, 

 
A Misszió 90 éves fennàllàsnak évfordulójàra rendezett ünnepségsorozat méltó 
befejezése volt október 15-én az ’56-os megemlékezés. A Magyar Kurír internetes 
hírportàl közölte október 26-àn az ünnepi eseményekről készült összefoglalàsunkat. 
A római zaràndokùt különösen maradandó élményt jelentett, erről a csoport egyik 
tagja, Gàlfi Géza szàmol be a mellékletben közölt íràsàban.  
Mivel közösségünknek még mindig nincs kinevezett magyar plébànosa, az 
Egyhàztanàcs tagjai meghívott plébànosok àltal biztosítjàk a magyar nyelvű 
szentmisék folytonossàgàt havi rendszerességgel, és az önkéntes hívek segítségével 
tovàbbra is kitartóan szervezik a Misszió hagyomànyos rendezvényeit.   
 
A következő programokra mindenkit szeretettel hívunk és vàrunk :  
 
November 12-én vasàrnap - Szent Làszló ünnepi nagymise 
11 órai kezdettel tartja a Misszióban Neruda Kàroly atya, aki meghívàsunkra 
Budapeströl érkezik. 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 
tisztelgünk mi is emlékének. Gyónàsi lehetőség Kàroly atya pàrizsi tartózkodàsa 
alatt.  
 
November 18–àn szombaton – Lelkigyakorlat  
Neruda Kàroly atya 10 órai kezdettel 13 óràig tart lelkigyakorlatot a Misszióban. 
Kapukód : 38 B 54. Utàna közös ebéden veszünk részt.  
Ezt követően Kàroly atya hittanóràt tart a magyar iskola kisdiàkjainak. 
 
November 19-én vasàrnap - Szent Erzsébet ünnepi nagymise  
Az előző körlevelünkben közölt helyszín megvàltozott. Ezt a francia-magyar 
szentmisét ismét a Sainte Elisabeth de Hongrie templomban tartjuk (195, rue du 
Temple, Paris 75003) Xavier Snoëk atya, a templom plébànosa meghívàsàra, 
vasàrnap 11 órai kezdettel. A szentmise főcelebrànsa Alain Planet, a Màltai 
Lovagrend püspöke. Utàna Snoëk atya a plébània ebédjére vàrja a magyar híveket 
is. Erre a mellékelt lap kitöltésével lehet nov. 12-ig jelentkezni, és a Sainte Elisabeth 
de Hongrie templom címére kell visszaküldeni a csekkel együtt.   
 
November 25-én szombaton, 15 óràtól a Misszióban adventi koszorùkészítés  
Jelentkezés Varró Zsófinàl, a koszorùkészítés vezetőjénél : varro.zsofia@gmail.com 
Részvételi díj: 8 €. Kapukód : 38 B 54 
 
December 1-től 3-ig, péntektől vasàrnapig hagyomànyos Karàcsonyi vàsàr 
Mellékeljük a meghívót.  
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December 3-àn délutàn jön a Mikulàs   
Ajàndékot hoz minden kisgyereknek.  
 
December 17-én vasàrnap – Xavier RAMBAUD Pàrizs érseki helynökének 
ünnepi miséje 
11 órai kezdettel a Misszió kàpolnàjàban. Rendkívül 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 szombati foglalkozàsainak időpontja a következő : 

november 18-àn Kàroly atya hittanóràjàval és 25. ; december 2. ; januàr 13 és 27. 
 

• A Café Bilingue Vincennes Magyar Csoportja meghívójàt tovàbbítjuk :                            
2017. november 17-én pénteken kerül megrendezésre egy magyar irodalmi est. Az 
első részben József Attila emlékét idézik fel, a màsodik részben Arany Jànos híres 
költeményei, anekdotàk hangzanak el születésének 200. évfordulója alkalmàból. Az 
esten közreműködik TÓTH PÉTER LÓRÁNT, Radnóti díjas versmondó. A ingyenes 
irodalmi előadàs Vincennes Vàros Önkormànyzata és a Pàrizsi Magyar Intézet 
tàmogatàsàval valósulhatott meg. Érd. : Tóth Annamàriànàl tamtoth@yahoo.co.uk 

Helyszín : 1 rue de l’Eglise, 94300 Vincennes 
La Maison des Associations, Salle Paul Rumeau 

Metro 1 : Château de Vincennes, RER A : Vincennes 
• Keresés  

Magyarorszàgról keresik hozzàtartozói a nagynénit. A 60-as években költözött 
Pàrizsba BURAI Kàrolyné sz. MARKÓ Ilona. Kapuvàron született 1939-ben. Állítólag 
1972-ig Pàrizsban, aztàn Pàrizs külvàrosàban élt. Ha valaki tud róla, jelezze a 
Misszió e-mail címén : missioncatholique@orange.fr 
 

• Halottunk  
Missziónk hűséges tàmogatója, Judith DUBOC SZABO, nehéz szívvel értesített 
bennünket, hogy a kivételesen tehetséges férje, Bernard DUBOC szeptember 30-àn 
meghalt az Amiens-i kórhàzban. Nyugodjon békében ! Osztozunk Judith DUBOC 
SZABO szomorùsàgàban és részvétünket fejezzük ki.   

 

Hàlàsan köszönjük minden hűséges tàmogatónknak, hogy gondoltak a Misszió 
fenntartàsàra, és màr elküldték ez évi adomànyaikat. A 2018. januàr 15-ig  
még beérkező adomànyok összege utàn a 2017-es évre vehető igénybe az 
adókedvezmény. A decemberi körlevelünkben visszatérünk az adomànyok 
fontossàgàra.  
 
Tovàbbra is szàmítunk imàikra és tàmogatàsukra ! 
Sok szeretettel,                                                                       az Egyhàztanàcs tagjai 


