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Kedves Barátaink, 
 
Az olaszországi magyar főtisztelendő, Németh László Imre atya örömmel tett eleget az 
Egyháztanács meghívásának, annál is inkább, mert még soha nem járt Párizsban. Már 
hosszú ideje tervezte, hogy meglátogatja azt a közösséget, ahol az elődje, Kovács Angélus 
atya volt káplán 1964-1966 között, mivel Angélus atya életéről 2016-ban megjelentetett egy 
összefoglaló tanulmányt.  
László atyával kezdtük a Nagyböjt 40 napját. Az atya személyesen is megtapasztalta, hogy 
Párizsban létezik egy erősen hívő, összetartó magyar közösség, amely feltétel nélkül igényli, 
hogy egy elkötelezett magyar lelkipásztor vezesse. Az atya különösen értékelte, hogy 
szépszámú jelentkező volt nála szentgyónásra, és örömmel látta, hogy a vasárnapi 
szentmisén a kápolna zsúfolásig megtelt. Alkalma nyílt a hívekkel való őszinte hangvételű 
beszélgetésekre, így megismerte a közösség örömeit, de a gondjait is. Elismerően szólt az 
egyháztanács megmaradt tagjainak önzetlen, fáradtságot nem ismerő munkájáról a Misszió 
működésének fenntartása érdekében, amely azonban csak az összetartó közösség 
támogatásával és jelenlétével lehet eredményes.  
Búcsúzóul hangsúlyozta, hogy visszatérve Rómába, a Szent Péter Bazilika magyar 
kápolnájában imádkozni fog azért, hogy a párizsi és az egész franciaországi magyar 
közösség reményei megvalósuljanak. Elviszi a Párizsi Magyar Katolikus Misszió jó hírét és 
közösségének vendégszeretetét a Prágában áprilisban megrendezésre kerülő papi 
konferenciára is, ahol találkozik a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő paptestvéreivel. 
Hálásan köszönjük László atyának, hogy baráti látogatása alkalmával elindította a 
közösségünket Húsvét öröme felé. 
 
In memoriam NYÁRY Judith (1939-2018) 
 
Megrendülten olvastuk a család értesítését, hogy Judith 2018. február 1-jén az örök hazába 
költözött. Judith az 1990-es években volt nagyon aktív tagja a Missziónak. A franciaországi 
Szent Vince Társaság magyar szekciójának elnökeként évekig gyűjtötte az adományokat, 
sikerrel keresett támogatókat, és kitartó munkája eredményeként jött létre a csíkszeredai 
Szent Vince ház, ahol számtalan rászorúló talált nagy segítségre. A Misszióba újabban 
érkezők már személyesen nem találkozhattak vele, mert egészségi állapota megromlott, és 
csak családja körében élt. Akik ismerték és szerették, megőrzik emlékét. Családjának 
részvétünket fejezzük ki. Nyugodjék békében !  

 
A következő programokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk 
 
Rendkívül fontos, hogy a havonta egy-két vasárnapra meghívott plébánosaink által 
tartott szentmiséken sok hívő legyen jelen, mivel összetartó, a Misszió mellett 
elkötelezett közösséget alkotunk, és ezt a jelenlétünkkel tudjuk legjobban 
bizonyítani  

MÁRCIUSBAN MINDEN VASÁRNAP VAN SZENTMISE 11 ÓRAKOR 
 

Március 3-tól 12-ig Maga Péter, kürti (Szlovákia) plébánost hívtuk meg                     
Programja : Március 4-én 11 órakor szentmise a Misszió kápolnájában  
                   utána a hagyományos a KÖNYVFESZTIVÁL (a meghívót már közöltük)  

      KAPUKÓD : 38 B 54  
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Március 10-én 14:30-tól hittan a kisiskolásoknak 
                        17-18 óra nagyböjti lelkigyakorlat  
                        18-19 óra mise, utána közös vacsora (mindenki hozza a  
                                  finomságokat !) 
Március 11-én 11 órakor szentmise, utána március 15-e megünneplése  

 
Március 18-án 11 órakor  

Galambossy Endre, rákoscsabai plébános celebrálja a szentmisét  
 
Március 23-tól április 1-jéig Zsódi Viktor, piarista szerzetes lesz a Misszió vendége, 
aki Szegedről érkezik hozzánk 
Programja : Március 24-én 14:30-tól hittan a kisiskolásoknak 

                             16:00 órától hagyományos húsvéti tojásfestés. Jelentkezés  
                                       Varró Zsófiánál : varro.zsofia@gmail.com 
      Március 25-én 11 órakor Olajszentelési mise, utána a hagyományos 
                        VERSFESZTIVÁL (mellékelve a jelentkezési kupon) 
      Március 26-án 20 órakor a MAGYAR INTÉZETBEN  
                       JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY A MISSZIÓ TÁMOGATÁSÁRA 

Rendezi : HADADY László nemzetközi hírű oboaművész (mellékelve  
a meghívó), helyfoglalás kötelező : reservation@instituthongrois.hu 

       Március 31-én, Nagyszombaton  
16-18 óra : Húsvét örömére várva, találkozás Viktor atyával 
18-19 óra mise, utána közös vacsora (mindenki hozza a  

                                 finomságokat !) 
       Április 1-jén 11 órakor Húsvéti szentmise 

 
További híreink  

• A február 11-én megtartott farsangi bál nettó bevétele 882,00 €. Az összeggel a 
szervező, Szinyei Melinda és segítségei a Missziót támogatják. Köszönjük az 
adományt és a fáradozásukat.  

 

• A Misszió büféje vasárnaponként ebédre várja a híveket kb. 12 órától. 
Szükségünk van önkéntes jelentkezőkre, akik egy-egy vasárnapi ebéd 
elkészítését vállalnák. Amikor nincs plébános, kb. 15 személyre kell főzni.  
Várjuk a jelentkezéseket : missioncatholique@orange.fr  

 

• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontja 14:30 órai kezdéssel :  
                          március 10, Maga Péter atya hittanórájával ;  
                           március 24, Zsódi Viktor atya hittanórájával ; április 7 ; május 5  
                          és 26 ; június 9 és 23    

 

• Előadás Rozsda Endre (Mohács, 1913 – Párizs, 1999) párizsi munkásságáról, a 
szürrealista periódusáról  
Időpont   : Március 10., 10:30-18:00 
Helyszín  : Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard, 75018 Paris 
Az előadás után a résztvevőket egy pohár bor mellett várják a szervezők a festőművész 
Montmartre-i műtermében (Bateau-Lavoir, Place Emile Goudeau,     Metró : Abbesses) 
 

• Nemzeti ünnep, március 15-én 19:00 órakor a Magyar Intézetben 
92, rue Bonaparte, 75006 Paris – reservation@instituthongoris.fr  
 

• Varga Kata színművész előadása, április 7-én 16 órakor (meghívó mellékelve) 
 

• A MISSZIÓBAN VAN EGY KIVÁLÓAN MŰKÖDŐ TOLÓKOCSI. SZIVESEN ÁTADJUK 
EGY MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYNEK. 

 
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KIVÁNUNK 

Szeretettel,                                                                                        az Egyháztanács tagjai   


