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Kedves Barátaink ! 
 
Február 26-án a déli Mária – imádság előtt Ferenc pápa arról elmélkedett, hogy állandóan 
tudatosítanunk kell Isten apai, baráti, szövetséges, hűséges szeretetét. Beszédéből idézünk : 
„...bízzunk Istenben -, aki gondját viseli a teremtett világ élőlényeinek. Gondoskodik 
élelemről minden állat számára, törődik a liliomokkal és a mező füvével                               
(vö. Mt 6,26-28) ; jóságos és figyelmes tekintete nap mint nap őrködik életünk felett. 
Életünk nagy aggodalmaskodások között folyik, amely elveheti nyugalmunkat és 
kiegyensúlyozottságunkat, ez az aggódás azonban gyakran hasztalan, mert úgysem tudja 
megváltoztatni az események menetét. Jézus erősen buzdít minket, hogy ne aggódjunk a 
holnapért (vö. Mt 6,25.28.31), emlékeztet arra, hogy egy szerető Atya áll mindenek fölött, 
aki sosem feledkezik meg gyermekeiről : ha bízunk benne, az nem oldja meg varázsszerűen 
nehézségeinket, de lehetővé teszi, hogy helyes hozzáállással, bátran nézzünk szembe velük 
...” 
 
Hasonló gondolatokat hallottunk vendégünk, a június 17-ei szentmisét celebráló, Pierre 
Clermidy, jezsuita atya, homíliájában is, amelyben említette a jó gazdáról szóló 
példabeszédet. Ez a jó gazda nem várja, hogy egyedül a Jóisten gondozza a kertjét. 
Szorgalmasan ápolja virágjait és öntözi a veteményét. Eredményként gyönyörű virágok 
illatoznak a kertjében és a veteménye gazdag termést hoz.  
 
Az egyik vendégplébánosunknak feltettük a kérdést, hogyan látja a Misszió jövőjét. Az ő 
felelete is egyszerű és mindenki számára érthető volt : Bízzanak Istenben, ő már tudja a 
Misszió sorsát, és dolgozzanak továbbra is szorgalmasan, meglesz az eredménye. 
  
Ezek után a hitében megerősödött, és az önkéntes segítők által támogatott egyháztanácsi 
tagok sikeresen folytatták a Magyar Katolikus Misszió működtetését, bár még mindig nem 
neveztek ki plébánost a vezetésére. Havi rendszerességgel, egy vagy két vasárnap,  a  
vendégként meghívott plébánosok magyar nyelven celebráltak misét az ilyenkor szép 
számban összegyűlt híveknek. Megtartottuk a hagyományos nemzeti ünnepeinket és  a 
programjainkat. Működtettük az iskolàt, amely KABÓCA egyesületként tovàbbra is a 
Misszió által biztosított helyiségben tartja foglalkozásait.  
Hálás köszönetet mondunk azoknak a híveknek, akik jelenlétükkel rendszeresen 
bizonyítják, hogy a párizsi magyar közösséghez tartoznak, és azoknak is, akik 
hűségesen támogatják a Missziót anyagilag, hogy fizethessük a mindenkori 
költségeket.  
Áprilisban hivatalosan és részletesen tájékoztattuk mind a magyar, mind a francia egyházi 
feletteseinket a Misszió jelenlegi helyzetéről, hangsúlyozva, hogy egy elkötelezett magyar 
plébános kinevezése sürgős és elengedhetetlenül fontos. Várjuk a döntésüket, és bízunk a 
kedvező válaszban.  
 
Ebben a reményben kezdjük a nyári szünidőt, de mindannyiuk figyelmébe ajánljuk  a 
következő programjainkat :  
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Következő  programjaink 
 
Július 1-én 11 órakor az Esztergomból érkező Dr. Tóth Balázs Árpád atya tartja a 

szentmisét, aki 1990 óta a ferences rend tagja (a szerzetesi neve 
Damján lett). Tavaly volt ezüstmisés. 

                        Július 7-én, szombaton, 17 órától baráti beszélgetés Damján atyával, 
utána közös vacsora, amire mindenki hozza a finomságokat ! 

 
Július 8-án 11 órakor Damján atya hálaadó misét celebrál azért, hogy a Missziót már 

második éve kinevezett plébános nélkül is sikeresen tudjuk működtetni, 
hála a hívek anyagi támogatásának és bíztatásának, valamint az 
önkéntesek fáradtságot nem ismerő munkájának, és a Jóisten akaratának. 
Ez lesz a nyári szünet előtt az utolsó mise !  

 
Július 14-től szeptember 1-ig zárva lesz  a Misszió a nyári szünet miatt.  
 
Szeptember 2-től a büfé ismét ízletes magyaros ételekkel várja a vendégeket. 
 
Szeptember 15. szombat : Rákóczi ünnepség Yerres-ben. A meghivókat a szeptemberi 

körlevéllel küldjük ki. 

Híreink 
 
Magyar iskola 

 
A foglalkozàsok szeptember 15-én kezdődnek a Misszió büféjében 14:30 órakor. 
Részletesebb tájékoztatást ad a tanárnő, HEVER Krisztina, aki szeretettel várja új 
kisdiákok jelentkezését is. Elérhető : kabocaparis@gmail.com e-mail címen. 
Kapúkód : 38 B 54  

 
Új támogatókat várunk 
 
Szükség van az utánpótlásra. Kérjük azokat a Barátainkat, akik újabban kapcsolódtak 
be a 90 éve fennálló intézményünk tevékenységeibe, tekintsék szívügyüknek a 
Misszió anyagi támogatását. Az adományt csekken, készpénzben vagy átutalással 
lehet eljuttatni a Misszió javára és címére. Az Érsekség által biztosítjuk az 
adócsökkentéshez szükséges igazolást is azoknak, akiknek erre szüksége van. Bízunk 
benne, hogy az új támogatóink lehetőségük szerint hozzájárulnak a Misszió 
fenntartási költségeihez. A beérkező adomànyokat előre is köszönjük. 
 
Büfé 

Továbbra is szükségünk van önkéntes jelentkezőkre, akik egy-egy vasárnapi ebéd 
elkészítését vállalnák. Amikor nincs plébános, kb. 15 személyre kell főzni.  
                         Jelentkezés : missioncatholique@orange.fr  

Szentmisék 
 
Rendkívül fontos, hogy a vendégplébánosok által tartott szentmiséken mindenki részt 
vegyen. Csak így tudjuk bizonyítani, hogy továbbra is összetartó, működő közösséget 
alkotunk, amelynek feltétlen szüksége van egy kinevezett magyar plébánosra. 
Mindenki részvételére számítunk ! 
 
Köszönet 
Xavier SNOËK atya meghatottan olvasta a jókívánságainkat, és köszönetét fejezi ki a 
magyar közösség tagjainak.    
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Kérés 
 
Hövejről, a dunántúli kis faluból jött a kérés. Hövej a gyönyörű, kézzel készített csipkéjéről 
híres. A csipke az Unesco szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének eleme, több 
világkiállításon aranyérmet nyert. Az ottani múzeum felelőse talált anyaggyűjtés közben egy 
1936-ban, a Misszióban megjelent cikket, az akkori plébános, Dr. Kozma atya, írását. 
Ebben szó van egy szeretetvásárról, amelyet a Párizsi Magyar Katolikus Misszióban 
rendeztek 1936-ban. Itt többek között höveji csipkét is lehetett vásárolni. 
 
A következőket kérik : Akinek esetleg  szülőktől, nagyszülőktől örökölt fényképe v. írásos 
dokumentuma, újságcikke van, vagy bármilyen más emléke erről az 1936-ban a Misszióban 
rendezett kiállításról, küldjenek másolatot.  
Ha van ilyen, jelezzék a Misszió telefonján, vagy e-mail címén, utána továbbítjuk Hövejre. 
 

Mindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunkMindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunkMindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunkMindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk    
 
 
Szeretettel,                                       
 
                                                                                         az Egyháztanács tagjai                            


