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MISSION CATHOLIQUE HONGROISE 

42, rue Albert Thomas 75010 Paris 
Tél. : +331 42 08 61 70 

http://www.magyarmisszio.info 
missioncatholique@orange.fr 

 

Kedves Barátaink, 
 

Ismét magyar lelkipásztor nélkül kezdjük az új tanévet, de ahogy az elmúlt évben is, 
folytatjuk a programok szervezését. A magyar iskola egyre sikresebben működik és 
a Kőrösi Csoma Sándor program keretében Győri Ágota kulturális programjai fogják 
színesíteni közösségünk életét. Az év végéig 4 alkalommal tartunk szentmisét 
amiken számítunk a nagy számban megjelenő hívekre, hiszen csak így tudjuk 
megmutatni, hogy a Párizsi Magyar Katolikus Misszió még egy élő közösség, akinek 
szüksége van egy magyar lelkipásztorra. 
 
A büfé szeptember 2-tól ismét ízletes, magyaros ételekkel várja a vendégeket.  
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  
 
Rákóczi ünnepség Yerres-ben 
Szeptember 15. szombat. A vendégplébános ismét Dr. Tóth Balázs Árpád atya lesz. 
Szeptember 16. vasárnap 
Dr. Tóth Balázs Árpád atya tartja a 11 órás szentmisét a Misszióban. 
 
Az ’56-os Forradalomra emlékezés 
Október 21én vasárnap 11 órai kezdettel tartjuk a Misszióban az ünnepi 
nagymisét és a megemlékezést amit az 1956-os MAGYAR FORRADALOM FRANCIA-
MAGYAR EMLÉKBIZOTTSÁGA rendez. 
Dr. Tóth Balázs Árpád atyát szeretettel várjuk vissza erre az alkalomra. 
Hagyományosan délután kerül sor a Diadalívnél a kegyeleti koszorú elhelyezésére. 
 
Szent Erzsébet ünnepi nagymise 
November 18-án vasárnap  
 
Karácsonyi vásár 
November 30-án pénteken, december 1-én szombaton és 2-án vasárnap. 
Ebben a rendkivül nehéz helyzetben különösen fontos, hogy mindannyian 
jelenlétünkkel bizonyítsuk, hogy továbbra is összetartó magyar közösség vagyunk. 
 
 
Halottunk 
 
Szomorúan olvastuk a gyászjelentést, hogy KOVÁCS Attila 2018. augusztus 9-én 
Párizsban, súlyos betegséget követően meghalt. Temetése Budapesten volt az 
Óbudai Temetőben 2018. augusztus 22-én. 
Attila fia, Michel Kovacs, és a legfiatalabb testvére, Dr. Kovacs Ilma, kérték, hogy 
szeptember 16-án, a szentmisén, a Misszió hívei imádkozzanak Attiláért. 
Nyugodjon békében!  
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Sokan ismerték és szerették kedves egyéniségét. Hosszú évekig volt a Misszió 
hűséges tagja és támogatója. 
Öszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak."  
 
 

További hireink  
 

 
• A magyar iskola szeptembertől újra működik. A tanárnő: Hever Krisztina 
     A szombati foglalkozások időpontja a következő : 

  szeptember 22. 
  október 6. és 20., ekkor hittan is lesz, 
  november 17., ekkor hittan is lesz, 
  december 15., 

       2019 január 12. és 26. 
 

 
Továbbra is számítunk imáikra és támogatásukra ! 
 
Sok szeretettel,      
                                                                                             az Egyháztanács tagjai 


