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Kedves Barátaink ! 
 
Magyarországon 2020 szeptemberében rendezik meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. Minden egyházmegyében a szentmisék után a hívő közösség imádkozik az 
Eucharisztikus Kongresszusért és a közösségeink lelki megújulásáért a következő 
szavakkal:  
 
                         Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

 
Mennyei Atyánk, minden élet forrása ! 
Küldd el Szentlelkedet,  
Hogy az önmagát értünk feláldozó 
És az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust  
Felismerjük és egyre jobban szeressük ! 
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, 
Orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét  
Elvigyük minden emberhez ! 
Add, hogy a készület ideje  
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. 
Ámen. 

 
A Párizsi Érsekség október 7-től indítja el az adománykérő kampányt. Ehhez 
szükségszerűen csatlakozunk mi is. Mellékeltük a tájékoztató lapokat, amelyeken minden 
fontos  információ megtalálható. Bár még mindig nincs kinevezett magyar plébánosunk, a 
Párizsi Magyar Katolikus Misszió továbbra is folytatja működését. Tudni kell, hogy a Párizsi 
Érsekség tulajdonát képező, és a Misszió rendelkezésére átadott ingatlanok fenntartási 
költségei rendkívül magasak. Ebben az átmeneti időszakban hálásan köszönjük azoknak, 
akik rendszeres anyagi támogatást biztosítanak a Misszió fenntartásához, és reméljük, 
hogy az újabban érkezők is szívügyüknek tekintik a segítést. Bíznunk kell abban, hogy 
a magyar Egyház rövidesen megoldást talál a Misszió helyzetének rendezésére, mivel 
tudomásunk szerint a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatnak az a célkitűzése, hogy 
hatékonyan támogassa a külföldi magyar katolikus közösségek, missziók tevékenységét a 
vallás-erkölcsi nevelés terén, és ez vonatkozik a 90 éve fennálló Párizsi Magyar Katolikus 
Misszió működésére és híveire is.  

 
Következő  programjaink 
 
Október 13-án, szombaton 14 órától, a magyar iskola Kabóca egyesület vendégül látja a 

Magyarországról érkező bàbművészeket a Misszióban (Kapukód : 38 B 54). 
A bábszínház  előadása utàn a gyerekek játékos programokon vehetnek 
részt. 

 Előzetes jelentkezés: október 10-ig: kabocaparis@gmail.com 
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Október 21-én, 11 órakor ünnepi szentmise az 1956-os Forradalom hőseinek emlékére és 

megemlékezés amit az 1956-os MAGYAR FORRADALOM FRANCIA-MAGYAR 
EMLÉKBIZOTTSÁGA rendez a Misszióban (mellékeltük a Meghívókat). A 
szentmisét Tokár Imre János ferences szerzetes atya celebrálja, akit erre az 
alkalomra hívtunk meg. 

                       17h30-kor tisztelgés az Ismeretlen Katona sírjánál (Arc de Triomphe) 
 
Október 23-án kedden, 19h00 órakor Nemzeti ünnep a Balassi Intézetben az 1956-os 

Forradalom 62. évfordulójának tiszteletére (92, rue Bonaparte, 75006 Paris)  
 
November 5-én hétfőn, 11 órakor tisztelgés és koszorù elhelyezés Nagy Imre emlékművénél 

(Père-Lachaise temető, 44-es parcella) 
 
November 18-án, 11 órakor Szent Erzsébet ünnepi mise (részleteket a novemberi 

körlevélben közlünk. 

Híreink 
 
Magyar iskola 

 
Foglalkozàsok : október 6-án és  20-án hittant is tart Tokár atya, október 13-án 

bábszínház (l. fent),  november 17-én  hittant is tart Damján atya. 
További foglalkozások: december 15,  
2019. január 12 és 26. 

 
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! 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. A 
karàcsonyi büféhez is segítségre van szükségünk. 
                         Jelentkezés : Szinyei Melindánál, 06.13.74.14.82 vagy 
                                             missioncatholique@orange.fr   

 
Karácsonyi vásár 
         November 30., december 1 és 2.  

Örömmel fogadunk minden ajándéktárgyat, könyvet a standok választékának 
bővítéséhez. Segítő önkéntesekre is számítunk. A részletes szervezésre még 
visszatérünk. 

 
 
Szeretettel és imával,                                       
 
                                                                                         az Egyháztanács tagjai                            


