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Supplément d’ÉLETÜNK 

 
Novembre 2018 

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 Barátaink ! 
 

 
Mindenkit szeretettel várunk a következő rendkívüli programra: 

  

KISS Ulrich jezsuita atya 
 

bemutatja a 2017-ben megjelent könyvét, melynek címe :  
„Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban”    

 
november 10-én, szombaton 17h00 órától 

 a Misszióban  
(42, rue Albert Thomas, 75010 PARIS, Kapukód : 38 B 54) 

 
KISS Ulrich 1945-ben született a lebombázott Berlinben. Gazdasági 
tanulmányait a belgiumi Leuvenben, majd a franciaországi 
Fontainebleau-beli INSEAD-ban végezte, filozófiát és teológiát 
Kanadában, Belgiumban és Olaszországban tanult. 
Marketingmenedzserként dolgozott a l’Oréal cégnél, és abban az időben 
aktívan részt vett a Misszió életében is. Munkáját németországi 
vàllalatoknál folytatta. 43 éves volt, amikor belépett a Jézus 
Társaságába.  A „Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban” című,                   
2017-ben megjelent könyve azokhoz szól, akik érdeklődnek a 
menedzserek mindennapi ügyeinek kapcsán az evangélium tanítása 
iránt.   
 
Egy vállalkozás vezetőjének mindenkor tanulnia kell, akárcsak a jó pap is holtig 
tanul. A vezető tanulása azonban nem magánügy, hanem közügy, mivel magának a 
vállalkozásnak tanuló vállalkozássá kell válnia. Ulrich atya könyvében számos 
személyes történeten keresztül mutatja be a vezetéstudomány egy-egy fontos 
témáját, sorvezetője Szent Márk evengéliuma. Mindig nagy élmény Ulrich atya 
előadásait hallgatni, tiszteljük meg jelenlétünkkel ! 
 
Következő  programjaink 
 
November 10-én, szombaton, az előadás után, kb. 19h00 órától közös vacsora Ulrich 

atyával (mindenki hoz finomságokat) 
 
November 11-én, vasàrnap 11h00 órakor a szentmisét KISS Ulrich atya celebrálja a 

Misszióban 
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November 18-án, vasárnap 11 órakor magyar-francia ünnepi szentmise a Sainte Elisabeth 

de Hongrie templomban (195, rue du Temple, 75003 Paris). A templom új 
plébánosa, Sébastien WAEFFLER  atya szeretettel várja a magyar híveket. 
TÓTH Damján ferences atya koncelebrál. A mise utàn a Magyar Balassi 
Intézet Kórusa ad rövid ünnepi hangversenyt. Ezt követően a francia 
hívekkel együtt a  hagyományos „choucroute” ebéden veszünk részt. 
Az ebéd ára 15,00 € személyenként. November 12-ig lehet jelentkezni a 
Misszióban. A csekket a Misszió javára kell kiállítani és a Misszió 
címére eljuttatni. Kérjük, a csekk hátára írják rá : „ebéd” 
 

November 30-án, pénteken 14 órakor a hagyományos Karácsonyi Vásár megnyitása 
    (Meghívó mellékelve)    

 
December 1-én, szombaton 12h00 órától a Vásár folytatódik 
 
December 2-án, vasárnap 12h00 órától a Vásár folytatódik, Délután megérkezik a Mikulás, 

és minden kisgyereknek hoz ajándékot. ☺ 
 
December 16-án, vasárnap 11h00 órakor az ünnepi Adventi szentmisét Xavier RAMBAUD 

atya, Párizs érseki helynöke celebrálja. 
                       Mindenki jelenléte nagyon fontos, hogy ezzel is bizonyítsuk a 

közösségünk összetartozását és összetartását.  
 

Híreink 
 
Magyar iskola 

Foglalkozàsok :  november 17 - hittant is tart Damján atya, és december 15.  
2019. január 12 és 26. 

 
Előfizetés az Életünk havilapra 

Az ùjságot csak azoknak tudjuk kézbesíteni, akik előfizetnek rá. Az előfizetés ára 
26,00 € egy évre. Kérjük, a csekk hátára írjanak egy „E” betüt. 

 
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   

 
 
 
Szeretettel és imával,                                       
 
                                                                                         az Egyháztanács tagjai                            


