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Kedves Barátaink, 

 
A hagyományos, háromnapos karácsonyi vásárunkat az idén is nagy lelkesedéssel, 
fáradtságot nem ismerve rendeztük meg november 30-a és december 2-a között az 
erre önként vállalkozók nélkülözhetetlen segítségével.  Köszönetet mondunk részben 
azoknak, akik a munkájukat adták,  részben azoknak, akik sok-sok értékes 
ajándéktárgyat, könyvet adományoztak ehhez a rendezvényünkhöz, hogy a 
standjaink bőséges kínálattal várhassák a vendégeket. A Champs Elysées-i tüntetés 
azonban legnagyobb sajnálatunkra azt eredményezte, hogy szombaton a sok éves 
átlagnál jóval kevesebb látogatónk volt. Éppen ezért nagy örömmel üdvözöltük 
azokat is, akik szép számban érkeztek vasárnap. Köszönetet mondunk Lengyel Zita, 
főkonzul Asszonynak, aki sok munkája mellett szeretettel látogat el minden évben 
hozzánk. Ugyancsak kedves vendégünk volt a Sainte Elisabeth de Hongrie templom 
szeptemberben kinevezett új plébánosa, Sébastien  Waeffler atya is. A külső, zavaró 
körülmények ellenére vendégeink kiváló hangulatban élvezhették a baráti 
fogadtatást, és a híres magyar konyha specialitásait. A bevétel és a kiadás 
számszerű feldolgozása folyamatban van, az összesítést a januári körlevelünkben 
közöljük. 
 
 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához beadott pályázatunk  
 
Dr Cserháti Ferenc, püspök atya, 2018. október 12 és 13. között Esztergomban 
konferenciát  szervezett, amelyre meghívta a külföldön lévő magyar Missziók 
képviselőit azzal a céllal, hogy anyagi és lelki támogatásásáról biztosítsa a magyar 
gyökereket örző, de küldföldön élő katolikus közösségeket. Ennek a támogatásnak 
az elnyeréséhez pályázatot kellett benyújtani. Megragadtuk az alkalmat, és beadtuk 
a kérelmünket. A Püspöki Konferencia elfogadta az összeállított programjainkat a 
következő eredménnyel : Januártól, május kivételével minden hónapban, egy 
péntektől hétfőig tartó hétvégén, kiküldenek egy magyar plébánost, hogy a 
Misszióban megtartsa a magyar nyelvű misét és az általunk kért programot. A 
plébános párizsi tartózkodásához anyagi támogatást is kapunk. Ez a lehetőség 
szervezési és pénzbeli könnyítést jelent számunkra, de nem tekintjük végleges 
megoldásnak. Továbbra is fenntartjuk a kérelmünket arra vonatkozóan, hogy a 
magyar Egyház javasoljon végre egy elkötelezett, hivatástudó  plébánost, akit a 
párizsi Érsekség alkalmasnak talál majd arra, hogy kinevezze a Misszió vezetőjének. 
A misék időpontjáról a körleveleinkben folyamatosan tájékoztatjuk a híveket.  
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A következő programokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk:  
 
December 16-én vasárnap, 11 órai kezdettel 

Xavier RAMBAUD, Párizs érseki helynökének hagyományos, karácsonyi 
ünnepi miséje a Misszió kápolnájában  
Rendkívül fontos, hogy a magyar közösség   nagy számban   legyen  jelen 
ezen a szentmisén. Bizonyítva, hogy a Párizsi Magyar Katolikus Misszió 
fennmaradására és működésére feltétel nélkül szüksége van ennek a 
közösségnek 

 
Január 11-től 14-ig, péntektől hétfőig  
                        várjuk az első plébánost, akit a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia (MKPK) küld ki. A nevét a januári körlevelünkben 
közöljük. Felhívjuk fifyelmüket a gyónási lehetőségre. 

                      Program :  
                      Szombaton, 12-én, 17 órai kezdettel :  
                        Előadás a készülő Eucharisztikus Kongresszusról, utána batyus  
                        vacsora 

Vasárnap : Szentmise és az első emeleti paplakás megszentelése, 
közös ebéd  

 
Február 8-tól 11-ig, péntektől hétfőig 
                      Az MKPK által kiküldött második plébános tart vasárnap szentmisét, 

részletes tájékoztatás a következő körlevélben olvashatnak. 
 
Február 17-én, vasárnap – hagyományos farsangi bál  
                     Meghívók a januári körlevélben 
 
További híreink  

 
• A büfé működtetéséhez önkéntes segítségre van szükségünk. Kérjük, hogy 

aki erre vállalkozik, jelezze a Misszió e-mail címén : 
missioncatholique@orange.fr vagy Szinyei Melindánál : 06.13.74.14.82 

 
• A magyar iskola szombati foglalkozásainak időpontja a következő : 

január 12., hittan is lehetséges, és 26. – február 9 és 23.  
március 9 és 22. – április 6 és 13. – május 11 és 25. 
Kapukód : 38 B 54 
 

• Debreceni Nyári Egyetem  
A magyarul tanulni kívánó külföldiek számára 2019-ben indított 
nyelvtanfolyamok programja már megtalálható az Egyetem honlapján : 
http://nyariegyetem.hu/kurzusaink.php  
   

 
Egyházi adomány kérése 
 
Kérjük, hogy adományaikkal fejezzék ki a magyar közösségünkhöz, és ezen 
keresztül az egyetemes Egyházhoz való tartozásukat. Egyben hálásan 
megköszönjük  az   eddigi   támogatásukat,  mert    minden  adomány,  még   a  
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legcsekélyebb is, nagy segítséget jelent a 90 éve fennálló Párizsi Magyar 
Katolikus Misszió további fenntartásához és működtetéséhez. Az 
adókedvezményre jogosító igazolást a Párizsi Érsekség (ADP – Association 
Diocésaine de Paris) adja ki. Ezért kérjük, hogy aki adóköteles, a Missziónak 
szánt adománycsekket „Mission Catholique Hongroise – ADP” javára állítsa ki.  
A 2018-as dátummal kiállított, és 2019. január 15-ig beküldött csekkekre az 
adókedvezmény még a 2018. évre igényelhető.  
 
Számítunk a közösségünk tagjaitól érkező támogatásra, és köszönetet 
mondunk a Magyar Katolikus Misszióhoz való hűségük ilyen módon történő 
kifejezéséért is.   
 
Az „Életünk” havilap előfizetése 
  
Már jeleztük, hogy csak a 26 euró előfizetési díjat beküldőknek tudjuk 
postázni az újságot. Kérjük, hogy az érdeklődők 2019. január 15-éig rendezzék 
az előfizetést. Köszönjük a már beérkezett csekkeket.  
 
Hírdetéseink  
 

- Magyar származású vállalkozó keres iroda takarítására alkalmazottat, heti 
bejelentett 18 órára, Disneyland közelében. Érd. : 06.36.80.03.31. 

 
- Fiatal magyar lány szívesen vállal bébiszitter megbízást. Érd.: 07.67.68.51.86. 

 
Halottunk  
 
A Párizs 15. kerületi temetkezési vállalattól kaptuk a szomorú értesítést Lengyel 
Róbert haláláról, aki az utolsó napjaiig is a Misszió rendszeres anyagi támogatója 
volt. Akik ismerték Róbertet, nagyra értékelték szaktudását, kedves egyéniségét. 
Szerettei a 15. kerületi Saint-Jean-Baptiste de Grenelle templomban vettek örök 
búcsút tőle. Hálával megőrizzük emlékét. Nyugodjék békében ! 
  
A párizsi Érsekségtől kapott és mellékelt karácsonyi üzenettel kívánunk 
mindenkinek  
 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
és boldog új esztendőt ! 

 
 
Sok szeretettel,            
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


