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Kedves Barátaink ! 
 
 
A havonta megjelenő Életünk  újság  júniusi száma közölte Kránitz Mihály cikkét „Nyárkezdet 
és Krisztus-követés” címmel. Ebből idézzük az alábbi gondolatokat : 
 
„Minden évszaknak megvan a maga szépsége, de a nyári hónapokat talán jobban várják a 
családok, legfőképp a gyerekek, és azok is, akik az évközi munkát szakítják meg, hogy a 
pihenés jól megérdemelt idejét töltsék. Ilyenkor lehetőségünk nyílik arra, hogy jobban figyeljünk 
a természetre, meglássuk annak szépségeit és felismerjük benne a Teremtő gazdag ajándékát.... 
 
A nyár hosszúnak tűnik, éppen ezért fontos a megtervezése, hogy egyaránt jusson hely és idő a 
hitben való elmélyülésnek, az Isten felé való hálaadásnak, a lelki és a fizikai erő 
összegyűjtésének, családi és baráti kapcsolataink ápolásának és a jövő felé való kitekintésnek 
is, gyakran megkérdezve magunktól, hogy most mire hív az Isten. 
 
A nyár ne múljon el a Boldogságos Szűz Máriára való tekintés nélkül, és hordozzuk őt a 
szívünkben előre készülve Sarlós Boldogasszony (július 2.), Havas Boldogasszony (augusztus 5.), 
Nagyboldogasszony (augusztus 15.)  és Szűz Mária Királynő (augusztus 22.) ünnepére. Jézus a 
kereszten minket Máriára bízott, ezért kövessük őt abban is, hogy amint Mária, úgy mi is 
életünk eseményeit emlékezetünkbe vésve, a szívünkben gyakran gondolkodjunk el róluk. A 
nyár pihenései így lesznek számunkra sok örömet, de lelki gyarapodást és áldást jelentő, 
tartalmas időtöltések.” 
 
    
A A A A SZENTMISÉKSZENTMISÉKSZENTMISÉKSZENTMISÉK    RENDJERENDJERENDJERENDJE    
 
Örömmel közöljük, hogy Pierre CLERMIDY, francia jezsuita atya az új tanévtől 
többször lesz a Misszió vendége.  Pierre atya már 2018 júniusában is szívesen 
elfogadta meghívásunkat, és egy emlékezetes vasárnapi szentmisét celebrált a 
Misszió híveinek ... magyar nyelven. Októbertől ismét vállalta, hogy előre megbeszélt 
dátumok szerint megtartja nálunk a vasárnapi szentmisét, természetesen továbbra is 
magyarul. Örömmel foglalkozna a magyar fiatalokkal is egy-egy szombat délutáni 
összejövetelen.  
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától ugyancsak számíthatunk időnként  
kiküldött magyar plébánosokra. 
 
A szentmisék tervezett időpontjait és a programokat a melléklet tartalmazza (változás 
lehetséges).   
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HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    
    

• Június 20-án a párizsi magyar Nagykövetségen rendezett fogadáson búcsúztunk el 
LENGYEL Zita főkonzul asszonytól és HAVASI Jánostól, a Balassi Intézet 
igazgatójától. A diplomáciai kar másik két munkatársa szintén befejezte párizsi 
kiküldetését. További munkájukhoz sok sikert kívánuk. 
HAVASI János a Misszió közösségétől is búcsút vett a június 30-án celebrált 
szentmise után. Ez alkalommal köszöntük meg a közösségünkhöz fűződő többéves 
baráti kapcsolatát, támogatását és az Intézet értékes programjait.  

 
• A Misszió 2019. július 7-től zárva lesz. A büfé szeretettel várja a vendégeket ismét 

az ízletes magyaros vasárnapi ebédre 2019. szeptember 8-tól. 
 
• Az Életünk újság következő száma szeptemberben jelenik meg. Ebben lesz a 

szeptember havi körlevelünk is. 
    
• A büfé működtetéséhez továbbra is 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 Misszió a jövőben is termet biztosít a „KABÓCA Egyesület” néven  bejegyzett 
magyar iskola működéséhez. A foglalkozásokat HEVER Krisztina, igazgatónő vezeti 
kéthetenként szombat délután. Számítunk a régi és az új kisdiákok jelentkezésére. 
(Kapukód : 38 B 54). Az időpontok a következők :  
 

� szeptember 7. magyaróra 

� szeptember 21. magyaróra 

� október 5. Bábszínház 15 órától 16:30 óráig 

� október 13. vasárnap a Magyar Iskola Strasbourgba tesz látogatást az ottani 

magyar iskolánál 

� november 9. magyaróra 

� november 23. magyaróra 

� december 7. Koncert a Magyar Intézetben meghívott előadóval (szervezés alatt) 

� december 14. magyaróra 

� január 11. magyaróra 

� január 25. magyaróra 

 
 

• Európai Vonósnégyes Fesztivál 2019. szeptember 27-28-29. között a 
fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban. A résztvevőknek rendkívüli kulturális élményben 
lesz részük. Program és helyfoglalás : www.karolyi.org.hu ; Tel. : 06 21 311 04 26 ; 
info@karolyikastely.hu ; www.karolyikastely.hu ;  
www.facebook.com/karolyijozsef.alapitvany 

    
HALOTTUNKHALOTTUNKHALOTTUNKHALOTTUNK    
    
LUGOSI DUMONT Maryline értesített bennünket édesanyja, VAG LUGOSI Marie 2019. 
május 10-én bekövetkezett haláláról. „Lou” új novellái kiadásán dolgozott, kedves 
egyéniségét sokan ismerték a magyar közösségben. Emlékét szeretettel megőrizzük. 
Nyugodjék békében ! A gyászoló családnak részvétünket fejezzük ki. 
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A PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTA PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
    

• Az április 15-i nagyhétfői tűzvész óta először mutattak be szentmisét a Notre-Dame-
ban június 15-én, szombaton. Michel Auptetit, párizsi érsek a szentmisét a 
székesegyház megszentelésének (dedikáció) ünnepén tartotta. Ezen csak mintegy 
húsz, a katedrális életében jelentős személy vehetett részt a balesetveszély miatt.  

 
• Michel Aupetit, párizsi érsek június 29-én, szombaton a 9:30 órai szentmisén nyolc 

ifjú jelöltet szentelt pappá a Saint-Sulpice templomban.  
 

• Ferenc pápa meghirdette 2019. szeptember 29-re, vasárnapra a következő 
Migránsok és Menekültek Világnapját, amelynek témája : „nem csak a 
migránsokról van szó”. Ferenc pápa így hívja fel a figyelmünket arra, hogy ezzel 
egyidejűleg nemcsak a migránsokról, hanem saját magunkról, a félelmeinkről és a 
reményeinkről is szó van. Arról is, hogy hogyan fordul Isten felénk, és hogyan bátorít 
bennünket életünk minden napjàn.  

 
• A Montmartre-i Sacré-Coeur Bazilika 2019 októberétől egy éven át ünnepli 

felszentelésének 100. évfordulóját. A jubileumi év megnyitására az október 20-i, 
vasárnapi  hivatalos szentmise keretében kerül sor 11 órakor. A szentmisét Michel 
Aupetit, párizsi érsek celebrálja. A jubileum záróünnepe 2020. október 18-án lesz. 

 
 
 

Mindenkinek kellemes pihenést és élményekben gazdag nyarat Mindenkinek kellemes pihenést és élményekben gazdag nyarat Mindenkinek kellemes pihenést és élményekben gazdag nyarat Mindenkinek kellemes pihenést és élményekben gazdag nyarat 
kivánunkkivánunkkivánunkkivánunk    

 
 
 
 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


