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Szeptember 13 péntektől szeptember 16 hétfőig Kiss Ulrich, jezsuita atya lesz a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiküldött plébánosa, akit örömmel látunk. 
 
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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• A büfé ismét szeretettel várja a vendégeket ízletes magyaros vasárnapi ebédre 

2019. szeptember 8-tól. 
    
• 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 
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� 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 lesz 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 
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• 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. 

 
 
 
 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


