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Kedves Barátaink ! 
 
Az idei nyár élményei még nem halványultak el az emlékezetükben, de már tervezhetjük a 
követező nyár programját. Az egész katolikus világ számára kiemelkedő esemény lesz a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK), amelyet Magyarország 1938 után 
másodszor rendez meg 2020. szeptember 13-tól. A Krisztussal való találkozás világméretű 
ünnepére minden földrészről érkeznek majd hívek, hogy részt vegyenek a rendezvényeken.  
Az idén szpetember 13-án 15:30 órakor Erdő Péter bíboros nyitotta meg a visszaszámlálást 
a Szent István Bazilika előtti téren. Franciaországban élő valamennyi honfitársunknak 
ajánljuk ezt a jövő évi programot. 
 
PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ     
 
A következő programjaink különös figyelmet érdemelnek az előadójuk és a témájuk miatt.  
Nagy öröm lenne számunkra, ha sok érdeklődő venne részt ezeken az estéken. Mindenkit 
szeretettel várunk (kapukód : 38 B 54) : 
 
Október 5-én 17 órakor, szombaton :  
 

- Melyek azok a tényezők, amelyek döntéseinket befolyásolják vagy/és 
meghatározzák ?  
Erre a létünket meghatározó, fontos kérdésre keressük a választ Pierre, jezsuita atya 
magyarul megfogalmazott  bevezetése után. A gondolkodásra serkentő beszélgetésre 
hívjuk szeretettel a fiatalokat is. Pierre atya, aki Erdélyben és Szegeden teljesített 
missziós szolgálatot, és kiválóan megtanult magyarul, örömmel találkozna a Misszió 
híveivel ; 
 

Október 20-án, 11 órakor, vasárnap : 
 

- A szentmise után az ’56-os Forradalom 63. évfordulójára emlékezünk a 
Katolikus Misszióban (l. melléklet) 

 
Október 23-án 19 órakor, szerdán a Magyar Intézetben : 
 

- Az ’56-os Forradalom 63. évfordulójára emlékezünk.  
Debreczeni László, pécsi tanú emlékezései után következik a „A berni követ” című 
film vetítése  
 

November 3-án, 12 órakor, vasárnap :  
 

- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által hozzánk küldött 
vendégművészeket üdvözölhetünk (l. melléklet) a Sík Sándor (1889-1963), 
piarista tanár, költő emlékére szervezett emlékműsor   keretében. Fogadjuk 
szeretettel a művészeket ! 
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A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE    
 
Október 5-6. 

Pierre Clermidy jezsuita atyával 
Szombat :    14 órakor bábszínház a magyar iskola kisdiákjainak 
                    (Magyarországról érkező művészekkel) 16:30 óráig 
                    17 órától beszélgetés francia nyelven Pierre atyával,  
                    aki szeretettel várja a magyar fiatalokat is, utána közös  
                    vacsora. Javasolt téma : „Repères pour décider” 
Vasárnap :   11 órakor Pierre Clermidy atya celebrálja az ünnepi  

           Szent István misét magyar nyelven, közös ebéd 
 
Október 20. 

Tóth Tamás, atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára celebrálja  
          az ünnepi szentmisét 

Vasárnap :   11 órakor ’56-os ünnepi szentmise a diplomáciai kar  
                    jelenlétében, utána megemlékezés az 1956-os  
                    forradalomról és Mindszenty bíboros emléktáblájának  
                    megkoszorúzása 
                    18 órakor koszorúzás a Diadalívnél (Arc de Triomphe)    
                    az Ismeretlen Katona sírjánál 

 
November 3-4. 

Pierre Clermidy jezsuita atyával (csak vasárnap) 
Vasárnap :   11 órakor halottak napi  szentmise magyar nyelven,  
                    utána a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  
                    kiküldöttje, Varga Gabriella tart előadást Kovács Nóri, énekes  
                    közreműködésével, megemlékezés a papköltő  
                    Sík Sándor születésének 130.  évfordulójáról, közös ebéd 

          Hétfő      :      délelőtt koszorúzás a Nagy Imre emlékműnél a Père  
                               Lachaise temetőben 
 
November 16-17. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  irodavezetője,  
          Dr. Németh Gábor atya lesz a vendégünk  
         Szombat :     a plébános javasol témát, vacsora 

Vasárnap :   Szentmise a Magyarországi Szent Erzsébet templom  
                    híveivel Sebastien Waeffler atya plébániáján, utàna  
                    ebéd ugyanott, a Misszió büféje zárva lesz 

HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    
 
• A büfé működtetéséhez nem kaptunk visszajelzést, ezért a jövőben csak a 

szentmisék napján tudjuk működtetni. A Misszió zárva lesz más vasárnapokon. 
 

• 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 :  
 

� október 5. Bábszínház 14 órától 16:30 óráig 

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

magyar iskolánál 

� november 9. magyaróra 



3 
 

� november 23. magyaróra 

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

� december 14. magyaróra 

� január 11. magyaróra 

� január 25. magyaróra 

 
• Október 11-én, pénteken 19 órától Borkostoló vacsorával  

Két francia egyesületet látunk vendégül, és bemutatjuk a magyar borvidék kiváló 
borait – Részvétel 25,00 € a Misszió javára. Jelentkezés : Szinyei Melindánál  
06.13.74.14.82 (korlátozott számban), csekkel előre fizetve 

    
HALOTTUNKHALOTTUNKHALOTTUNKHALOTTUNK    
    
Mély fájdalommal értesültünk SULYÁNSZKY Lilián haláláról. Megemlékezésünket a jövő 
hónapban közöljük. Jenőnek és a gyászoló családnak részvétünket fejezzük ki. 
 

    
A A A A     PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
    
• A La Pastorale des Migrants szervezet október 7-én tartja ülését. Ezen az ország minden 

katolikus missziója képviselteti magát. Mi is részt veszünk a konferencián.  
 
 
 
 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


