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Kedves Barátaink ! 
 
Minden évben, november elején különösen azokra a szeretteinkre gondolunk, akik már 
nincsenek közöttünk. A keresztény egyház november 2-án ünnepli a halottak napját. Ezen a 
napon gyertyát, mécsest gyújtunk, és virágot viszünk a sírokra. Imádkozunk elhunyt 
híveinkért, és megrendülten emlékezünk Liliane Sujanszkyra, aki életének 83. évében, 
2019. augusztus 24-én örökre eltávozott közülünk. A mindannyiunk által nagyra becsült és 
tisztelt Sujánszky Jenő, fiatal magyar menekültként, a franciaországi élete kezdetén 
ismerkedett meg vele. Így  ír erről : „1959 őszén azonban ismét ’csoda’ történt. Megismertem 
egy francia lányt, aki szintén erősen idealista lelkületű volt, és akinek ráadásul átlagon 
felüli akaratereje is volt. Ez a ritka párosítás olyan egyéniséget adott a 23 éves Liliannak, 
hogy azonnal szerelmes lettem belé„ (Sujánszky Jenő : Küzdelem a kommunizmus ellen 
1949-1990, Budapest, 2012, 157. o.). 1960-ban kötöttek polgári és egyházi házasságot. 
Több mint fél évszázadon át hűségesen támogatták egymást a nemes célokért elkötelezett 
életükben. Jenő az 1957-ben megalapított Magyar Szabadságharcos Szövetség keretében 
végezte fáradhatatlanul hazafias munkáját, Lilian pedig a Brigitte Bardot által 1986-ban 
alapított Állatvédő Alapítványnak lett az első igazgatónője. Több évig tartó tevékenysége 
alatt rendkívüli kitartással, bátran  harcolt a veszélyben levő állatok jogaiért és 
megmentéséért. Súlyos betegség támadta meg, de Jenő minden erejével mellette volt, és 
gyengéd szeretettel ápolta hosszú évekig. Mélyen átérezzük fájdalmát, és  gondolatban vele 
vagyunk ezen a napon, amikor halottainkra emlékezünk.  
 
Szomorú hírt kaptunk Tóth Krisztinától is, Nizzából.  2019. szeptember 30-án elhunyt a 96 
éves édesanyja, Tóth Ferencné Petrich Erzsébet. Bár személyesen nem találkozhattunk 
Erzsébettel a földrajzi távolság miatt, de mégis rendszeresen jelen volt a Misszióban, a 
Versfesztiválokon, az erre az alkalomra küldött legkedvesebb verseivel és üzeneteivel. 
Büszke volt magyar származására. Franciaországi tartózkodása alatt is lelkesen ápolta a  
magyar kultúrát. Nyugodjék békében ! Krisztinának részvétünket fejezzük ki.  
 

PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ     
 
A következő programjaink különös figyelmet érdemelnek. Mindenki jelenlétére számítunk : 
 
November 3-án, 12 órakor, vasárnap :  

- A szentmise után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által küldött vendégeket 
üdvözölhetjük a Sík Sándor (1889-1963), piarista tanár, költő emlékére szervezett 
emlékműsor  keretében. Fogadjuk szeretettel a művészeket ! 
 

November 4-én, 11 órakor, hétfő : 
- A Père Lachaise temető 44. Parcellájánál ünnepi megemlékezés és koszorúzás a 

mártírhalált halt Nagy Imre miniszterelnök és az összes kivégzett szabadságharcos 
mártír emlékművénél 
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November 17-én, 12 órakor, vasárnap  

- A Sainte Elisabeth de Hongrie templomban megtartott magyar-francia szentmise 
után közös ebéd a francia plébánia híveivel. Jelentkezés : a Misszió javára 
kiállított csekkel, az ebéd ára : 15 euró személyenként. Kérjük, hogy a 
csekkeket a Misszió címére küldjék november 10-ig. 

 
November 29-től december 1-ig, péntektől vasárnapig (meghívó mellékelve) 

- hagyományos karácsonyi vásár (magyar specialitások, híres borok, szebbnél-
szebb kézműves tárgyak, értékes magyar könyvek, stb. várják a vásárlókat)   

 
A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE    
 
November 3-án, vasárnap, 11 óra 

Pierre Clermidy jezsuita atyával  
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 

 
November 17-én, vasárnap, 11 óra, Sainte Elisabeth de Hongrie templom 

dr. Németh Gábor atya, a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  irodavezetője 
lesz a vendégünk  
Szentmise a Sainte Elisabeth de Hongrie templom  híveivel Sebastien Waeffler atya 
plébániáján, utàna ebéd ugyanott, a Misszió és a büfé zárva lesz 
 

December 15-én, vasárnap, 11 óra 
Xavier Rambaud, érseki helynök tartja a hagyományos adventi szentmisét, 
utána ünnepi ebéd a Misszióban  
 

„ÉLETÜNK” „ÉLETÜNK” „ÉLETÜNK” „ÉLETÜNK” ELELELELŐFIZETÉSFIZETÉSFIZETÉSFIZETÉSEEEE    ÉS ADOMÁNYÉS ADOMÁNYÉS ADOMÁNYÉS ADOMÁNY    
    

• Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét arra, hogy 2020. január 1-től csak azoknak 
tudjuk elküldeni postán az „Életünk” havonta megjelenő példányait a körlevéllel 
és a mellékletekkel együtt, akik 2019. december 31-ig előfizetnek az újságra. Az 
előfizetés összege 26 euró. A csekket a Misszió javára és címére kérjük kiállítani.  

 
• Mint minden évben, az idén is meghirdette a párizsi Érsekség az őszi adománykérő 

kampányt. Ehhez csatlakozuk mi is, miután megkaptuk a szétküldésre szánt 
hivatalos nyomtatványokat (l. melléklet). Kérjük híveinket, tekintsék szívügyüknek a 
Párizsi Magyar Katolikus Misszió fenntartását, még akkor is, ha 2016 szeptembere 
óta nincs kinevezett magyar plébánosa. A Misszió azóta is sikeresen működik, hála a 
néhány megmaradt, és az Érsekség által jóváhagyott tanácstagnak és önkéntes 
segítőiknek. Az ingatlanok költségének fedezésére azonban anyagi támogatásra van 
szükségünk. Minden euró, még a legkisebb összeg is segítségünkre van. Kérjük az 
újabban érkezett híveket, hogy lehetőségük szerint ők is vegyenek részt a Misszió 
fenntartási költségeiben. Az adócsökkentésre  vonatkozó szabályokat a melléklet 
tartalmazza. További tájékoztatás is a mellékletben olvasható. Számítunk az egész 
magyar közösség anyagi támogatására. 

    
HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    
 

• A büfé működtetéséhez nem kaptunk visszajelzést, ezért a jövőben csak a szentmisék 
napján tudjuk működtetni. A Misszió zárva lesz más vasárnapokon. 
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• A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 
2019. november 18-tól 20-ig tartja Budapesten a múlt évben indított „1+1 misszió” 
keretein belül végzett tevékenység kiértékelését. A megbeszélésen képviseljük a 
párizsi Missziót. 

 
• A karácsonyi vásár megszervezéséhez, a standok felállításához, az árú 

kirakásához, stb. önkéntes segítőkre van szükségünk  
November 24-én, vasárnap, 10 órától mindenkit szeretettel 
várunk, aki szívesen részt vesz ennek a hagyományos 
rendezvényünknek    az  előkészítésében  (fiatalemberekre   is  
szükség van). A saját árúval érkező kiállítóinknak csak akkor 
biztosítunk helyet, ha ezen a napon aktívan részt vesznek a 
standok felállításában. Kérjük, hogy az eladásra szánt árúikkal 
érkezzenek, és távozáskor a standjuk teljesen készen álljon a 
vásár megnyitására. A kápolna zárva lesz november 25-től a  
29-i megnyitásig.  
 

• Budapesti barátainktól kaptuk az alábbi üdvözletet. Jó szórakozást kívánunk ☺ 
            https://www.youtube.com/watch?v=pex4cPCuzwohttps://www.youtube.com/watch?v=pex4cPCuzwohttps://www.youtube.com/watch?v=pex4cPCuzwohttps://www.youtube.com/watch?v=pex4cPCuzwo    

 
• Debrecen pályázik az Európa kulturális fővárosa címre 2023-ban. Bízunk a 

sikerében ☺  :  

                https://youtu.be/Klih4gttt8Ehttps://youtu.be/Klih4gttt8Ehttps://youtu.be/Klih4gttt8Ehttps://youtu.be/Klih4gttt8E 
    
• „A nagyvilág művésze vagyok ...” László Fülöp (1869-1937) születésének 150. 

évfordulójára kamarakiállítás nyílt 2019. szeptember 27-én Budapesten a Magyar 
Nemzeti Galériában. Erről kaptunk értesítést Lavinia de Lászlótól, a világhírű 
festőművész unokájától, aki aktív tagja a párizsi magyar közösségnek. A kiállítás 
2020. január 5-ig látható. Egyedülálló alkalom arra, hogy a művész ritkán kiállított 
remekműveit, a korabeli arisztokratákról készült portréit a magyar közönség is 
megismerhesse.  

 
• Nagy sikerrel vettek részt magyar művészek a 116. alkalommal megrendezett párizsi 

Salon d’Automne kiállításán október 10 és 13 között. GB de Zsitvaÿ, 
festőművésznőtől kaptuk a hírt. Gratulálunk a művészeknek, különös szeretettel a 
kiállítók között levő Mester de Parajd Laszlonak, aki a Misszió hűséges látogatója és 
támogatója.   

 
• A Misszió a jövőben is termet biztosít a „KABÓCA Egyesület” néven  bejegyzett 

magyar iskola működéséhez.  (Kapukód : 38 B 54). Az időpontok a következők :  
 

� november 9., november 23.  

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

� december 14 - január 11., január 25.  
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A A A A     PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
    

• A Fondation Notre Dame  április 17 és szeptember 30. között 36 millió euró 
adományt kapott a katedrális helyreállításához. Ez a pénzösszeg 46600 
magánszemélytől, 168 vállalattól és 29 francia és külföldi közülettől származik. Az 
eddig beérkezett adomány és a még beígért, de rövidesen konkrétizálódó teljes összeg 
380 millió euró lesz. Az Alapítvány elnöke Mgr Michel Aupetit, Párizs érseke, az 
adminisztrátora Mgr Benoit de Sinety, püspöki helynök, aki 2020. január 12-én lesz 
a Misszió vendége pasztorális látogatása alkalmából. 
A katedrális restaurálásához szükséges végösszeg azonban még nem ismert, mivel a 
szakértői átvizsgálásának az eredménye csak 2020 végére várható. Az Alapítvány 
ezért továbbra is folytatja a gyűjtést, hiszen minden euróra szükség lehet a jövőben. 

 
Sok szeretettel és imával,                              
                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


