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Kedves Barátaink ! 
 
A hittanórán az egyik kisfiú mondta : bárcsak mindig karácsony lenne, mert akkor anyu 
mosolyog, apu sem veszekszik. A kisfiú megérezte a legfontosabbat, hiszen ami karácsony 
nagy titka, az a szeretet csodája.  Az ünnepre készülve a kiváló  Kossuth- és József Attila-
díjas író, dramaturg, Müller Péter gondolatait idézzük:   
 

„Éld át egy pillanatig a csodát. A mindenséget és önmagadat. 
Most pedig figyelj jól : a karácsony a születés ünnepe. 
Valaminek vége van, és valami most jön létre. Bárhol. 
Akár egy istállóban is. Állatok között, segítség nélkül egy 
gyűlölettel teli, gonosz és sötét világban, ahol a kis Jézus 
született. Mindegy. Csak szüless meg. Szüld meg magad. 
Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska  
eloszlassa az egész elmúlt éved sötétségét ! Várj egy kicsit, 
míg azt nem érzed, hogy a kis gyerekláng megerősödik benned, 
és utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. 
Vidd be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a  
meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba, 
hanem az egész világmindenség. A legszebb ajándék :  
Egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem – csak egy gondolat : 
„Szeretlek”.” 

    
PROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓ    
 

• 2020. január 12-én, a szentmise után lakásszentelés az első emeleti szolgálati 
lakásban. Kérésünkre Benoist de Sinety atya és Pierre Clermidy atya felelevenítik ezt 
a szép katolikus szertartást (l. alább). Az új esztendei lakásszentelés ajtó-felirata : 
„Christus mansoniem benedicat” – Krisztus áldja meg ezt a házat, ezt a hajlékot : 
20+C+M+B+20.  

 
• Párizs Érseke gyerekeknek rajzpályázatot hirdetett. Témája : „Rajzold le nekem a 

Notre-Dame-ot” (l. alább) 
    
A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE    
 
December 15-én, vasárnap, 11 óra 

Xavier Rambaud, érseki helynök tartja a hagyományos adventi szentmisét, 
utána ünnepi ebéd a büfében 
A franciaországi magyar híveknek szüksége van a párizsi Misszióra. Ezt  
összetartásunkkal tudjuk a leghatékonyabban bizonyítani, ezért mindenki 
jelenlétére számítunk. 
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2020. január 12-én, vasárnap, 11 óra 

Benoist de Sinety, püspöki helynök lesz a vendégünk. Benoist atya, aki a Párizs 
északi kerületeiben lévő katolikus közösségek felügyelője, örömmel érkezik 
hozzánk, hogy megismerje a magyar híveket, mert eddig még nem volt alkalma a 
pasztorális látogatásra rendkívül sokrétű elfoglaltsága miatt. Ezen a vasárnapon 
nagy szeretettel várjuk vissza Pierre Clermidy, jezsuita atyát is, aki koncelebrál. A 
szentmise után a két atya megtartja az új esztendei  lakásszentelést. Ünnepi ebéd 
a büfében.  

    
HíREINKHíREINKHíREINKHíREINK    
 

• A büfé csak a szentmisék napján várja a vendégeket. Más vasárnapokon a Misszió 
zárva lesz. 

 
• Egy régi mondás, hogy a tokaji bor a borok királya, és a királyok bora.  

Október 11-én este a Mondial Montmartre  Egyesület tagjai, és néhány Yerres-ből 
érkezett vendég töltötte meg a Misszió büféjét, hogy részt vegyen a Szinyei Melinda 
által rendezett borkostolón, amelyet az ugyancsak általa készített ízletes magyaros 
vacsora követett. Melinda kiváló ismerője a világszerte híres tokaji borvidéknek. A 
vidék borairól rendkívül hangulatos, filmmel kísért ismertetést tartott, amelyet nagy 
érdeklődéssel fogadtak francia barátaink. Az est tiszta bevételét, 642,64 eurót, a 
Misszió költségeinek fedezésére ajánlotta fel. Köszönjük Melindának a kellemes estét 
és az adományt.   
 

• A Magyar Kurír katolikus hírportál november 10-én közölte Varga Gabriella, újságíró 
beszámolóját a Misszióban november 3-án megtartott Sík Sándor megemlékezésről. 
A szentmisét Pierre Clermidy atya celebrálta. A cikk az alábbi linken olvasható. 

 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/zenes-unnep-parizsban-sik-sandorra-
emlekezett-magyar-katolikus-misszio 
 

• November 24-én a hagyományos karácsonyi vásárunk előkészítéséhez szép számban 
érkeztek a rendkívül aktív segítők. Ahogy terveztük a standok estére teljesen 
elkészültek, szebbnél-szebb árúval megrakva várják a vendégeket. A nemes cél 
érdekében Szinyei Melinda finom ebédet készített, amit az önkéntes munkatársak 
közössége jó hangulatban fogyasztott el. Köszönjük Melinda fáradozását és minden 
résztvevőnek a lelkes munkát. A vásár sikeréről és a nettó pénzbeli eredményről egy 
későbbi körlevelünkben számolunk be.   

 
• „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. Ajánljuk azoknak, akik Budapesten töltik az ünnepeket. 

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

magyar iskola működéséhez.  (Kapukód : 38 B 54). Az időpontok a következők :  
� december 7. Koncert a Magyar Intézetben meghívott előadóval (szervezés alatt) 

� december 14 - január 11., január 25.  
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ZARÁNDOKLATZARÁNDOKLATZARÁNDOKLATZARÁNDOKLAT    
    
Közösségünk  pártfogója és barátja, a Sainte Elisabeth de Hongrie templom plébánosa, 
Sebastien Waeffler atya, és  a  Saint Martin des Champs templom plébánosa,           
Stéphane-Paul Bentz atya, közös zarándoklatot terveznek, amelyre a Magyar Katolikus 
Misszió híveit is szeretettel várják. Időpont : 2020. április 13 és 18 között. Hely : 
Olaszország, Assisi és Firenze. Költség : 6 nap, 5 éjszaka, Air France járattal, 890 € 
személyenként. Jelentkezés : A Misszió javára kiállított csekkel december 28-ig. A 
jelentkezési határidőt be kell tartani, mert csak meghatározott létszámú csoport 
utaztatására van lehetőség. A később jelentkezőknek már nem jut hely. Felejthetetlen 
élményben lesz része a kivételes utazási és lelkileg feltöltő program résztvevőinek. 
További részletekét szívesen közlünk a Misszió telefonszámán hagyott üzenetre : 
01.42.08.61.70.   
 

    
IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM    
 
CSONKA Sándor, a Misszió hűséges tagja tragikus baleset áldozata lett 2019. november 
6-án. Halálhíréről jó barátja és pontoise-i szomszédja, Mezey Erzsébet értesített 
bennünket. Sándor 1940-ben született a délvidéki Szentmiklóson, és itt érte a halál is.  
Fiatalemberként érkezett Párizsba, hogy kézügyességét a szabás-varrás területén nagy 
divatházak felkérésére kamatoztassa. Elismert munkája mellett minden szabad  idejét 
az itt élő magyar közösségnek szentelte. Aktívan bekapcsolódott a Misszió munkájába, 
tanácstagként dolgozott a ’90-es években, és részt vett az emigráció egyik, ma is 
működő szervezetében, a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségében is. Szerette Párizst, 
de szülőföldjét sem felejtette el. Nyugdíjazása óta rendszeresen megosztotta idejét két 
otthona között. Évente több hónapot töltött Bánátban, ezért már csak ritkábban 
találkoztunk vele, főleg a Misszióban megtartott egy-egy nemzeti ünnep alkalmával 
láthattuk.  Hiányozni fog a közösségünknek. Feleségének, Linának, gyermekeinek és 
unokáinak megrendülten fejezzük ki részvétünket. Emlékét szeretettel megőrizzük. 
Nyugodjék békében.   

    
„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.  

 
• 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 támogassák a Missziót. Reméljük, hogy 
számíthatunk az egész magyar közösség anyagi hozzájárulására. Az 
adócsökkentéshez szükséges igazolásokat az Érsekség (ADP) állítja ki. Erre az 
évre csak akkor igényelhető, ha az adománynak szánt csekk 2019. december 
31-ig beérkezik a Misszióba. 
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A A A A     PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
    

„Rajzold le nekem a Notre-Dame-ot” 
 
• 2019. október 15-én, Michel Aupetit, Párizs Érseke felhívást intézett a franciaországi,  

és a világ valamennyi gyerekéhez.  
Kéri, hogy vegyenek részt a meghírdetett rajzpályázaton, amelynek témája : „Rajzold 
le nekem a Notre-Dame-ot, úgy ahogy ismered, vagy úgy, ahogy elképzeled a 
templomot”. 
 
A legjobban sikerült rajzokat rányomtatják az újjáépítésnél használt ponyvákra a 
tűzvész első évfordulójának alkalmából 2020. április 15-én. Egyes munkák 
nyomtatásban is megjelenhetnek az ebből az alkalomból készülő kiadványban.  
 
A rajzokat 2020. március 1-ig kell beküldeni a következő címre : 
 
                  Opération „Dessine-moi Notre-Dame” 
                  Diocèse de Paris 
                  10 rue du Cloître Notre-Dame 
                  75004 Paris  
 
Reméljük, hogy a pályázók  között lesznek magyar gyerekek is, akiknek már előre is 
sikeres részvételt kívánunk. Várjuk az értesítést, és nagyon örülnénk, ha 
kaphatnánk egy-egy fénymásolatot a pályázatra beküldött rajzokról. Ezekkel mi is 
büszkén díszítenénk a kápolnánk falát. 
 

A párizsi Érsekségtől érkezett és mellékelt karácsonyi üzenettel kívánunk 
mindenkinek  

    
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET !ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET !ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET !ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET !    

 
Sok szeretettel és imával,                              

                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


