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Kedves Barátaink ! 

     
MÁR MOST  LEHET  JELENTKEZNI AZ MÁR MOST  LEHET  JELENTKEZNI AZ MÁR MOST  LEHET  JELENTKEZNI AZ MÁR MOST  LEHET  JELENTKEZNI AZ     
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA !EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA !EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA !EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA !    
 
Ez év szeptemberében Magyarország rendezi az igen sokszínű, minden korosztály lelki és 
kulturális igényeit kielégítő programsorozatot, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 
(NEK), amely az egyik legfontosabb katolikus esemény lesz 2020-ban a világon. Az 
Eucharisztikus Kongresszus nem a szó legszorosabb értelmében vett kongresszus, sokkal 
inkább egy nagyszabású nemzetközi rendezvénysorozat, amely során a kenyér és a bor 
színe alatt jelen lévő Jézus Krisztust ünnepeljük.  
A résztvevők a rendezvény honlapján (http://iec2020.hu) regisztrálhatnak a többségükben 
ingyenes eseményekre. A regisztrációs rendszeren keresztül lehet tájékozódni az utazási 
lehetőségekről, a szállás- és étkezésfoglalásról, illetve igénylésének lehetőségéről.  
A kongresszus programjai közül kiemelkedik :  

• a nyitószentmise elsőáldozással a Puskás Ferenc Stadionban (szeptember 13., 
vasárnap, 15:00) ; 

• a Forráspont ifjúsági est a Papp László Sportarénában (szeptember 18., péntek, 
17:00) ; 

• a „magyar” szentmise a Kossuth téren, valamint az azt követő eucharisztikus 
gyertyás körmenet a Hősök teréig (szeptember 19., szombat, 17:00) ; 

• zárószentmise a Hősök terén (szeptember 20., vasárnap, 11:00). 
Ezek a programok természetesen ingyenesek, és már megnyílt a lehetőség a 
helybiztosításra. A NEK honlapján megtalálható a világ minden tájáról érkező 
vendégelőadók névsora is. Az általánosan felmerülő kérdésekre a „Gyakran Ismételt 
Kérdések” (GYIK) menüpontban válaszolnak a szervezők.  
 
A Kossuth Rádióban meghallgatható Erdő Péter nyilatkozata a kongresszusról :  

Találkozz Jézussal Budapesten – Interjú Erd ő Péter bíborossal dec.24-én  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/? =2019-12-24_12-30-00&enddate=2019-12-24_13-40-
00&ch=mr1# 

    
PROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓ    
  

• A február 2-i szentmise után Dr Korzenszky Richárd bencés atya rövid előadást tart.  
 

• Párizs Érseke gyerekeknek rajzpályázatot hirdetett. Témája : „Rajzold le nekem a 
Notre-Dame-ot” (l. alább) 
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• Március 5-én, csütörtökön, 20 órakor, Hadady László, oboaművész, és Gődény Márta, 

zongoraművész, zenész barátaik közreműködésével  Beethoven műveiből ad jótékonysági 
hangversenyt a Misszió javára a Balassi Intézetben   (92 rue Bonaparte, 75006 Paris). 
2020-ban ünnepeljük Beethoven születésének 250. évfordulóját. Mellékeltük a meghívót. 
 

A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE    
 
Február 2-án, vasárnap, 11 óra 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiküldött plébános,  Dr Korzenszky 
Richárd bencés atya a Tihanyi Apátságból celebrálja a szentmisét, utána az atya 
rövid előadást tart a „Bencés rend és Tihany” címmel ; ebéd  
 

Március 1-én, vasárnap, 11 óra 
Lukács Jànos jezsuita atya celebrálja a szentmisét. Az atya 2017 óta a dobogókői 
Manréza Jezsuita Lelkigyakorlatos Ház vezetője. Màrcius 1-én Párizsban tartózkodik, 
és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megkeresésére elvállalta a Misszió 
magyar szentmiséjét ; ebéd az atyával  

    
PÁLYPÁLYPÁLYPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁZATI FELHÍVÁS ÁZATI FELHÍVÁS ÁZATI FELHÍVÁS ––––    DIASZPÓRA PROGRAM 2020DIASZPÓRA PROGRAM 2020DIASZPÓRA PROGRAM 2020DIASZPÓRA PROGRAM 2020    
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatától kaptuk 
a következő információt : 
A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott kérése alapján, a Magyar 
Kormány támogatásával – a „Diaszpóra Program” keretében lehetőséget teremt 
magyarországi tanulmányútra.  
Pályázhatnak a 10 és 29 év közötti magyar katolikus fiatalok, akik külföldön élnek.  
A jelentkezési határidő : 2020. február 28.  
További tájékoztatás és jelentkezés a Rákóczi Szövetség honlapján :  
                           www.rakocziszovetseg.org/diaszpora 
 

KONGRESSZUSI FELHÍVÁS KONGRESSZUSI FELHÍVÁS KONGRESSZUSI FELHÍVÁS KONGRESSZUSI FELHÍVÁS     
    
Dr Rákóczy György, az Angliai Magyar Orvos-Szövetség (HMA-UK) elnöke, a kongresszus 
egyik szervezője értesített bennünket a következőkről : 
Magyar Orvos-Egészségügyi Világtalálkozó lesz Budapesten, 2020. augusztus 26. és 28. 
között a Pesti Vigadóban. A találkozó fővédnöke : Áder János, Magyarország Köztársasági 
Elnöke.  
A Világtalálkozó kiemelt célja, hogy az 5 kontinensen dolgozó valamennyi magyar orvos egy 
szakmai rendezvény keretén belül eszmecserét folytathasson egy-egy meghatározott 
témában.  
Részvételi díj : 150 €. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás : E-mail : movmet2020@motesz.hu  
Telefonszám : 0036 1 312-3807 
    
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT ☺☺☺☺    
    
Nagy örömmel és meghatottan kívánunk  
WINDISCH Évának WINDISCH Évának WINDISCH Évának WINDISCH Évának     
boldog születésnapot. Éva 2020. január 20-án ünnepelte  
100. 100. 100. 100. születésnapjátszületésnapjátszületésnapjátszületésnapját. 
Sok szeretettel gratulálunk, Isten éltesse sokáig ! 
(Fényképe a Misszió kápolnájában látható !) 
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• A büfé csak a szentmisék napján várja a vendégeket. Más vasárnapokon zárva van. 
 

• Az európai magyar katolikusok  ÉLETÜNK c. lapjának új főszerkesztője és kiadója 
Varga Gabriella újságíró lett. Sok sikert kívánunk értékes munkájához.  
 

• Az ÉLETÜNK 2020 januári számában, 6. oldal,  jelent meg Varga Gabriella cikke : 
„Zenés ünnep Párizsban – a Magyar Katolikus Misszió hívei Sík Sándorra 
emlékeztek” címmel a Sík Sándor születésének 130. évfordulója alkalmából 2019. 
november 3-án rendezett megemlékezésről   
 

• A 2020. évet Mgr Benoist de Sinety püspöki helynök áldásával kezdhették meg azok 
a hívek, akik a nehéz párizsi közlekedés  ellenére szép számmal vettek részt a január 
12-i szentmisén. Köszönjük Pierre Clermidy atyának a jelenlétét, aki ezen a napon 
Marseille-ből repülővel érkezett Párizsba, mivel nem indult vonatja. Köszönjük a 
vasárnapi ebéd két fáradhatatlan, önként vállalkozó elkészítőjének és segítőiknek a 
kiváló vendéglátást : Czirák Erzsébetnek a  házi készítésű aperitif tálakat, és Carroy 
Erzsébetnek az ízletes magyar specialitásokból összeállított menüt. A büfé teljes 
bevételét, 263 eurót, mindketten a Missziónak adományozták.      

 
• New-Yorkban magyar siker született : Gera Marina megkapta a híres, 47 éve létező 

nemzetközi Emmy-díjat, amellyel most először jutalmaztak magyar filmet. Az „Örök 
tél” c. filmben nyújtott legjobb női alakítását honorálták ezzel  a díjjal. A filmet, 
amely a második világháború után a Szovjetúnió Gulág-táboraiba hurcoltak 
szenvedésének állít emléket már 2019-ben a párizsi Balassi Intézet is bemutatta.  A 
forgatókönyv Havasi János, az Intézet volt igazgatójának novellája alapján készült, 
amelyhez édesanyja leveleit és feljegyzéseit használta fel, aki maga is átélte a Gulág 
borzalmait. A teljes film megnézhető az alábbi weboldalra kattintva : 
https://www.youtube.com/watch?v=5o-t9ryTgBM 

 
• Franciafeszt a budapesti Operaház 2020/2021 évadjában:  

A francia szerzőknek és a francia kultúrából ihletet merítő műveknek szentel kiemelt 
figyelmet a Magyar Állami Operaház a Francia Múzsa Szezonja elnevezésű     
2020/21-es évadában. Az Opera új létesítménye, az Eiffel Műhelyház II. próbaüzeme 
2020. február 7-én kezdődik. Bővebb tájékoztatás ehhez a témához : 
https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/opera-zenes-szinhaz/2019/12/07/a-francia-szerzokre-fokuszal-
az-opera-2020-21-es-evada/ 
 

• A Misszió a jövőben is termet biztosít a „KABÓCA Egyesület” néven  bejegyzett 
magyar iskola működéséhez kéthetenként, szombaton délután, 14:30 órai kezdettel  
(Kapukód : 38 B 54). A második félév időpontjai a következők :  

 
� február 8. : farsang a Párizsi Magyar Intézetben a Belvárosi betyárok 

együttes fellépésével és február 29. 
� március 7., március 15., vasárnap, a szentmise után ünnepi 

megemlékezés                                  
és március 28. 

� április 25. 
� május 16.  
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A A A A     PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
    
A Francia Püspöki Konferencia mellett működő La Pastorale de Migrants szervezet ez évi 
tanulmányi napját január 24-én tartották. Az egész napos programra az összes külföldi 
misszió meghívót kapott. Témája Ferenc pápa gondolatára épült :”Nemcsak a migránsokról 
van szó, hanem rólunk, emberekről is”. A téma szakértői, a Francia Püspöki Konferencia 
képviselői,  a világi résztvevők, mint az újságírók, orvosok, stb. előadóként vettek részt a 
rendezvényen, és kerekasztal megbeszélések hangzottak el. A bejelentett szakszervezeti 
sztràjk ellenére  képviseltük a Missziót a rendkívül értékes és tanúságos konferencián. 
    
Nagyböjt  

Az idén a 40 napos nagyböjti időszak február 26-tól április 9-ig tart. 
 
Mgr Benoist de Sinety előadását hallhatják minden csütörtökön, 7:55 órakor egy-egy  

aktuális problémával kapcsolatban az érdeklődők a Radio Chrétienne Francophone 
(RCF) közvetítésében (internet : l’édito de Mgr Benoist de Sinety). 

 
„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. Bár eddig még nem kaptunk hírt jelentezőről, de 
továbbra is várjuk az értesítést, és nagyon örülnénk, ha kaphatnánk egy-egy 
fénymásolatot a pályázatra beküldött rajzokról. Ezekkel mi is büszkén díszítenénk a 
kápolnánk falát. 
 
 
Sok szeretettel és imával,                              

                                                                                              az Egyháztanács tagjai 


