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Kedves Barátaink !      

     
NAGYBÖJTI GONDOLATOK NAGYBÖJTI GONDOLATOK NAGYBÖJTI GONDOLATOK NAGYBÖJTI GONDOLATOK     
    
Február 26-tól elkezdődött a húsvét előtti negyvennapos böjt. Ez nem csupán abból áll, 
hogy tartózkodunk a húsételektől, bár ezzel is egészségesebb lenne az étkezésünk. A böjt az 
akaraterőt, a fogadalomtételt is jelenti, hogy elhagyjuk rossz szokásainkat, jobbá leszünk. 
Milyen fogadalmat tehetünk a közösségünkkel kapcsolatban ? Jelenleg a magyar Egyház 
nem tud állandó plébánost javasolni a Misszió vezetésére, de  egyelőre annyiban támogat 
bennünket, hogy a kért dátumokra biztosítja egy-egy magyar plébános érkezését. A 92 éves  
Magyar Katolikus Missziónak azonban fenn kell maradnia, hiszen ez az egyetlen hely Párizs 
központjában, ahol vasárnaponként, az anyanyelvünkön, magyarul hallhatjuk a szentmisét. 
Ezt a kincset meg kell őriznünk, és ehhez mindenkire szükség van. Ha a vasárnapi misén a 
szék üresen marad, akkor valaki hiányzik, ha sok szék marad üresen, akkor sokan 
hiányoznak. Felvetődhet tehát a kérdés, hogy van-e még közösség ?  
 
Nemcsak az anyagiakról van szó, hanem arról is, hogy nagy szükség van mindenki 
jelenlétére, az összetartozásunkra,  hogy mindannyian együtt halljuk meg Isten hívó szavát.  
 
Isten nem erőszakolja rá magát senkire, közösséget sem hoz létre az emberi akarat és 
közreműködés ellenére. Ebből következik, hogy az egység, az összetartozás 
megvalósításában szükség van saját közreműködésünkre, saját akaratunkra, saját 
elkötelezettségünkre. Gondolkodjunk el ezen ebben a nagyböjti időszakban, amikor nagy 
hangsúlyt kap a lelki elmélyülés, a fogadalomtétel, hogy próbálunk jobbak lenni a jövőben. 
Fogadjuk meg, hogy ezentúl nem hagyjuk üresen a Misszióban a kápolna székeit ! 

    
PROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓPROGRAMAJÁNLÓ    
  
• Március 15-én, vasárnap 19 órakor, nemzeti ünnep a Balassi Intézetben, emlékezés az 

1848-as szabadságharc hőseire – ELHALASZTVA  
 
• Március 20-án, pénteken, 12:30 és 14:00 óra között Szent Genovéváról előadás a 

Petit Palais-ban (l. alább) 
 

• Március 27-én, pénteken, 20:00 és 22:00 óra között a Szükséget Szenvedő Egyház 
Megsegítése elnevezésű szervezet esti imádságra várja a híveket a Sacré Coeur 
Bazilikába 20:00 órától 22:00 óráig (l. alább) 

 
• Április 5-én, Virágvasárnap, az ebéd után hagyományos Versfesztivál (csak akkor, ha 

lesz elég bemutatásra váró költemény !) 
 

• Április 17-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel Yerres-i barátaink kérésére a büfében 
borbemutatót szervez Szinyei Melinda borkostolóval, amelyet disznótoros vacsora követ. 
Az előadás francia nyelvű. Belépőjegy 25 euró a Misszió javára.  
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A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE    
 
 
Március 15-én, vasárnap : 11 óra  
         A SZENTMISÉT ÉS AZ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST A VÍRUSVESZÉLY MIATT  
         NEM TARTJUK MEG  

    
Április 5-én, Virágvasárnap : 11 óra 
         A szentmisét celebrálja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiküldött 
         András Attila, jezsuita atya a dobogókői  Godó Mihály rendházból.            
         Az ebéd elkészítését a Kettner család vállalta. 

Versfesztivál 14:00 órától (Csak akkor, ha van elég jelentkező). Mellékeltük a 
jelentkezési lapot  

    
Április 19-én, vasárnap : 11 óra 
         A szentmisét celebrálja Pierre Clermidy jezsuita atya, aki Marseille-ból érkezik      
         hozzánk. Az ebéd elkészítéséhez önkéntes jelentkezőt várunk. 
    
HHHHíREINKíREINKíREINKíREINK    

• A büfé működtetése a jövőben nincs megoldva. Áprilistól a vasárnapi mise után 
csak akkor lesz ebédlehetőség, ha önkéntes jelentkezők vállalják az 
elkészítését. Jelentkezést és minden megvalósítható ötletet várunk ahhoz, 
hogy a büfé továbbra is vendégeket fogadhasson. 

 
• Március 5-én a Misszió javára rendezett ünnepi hangversenyre került sor a Balassi 

Intézetben. Hálás köszönetünket fejezzük ki Gődény Márta zongoraművésznek és 
Hadady László oboaművésznek, valamint a közreműködő zenész barátaiknak a 
felejthetetlen zenei élményért. Választékos programmal ajándékozták meg a 
zeneszerető közönséget. Az est méltó ünnepelés volt Beethoven születésének 250. 
évfordulójára. A művészek a teljes bevételt, 550 eurót, a Misszió támogatására 
ajánlották fel. Köszönjük a jótékony adományt. Köszönjük az Intézet vezetőségének is 
a hatékony támogatást. 

 
• 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, rövidesen változni fog). A második félév időpontjai a következők :  

� március 28. 
� április 25.- május 16.  
 

• A meghirdetett Notre Dame rajzpályázatra Nyíregyházáról kaptunk négy rajzot, 
amelyet az ott szolgáló Kovács Csaba atya tanítványai készítettek. Nagy örömmel 
kifüggesztettük a rajzokat a kápolnában, és ugyancsak örömmel olvastuk Csaba atya 
jó híreit. Sok szeretettel emlékezünk rá. Gratulálunk az ottani szolgálatához, és szép 
családjához.  

 
• Mellékeltük a 2019. évi pénzügyi beszámolót. Ehhez néhány megjegyzés : 

 
Ami a bevételünket illeti, a Saint Christophe biztosítótól érkezett összeget a 
kápolnában keletkezett vízkár bejelentése után kaptuk. A falak kiszáradtak, a 
renoválási munkák eredményesen befejeződtek. Köszönjük Hadadi Zoltán értékes, 
szakszerű kivitelezését. Zoltán a megbeszéltek szerint, a határidőt betartva, kiválóan 
teljesítette a vállalt feladatot.  
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La Pastorale des Migrants szervezet 2020-tól megszünteti az adományt, amelyet 
eddig minden évben kérésünkre folyósítottak. Ez a döntés nemcsak a Missziót érinti, 
hanem az összes külföldi misszióként működő közösséget. Ennek következtében a 
bevételünk a jövőben érezhetően csökkeni fog.  
 
A kimutatásból látható, hogy a kiadásaink évről-évre viszonylag állandó szinten 
maradnak. Ez azt jelenti, hogy december 31-én a Société Générale bankban vezetett  
számlánkon és a pénztárban egy bizonyos összeggel zárhattuk le az évet, amely 
kezdő alapot biztosított az új évre.  
 
A könyvelés a hétfői és szerdai ügyeleti napokon szívesen áll az érdeklődők 
rendelkezésére. 
Ez alkalommal is köszönetet mondunk mindenkinek, aki szívügyének érezte és 
érzi a Misszió fennmaradását, és adományaival is segítséget nyújt a további 
működéséhez. Bízunk benne, hogy a jövőben is jelentkeznek az elkötelezett 
támogatóink.  
 

• 52. Eucharisztikus Kongresszus, Budapest  
A kongresszus főtitkára Fábry Kornél atya. A kongresszus előkészítése intenzíven 
folyik. Erről számol be Kornél atya az alábbiakban. Az interjú címe : „Ha tudom, hogy 
nem vagyok egyedül a hitemmel, az engem is erősít” : 
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/fabry-kornel-ha-tudom-hogy-nem-vagyok-
egyedul-hitemmel-az-engem-erosit 

 
• Passió 2020 

Április 4-én mutatják be a Papp László Budapest Sportarénában a Jézus életének 
utolsó napjait felidéző Passió 2020 produkciót, amelyre 2020 önkéntest várnak 
jelmezes közreműködőnek. Az előadás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
előrendezvénye. Bővebben erről : 
https://www.magyarkurir.hu/kultura/2020-onkentest-varnak-i-passio-2020-i-
produkcioba 
 
 

HIHIHIHIRRRRDETÉDETÉDETÉDETÉSSSS    
 
Egy párizsi, francia család sürgősen magyar házvezetőnőt keres. Napi 8 óra, 
bejelentett munka, 16. és 17. kerületi 2 lakásban. Kérjük, hogy az érdeklődők 
hagyjanak telefonszámot a Misszió üzenetrögzítőjén : 01.42.08.61.70 
 
 

A A A A     PÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTPÁRIZSI EGYHÁZMEGYÉTŐL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUKL KAPTUK    
 
Nagyböjt 

Az idén a 40 napos nagyböjti időszak február 26-tól április 9-ig tart. 
 

Szent Genovéva év  
Szent Genovéva ünneplése folytatódik. Több párizsi plébánia előadásokkal, 
koncertekkel várja a hívőket. Különösen egy előadásra hívjuk fel a figyelmet, amely 
nagy érdeklődésre számíthat. „Szent Genovéva ábrázolása a XIX. század 
művészetében” címmel 2020. március 20-án, pénteken, 12:30-14:00 óra között tartja 
a lyoni egyetemről érkező professzor, François de Vergnette. Helye : Petit Palais, 
Auditorium, Avenue Winston Churchill (Paris, 8.) 
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Fiatalok zarándoklata Chartres-ba 
 

Április 3-5. között rendezik meg az Ile-de-France fiataljai részére az éves Chartres-i 
zarándoklatot, amelyre Virágvasárnap, azaz április 5-én kerül sor. Korhatár :             
18 és 30 év között. Bővebb információ és egyéni jelentkezés : pelerinagedechartres.fr. 

 
A Szükséget Szenvedő Egyház Megsegítése (Aide à l’Eglise en Detresse - AED) elnevezésű 
szervezet kérte a következők közlését : 

 
Ebben az évben 12. alkalommal szervezik meg a „Nuit des Témoins” esti imádságot 
Mgr Matthieu Rougé, Nanterre püspöke elnökletével. A Szükséget Szenvedő Egyház 
három képviselője beszél a hazájában folyó keresztényüldözésről :  
Egy szerzetesnővér Burkina Fasóból, egy plébános Ciszjordániából, és egy püspök 
Venezuelából.  
 
Az éjjeli imádság helye : a Sacré-Coeur Bazilika 
 
Időpontja : 2020. március 27., péntek, 20:00 órától 22:00 óráig. A résztvevők 
megrázó tanúságtételt hallhatnak az est folyamán. 
 
 
Sok szeretettel és imával,     
                                                                                      az Egyháztanács tagjai 


