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Kedves Barátaink !   

    
COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    
 
Bár a kijárási tilalom május 11-től megszünt, de a járványveszély továbbra is aktuális főleg 
Párizsban és a környékén. Az egészségügyi szükséghelyzetet 2020. július 10-ig 
meghosszabbították. Reméljük azonban, hogy rövidesen ismét együtt folytathatjuk a 
Misszió működését. 

    
IN MEMORIAM IN MEMORIAM IN MEMORIAM IN MEMORIAM     
 
Henry BOGDAN 
(1936-2020) 
 
Értesítést kaptunk Henry BOGDAN professzor halálhíréről. Egy nagy történész, és a Misszió 
hűséges híve távozott el közülünk áprilisban.  
 
Henry BOGDAN 1936. január 9-én született Párizsban, édesanyja francia volt, édesapja 
Kolozsvárról menekült Franciaországba. Már gyermekként büszke volt magyar 
származására, és szépen beszélte édesapja nyelvét. Az egyik leghíresebb és legjobb párizsi 
gimnáziumban, a Lycée Louis-le-Grand-ban érettségizett. Az egyetemen történelem szakon 
fejezte be tanulmányait, és ehhez a Keleti Nyelvek és Civilizációk Nemzeti Intézetében 
magyar, finn és észt nyelvekből is diplomát szerzett. Pályafutását gimnáziumi tanárként 
kezdte Párizs 11. kerületében a Lycée Voltaire-ben, majd vidékre került a Chauny-i       
Gay-Lussac gimnáziumba. Később kinevezést kapott a Tudományos és Műszaki Katonai 
Főiskolára, de tanított a Paris-Est-Marne La Vallée Egyetemhez tartozó Európai 
Tanulmányok Központjában és az Aix-Marseille-i Egyetem Közép- és Kelet-Európai 
Intézetében is. Több tanulmányútján beutazta a balti országokat, a volt Jugoszláviát és 
megismerte Örményországot is. Legfőbb érdeklődési területe azonban Európa maradt.  
 
Így vált híressé, mint a Közép-Európa, Kelet-Európa és a kisebbségek történelmének egyik 
legjobb, legtárgyilagosabb, legtényszerűbb ismerője és professzora. Kutatómunkájának 
elismeréseként alig 30 évesen, már 1966-ban felkérést kapott Magyarország története 
megírására. Még ebben az évben megjelent Párizsban az ismert francia könyvkiadó  a 
Presses Universitaires de France (PUF) Que sais-je ? többmilliós példányban terjesztett 
zsebkönyvsorozatának 678.kötete, Henry BOGDAN : Histoire de la Hongrie című munkája, 
amely rövid és tárgyilagos történelmi összefoglalás. Ezután számtalan tanulmányát 
különböző szaklapokban közölték, és közben rendületlenül dolgozott a kutatásai 
eredményeire alapuló részletes elemzésein is. Tizenhat év múlva, 1982-ben nagy elismerést 
váltott ki az Histoire des pays de l’Est című munkája, amelyet 1999-ben az Histoire des 
pays de l’Est, des origines à nos jours című könyve követett a Perrin kiadó gondozásában. 
Világos elemzést ad az itt élők  megpróbáltatásairól. Bár ezek az országok hosszú történelmi 
múlttal rendelkeztek, két világháborút átéltek, gyakorlatilag 1947-től szovjet uralom alá 
kerültek egészen az 1989-1991-ben bekövetkezett rendszerváltásig. Túlélték ezt a nehéz 
korszakot, és jelenleg a saját demokratikus útjaikat keresik. Ez a könyv a Mitteleuropa 
történelmével foglalkozó francia kutatók számára referenciaként vált ismertté. Ugyancsak a 
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Perrin kiadónál jelent meg 2002-ben az Histoire des Habsbourg, des origines à nos jours. A 
röviddel azelőtt kiadott monográfiát Henry BOGDAN 2003. május 20-án mutatta be a 
Magyar Intézetben a párizsi magyarok és francia történészek nagyszámú közönsége előtt. A 
következő években is egymásután láttak napvilágot értékes művei, főleg a Perrin kiadó 
jóvoltából. Nagy érdeklődéssel fordult a német történelem Franciaországban kevésbé ismert 
eseményei felé is. Ennek eredményeként jelentek meg olyan művei mint az Histoire de la 
Bavière 2007-ben, vagy Les Hohenzollern, la dynastie qui a fait l’Allemagne (1061-1918) 
2010-ben.  
 
A Trianoni Szerződés 90. évfordulójára 2010. június 4-én Versailles-ban rendezett 
emléknapon több mint négyszáz magyar megemlékező érkezett a Nagy-Trianon palota elé. 
Az itt tartott nagygyűlésen többek között felolvasták Henry BOGDAN levelét, amelyet a 
Magyarok Világszövetsége szervezőbizottságának küldött, és amelyben véleményét fejezte ki 
Franciaország felelősségéről a trianoni békeszerződésben.  
 
Soha nem felejtette el magyar származását. Nyugdíjas évei alatt visszavonultan élt lorraine-i 
házában, de rendszeresen tartotta a kapcsolatot magyar barátaival, főleg az ’56-os 
hősökkel, akik igazi magyar hazafiként szerették és tisztelték. Rendszeresen támogatta a 
Magyar Katolikus Missziót is. Többször telefonon fejezte ki sajnálatát amiatt, hogy a magyar 
hívek plébános nélkül maradtak 2016 szeptembere óta, de bátorító szavaival további 
működésre bíztatta az elkötelezett, önkéntesként dolgozó kis csapatot. 
 
A Professzor úr 2020. április 9-én, Nagycsütörtökön, 84 éves korában távozott el közülünk. 
Egy szerény, de nagy tudású, széles látókörű, bölcs embert vesztettünk el személyében. 
Emlékét gazdag életműve őrzi, és követendő például szolgál az újabb nemzedék számára. 
Emlékét kegyelettel mi is megőrizzük ! Nyugodjék békében ! 

    
ELELELELŐZETES ZETES ZETES ZETES     
SZENTMISÉKSZENTMISÉKSZENTMISÉKSZENTMISÉK    ÉS ÉS ÉS ÉS ISKOLISKOLISKOLISKOLA A A A     
 

A jelenlegi helyzetben csak feltételesen tudunk dátumokat megadni. Eredetileg                     
3 misét terveztünk még a nyári szünet előtt :  

- Június 7-én 11 órakor szentmise Pierre Clermidy atyával + büfé (ha kinyitható, és 
lesz jelentkező, aki vállalja a főzést) 

- Június 21-én 11 órakor szentmise a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától érkező 
plébánossal, a neve még ismeretlen + büfé (ha lesz jelentkező, aki vállalja a főzést) 

- Július 5-én 11 órakor szentmise a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától érkező 
plébánossal, a neve még ismeretlen + büfé (ha lesz jelentkező, aki vállalja a főzést 

Egyelőre Pierre Clermidy atya és a magyarországi plébánosok érkezése rendkívül 
bizonytalan. A honlapot rendszeresen frissítjük, az aktualizált híreink ott 
megtalálhatók (http://www.magyarmisszio.info). A végleges információt a júniusi 
körlevélben közöljük.  

- A magyar iskola tervez még egy foglalkozást június 6-ra 14:30 órai kezdéssel  
 

PPPPÜÜÜÜNKÖSDI MAGYAR ONLINE MISENKÖSDI MAGYAR ONLINE MISENKÖSDI MAGYAR ONLINE MISENKÖSDI MAGYAR ONLINE MISEKÖZVETÍTÉS KÖZVETÍTÉS KÖZVETÍTÉS KÖZVETÍTÉS         

• A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától érkezett a következő hír : 

Pünkösdvasárnap, május 31-én 10 órai kezdettel a külföldi magyarok számára 
ünnepi szentmisét mutat be a budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban 
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-
budapesti segédpüspök. További részletek : 
 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/online-misekozvetites-punkosdvasarnap-majus-
31-en-kulfoldon-elo-magyaroknak 
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HIREHIREHIREHIREININININK K K K     
 

• Április 23-án egy időben kaptuk a hírt Budapestről és a párizsi La Pastorale des 
Migrants szervezettől, hogy Ferenc pápa döntése alapján a Budapesten szeptemberre 
tervezett Eucharisztikus Kongresszust elhalasztják 2021-re. Az alábbi linken 
olvasható a határozat : 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/le-pape-reporte-le-congres-
eucharistique-de-budapest-a-2021.html?fbclid=IwAR0BGbW-JXzkKFMt-
hGEj3i3_AuvA0L7jNZN_jzeO0SPcuG0Skq7gim5FMo 

 

• Az Életünk májusi száma a 6. oldalon közölte beszámolónkat a 2020. március 5-én   
megtartott jótékonysági hangversenyről, amelyet Gődény Márta és Hadady László 
szerveztek a Misszió javára. A cikk a honlapon is olvasható 

 

• Hadady László oboaművész, a Misszió hűséges híve életútját mutatta be Varga 
Gabriella április 28-án az Életünk.net változatban. A következő linken olvasható :  

 

http://www.eletunk.net/portre/parizsban-a-vilagban-es-itthon-zenelni-jo-
es-felemelo-erzes-bemutatjuk-hadady-laszlo-oboamuveszt/ 
 
Gratulálunk és köszönjük Varga Gabriellának a kiváló portrét. 

 

• A Misszió utcai kapukódja április 15-től megváltozott. Kérjük, jegyezzék fel :  

Az új kód : 29 A 71 
 

• Bejelentett,  napi 8 órás házvezetőnői állásra francia család magyar jelentkezőt keres. 
Kapcsolatfelvétel a Misszió telefonüzenetrögzítőjén hagyott üzenettel, vagy egy e-mail 
cím megadásával a Misszió e-mail címén. 

    
ÜZENET ÜZENET ÜZENET ÜZENET     
    
Pierre Clermidy atya Marseille-ből baráti üdvözletét küldi a Misszió híveinek. 

 

AZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTŐL KAPTUK  L KAPTUK  L KAPTUK  L KAPTUK      
    

• A Notre-Dame katedrálist pusztító tűzvész első évfordulója előtt néhány nappal, 
április 10-én, Nagypénteken, Mgr Michel Aupetit, Párizs Érseke, Mgr Denis Jachiet, 
segédpüspök kíséretében tiszteletét rótta le a tűzvészből kimentett töviskorona 
ereklye előtt a katedrálisban. A meditáció szövegeit Marie-Noël, Paul Claudel, 
Charles Peguy és Teréz anya szövegei alapján állították össze. A zenekíséretet 
Renaud Capuçon hegedűjátéka biztosította.  

 
• A katedrális restaurálási munkálatai április 27-én ismét megkezdődtek a járvány 

miatti kényszerű leállás után.   
 

• Húsvét után, Pünkösd előtt ALLÉLUIA Haendellel és a karanténban levő 250 
gyerekből álló kórussal, az alábbi linken meghallgatható : 
https://www.youtube.com/watch?v=v4dpzY56HHo&feature=youtu.be&PMI
D=5b8def02dd55d2ec5d856dde588c5623 
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BUDAPESTRBUDAPESTRBUDAPESTRBUDAPESTRŐL ÉRKEZETT L ÉRKEZETT L ÉRKEZETT L ÉRKEZETT     
    

• A világ legszebb filmszínháza a Rákóczi úton levő Uránia, megnézhető : 
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-vilag-legszebb-mozija-
budapesten-all-a-rakoczi-uton/ 

 

• Tavaszra várás Mozart és a madarak üzenetével, felüdítő :  
https://drive.google.com/file/d/1IH6bKWwtYP-VN3aRaI-
D3M6JxpjoRib/view 
 

    
MMMMOLDVAI OLDVAI OLDVAI OLDVAI CSÁNGÓ ARANYMIATYÁNKCSÁNGÓ ARANYMIATYÁNKCSÁNGÓ ARANYMIATYÁNKCSÁNGÓ ARANYMIATYÁNK    

HÚSVÉT  HÚSVÉT  HÚSVÉT  HÚSVÉT  UUUUTÁNTÁNTÁNTÁN    
ÉS ÉS ÉS ÉS PÜNKÖSDPÜNKÖSDPÜNKÖSDPÜNKÖSD    EEEELLLLŐTT    

 

Aranymiatyánk 

 
Virágszombatja estéjén 

Mária Fiát kérdezvén, 
Hogy nagyhéten mi lesz dolga, 

Néki Szent Fia megmondja. 

Virágvasárnap mit teszel? 
Szent Fiam, hogy mit mívelöl? 

Akkor anyám király leszek, 
Jeruzsálembe bemegyek. 

Hát nagyhétfőn mit fogsz tenni? 

Szent Fiam, mit fogsz mívelni? 
Akkor anyám beteg leszek, 

A templomba nem mehetek. 
Hát nagykedden mit fogsz tenni? 

Szent Fiam, mit fogsz mívelni? 

Akkor anyám vándor leszek, 
Utcáról utcára megyek. 

Hát nagyszerdán mit fogsz tenni? 

Szent Fiam, mit fogsz mívelni? 
Akkor Olajfák hegyére 

Megyek gecemáni kertbe. 

Hát a nagy zöld csütörtökön 
Szent Fiam, hogy mit mívelöl? 

Akkor anyám hamis Júdás 

Harminc ezüst pénzér' elád. 

Nagypénteken mit fogsz tenni? 
Szent Fiam, mit fogsz mívelni? 

Akkor anyám egy keresztre 
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Föl leszek én majd szögezve. 

Majd a kereszt alatt állasz, 

Kezeiddel el nem érhetsz, 
Kezeiddel el nem érhetsz, 

Szűz öledbe le nem vehetsz. 

Nagyszombaton mit fogsz tenni? 

Szent Fiam, mit fogsz mívelni? 

Akkor anyám föltámadok, 
Dicsőségben uralkodok. 

Nagyvasárnap mit fogsz tenni? 

Szent Fiam, mit fogsz mívelni? 

Akkor anyám mennyországba 

Leszek örök boldogságba. 
Húsvét után negyven napra, 

Felmé'k Atyám országába, 

Elküldöm a vigasztalót, 

A fehér színű galambot. 

Pünkösd után nyolcvan napra 
nagyboldogasszony napjára 

felviszlek a mennyországba 
a mennyei boldogságba 

 
(Erdélyi Zsuzsa gyűjtése) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YhlF9gQ-NpQ&fbclid=IwAR2eI0-
SdsOdVX0Pn2LNLrnRS1HAzM98Cn7D0abWxZNqjGx1KIg8V7MIrhc 

    
    

ÁLDOTT ÁLDOTT ÁLDOTT ÁLDOTT PÜNKÖSDI PÜNKÖSDI PÜNKÖSDI PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNKÜNNEPEKET KÍVÁNUNKÜNNEPEKET KÍVÁNUNKÜNNEPEKET KÍVÁNUNK    
 

 
 
Sok szeretettel és imával,     
                                                                                                       az Egyháztanács tagjai 


