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Kedves Barátaink !   

    
COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    
 
Az egészségügyi szükséghelyzetet 2020. július 10-ig meghosszabbították, de május 24-től a 
templomok plébánosai már hívek jelenlétében is celebrálhatják a szentmisét bizonyos 
körülmények között. A párizsi Érsekségtől kapott utasítások szerint viszont a szentmisék 
megtartása csak rendkívül szigorú előírások figyelembevételével lehetséges. Ajánlott, hogy a 
fertőzésre hajlamos személyek, mint az idősebb korosztály, az orvosi kezelés alatt állók, stb. 
továbbra is az otthonukban vegyenek részt a médiák által közvetített szertartásokon. 
Tekintettel az egészségügyi krízisre, és különösen a bizonytalan helyi és a külföldi 
utazási lehetőségekre, a Misszióban tervezett három mise júniusban és júliusban 
elmarad. Reméljük azonban, hogy az egészségügyi szükséghelyzet rövidesen megszűnik, és 
szeptembertől ismét együtt lehetünk egy-egy vasárnapi szentmisén, annál is inkább, mert a 
jövőben is számíthatunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiküldött 
plébánosok érkezésére, és természetesen Pierre Clermidy atya is örömmel jön a 
közösségünkhöz. Addig is vigyázzunk egymásra, hogy egészségesek maradjunk ! A 
szentmisék időpontját a júliusi körlevelünkben közöljük. 

    
PPPPÜÜÜÜNKÖSDNKÖSDNKÖSDNKÖSDHÉTFHÉTFHÉTFHÉTFŐRERERERE    

Füle Lajos: Pünkösdkor 

Tüzek jönnek, különös lázak: 
LÉLEK járja át a házat. 

Szárnyas remény lobog fel bennünk, 
szólnunk kell és valamit tennünk, 

amit az ÚR tűzlángja mível, 
szétfutni a hatalmas hírrel: 

a szeretet ímé kiárad, 
nem lesz vége még a világnak, 

JÉZUS KRISZTUS itt jár, keresvén… 
Fehér zászló lobog keresztjén, 
út lett nekünk, igazság, é l e t , 

átöleli a mindenséget. 

    
EMLÉKEZZÜNK EMLÉKEZZÜNK EMLÉKEZZÜNK EMLÉKEZZÜNK !!!!    
 
Az összetartozás Napja alkalmából centenáriumi megemlékezés volt 2020. június 4-én 
a gazdagréti Szent Angyalok templomban. A szentmise a televízió YouTube-csatornáján 
visszanézhető : https://szentangyalok.hu/site/hirek 
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Június 4. - Trianon 100 – Az összetartozás Napja  
Az Emléknaphoz kapcsolódik a következő két videó : 
https://www.facebook.com/elsovilaghaboru/videos/263523308360857/ 

https://hu-hu.facebook.com/elsovilaghaboru/videos/1567197673454091/ 

 
 
Az 1937. április 6-án elhunyt Juhász Gyula kortárs költőként élte át a trianoni 

békeszerződés következményeit.  
 
Az alábbi linken Csurka László, színművész előadásában hallható Trianon című költeménye! 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Fa_vaLwUk 

 
 
Ablonczy Balázs : Ismeretlen Trianon 
 
Az írót, Ablonczy Balázst mindannyian jól ismerjük, hiszen 2011 és 2015 között a Párizsi 
Magyar Intézet igazgatója volt, és ez idő alatt szeretettel támogatta a Misszió közösségét, 
rendszeresen részt vett a szentmiséken és a rendezvényeinken is. Jelenleg Budapesten a 
Magyar Tudományos Akadémia Trianon 100 kutatócsoport vezetője. 
Legújabb könyve a Jaffa Kiadó gondozásáben jelenik meg. Idézzük a kiadó tartalmi 
összefoglalását : 
 
„Kereken száz esztendeje annak, hogy 1920. június 4-én aláírták a trianoni békeszerződést, 
amelyet a magyar történelem egyik legnagyobb traumájaként tartunk számon, emlékezete 
máig átszövi mindennapjainkat. Trianon az elmúlt évszázadban, különösen a rendszerváltás 
óta, minden rossz metaforájává vált, s ezzel párhuzamosan valós tartalmai elhalványultak, 
mitikus magyarázatai kerültek előtérbe, amelyek aligha szolgálhatják a nemzeti 
önismeretet. Ablonczy Balázs új, összefoglaló kötete rendhagyó módon nem politika- és 
diplomáciatörténeti sémákat követ, hanem az eseményeket új megvilágításba helyezve 
elsősorban a társadalom egyes csoporjainak tapasztalataira fókuszál. Azt igyekszik 
bemutatni, hogy milyen volt valójában a békeszerződés : miként élték meg a történeti 
Magyarország lakói a háborús összeomlás, a forradalmak, az ellenforradalom és Trianon 
időszakát, és milyen összefüggések tárhatók fel a nagypolitikai döntések és dilemmák, 
illetve a magyar társadalom mindennapi tapasztalatai között. Az akadémiai               
Trianon-kutatócsoport elmúlt öt évének eredményeit is összegző kötet új és friss 
szemlélettel beszél a száz évvel ezelőtt történtekről : az elharapózó erőszakról; megszállásról, 
impériumváltásról, kérészállomok születéséről és bukásáról, félelemről – az egyének által 
megélt Trianonról. Természetesen nem mindenkinek jutott egyenlően a 
megrázkódtatásokból, és nem mindenki vont le ugyanolyan következtetéseket az 
eseményekből. De az itt leírtak mégis lehetséges magyarázatai annak, ami 1918 és 1921 
között Magyarországon történt.” 
 

 

HÍREINK HÍREINK HÍREINK HÍREINK     
 

• Az Életünk júniusi száma a 6. oldalon közölte megemlékezésünket „Egy nagy magyar 
történész Párizsban – Henry Bogdan (1936-2020)” címmel. A cikk a honlapon is 
olvasható 

 

• Ugyancsak az Életünk júniusi számában, a 4. oldalon olvashatjuk Hadady László 
oboaművész portréját, amelyről már hírt adtunk. Szeretettel gratulálunk Hadady 
Lászlónak, és mindenkor visszavárjuk a Misszióba. A cikk a honlapunkon is 
megtalálható 
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• Gődény Márta zongoraművész, a Misszió hűséges támogatója művészetéről Varga 
Gabriella készített kiváló ismertetést, amely az Életünk.net változatában május               
28-án jelent meg. A következő linken olvasható :  

 
http://www.eletunk.net/portre/a-zene-hurjait-a-vegsokig-feszitve-
a-szinarnyalatok-gazdag-pompajat-is-erzekelteti-godeny-marta-
zongoramuvesz-parizs/ 

 
Szeretettel gratulálunk Gődény Mártának, és további sok sikert kívánunk 
művészetéhez. Köszönjük Varga Gabriellának, a kiváló, hiánypótló portrét, és a 
Missziónkra irányuló értékes figyelmét. 

    

HALOTTUNK HALOTTUNK HALOTTUNK HALOTTUNK     
In memoriam Fodor Jenő (1938-2020) 
 
Szomorúan értesültünk Fodor Jenő 2020. május 31-én bekövetkezett haláláról. Jenő a 
székely Maros megyei Koronkán született 1938. január 8-án. A híres marosvásárhelyi 
Bólyai Líceumban tette le az érettségit. Mivel szülei anyagilag nem tudták támogatni, 
sofőrként, majd autószerelőként tartotta fenn magát, de mindenképpen folytatni akarta a 
tanulmányait. Beiratkozott a bukaresti egyetem bölcsészkarára. Tanári pályafutását a 
magyar kultúrát hagyományosan őrző Nagyváradon kezdte. Az egyik neves gimnáziumban 
oktatta diákjainak a francia nyelvet. Egyre nehezebben viselte el Ceausescu diktatúráját, 
és 1973-ban sikerült Franciaországba érkeznie. Menedéket kapott, de tanárként itt nem 
dolgozhatott. Kezdetben egy BMW szervízben hasznosította autószerelői szaktudását, majd 
vett egy kamiont, és nyugdíjazásáig ezzel folytatta a fuvarozást. Reformátusként 
rendszeresen részt vett a Magyar Katolikus Misszió szentmiséin, megismerkedett a 
közösséggel, ahol baráti szeretettel fogadták. A Misszió  támogatója lett, szívesen segített 
kamionjával költözéseknél, szállításoknál is. A franciaországi magyarok körében szintén 
aktívan tevékenykedett. Részt vett a Magyarok Világszövetsége etikai bizottságában  és a 
Magyar Harcosok Bajtársi Közösségében (MHBK), amely elnökének is megválasztotta. 
Tartotta a kapcsolatot a Közösség külföldön élő tagjaival, és folyamatosan terjesztette a 
Hadak útján című központi tájékoztató újságjukat. 2011-ben feleségével, Olgával 
elhagyták Párizst, hogy Voironban (Isère megye) folytassák nyugdíjas életüket fiúk 
családja, unokáik közelében. Egyre súlyosbodó betegségét türelemmel viselte. Hamvait a 
szülőföldjén, Erdélyben, családja mellé helyezik örök nyugalomra. Őszinte részvétünket 
fejezzük ki Olgának és a gyászoló család valamennyi tagjának. A Misszió hívei is szeretettel 
megőrzik emlékét. Nyugodjék békében ! 
 
 

KÖLTSÉGEKHEZ HOZZÁJÁRULÁSKÖLTSÉGEKHEZ HOZZÁJÁRULÁSKÖLTSÉGEKHEZ HOZZÁJÁRULÁSKÖLTSÉGEKHEZ HOZZÁJÁRULÁS    
    
A több mint két hónap karantén alatt megállt az élet az egész országban. A templomokban 
elmaradtak a szentmisék. A Missziót is be kellett zárni, nem gyüjthettünk perselypénzt, 
nem volt bevétel a büfé vasárnapi ebédjeiből sem. A fenntartási költségek azonban nem 
csökkentek. Fizetni kell a közös költséget, a villanyt, a lakásadót, stb. Kérjük, hogy aki 
csak teheti, legalább az elmaradt perselypénz összegét csekken küldje el a Misszió 
fenntartási költségeihez hozzájárulásként. A legkisebb összegnek is megvan a helye, és 
nagy segítséget jelent. Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik ebben a nehéz 
időszakban sem feledkeztek meg a Misszióról, és már elküldték egyházi adományukat, 
vagy az ADP számlánkra átutalták a támogatásukat.  
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AZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTŐLLLL    KAPTUK  KAPTUK  KAPTUK  KAPTUK      
    

• 2020. december 4. és 13. között a párizsi Saint-Étienne du Mont templom (5. ker.) a 
Szent Genovéva év lezárásaként megrendezésre kerülő előadásnak ad otthont. A 
Párizs patrónusának az életet művészien bemutató rendezvényben több mint 500 
önkéntes közreműködésére számítanak a rendezők. Különböző szerepeket lehet 
vállalni, lehet valaki színész, kórustag, statiszta, stb. Mindenkit szeretettel várnak,  
aki részt szeretne venni ebben a nagy élményt jelentő előadásban. A tájékoztató 
megbeszélést június 11-én és 25-én tartják a templomban 19:30 órai kezdettel. A 
kórustagok találkozója június 15-én lesz ugyanott 19:00 órakor. A találkozókra 
természetesen minden esetben a szigorú egészségügyi előírások vonatkoznak.  
Jelentkezés : www.genevieve-spectacle.fr 

 
• A tavaly áprilisi tűzvész után keletkezett ólomveszély miatt lezárták a Notre Dame 

katedrális előtti teret. A veszélyt elhárító munkák befejeződtek, és a tér pünköskor 
ismét megnyílt a látogatók előtt.  

 
• Mgr Jean Laverton, a Sacré-Coeur Bazilika rektora közölte, hogy a bazilika is 

fokozatosan megnyílik. Egyelőre 400 hívőt tudnak fogadni egy-egy mise alkalmával 
az egészségügyi előírások szigorú betartásával. 

 
• Decemberi körlevelünkben közöltük, hogy 2019. október 15-én, Michel Aupetit, 

Párizs Érseke felhívást intézett a franciaországi és a világ valamennyi gyerekéhez.  
Kérte, hogy vegyenek részt a meghírdetett rajzpályázaton, amelynek témája : „Rajzold 
le nekem a Notre-Dame-ot, úgy ahogy ismered, vagy úgy, ahogy elképzeled a 
templomot”. Most kaptuk a hírt, hogy erre a pályázatra több mint 6000 rajz érkezett 
az Érsekségre Franciaországból, sok európai országból, sőt még az Egyesült 
Államokból is. Június 16-án 10:00 órakor Mgr Michel Aupetit nyitja meg a katedrális 
előtti téren a kiválasztott 51 rajzból álló kiállítást.   
Mgr Michel Aupetit kívánsága volt, hogy a lehető legtöbb rajz nyilvánosan is látható 
legyen. Ezért ugyancsak június 16-án a Collège des Bernardins épületében                          
(20 rue de Poissy, 5. ker.) egy második kiállítás is megnyílik kb. 100 rajzzal. Ez július 
4-ig tekinthető meg. Érdemes megnézni ! 
 

 
 
Sok szeretettel és imával,     
                                                                                                       az Egyháztanács tagjai 


