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Kedves Barátaink !   
 
A COVID-19 vírus okozta hosszú és kényszerű szünet után kezdődhet a nyári utazások 
ideje. Sokan Magyarországon töltik a júliust és augusztust. Néhány programajánlatot 
kaptunk Budapestről, ezeket az alábbiakban közöljük. A párizsi Érsekség híreit is 
továbbítjuk, és végül, minadannyiunk legnagyobb örömére és megnyugtatásul olvashatják a 
következő hónapok szentmiserendjét és programjait, azzal a megjegyzéssel, hogy 
fenntartjuk a változtatás lehetőségét.  Kápolnánk tehát szeptembertől ismét megnyílik, és 
szeretettel várjuk a Misszió hűséges híveit, és a kérésünkre hozzánk érkező plébánosokat. 
Megoldatlan viszont egyelőre a büfé működtetése, ezt részletesebben a következőkben 
jelezzük. Továbbra is kérjük a fenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi támogatást, és előre is 
köszönetet mondunk az adományozóknak. 

    
    
BUDAPESTRBUDAPESTRBUDAPESTRBUDAPESTRŐL KAPTUK : L KAPTUK : L KAPTUK : L KAPTUK :     
 
A budapesti kiránduláshoz :  
A megújult Szépművészeti Múzeum: 
https://www.youtube.com/watch?v=xWegW1EO2WE 
 
2020 májusában szobrot állítottak II. János Pál pápának a budapesti Bazilikában 
születésének 100. évfordulóján : 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szobrot-allitottak-szent-istvan-bazilikaban-ii-janos-
pal-papanak 

 
Virtuális séta a Gödöllői Királyi Kastélyban: 
https://www.youtube.com/watch?v=RFgVNPqz0nY 

    
    
AZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTAZ ÉRSEKSÉGTŐLLLL    KAPTUK  KAPTUK  KAPTUK  KAPTUK      
 
Június 16-án Mgr Michel Aupetit, Párizs Érseke megáldotta a párizsi Notre-Dame szobor 
másolatát, amelyet a katedrális előtti téren állítottak fel. A XIV. századból származó 
eredeti szoborban, amely Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, nem történt károsodás a 
tűzvész alatt. A Saint-Germain l’Auxerrois templomban helyezték biztonságba. 
 
Június 27-én ugyancsak Mgr Michel Aupetit, Párizs Érseke hét diakónust szentelt pappá 
a Saint Sulpice templomban. Imádkoztunk értük. Június 29-én a Saint-Germain 
l’Auxerrois templomban, június 30-án a Notre-Dame des Victoires templomban és július 
1-én a Montmartre-i Sacré-Coeur Bazilikában celebráltak misét az újonnan felszentelt 
plébánosok. 
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Önkéntes börtönlátogatókat vár a párizsi Egyházmegye : „Akkor ezt mondja a király a 
jobb keze felől állóknak : Jertek, én Atyámnak áldottjai, örököljétek ez országot, amely 
számotokra készíttetett a világ megalapítása óta, mert ..... fogoly voltam, és eljöttetek 
hozzám !” Máté 25, 34-36 
 
További tájékoztatás :  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/aumonerie-catholique-des-
prisons/aumonerie-des-prisons/ 
 
A látogatás helye : Nanterre, Pontoise, Versailles, Créteil, Meaux, Evry, Saint-Denis és 
Párizsban a La Santé fegyház. 
 
Aki erre a nemes feladatra vállalkozna, és Párizs környékére is szívesen menne, további 
tájékoztatást kaphat a következő telefonszámon vagy e-mailen : 
 

Bénédicte BILLARD 
06.24.30.12.40 

benedicte878@gmail.com 
 

 

KKKKÖLTSÉGEKHEZ ÖLTSÉGEKHEZ ÖLTSÉGEKHEZ ÖLTSÉGEKHEZ HOZZÁJÁRULÁSHOZZÁJÁRULÁSHOZZÁJÁRULÁSHOZZÁJÁRULÁS    
    
A több mint két hónapig tartó kijárási tilalom  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.  
 
 

A A A A BÜFÉ ÉS BÜFÉ ÉS BÜFÉ ÉS BÜFÉ ÉS A JAVASLATA JAVASLATA JAVASLATA JAVASLAT    
    
Szeptembertől a büfében az ebédelés lehetősége megoldatlan. Egyelőre a következő lenne a 
javaslat : az alább közölt szentmisék vasárnapjain vállalja egy-egy önkéntes kb. 30 adag 
ebéd elkészítését. Természetesen az ezzel járó költségeket a Misszió pénztárából számla 
bemutatása ellenében megtérítjük. Kérjük, hogy aki részt kíván venni ebben a 
jótékonysági akcióban, jelezze az általa kiválasztott dátumot Szinyei Melindánál.                     
Mobil : 06.13.74.14.82 vagy a Misszió e-mail címén : missioncatholique@orange.fr. Ha 
nincs jelentkező, a büfében csak egy aperitif elfogyasztására lesz lehetőség. Ezenkívül 
várjuk a működtetésére vonatkozó megvalósítható ötleteket is. Reméljük, hogy minden 
megadott dátumon számíthatunk a lelkes közreműködők által készített ízletes ebédre ☺  
 

    
MINDENKINEK KELLEMESMINDENKINEK KELLEMESMINDENKINEK KELLEMESMINDENKINEK KELLEMES    PIHENÉST ÉS ÉLMÉNYEKPIHENÉST ÉS ÉLMÉNYEKPIHENÉST ÉS ÉLMÉNYEKPIHENÉST ÉS ÉLMÉNYEKBEN BEN BEN BEN 

GAZDAG NYARGAZDAG NYARGAZDAG NYARGAZDAG NYARALÁSTALÁSTALÁSTALÁST    KKKKÍÍÍÍVÁNUNKVÁNUNKVÁNUNKVÁNUNK    
 
 
Sok szeretettel és imával,     
                                                                                                       az Egyháztanács tagjai 
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Szentmisék és programok Szentmisék és programok Szentmisék és programok Szentmisék és programok     
(változás lehetséges)(változás lehetséges)(változás lehetséges)(változás lehetséges)    

2020202020202020----2021202120212021    
    

    
Szeptember 19-20. 
Szombat :    10 órakor szentmise Rákóczi emlékére Yerres városban 
                    a diplomáciai kar jelenlétében 
Vasárnap :   11 órakor szentmise a Misszióban 
 
Október 4. 
Vasárnap :   11 órakor ünnepi Szent István mise  
                    Pierre Clermidy atya érkezik hozzánk Marseille-ből 
 
Október 18. 
Vasárnap :   11 órakor ’56-os ünnepi szentmise a diplomáciai kar  
                    jelenlétében, utána megemlékezés az 1956-os  
                    forradalomról és Mindszenty bíboros emléktáblájának  
                    megkoszorúzása 
                    18 órakor koszorúzás a Diadalívnél (Arc de Triomphe)    
                    az Ismeretlen Katona sírjánál 
 
Október 25.  
Vasárnap :   11 órakor szentmise  
 

November 1. 
Vasárnap :   11 órakor halottak napi  szentmise  
 
November 15. 
Vasárnap :   11 órakor szentmise a Sainte Elisabeth de Hongrie  
                    templom híveivel Sebastien Waeffler atya plébániáján,  
                    a Magyarországról érkező plébános koncelebrál, 
                    ebéd ugyanott 
 
December 4 – 6. 
Péntek - vasárnap : Karácsonyi vásár  
 
December 20.  
Vasárnap : 11 órakor hagyományos adventi szentmise  
                  Pierre Clermidy atya érkezik hozzánk Marseille-ből 
                  (Mgr Rambaud ?) 
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2021 
 

Január 10. 
Vasárnap : 11 órakor szentmise, utána az új évi lakásszentelés (első  
                  emeleti szolgálati lakás)   
                  Pierre Clermidy atya érkezik hozzánk Marseille-ből 
 
Január 24. 
Vasárnap : 11 órakor szentmise, ha lesz ebéd, esetleg Galette des Rois  
 

Február 7.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise 
 

Február 21.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise – Nagyböjt kezdete 
 

Március 7. 
Vasárnap : 11 órakor szentmise 
 

Március 14.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise – 1848-as szabadságharcról   
                  megemlékezés  
                  Pierre Clermidy atya érkezik hozzánk Marseille-ből 
 

Március 28.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise – Virágvasárnap 
                  Utána esetleg Versfesztivál, ha lesz jelentkező  
 
Április 11. 
Vasárnap : 11 órakor szentmise 
 
Április 25. 
Vasárnap : 11 órakor szentmise 
 

Június 6.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise 
                  Pierre Clermidy atya érkezik hozzánk Marseille-ből 
 
Június 20.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise 
 

Július 4.  
Vasárnap : 11 órakor szentmise Te Deum 
 
A fenti dátumoknál jeleztük Pierre Clermidy atya érkezését, a többi 
szentmisét a budapesti Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiküldött 
egy-egy plébános celebrálja. A neveket folyamatosan közöljük, amint értesítést 
kapunk róluk 

 
A Misszió a nyári szünetben zárva lesz 

 július 5-től szeptember 15-ig 


