
A 90 éves Párizsi Magyar Református gyülekezet 1997-től napjainkig  

 
Nt Kulifay Imre1986. májusáig szolgálta Istent és a magyar reformátusokat Párizsban. 

Halála után Kulifay Gyula a testvére vette át a munkát ideiglenesen, aki Németországból járt 

át istentiszteletet tartani, majd 1987-től Drótos Arpád segédlelkészként és 1990-től 1996-ig 

lelkészként szolgált közöttünk. A gyülekezet 1997-től helyben lakó kinevezett lelkész nélkül 

maradt napjainkig, vagyis 20 éve amikor e beszámolót írjuk. Erről szól a beszámolónk. 

 

Óriási felelősség szakadt a presbitérium nyakába: a párizsi szórványgyülekezet 

megmaradásának kérdése, a hogyan tovább. A francia törvények figyelembevételével először 

hivatalos a státuszunk megváltoztatásán dolgoztunk. Jogaink és kötelességeink együttesével 

ahhoz a csoporthoz tartozunk, amely szerint Franciaországi Magyar Protestáns Református 

Egyház néven jegyeztek be és a törvények szerint döntőképes presbitériummal rendelkezünk. 

Lefektettük a havi egy, de évi 11 istentiszteleti alkalom megtartását (augusztusban nyáralási 

szünet) Párizsban, minden hónap első vasàrnapján 17 órai kezdettel. Helyszínünk 

hagyományosan a St Esprit (Szentlélek) francia református templom bérelt helysége, mely a 

Párizstól távolabb lakók számára is könnyen megközelíthető. 

 

Maradandó gond: magyarajkú református lelkész személyének felkutatása és 

vendéglátás. Mme Heddad Anne Marie presbiter  terve alapján, a jó Isten és az utóbbi 

évtizedek hálós elérhetőségek (internet) segitségével immár husz éve sikeresen működik ez a 

szervezés. Szolgálatra felkérő meghivóleveleket kűldünk a lelkészeknek: tájékoztatunk az 

istentisztelet naptári időzítéséröl és a kérdésed hétvégi időpontra - péntektöl hétfőig - vállalt 

vendéglátásunkról. A lelkész szolgálatát Isten dicsőségére végzi, utiköltségtéritésként pedig a 

presbitérium felajánl 200€. Költségmegtakarítás végett évi 11 alkalommal Mme Heddad 

fogadta a vendéglelkészeket. 

 

A gyülekezet önfenntartó, nem kap sehonnan anyagi segítséget. Jövedelmet csak a 

tagok önkéntes adományfelajánlása jelent és amit a perselybe adakoznak. Megszabott 

egyháztagsági díj nincs, mert kezdettől fogva mindig a menekültek, elvándorlók magyar 

gyülekezete voltunk. A Kárpát-medencei Magyar Református Egyházak Generalis Konventje 

és a Magyarországi Református Egyház 2009. óta évi 5 alkalommal vendéglelkész küldésével 

és utaztatásának költségfedezetével felkarolta a párizsi gyülekezetet. Így számunkra további 6 

alkalom megszervezése maradt. 

 

Alláspontuk, hogy az istetiszteleti alkalmak megtartásához nem anyagi segitségre van 

szükségünk, hanem lelkészre. Ekképpen igen megszinesedett a Kárpát-medencéböl érkező 

lelkészek sora, több püspök  is megtisztelte szolgálatàval a párizsi szórványgyülekezetet. 

Elmondhatjuk, hogy majd tucatnyi országból több mint 200 magyar református lelkészt 

fogadtunk akik magyarul hirdették az Ígét Párizsban. Köszönet azoknak a szolgálattevőknek, 

akik szivükon viselik sorsunkat és híven, éves rendszerességgel eljönnek szolgálni, mert, itt 

köszönjük meg önfeláldozó munkájukat. Megköszönjük a presbitérium jelenlegi tagjainak 

hüséges és reménységet nem vesztő helytállását. Azt hogy 90-év után tovább is magyarul 

dicsérhetjük Istent és hallhatjuk az Ígét magyar nyelven.  

 

2017. novemberében ünnepeljük a Magyar Protestáns Református Egyház 90 éves fennállását 

Franciorszàgban. 

 

Párizs, 2017. februárjában  

Mme HEDDAD Anne Marie 


