
Tájékoztatás 

 

a Párizsi Magyar Katolikus Misszió Gazdasági és PasztorálisTanácsának 

2016. október 14-i közös gyűléséről 

 

Jelenlévők: 

- CSICSÁK Bernadett, a Gazdasági Tanács tagja, jegyzőkönyvvezető 
- GONTHIER Anna, a Gazdasági Tanács alelnöke 

- HADADY Làszló, a PasztorálisTanács tagja 
- KETTNER Henrik, a Gazdasági Tanács tagja 

- LÉH Tibor, tiszteletbeli elnök  

- PÉM Anikó, a PasztorálisTanács tagja, telefonon keresztül 

- SZINYEI Melinda, a PasztorálisTanács alelnöke 

 

Távollévők: 
- CZIRÁK Erzsébet, a PasztorálisTanács tagja (igazoltan) 

- SÜVEG Csaba, a PasztorálisTanács tagja (igazoltan) 

- VAD István, a Gazdasági Tanács tagja (igazoltan) 
 

 

 

Napirendi pontok 
 

1) Időpont Mons. Xavier Rambaud-nál 

 

Oktober 20-àn 10h30-ra kapott idöpontot Gonthier Anna és Szinyei Melinda, akik képviselni fogjàk az 

Egyhàztanàcsot Mons. Xavier Rambaud-nàl. Léh Tibor is megprobàl részt venni. 

 

Négy fontos kérdésre szeretnénk vàlaszt kapni : 

1. Mi a pàrizsi érsekség àllàspontja a Misszio helyzetét illetöen ? 

2. Ertesitette-e a Pàrizsi Ersekség a Magyar Katolikus Egyhàzat, hogy küldjenek papot ? 

3. Van-e Ile-de-France-ban magyarul beszélö pap, akit kineveznének a Misszioba ? 

4. Szabo Jozsef atyàt (Sacré Cœur) kinevezné-e Mons. Rambaud a Misszioba ? 

 

2) Pénzügyi helyzet 

 

Mivel szeptember ota nincsenek szentmisék, ezért kiesett bevételként a perselypénz, csak a vasàrnapi 

ebédekröl van egy kis bevételünk.  

 

A költségeket tovàbbra is fizetnünk kell (3.000 € közösköltség, URSSAF, Cibian Miklos atya 3. negyedévi 

bérének 25 %-a, azaz 700 €, 500 € EDF, 210 € Orange, stb.).  

 

3) Könyvek eladása 

 

Szönyi idén is àtvett a Missziotol könyveket, két részletben. 

 

4) Őszi adománykampány 

 

Megérkeztek a plakàtok az öszi adomànykampànyra. Kettner Henrik magàval viszi, és a novemberi 

Eletünkkel kipostàzza.  

 

 

 



5) Falvizesedés (büfé) 

 

A fal ugyanannyira vizes, mint amennyire volt, annak ellenére, hogy nyàron 1 honapig nem volt hasznàlva. 

Süveg Csaba vàllalja, hogy visszaszereli a radiàtorokat. A következö lakobizottsàgi gyülés 2017 tavaszàn 

lesz. Gonthier Anna ir egy levelet a közös képviselönek (Balma Gestion) a vizesedés aktuàlis àllapotàrol.  

 

6) Egyéb gazdasàgi témàju kérés, informàcio 

 

- Szalay Jeromos atya sirja: megérdeklödni, mennyibe kerül a felujitas 

- SFR-elöfizetés: augusztus elején fel lett bontva a szerzödés, de még mindig küldik a szàmlàkat. A 

bankban letiltottuk az automatikus levonàsokat. 

- Norton antivirus: 2017 marciusaban ujat veszünk. 

- 90. évfordulo: irodalmi pàlyàzat meghirdetése (Missziohoz füzödö emlékek); okt.. 1-i hétvégén 

zaràndoklat Romàba és pàpai audencia  

 

7) Hadady Làszlo rövid beszàmoloja Szabo Jozsef atya megkeresésével kapcsolatban 

 
Hadady Laci többször beszélt telefonon Szabo Jozsef atyàval. A hirekkel ellentétben Szabo atya nem 

vàllalja a Misszio vezetését, csak néhàny vasàrnapon tudna jönni misézni 9-töl.  

 
8) Következö lépések  

 

Léh Tibor beszélt telefonon Cserhàti püspök urral, aki tovàbbra is szivén viseli Misszionk sorsàt, de 

paphiàny miatt egyelöre senkit nem tud küldeni. Javaslatként elhangzott, hogy keressük fel Molnàr Otto 

atyàt, hàtha ismer egy magyar papot, aki kijönne Pàrizsba. 

 

9) Karàcsonyi vàsàr 

 

Szinyei Melinda elvàllalja, hogy a tavalyi névjegyzék alapjàn felhivja a segitöket, hogy jöjjenek idén is. Az 

elelmiszerstand màr meg van szervezve, Gyenes Katinàl megrendeli a bejgliket. 

10) Programok 

 

- Tànchàz: Angyal Réka November 18-ra szervezne tànchàzat. Mivel a tanàcstagok közül senki nem lesz 

itt, àttesszük egy màsik idöpontra. 

 

- Filmklub: Nagy Gàbor vàllalja a szervezést. Még nincs idöpont. 

 

- November 13: Szent Erzsébet ünnep: nem kaptunk értesitést a Sainte Elisabeth de Hongrie templombol. 

A tanàcstagok ugy döntenek, hogy a Misszioban legyen magyar mise. Léh Tibor felhivja Molnàr Otto 

atyàt, Sziyei Melinda pedig Havas atyàt, hogy valamelyikük elvàllalja-e a misézést. 

 

Kelt Pàrizsban, 2016. december 15-én. 

 

 


