
Tájékoztatás a Pasztorális Tanács üléséről – 
2016. szeptember 05. 
Jelenlévők : Czirák Erzsébet, Hadady László, Pém Anikó, Süveg Csaba, Szinyei Melinda, 
Csicsák Bernadett, Léh Tibor 

Távollévők: Gonthier Anna 

Napirendi pontok  

1. A magyar iskola 

- 7 gyerek (7-9 évesek) jelentkezésével indult a tanév. 
- Deli Árpád felesége, Krisztina vállalta a segítő szerepét. 
- Javaslat : Péter a foglalkozások után készíthetne valamilyen finomságot a gyerekeknek 

(pl. palacsintát). 
- A Misszió hívei között még folyik a toborzás. 

2. Baba-Mama klub 

- Havonta egyszer került és kerülne megrendezésre, október 15-én lesz az első 
foglalkozás. 

- Kiderült, hogy ezt a szervező nem ingyen vállalja, 40 eurót kér alkalmanként, ami 
nagyjából 2 euró/fő-re jön ki, a résztvevők számának függvényében. A Tanács ezt 
megtudván felveszi a kapcsolatot a szervezővel, és 2 lehetőséget ajánl neki : vagy 
ingyen megtartja a foglalkozásokat, vagy 10 eurót fizet alkalmanként – mely továbbra is 
egy jelképes összeg ami fedezi a kiadásokat (pl fűtés). 

- A Misszió, mivel nem ingyenes program, nem hirdeti majd, mint saját programot. 

3. Programok 

Rákóczi ünnep :  
- Brüsszelből érkezik Havas István Atya az ünnepi misét megtartani, de elfoglaltságai nem 

engedik, hogy maradjon vasárnapig. Pénteken a Misszióban alszik, Cs.B. beengedi. 
Igény szerint Péter készíthet neki vacsorát (Sz.M. megérdeklődi az Atyától). 

- Vonatjegyét az ebéd bevételéből fizetik, előre láthatóan így idén sem kerül a rendezvény 
semmilyen költségbe, mivel a bevétel fedezi a kiadásokat. 

- A zászlókat H.L. elhozza, zenével is ő készül. A zsoltárokat is fénymásolva visszük el, 
hogy ne kelljen a Hozsannákat vinni. A nótákat H.L. egyezteti az Atyával e-mail-en. 
Minden egyéb zenei közreműködést előre egyeztetni kell, ezt H.L. intézi. 

Október 23 : 
- Szabó József Atyával H.L. felveszi a kapcsolatot, október 9-én, október 23-án és 

november 4-én is szívesen vennénk a segítségét. 
- A meghívókat az ’56-os bizottság küldi ki, illetve a körlevéllel együtt kerül meghirdetésre.  

November 13 : 
- Veres András Püspök Atya érkezik szombaton délután, H.L. kimegy érte a reptérre. 

Vasárnap Szt Erzsébet ünnepe alkalmából tart misét. Márti zongorázik, Laci oboázik.  
- Kérdés : Bundik L. unokáját megkeresztelné-e a mise keretében. 

 



November 20. :  
- Szt Erzsébet templomban lesz mise ? Eddig nem kerestek minket. 

November 26. :  
- Adventi koszorú készítése, Varró Zsófi vállalja-e, Cs.B. megkérdezi tőle. 

November 27. :  
- Zarándoklat a Sacré Coeur-be, Cs.B. szervezi. 

December 2-3-4, karácsonyi vásár : 
- Meghívókat mielőbb szét kell küldeni, P.A. átírja a dátumot, Sz.M. megrendeli. 
- P.A. kijön másodmagával Párizsba egy héttel korábban segíteni. 
- Cz.E. lesz a konyha felelőse. 

Egyéb programok : 
- Filmklub : Nagy Gábor vállalja a szervezést, három hetente kerül megrendezésre, Cs.B. 

egyezteti a dátumokat Gáborral. 

4.  Misszió m űködése átmenetileg pap nélkül 

- Várjuk Veres Püspök Atyától a választ. 
- Vendég pap meghívása, a tanácstagok közül mindenki érdeklődhet a közvetlen 

környezetében aziránt, hogy kik lennének hajlandóak kijönni egy-egy szentmisét 
megtartani. A feltételek a következők : repülőjegyet fizeti a Misszió, valamint szállást és 
étkezést biztosít, illetve kalapoznak a mise után “zsebpénzt”. A hívek csak a tanácstagok 
jóváhagyásával érdeklődhetnek vendég papok után. 

- Addig is Cs.B. felveszi a kapcsolatot Stéphane Bente atyával, hogy megkérje őt, hirdesse 
a mise végén a Misszióban az ebédeket, őt magát pedig meghívjuk. 

5.  Angyal Réka, a K őrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa 

- Strasbourg-ból érkezik Párizsba előre megbeszélt dátumokon. 
- Javasoljuk neki, hogy a Magyar Iskola után tarthatna alkalmanként népdaloktatást vagy 

néptáncot, majd este a felnőtteknek táncházat. Azután szeptember 24. után 
megbeszéljük, hogyan legyen tovább. 

6.  Munkálatok 

- Büfé : hat hónapig száradnia kell a falnak. Addig is, a tél közeledtével S.Cs. visszaszereli 
a radiátorokat szeptember 10-én.  

- Az első emeleti lakás wc-jében beázást észlelt Sz.M., a beázás okát megszüntették.  

7.  Egyéb 

- Körlevél : Sz.M. megírja a programokat. 

Az ülést bereksztjük 21 órakor. 

Következ ő gyűlés: 2016. október 14. péntek 19 óra  

 


