
Újra együtt ünnepeltünk! 

 

Jeles napjaink határozzák meg emberi létünk természetes léptékét. Ilyenek a vasárnapok, 

amikor megpihenünk, hálát adunk, és felkészülünk az előttünk álló napokra. Ilyenek nemzeti 

ünnepeink is, vagy a család életében a születésnapok, amikor elcsodálkozunk: „Hogy szalad 

az idő! Már tizenhat éves ... nemsokára nagykorú a gyermek, unoka!” 

 

A Genfi Magyar Katolikus Misszió életében ilyen kiemelt fontosságú nap közösségünk 

patrónájának, Szent László királynak neve napja, a magyar naptár szerint június 27. 

Hagyományosan erre időzítjük az évente visszaköszönő „Szent László búcsút”. Hogy idén 

miért korábban, már május közepén tartottuk meg? Mert későbbre már nem sikerült 

megkapnunk a Cointrin-i iskola helységét, sportpályáját. De ez semmiben sem csökkentette az 

ünnep sikerét, és ehhez még a szerencsés – két hűvös időszak közötti – meleg napsütés is 

hozzásegített. 

 

Tehát idén is kitártunk ajtót-ablakot, és örömmel fogadtuk a Genf-környéki, és távolabbról is 

hozzánk érkezett vendégsereget, akik bizonyára nem bánták meg, hogy velünk töltötték ezt a 

kellemes vasárnapot. 

 

A délelőtti szentmisére megteltek a kápolna padsorai, melyek most fel voltak virágozva, hogy 

méltóképpen fogadják a hat elsőáldozós fiúcskát és azok családjait. Árpád atya így koronázta 

meg a féléves felkészülést, és reméljük, hogy a gyermekek is boldogan tekintenel vissza erre a 

„jeles napra”! 

 

Délután a vendégek fogadásával folytatódott az ünneplés. A berni és genfi magyar 

„diplomácia” mellett, megtisztelte közösségünket Monseigneur Pascal Désthieux 

segédpüspök (a Fribourg-Genf-Lausanne-i püspökség genfi helynöke), aki így viszonozta az 

év elején bekövetkezett bemutatkozó látogatásunkat. 

 

Az ebédet Gyuri és Jancsi ínyencmesterek készítették, amit a megszokott ritmusú kultúrális, 

zenés és sportos program követett.Volt megint táncbemutató és táncház (Köszönjük, Bogi!); 

volt cserkész program és Kodály Studió, foci bajnokság, kicsinyeknek arcfestés és gyurmázás, 

különböző „standok”, könyvváásár, tombola, fejtörő (kvizz), és a kicsiket és nagyokat 

egyaránt szórakoztató remek bűvészmutatvány (Köszönjük, Zoltán!). 

 

Estére mindannyian jól kifáradtunk, akárcsak egy egésznapos kirándulás végére, és megittuk 

az áldomást a szervezőkkel, az esztergomi küldöttséggel, akik idén is eljöttek, hogy 

segítsenek ott, ahol éppen kell. – Köszönjük nekik is! 

 

Ha belegondolunk, hogy Missziónk idén ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját 

(hiszen közvetlenül az 56-os forradalmat követően alakult és azóta  folyamatosan működik!), 

és hogy idén egész nemzetünk együtt ünnepli Szent László lovagkirályunk trónra lépésének 

940.-ik és szentté avatásának 825.-ik évfordulóját, akkor joggal mondhatjuk, hogy az idei 

búcsú napja  többszörösen „jeles nap” volt szórványban élő magyar közösségünk számára! 
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