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Tisztelt katolikus Honfitársunk!
Missziós Tanácsunk nevében nagy szeretettel köszöntöm közösségünk családjait, valamennyi tagját és
barátait. Az Úristen áldjon meg bennünket, adjon jó egészséget és töltse meg napjainkat derűvel és
békességgel. A világ nehéz kihívásokkal szembesül; keresztény közösségeinket külső és belső erők
próbálják gyengíteni. Ugyanakkor a ráeszmélés és védekezés jelei is kezdenek végre mutatkozni, ha nem is
kerülnek még be a közvélemény élvonalába, de reményeink szerint a 2017-es esztendő komoly változásokat
rejteget. – A mi közösségünk mindenképp álljon ki továbbra is szilárdan meggyőződése mellett, legyen
optimista, és legyen továbbra is a békesség szigete, ahol jó együtt lennünk!
Köszönjük a ferences atyák hűségét és fáradhatatlan munkáját, akik már hetedik esztendeje biztosítják
számunkra folyamatosana rendszeres magyar szentmisét. Köszönettel tartozunk továbbá azoknak is, akik
vállalják az önkéntes munkát, otthonukban fogadják lelki pásztorainkat, vagy orgonálnak, sütnek-főznek,
takarítanak, részt vesznek a búcsú szervezésében. – Igazi „missziós munka” mindez, amit nagyra értékelünk
és hálásan köszönünk.
Az elmúlt év jeles napjai között dícséretes említést érdemel az október 23-i ünnepség, amit az 1956-os
szabadságharc hatvanadik évfordulójának emlékére rendeztünk. Köszönjük Árpád atyának és az esztergomi
és genfi fiatal diákoknak a gondosan előkészített, igényesen összeállított verses-zenés ünnepi műsorát,
aminek emlékét még sokáig fogjuk őrizni !
A Missziós Tanács nemrég összeült, hogy áttekintse közösségünk működését. Örömmel nyugtáztuk a
stabilitást, ami közösségünk minden szempontból jellemzi. A vasárnapi szentmisék látogatottsága szépen
alakul. Külön örömünkre szolgál a sok új fiatal család jelenéléte, a sok gyermek, hiszen ők jelentik
közösségünk jövőjét. Azon munkálkodunk, hogy ezeket a fiatalokat minél inkább bekössük a Misszió
életébe, konkrét feladatok átruházásával, mivel a Missziós Tanács továbbra is frissítésre szorul. – Ez
különösen időszerű most, amikor az előttünk álló „tisztújító” közgyűlésre készülünk. A soron következő
közgyűlést április 30-ára tűztük ki, közvetlenül a vasárnapi szentmise után. A „tisztújítás” előkészítésére
áttekintettük a különböző konkrét feladatokat, és javaslatokat tettünk fiatalabb személyek bevonására ott,
ahol erre szükség mutatkozik. A kapú tárva van: várjuk azon személyek jelentkezését, aki az idejükből
szívesen áldoznának a missziós feladatokra.
Gyűlésünkön szó esett továbbá az elmúlt évi Szent-László napi búcsúról is, ahol – a fiatal szervezőknek
köszönhetően – sikerült egy üde és családias légkört teremteni a szép számú vendégeink részére. A múlt
tanulságait mérlegelve készülünk az idei búcsúra, amit a megszokottnál korábban, május 14-én tartunk meg.
A szervezés már megkezdődött, és számítunk teljes tagságunk részvételére és önzetlen segítségére. A
búcsúval egybekötött ünnepi szentmisén kerül sor hét gyermek elsőáldozására is, akik már régóta készülnek
erre a nagy napra.
Február elején bemutatkozó látogatást tettünk Pasqual Desthieux atyánál, aki a Genf-Lausanne-Fribourg
egyházmegye püspöki megbízottja. Örömünkre szolgált, hogy egy virágzó, gyarapodó közösségről
számolhattunk be. Szavaink jóindulatra és érdeklődésre találtak, és ígéretet kaptunk egy későbbi
pasztorációs látogatásra is.
A húsvéti ünnep alkalmából (április 14-16) Pál atya látogat meg bennünket. Idén is egy háromnapos
lelkigyakorlatot (triduum-ot) tartunk, egy nagyszombati zarándoklattal egybekötve, amihez idén a festői,
alpesi környezetben fekvő Sanctuaire de la Bénite Fontaine zarándokhelyet (francia területen, La-Rochesur-Foron mellett) választottuk. – Az elmélkedések időpontjáról és a kirándulás részleteiről külön
hirdetőlapon és a a Misszió honlapján (http://www.katolikus.ch ) adunk tájékoztatást.

2

Ismételten emlékeztetjük régi híveinket és mindazokat, akik most csatlakoznak hozzánk, hogy magyar
nyelvű szentmisét rendszerint minden hónap első és harmadik vasárnapján, 10:30 órai (pontos)
kezdéssel tartunk a Cointrin-i kápolnában (36, Chemin du Ruisseau, Genѐve-Cointrin). A szentmisét
általában hangulatos beszélgetés követi kávé, házi sütemény és egy pohárka bor mellett; néha közös ebédre
is együtt maradunk. A mindenkori miserend megtalálható a Misszió honlapján. – Soron kívüli eltérésekről,
kivételes alkalmakról vagy a nemzeti ünnepeink kapcsán beálló hely- és időpont-változásokról igyekszünk
mindenkit időben értesíteni.
Körlevelünk további célja, hogy évről évre megújítsuk a működésünkhöz szükséges anyagi hátteret.
Tudnivaló, hogy Missziónk semmiféle külső anyagi forrással nem rendelkezik, kizárólag híveinek nagylelkű
adományaiból táplálkozik. A 2017 évre szóló személyes hozzájárulásokat a mellékelt postaszelvény
segítségével, vagy direkt átutalással szíveskedjenek eljuttatni a Mission Catholique Hongroise de Genѐve:
Compte-postal 17-680988-6 számlára.


Folyó kiadásainkat (kápolna- és terembér, postaköltségek, stb.) az évi „tagdíjakból” (Cotisation
annuelle) igyekszünk fedezni. Ennek összege évi 65 frank (alacsony keresetűek, diákok esetében 35
frank, vagy bármi más összeg is lehet).



Az önkéntes felajánlásokból (Contribution personelle) fedezzük vendég-papjaink útiköltségét,
tiszteletdíját, és időnként jótékony célú adományainkat (az idei felajánlásunkról a közgyűlés dönt).
Személyes adományaink nagyságát kinek-kinek saját belátására és anyagi lehetőségére bízzuk.
Útmutatásul szolgálhat, hogy az utolsó évek bevétele nagyjából fedezte az ilyen jellegű kiadásokat és
hozzájárultak a Misszió anyagi egyensúlyához.



Végezetül, a postaszelvényen külön rovatként szerepel a havonta megjelenő Életünk katolikus újság
előfizetési összege (Abonnement Életünk), melynek összege évi 35 frank, postaköltséggel együtt.

Az április 30-i „tisztújító” közgyűlésre tisztelettel várjuk közösségünk valamennyi tagját, hogy együtt
tekinthessük át Missziónk életét, gondjait, közép- és hosszabbtávú terveit. Örömmel fogadjuk azon
személyek előzetes jelentkezését (fiatalabb korosztály előnyben !), akik készek konkrét szerepet vállalni a
folyamatos munkában.
Körlevelünk végén, a Missziós Tanács nevében szeretném megköszönni mindazt a segítséget, támogatást és
jó szót, ami az elmúlt év során eljutott hozzánk. Köszönet a ferences atyáknak, akik gondoskodnak rólunk.
Az Úristen továbbra is őrizze családjainkat, magyar közösségünket és hazánkat, és támogassa közös
céljainkat.
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