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Történeti áttekintés 

 

A magyar katolikus missziók a Svájci Püspöki Konferencia döntése nyomán alakultak közvetlenül az 56-os 
szabadságharc után. Eredeti céljuk néhány év áthidalása volt, amíg a magyar menekültek megtanulják a helyi 
nyelvet és beilleszkednek. Francia-Svájc kisebb városaiban a magyar nyelvű pásztorkodás apránként meg is 
szűnt, Genf környékén (és Lausanne-ban) viszont a Misszió a mai napig folytonosan működik. 

A genfi Misszió helyszíne eredetileg a belvárosi Szent Bonifác kápolna volt, de 1992-ben átköltöztünk a Genf-
Cointrin-i kápolnába, ahol a helyi adottságok lényegesen jobbak a közösségi élet ápolására, és ahol azóta is 
élvezzük a helyi, svájci katolikusok vendégszeretetét.  

                  

 A Genf-Cointrin-i kápolnában tartunk rendszerens magyar nyelvű szentmisét. A belső faburkolat melegsége az otthoni 
vagy erdélyi kápolnák emlékét idézi fel. Jobbra: Közös ebéd a kápolna melletti közösségi teremben. 
 

A szentmiséken résztvevő hívek száma eredetileg jóval száz fölött volt (nemzeti ünnepek alkalmával akár 
kétszázan is), de ez a szám az évek során, a svájci életközösségbe történő beilleszkedés (vegyes házasságok) 
és egyéb hatások okán fokozatosan csökkent.  A 2019-es Covid pandémia előtt a résztvevők száma 45 és 50 
között ingadozott. 

 A vasfüggöny felszámolása óta a közösség összetétele is gyökeresen megváltozott. Akik ma érkeznek, 
már nem menekültek, hanem többnyire fiatal családok vagy egyedülálló személyek, akik tanulmányaik 
folytatására, vagy munkavállalás céljából érkeznek Genf környékére, átmenetileg vagy huzamosabb időre. De 
az igény változatlan: a hitélet anyanyelven történő és hagyományainknak megfelelő gyakorlásának vágya 
töretlen, és ennek biztosítása a Misszió elsődleges feladata. 

• Az első évtizedekben (1957-1995), a Misszió irányítását Svájcban letelepedett magyar papok látták el, 
akik a svájci katolikus egyház anyagi támogatását élvezték. Kiemelkedő munkát végzett a pálosrendi 
Rába Lukács atya, aki nyolc év börtön és szénbánya után 1956-ban az USA-ba került. Onnan jött 
Francia-Svájcba, ahol 1962-től 1995-ig volt lelkipásztorunk, amíg rendfőnöke vissza nem hívta Budára. 
Az ő távozása komoly változást okozott a Misszió működésében. A svájci egyház anyagi támogatása 
megszűnt, és a Misszió ettől fogva, mint „önálló” intézmény folytatta tevékenységét: a működéshez 

szükséges anyagi hátteret, évről évre, kizárólag a hívek nagylelkű adakozása biztosította. 

Az állandó papi jelenlét hiányának ellensúlyozására megnövekedett a laikusok szerepe és felelőssége.  A 
Misszió 1995-ben a svájci polgári törvénykönyv értelmében „egyesület” lett, ami számunkra jogilag biztos 
keretet nyújtott; a célt világosan megjelölte, egyszerű működési szabályokat, ellenőrizhető könyvelést és 



adómentességet biztosított1.  A Misszió teljes jogú tagja minden huzamosan Genfben vagy környékén 
tartózkodó magyar ajkú katolikus. A Missziós Tanácsot a Közgyűlés választja meg kétévenként. A közelmúlt 
örvendetes fejleménye a Tanács fiatalodása és a nők növekvő szerepvállalása. A Tanácson belül, az 
egybehangolás szerepét az elnök és két alelnök látják el, míg az adminisztrációs feladatokat (pl. pénztárosi, 
könyvvezetői, ellenőrzői hatásköröket stb.) a Misszió tagjai közül kiválasztott személyek végzik. 

• A gondtalan 38 év után két fiatal lelkészt kaptunk: Ft Mátyás Imrét 1995-től 2000-ig a Pécsi 
Egyházmegyéből, 2000-től 2009-ig pedig Ft Popa Pétert Nagyváradról. Mindketten a Fribourgi 
Egyetem Teológiai Karán tanultak tovább, a hétvégeket ránk fordítva. Kéthetente tartottak magyar 
szentmisét Genfben, Lausanne-ban, Fribourgban és Bernben, és a négy közösség együttesen 
gondoskodott a megélhetéshez szükséges anyagi forrásokról. - Ez a lehetőség egyébként ma is 
fennáll, ha találunk olyan magyar lelkészt, akinek vannak alapvető francia nyelvismeretei, és 
akinek a külföldi szolgálatát hosszabb-rövidebb időre engedélyezi a felettese. 

• Popa Péter távozásával 2009-ben egyik napról a másikra pap nélkül maradtunk, és ekkor az 
„útkeresés” igen nehéz időszaka következett. Egy éven keresztül különböző (lengyel és indonéz 
származású) Verbita atyák látogattak el hozzánk szentmisét mondani magyar nyelven (!), míg végre, 
2010-ben, az esztergomi Ferences atyák személyében komoly és állhatatos támogatókra nem 
találtunk. Ők egy évtizeden keresztül vállalták kéthetente a fárasztó utazást „fapados” repülőn 
Genfbe. A szállásról és ellátásról a Misszió néhány családja gondoskodott. Ennek a biztosnak 
mondható állapotnak   2020-ban a COVID pandémia okozta utazási tilalmak vetettek véget.  Stipitz 
Árpád, Reisz Pál, Tokár János (és alkalmanként más) ferences atyák állhatatos munkájának 
köszönhető, hogy a Misszió ma is él és folytatja magyarság megőrző vallási és kulturális tevékenységét. 

    

A Misszióban szolgáló papjaink közül, balról jobbra: Rába Lukács atya (1962-1995), Ft Mátyás Imre (1995-2000),, 
Ft Popa Péter (2000-2009), Stipitz Árpád atya (2010-2019) 

A COVID járvány igen megnehezítette a Misszió folytonos működését.  Az utazási tilalmak miatt elmaradtak a 
ferences atyák látogatásai; de amíg lehetett, összejöttünk vasárnaponként a kápolnában, ahol kivetítőn 
követtünk egy-egy magyarországi „online” szentmisét; és amikor a svájci egészségügyi hatóságok megtiltották 
a nagyobb létszámú gyülekezést, saját otthonunkba szorulva és a „Zoom” rendszer segítségével követtünk 
magyar szentmisét és tartottuk egymással a kapcsolatot.  

A nehézségek hatására, a Misszió tevékeny tagsága igencsak megcsappant. A járványt megelőző években 
(2010-2019) a szentmisék látogatottsága átlagosan 45-50 fő; ez a szám a „táv-miséken” 15-20-ra csökkent és 
a szeptemberi újrakezdés óta sajnos még nem érte el a járvány előtti szintet. A perselypénzek elmaradtak, a 
hívek anyagi támogatása megcsappant, és már-már a tartalékok felélése fenyegetett, amikor hathatós 
segítséget kaptunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatától az „1+1 

 
1 Első csatolás: A Misszió Alapszabálya 



pályázat” keretében; és ma, az anyagi támogatáson túl, ők segítenek felkutatni azokat a magyarországi 
papokat, akik vállalni tudják egy-egy hétvégére a genfi látogatást. 

• A járvány csitulásával lassan feloldódtak az utazási és gyülekezési megszorítások, és 2021 
szeptemberétől ismét a Cointrin-i kápolnában tarthatjuk a vasárnapi szentmiséket.  Az elmúlt egy év 
alatt eddig 10 papi személy látogatott el hozzánk Magyarországról. Nagy ritkán előfordult, hogy svájci 
pap segítségét kellett kérnünk, aki franciául misézett, mi pedig magyarul imádkoztunk és énekeltünk. 
– Az egyik ilyen alkalommal Mgr Pierre Farine nyugalmazott segédpüspök vállalta a szentmisét, akivel 
évtizedeken át baráti kapcsolatot ápoltunk, és aki azóta is nagyra értékeli a Misszió kitartó munkáját. 

A 2022 szeptemberében induló új évad fő feladata: visszahozni a hívek sorába azokat, akik az elmúlt nehéz 
évek alatt lemorzsolódtak; és ehhez a munkához kérjük továbbra is a hívek, az ide látogató papok és a 

Magyar Püspöki Konferencia hathatós támogatását. 

 

A Misszió tevékenységéről 

Hitéleti tevékenységek 

A közösség hitéletében kiemelkedő szerepe van a vasárnapi magyar nyelvű szentmisének (és a szombat esti 
mise Lausanne-ban). A mise előtt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére. A szentmise után egy pohár bor, 
kávé és házi sütemény fogyasztása mellett találkozunk a vendég-pappal és egymással. Néha együtt maradunk 
közös ebédre is. Ez a barátságos együttlét a közvetlen kapcsolattartás legfontosabb eszköze; ilyenkor 
megbeszélhetjük közös (és személyes) ügyeinket, örömeinket, gondjainkat. 
 
Néha keresztelőre kerül sor, és sajnos temetésre is. Az elsőáldozók felkészítését általában az ide látogató pap 
végzi, a Misszió néhány tagjának segítségével. Igény szerint, jegyesoktatásra is sor kerül. A betegek, idősek és 
magányos személyek felkarolását a vendég-pap és a hívek közösen végzik. 
 

      
 
 
Balra: Elsőáldozók Stipitz Árpád ferences atyával; Jobbra: A Misszió fiataljainak bérmálása, Mgr. Amédée Grab segédpüspök 
vezetésével. A háttérben Ft. Prof. Mehrle Tamás látható, aki sok évtizedeken át a svájci magyar katolikusok főpásztoraként szolgált. 
 

 

Közösségépítés 

Évente legalább egy alkalommal közgyűlést tartunk. Ilyenkor terítékre kerülnek a Misszió jelenét és jövőjét 
érintő fontos kérdések, teendők és tervek. Kétévenként „tisztújítás” történik, amikor a Misszió életét 



leginkább befolyásoló szerepkörök kiosztására és az elnökség két évre szóló megválasztására, illetve a 
megbízatások megújítására kerül sor. 
 
Húsvét előtt háromnapos lelkigyakorlatot („triduum-ot”) tartunk, melynek keretében meglátogatunk egy-egy 
közeli zarándok-helyet, és „keresztutat” járunk.  
 
 

                     

Húsvéti zarándoklat a svájci Font községbe 2022-ben. A kápolna nevezetessége, hogy a benne elhelyezett Kersztút stációi régi 
szőlőtőkékből lettek kifaragva. 
 
 

Évente egyszer, a nyár elején „Szent László búcsút” rendezünk, ahol vendégül látjuk a teljes Genf-környéki 
magyar közösséget és svájci barátainkat. Rendszeres vendégként köszönthetjük a Genfben székelő püspöki 
helynök urat, úgymint a berni és genfi magyar diplomácia számos képviselőjét. Az egész-napos program 
szentmisével kezdődik, majd pedig közös étkezések, kulturális programok, vetélkedők, zenés műsorok és 
„táncház” következnek, ahol a jelenlevők apraja-nagyja megtalálja számítását. A rendezésben kivették a 
részüket az esztergomi ferences atyák és a velük érkező segítők, akik leginkább a konyhamesterek szerepét 
vállalták. A búcsú kiváló alkalmat biztosított a Misszió széles-körű bemutatásához.  - Ennek a hagyományos 
találkozónak a COVID járvány ideiglenesen véget vetett, de lehetőség szerint újra indítjuk ezt a jól bevált 
közösségépítő feladatot. 
 
 

              
 

Szent László búcsú 2018-ban: gyermeksarok; táncház 

 
 

Zarándoklatok, közös utazások 
 

• A Misszió egy csoportja részt vett a római zarándoklaton, amit Szent II.János-Pál pápa hirdetett meg a 
világ katolikus hívei számára a 2000-es „Szent év” alkalmából. Maradandó élményt jelent a résztvevők 



számára a „Magyar mise”, aminek keretében a Szentatya fogadta a magyar papság képviselőit és a 
zarándokokat, és lehetőséget adott személyes találkozásokra is. 

 

                       
 

Szent II. János-Pál pápa köszönti a magyar zarándokokat és fogadja a Misszió tagjainak személyes üdvözletét. 
 

• 2004-ben csoportos utazást rendeztünk a spanyolországi Santiago de Compostela híres 
zarándokhelyre, Ft Mátyás Imre vezetésével, amin közösségünk kb. 15 tagja vett részt.   (vannak 
képeink?) 

 

• Rendszeresen részt veszünk – más magyar csoportokkal együtt – az évente megrendezett, 
körmenettel és magyar szentmisével gazdagított zarándoklaton Siebeneichben, a svájci hegyek között. 
Kápolnája Máriapócs kegyképének hű másolatáról híres. Nem tudjuk, mikor és miért került oda a 
Könnyező Szűzanya.  

 

• A Misszió minden évben részt vesz a genfi Notre-Dame bazilikában a „ Népek miséjén”, az olasz, 

spanyol, angol német, horvát, francia és természetesen magyar nyelvi közösségek színes 

találkozóján. 

• 2011 szeptemberében  Stipitz Árpád atya felvidéki körutat szervezett a Misszió tagjai számára. A  
buszos kirándulás Esztergomból indult, ahol részt vettünk a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 
alapításának nyolcvan éves jubileumi ünnepén és ahol Paskai László bíboros-érsek úr fogadott 
bennünket. A körút során bejártuk a Felvidék gyönyörű tájait, a festői „bányavárosokat” és virágot 
helyeztünk Kassán II. Rákóczi Ferenc sírjára.Ezek után a Zemplén hegységen keresztül, Gyöngyös 
érintésével érkeztünk Budapestre. Árpád atya egy személyben látta el a sofőr és az idegenvezető 
szerepét. 
 

                 
 

 Balra: Találkozás Paskai László bíboros-érsek úrral; jobbra: a kassai székesegyház kriptájában, II. Rákóczi Ferenc sírjánál 

 

 



Kulturális tevékenységek 

 

A Misszió szoros kapcsolatot ápol a Genfi Katolikus Egyházzal és a Cointrin-i helyi közösséggel; a Genfi Magyar 
Egyesülettel (GME), a Genfi Magyar Kulturális Központtal (GMKK), a genfi Sík Sándor Cserkészcsapattal, 
úgymint a Genfi Protestáns Gyülekezettel.  Tevékenységünket számos közös program jellemzi. Igen fontosak 
a közös megemlékezések a nemzeti ünnepeinken. Szent Miklós ünnepén vagy karácsony táján mindig 
számíthatunk a cserkészek szereplésére a szentmise keretében. 

Genfi közösségünk rendszeresen fogad európai vagy svájci körútját járó magyarországi művészeket, akik egy-
egy előadással gazdagítják a Misszió kulturális életét. 
 

• 2008-ben Jókai Annát fogadtuk irodalmi körünkben, ahol előadást tartott regényeiről, írói 
tevékenységéről; 

• 2017-ben Kiss Eszter, a budapesti Katona József Színház színművésze tartott irodalmi estet Arany János 
születésének 2oo. évfordulója alkalmából; 

• 2018-ban fellépett a Cointrin-i kápolnában a Halászi Szent Márton Általános Iskola gyermekkórusa, aki 
a 2017-ben megjelent, Oscar díjjal kitüntetett „Mindenki” c. rövidfilmben vállalt kitűnő éneklésével 
világhírre tett szert. 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Lelkipásztori Szolgálata támogatásával került sor három 
kiemelkedő kulturális eseményre: 
 

• 2019-ben Csádi Zoltán színművész irodalmi műsorával emlékeztünk Sík Sándor pap-költő születésének 
130. évfordulójára, a 35 éve Genfben működő Sík Sándor Cserkészcsapat közreműködésével; 

• 2020-ban Pilinszky János születésének centenáriuma alkalmából az Ars Sacra Alapítvány művészeti és 
kulturális programokkal készült 11 európai nagyvárosban, a diaszpóra magyarsága számára. Iancu 
Laura költőnő Pilinszky-estjét, Kirkósa Tünde gordonkaművész zenei aláfestésével, sajnos csak 
kivetítőn követhettük a Covid-járvány miatt. 

• 2021-ben, az Ars Sacra Alapítvánnyal együttműködve került sor a svájci körútját járó, népszerü 
Misztrál Együttes három tagjának (Heinczinger Miklós, Tóbisz Tinelli Tamás és Török Máté) „Gyöngyöt 
az embernek” című verses és énekes fellépésére a Cointrin-i kápolna közösségi termében. 
 

     

Balra: Emlékezés Sík Sándor pap-költő születésének 130. évfordulójára a genfi „Sík Sándor Cserkészcsapat” 
közreműködésével.  Jobbra: a „Misztrál” együttes tagjai, svájci körútjuk genfi állomása során. 

 
 
 
 



Segélyakciók 

 

A Misszió több alkalommal rendezett gyűjtést rászoruló személyek megsegítésére. Egy alkalommal komoly 
pénzösszeggel járultunk hozzá egy erdélyi asszony szervátültetésének kiadásaihoz. Több alkalommal 
támogattunk szegény sorban élő kárpátaljai családokat (egy alkalommal személyre szabott „szeretet-
csomagokat” küldtünk karácsonyra.  Idén, gyűjtésünkkel hozzájárultunk a Lázár Lovagrend akcióihoz a 
kárpátaljai menekültek megsegítésére. 

Közösségünk egyik tagja személyes kapcsolatot ápol a Genfben székelő Lord Michelham Alapítvány vezetőivel. 
Az alapítvány célja a fogyatékkal élő, vagy idős és beteg személyek rehabilitációjára szakosodott intézmények 
támogatása. Az illető személy közvetítésével több magyarországi intézmény pályázott és járt sikerrel.2 

 

Jeles napok (szemelvények) 

• 2017-ben, genfi tartózkodásuk alkalmával, megtisztelték közösségünket: Palánki Ferenc római- 

katolikus megyéspüspök, Fekete Károly református és Kocsis Fülöp görög-katolikus püspök urak, akik 

vasárnapi szentmisét mutattak be a Misszió kápolnájában. 

     

 

• Ft Reisz Pál ferences atya, aki rendszeresen utazott Esztergomból Genfbe szentmisét tartani, azzal 
tisztelte meg közösségünket, hogy a mi kápolnánkban mutatta be „aranymiséjét”. A jobboldali 
fénykép az ünnepi szentmisét követő fogadáson készült a Kulturális Központ könyvtár-termében (a 
kápolna alagsorában). 

 

 
2  Második csatolás: A lényegesebb sikeres pályázatok felsorolása 



              

 

• 2021. okt. 23:-án, az 1956-os szabadságharcra emlékezvén, megkoszorúztok  a Genfben nemrég 

felállított „Szabadságszobrot” (Párkányi Raab Péter, Kossuth-dijas szobrászművész alkotása). 

 

            

  

• A baloldali képen a Sík Sándor Cserkészcsapat karácsonyi köszöntője látható, jobbra pedig egy 

kedves pillanat a Misszió életéből, amikor a hatéves Annuska köszönti a százéves Marianne nénit.  

              

 

 

 

 

 



Csatolások 

 

(1) A Genfi Magyar Katolikus Misszió alapszabálya 

 

 



 

 

(2) Fondation Lord Michelham of Hellingly 
 

Postacím: 12 Rue de Carouge, CH-1205 Genève 

Tel: +41 22 320 7015; Fax: +41 22 320 5489 

e-mail: fondation.michelham@gmail.com 

 

A 2002-től napjainkig benyújtott és eredményesen végződött pályázatok közül a legfontosabbak, 

összesen kb. félmillió svájci frank értékben: 

 

o Gondviselés Háza, Fertőd: Idősek otthonának rehabilitációs munkálatai (a Máltai 

Szeretetszolgálat működtetésében); 

o Csilla Gondviselés Háza, Pécs: Fogyatékkal élők szociális szállodájának felépítése és 

használatba vétele (a Máltai Szeretetszolgálattal működtetésében); 

o Esztergomi Ferences Rend, Idősek Otthona: átépítés és teljeskörű felújítás; 

o „Gyermekek Falún” Alapítvány, Nagykanizsa: Fedett lovarda építése fogyatékkal élő 

gyermekek terápiás foglalkoztatására (a Ferences Rend működtetésében); 

o Mécses Szolgáló Közösség Egyesület, Mezőberény: Cipőipari létesítmény (800 m2) 

átalakítása és akadálymentesítése, autista és megváltozott képességű személyek 

dolgoztatására. 
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