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Tisztelt katolikus Honfitársunk!

Missziós Tanácsunk nevében szeretettel köszöntöm közösségünk valamennyi tagját és
barátainkat. Az Úristen adjon jó egészséget és töltse meg napjainkat fénnyel, derűvel és
békességgel. A világ nehéz kihívásokkal szembesül. Keresztény közösségeinket látható és
láthatatlan erők igyekeznek gyengíteni. Szerencsére, a ráeszmélés jelei már mutatkoznak, és
reméljük, hogy a 2018-as esztendőben világszerte erősödni fognak. A mi közösségünk
mindenképp álljon ki szilárdan meggyőződése mellett; legyünk optimisták és aktívak, és Missziónk
legyen továbbra is a békesség szigete, ahol jó együtt lennünk!
A ferences atyák hűségének és fáradhatatlan munkájának köszönhetően továbbra is rendszeres
magyar szentmisében és lelki gondozásban van részünk. Köszönjük nekik, hogy szívükön viselike
közösségünk életét és fejlődését. Köszönettel tartozunk mindazoknak is, akik állandó önkéntes
munkájukkal segítenek minket: otthonukban fogadják lelki pásztorainkat, orgonálnak, sütnekfőznek, takarítanak. Igazi missziós munka mindez, amit nagyra értékelünk és hálásan köszönünk.
A vasárnapi szentmisék látogatottsága továbbra is szépen alakul. Külön öröm számunkra az
újonnan érkező fiatal családok és gyermekek bekapcsolódása, hiszen ők jelentik közösségünk
jövőjét. Öröm az is, hogy az ifjabb tagok vállalnak konkrét feladatokat és tisztséget a Misszió
életében, hiszen az évek múlásával igen fontos a folyamatos frissítés.
Az elmúlt évben több emkélezetes eseményben volt részünk.
Februárban, bemutatkozó látogatást tettünk Pasqual Désthieux atyánál, aki a Genf-LausanneFribourg egyházmegye újonnan kinevezett püspöki megbízottja (helynöke). – Beszámolónk
jóindulatra és érdeklődésre talált, és Helynök úr, igéretének eleget téve, viszonozta látogatásunkat
a májusi Szent László búcsú alkalmával, ahol szemtanúja lehetett közösségünk dinamizmusának.
Húsvétkor, Pál atyáva vezetésével, háromnapos lelkigyakorlatban (triduum) volt részünk, és a
festői, alpesi fekvésű Sanctuaire de la Bénite Fontaine zarándokhelyet látogattuk meg.
Októberben, Alain De Raemy segédpüspök látogatott el Genfbe, és Pasqual Désthieux atya
meghívására mi is részt vettünk egy kerekasztal-beszélgetésben, ami a Genfben működő un.
“nyelvi csoportok” életéről szólt, különösképpen a svájci egyházba való betagolódásukról, vagyis
az integrációról. Az eszmecseréből leginkább az derült ki, hogy az összes nyelvi csoport erős
igényt tart az anyanyelv használatára vallási életében. Elmondtuk, hogy a mi közösségünk
esetében a helyi egyházhoz való kapcsolódás úgymond “félidőben” történik, amikor nicsen magyar
nyelvű szentmisénk és a híveink a helyi parókiákhoz csatlakoznak; hogy általában a bérmálkozás
és az arra való felkészülés is ott történik; hogy egyébként a magyar közösség tagjai kultúrális és
társadalmi szempontokat tekintve kitűnően integrálódnak a genfi közösségbe.
December 10-én egyszerre három debreceni magyar püspök látogatásának örülhettünk. Kocsis
Fülöp görög-katolikus metropolita, Palánki Ferenc római-katolikus megyéspüspök, és Fekete
Károly református püspök urak a reformáció 500-éves évfordulójának kapcsán jártak Genfben, és
kifejezték óhajukat, hogy egy ünnepi szentmisével összekötve találkozzanak Missziónk tagjaival.
Kápolnánk padsorai teljesen megteltek, és jó volt hallgatni Palánki Ferenc püspök úr szívhez
szóló szavait. A mise végén sor került a Sík Sándor cserkészcsapat hagyományos karácsonyi
köszöntőjére, majd pedig egy “agapé”-jellegű közös ebédre, beszélgetésre.

A fenti események beszámolói, és egyéb értékes, naprakész információk megtalálhatók a Misszió
honlapján (http://www.katolikus.ch), ami az elmúlt hónapok folyamán tartalmilag és külsejében is
teljesen megújult. A mindenkori miserend is ott található.
Ismételten emlékeztetjük 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, GenѐveCointrin). A szentmisét általában barátságos beszélgetés követi kávé, házi sütemény és egy
pohárka bor mellett; néha közös ebédre is együtt maradunk. – A miserendtől való soron kívüli
eltérésekről, kivételes alkalmakról, vagy a nemzeti ünnepeink kapcsán beálló hely- és időpontváltozásokról igyekszünk mindenkit időben értesíteni.
Évelei körlevelünk azt a célt is szolgálja, hogy híveink hozzájárulásával megerősítsük a
működésünkhöz szükséges anyagi hátteret. Tudnivaló, hogy Missziónk semmiféle külső anyagi
forrással nem rendelkezik, kizárólag tagságának adományaiból él. A 2018 évre szóló
hozzájárulásokat a mellékelt postaszelvény segítségével, vagy direkt átutalással lehet eljuttatni a
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 Folyó kiadásainkat (kápolna- és terembér, postaköltségek, stb.) az évi tagdíjakból (Cotisation
annuelle) fedezzük. Ennek összege 65 frank (alacsony keresetűek, diákok esetében 35 frank, vagy
bármi más összeg is lehet).
 Az önkéntes felajánlásokból (Contribution personelle) fedezzük vendég-papjaink útiköltségét,
tiszteletdíját, időnként jótékony célú adományainkat. A személyes adományok nagyságát kinekkinek saját belátására bízzuk. Útmutatásul szolgálhat, hogy az utolsó évek bevétele nagyjából
fedezte az ilyen jellegű kiadásokat, és hogy ezek az adományok járulnak hozzá legnagyobb
mértékben a Misszió anyagi egyensúlyához.
 Végezetül, a postaszelvényen külön rovatként szerepel a havonta megjelenő Életünk katolikus újság
előfizetési összege, azaz 35 frank, a csatolt nyomtatványok árával és postaköltséggel együtt.

Körlevelünk végén fel szeretnénk hívni szíves figyelmüket az előttünk állo hónapok néhány fontos
eseményére.
Idén is tervezünk húsvétkor (április 1) lelkigyakorlatot, elmélkedéssel és egy nagyszombati
zarándok-kirándulással egybekötve; ennek részleteiről később adunk tájékoztatást.
A Szent-László búcsú idén május 13-án kerül megrendezésre. A szervezés már javában folyik,
és idén is számítunk a teljes tagság részvételére és segítségére.
Végezetül, a Missziós Tanács nevében szeretném megköszönni mindazt a segítséget, támogatást
és jó szót, ami az elmúlt év során eljutott hozzánk. Az Úristen továbbra is őrizze családjainkat,
magyar katolikus közösségünket és hazánkat, és támogassa közös céljainkat.
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