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ttll*r tiz esztendeje, hosy a n'lagyarorszdgi ferences aty*k vdllattdk kozossdgunk lelki gondozi*sdt
6s hogy rendszeresen ldtogatnak el hazzdnk. Ez riton szeretn6nk megk6sz6nni szolg6latukat,
fdradsiAgos munki*jukat es hlis*giiket!

Koszsnet illeti h4isszi6nk tagjait is, akik slnkdntes munk6jukkal segitik mindennapjainkat:
otthonukban fogadj*k venddg-papjainkat, siitrrek-f6znek, orgonSlnak, 6s elldtidk kdzdss6giink
feladatait. Ert6kes ,nrrisazi0s munka" mindez, ami6rt kdszdnet 6s megbecstil*s jiir!
Az *jonnan *rke;zfik figyelmdbe a.idnljuk magyar nyelvii szentrnis6nket, rendszerint minden h6nap
els6 6s harmadik vasirnapjin, t0:30 6rakor, a Cointrin-i k*poln6han {36, Chemin du
Ruissea4 Gen*ve-C,*intrin)" A szentmis6t Altalbban haritsdgos, kotetlen besz6lget6s (,,agap6")
koveti; khv*, hAzi *utem6ny 6s egy-egy pohdrka bor mellett. N6ha kdzos eb6dre is egyutt
maradunk.

A fenti, dllandd jellegil prcgramot eg6szitik ki alkalmi esennBnyeink: rnegernldkez6s a

nernzeti
unnepek alkalrndb6i {Miircius 15 es Okt6ber 23); hirsvet 6s kardcsony; a h0sv6t idejen rendezett
,zar*ndok-*t", {i$ a hagyomdnyos ,,$zent-L*sz[o b*cs(1" {mdjusban). - ld6n is szdmos hasonlo
esem*ny teszi szinesebbd kozdss*gunk 6letet" A nniserendrdl 6s az 6ppen soron kdvetkezS
program*kr6l naprakBsz informdcia taldlhato a Misszi6 honlapjdn (http://www.katolikus.ch),

Mi*den naptdri 6v elej*n, fgy rnost is, k6nrissel fordulunk hivelnkhez, *s mindazokhoz, akik
anyagilag tfnrogatni 6hajtj*k a Genfi Magyar Katolikus Misszio munk6.i*t. Adomiinyukat
eljuttathatjiik a nnell6kelt postaszelvEny felhasznAli*siival, vaEy banki iitutaldssal a Mlssrbn
Catholique Hongroise de Genbve. Compte-pastal 17-68A985-6 postabank-sz1mldra. A
postxszelv6nyen hilrom rovat szerepel:
r Az 6vi tagdii {Catisation), melynek osszege 65 frank (alacsony keresetriek, di6kok esetEben
b*rmi rn6s osszeg is lehet);
* Az onk6ntes kiegr*szit*s (Oon personef], kinek-kinek sajdt beldtdsa 6s lehet6s6ge szerint;
r A havonta megjelenb Elettink nyugateur6pai katolikus *jsAg elofizet6si osszege {35 frank
postakilts*ggel egyutt), ig6ny szerint.

A tavatyl gyiijt6* eredmdnye sajnos elmaradt a folyo kiaddsok 6sszeg6t6l; ezdrl6ltirnk a Magyar
Pirspoki Kar ny*jtotta p*lyAzati tehet6s6ggel, mely a kUlhcni diaszporSk segit6s6re irdnyul. A
pitly*eal pazitiv elbfr*{6sa folytdn rijra eEyens*lyba kerult a k6}tsdgvet6sunk, A tdmogatds kerete a

2fi20-a* kolts6gvetds kieg6szit6s6re is felhaszndlhat6, ha erre sziiks6g ad6dik; igy a tovi.ibbi
nnfiksde* - a hivek adakoz6sa 6s a Prispoki Kar t*rnogatdsa *ltat - biztositottnak lAtszik. Mi tobb,
lehet6seg nyilik a Misszi6 programjdnak bSvit6s6re is, amennyiben erre igeny mutatkozik (pl.
hitdletitartalnrti rendezv+*nyek, kozds kiri*ndul;6sok, za16ndokutak szervez*s6re).

t

Ehhez kapcsolodva, szeretnr*nk felhivni hlisszionk tagjainak figyeln'ret az 52.-ik Nenrzetkozi
Hucharisztikus Kongresszr^rsra 1202A. szepter"nber 13-20|, melynek h*zigazdiija id*n Budapest
vdrosa. Csatoljuk a kongresszus sz6r6lapjdt a kapcsolatfeiv*iei adataival 6s a r*szv6teli dfiak
lhbllzathval. - A P0spoki Kai' tfmogatdsi kerete lehetovti teszi a Misszlo tagjai szamara a
16szvdteli dij megteriteset (kello igazol6s elien6beni.
V6gezetul, fel szeretndnk hivni a figyelnnei a kovetkezo hcnapok n*hiiny f*ntos esem6ny6re.

n Fehruir 29; Tobb-szbz *v ut;in *iciszor, katolikus szentmise bemutat*siira kei"ill ssr'!8:30
orakor a genfi $zent-Ptirter katedrSlisban. Genf-v*ros puspOki helynoke, Mgr Pascal
Dristhieux, r6szv4telre buzditja a v6ros katolikus kozCIssdgeit, igy a mi*nket is;

. Mircius 1-Bn tartjuk idei Kozgyul6siinket. kozvetleniri a vas*rnapt szentmise ut;*n.
Atteklntjuk egyutt a Misszio mLikod*sdt, gondjainkat, ierveinket, 6s elgondolkodunk
koz6ssdgi 6ietunk jobbd-, szebbe{6tel*nek lehet$s&geirol;

. Aprilis 4: A ,,h*svdti" zar*ndok-utat idtin a Vir*gvasdrnap

.
.

elotti szombatra terveazuk,
esetleg
lvlagyarorszhgan toltik" A
ktllonos tekintettel azokra, akik a husv*tot rn*r tiivnl,
zardndoklat 0ticelja a svdjci {Vaud kantoni} Fcnt kozs6g, Estavayer-le-i-ac kozeldben, sz6p
r6gi kis templommal 6s egy hlres, sz$lotovekbol kifaraEatt ,,keresztut"{al. Kulon figyeirnet
szenteil.tnk arra, hogy a Misszio fiatalabb taEjait is r*szv*telre buzditsuk ipl. Eyalogtur*val
az 0tic6l fele). * A r6szletes program ismertet6s6re krisobb kerul sor.
Mijus 17: A hagyomdnyos Szent-Liiszlo btlcsut a tavalyi minta szerint id*n is a reform*tus
testv6rkozoss6ggel egyOit kiv*n3unk szervezni" $zdmitunk a teijes tags*g rdszv*teltire r*s
segits6g€re, mind a tervez*sben, nrind a kivitelezdrsben.
Szeptentber 13-20. Nemzetkozi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest. A r6szv6teli dij a
jelentkez6s idopontj*tol fugg {l5sd' t*bll*zat). nTin*i e}obb tort*nik, ann*l olcsobb.

A Misszios Tan;ics nev6ben szeretn*:rn rnegkoszonni mindazt a segitseget. t;imogatdst 6s jo szot,
arni az elmult 6v sorAn erot adott rnunkink fotytat;is*hoz. Terjesszuk Misszionk hinet bardtaink,
isrneroseink korrlbenl Szolitsuk meg az (rjonnan *rkezo fiatalokat, *s vezessuk el oket
templomr.lnkba. Az Uristen gonc{visel6s6t kerluk ryragyar katolikr-rs kozoss6gunk e$ haz;ink
szamdra. 6s tdrrnogat*s*t kozos cd;ljainkhoz!
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Dr. igo-Kemenes P*ter {elnok}
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