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Tisztelt katolikus Honfitársunk!

Alig, hogy a világ*í sútytó pandémia csitr.líni látszott, újabb nyugtalanító esernények t*rnyosulnak
hazánk közvetlen szomszédságában. A fegyvercsörtetés egyre erősebb, és alig van olyan európai
nemzet, aki a béke érdekében haliatná szavát. - Az úJ esztendő és egyházi év elején azt kívánjuk,
hogy a Genfi Katolikus Magyar Mísszió továbbra is a rneghitt csend és békés együttlét szigete
lehessen, távol a világ zajától, aholjó megpihenni.

A sok közösen megéli boldog óra rnellett, Missziónk továbbra is komoly gondokkal küszködik,
rnivel a folytonos papi jelenlét hosszabb távon ma sincs biztosítva, Rövid távon, a Magyar
Katolikus Púspöki Konferencia (MKPK) ,,Diaszpóra" csoportjának seEítségével, sikerü|t tágítanunk
a Genfbe látogató papok körét, az elmúlt évben tíz lelkes vendégpappal megismerkedtünk rneg,

akik sokszínű üzenetúkke| gazdagítják közösságünk lelki életót, Hála nekik, amiért otthoni

munkájuk mellefi vállalják a genfi (és Lausanne-i} szolgálatoi; és köszönet illeti a MKPK{ a

szervezöi és anyagi segítségért, anri lehetövé teszi, hogy továbbra is biztosítsuk a magyar nyelvŰ

szentmisét Genfben havi két alkalomrrral és Lausanne-ban egy alkalommal.

A szentr1,1isék hetyéről és idejéről naprakész információ található a Misszió honiapján,
:: ] . '',,,:,:l_: ],: ] ]::: :,,-1 ,,.,] , arni egyébfontos információt is tartalmaz a Misszió életérői.

Köszönet rnindazaknak, akik rnunkájukkal napról napra segitik a Misszió étetét, és külön hála
azoknak, akik olykor otthonukban fogadják vendég-papjainkat, Sajnos, ez utóbbiak köre igen
ieszűkült, eeért kérürrk további csaiádokat vagy §zemélyeket, hogy lehetőség szerint áldozzanak
ldejúkból egy-egy hátvégén és csatlakozzanak a vendéglátók köréhez.

Tavaly ünnepeltük a Misszió fennállásának 65.-ik évfordulóját, A sokéves munkásságot egy kápes
brosúrában foglaltuk össze, {ílatvanót Éves a Genf Magyar Katalikus Misszió címrrrel}, ami
megtalálható a fent említett honlapon. A br"gsúra bemutatásra került Budapesten a MagyarorszáE
Barátai Alapítvány *ves konferenciáján és az MKPK,,Diaszpóra" tagazatátla&"gyűlésén. Az eimult
év egyéb kiemelkedő esemányei között említendó a húsvéli zarár.dok-kirándulás a svájci Font
községbe, továbbá a Március 15.-i és Október 23,-i rnegemlékezés, közösen a Genfi Protestáns
Gyülekezettel,

fldirrden naptári év eiején kéróssel fordulunk a kedves hívekhez és rnindazokhoz, akik anyagilag
tárnogatni óhajtják a Gerrf Magyar Katolikus Misszió munkáját. Az adományok befizethetők a
mell*kelt pastaszelvóny segítségével" Az évi tagdij összege 65 ír-ank; az önkéntes szernéiyes
adomány naEyságát kinek-liinek saját belátásár"a bízzuk; a havonta megjelenő ÉtetUn* katolikr.is

újság évl elöfizetési összege 35 írank" postaköltséggel együtt.

Az anyagiakrót nróg elmondható, hogy három éve éiünk a MKPK adta pályáaati lehetőséggel, ami
a külhani diaszpóra-c*opofiok n,legsegítésáre irányul,. A szárnunkra megítélt tárnogatás
iényeg*b*n a vend*gpapck utikölts*gét f*dezi, *mi, saját adcmányainkkal ki*gészítve, biztosítja
a7 évi mérleg egyensulyát. Az egyéb faiy* kiadások fedezetére {pi kápolnabér, papi
honorár-iurnok, nyornda- ós postaköltségek stb.} továbbra ls számíturrk a szerrréiyes adományokra.
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A folyó év első feiében - a renelszeres szentrnisék n-rellett - több értékes prograffimal készuiunk, Á.

köv*tk*ző felsonoiás *lözetes tájákoztatás j*l|egű *s a későbbi*kben pontosítand*.

" Február 5.-én, a szentmise uián jelmezes, zenés, fánkos farsangi mulatságra hívjuk a
gyermekeket és szúléiket;

. Február 19.-én, a nagyböjti időszak elején részt veszünk a harnvazkodás szertartásában;

" Március 4.-én vagy,|8,-án {szornbaton) nagybójti eln.é{kedést tartunk az épperr ná|unk
tartózkodó vendég-pap vezet*sével ;

. Márcir_is 19-án, a Protestáns Gyülekezettel egyűtt, ökurnenikus szertartás keretében
errlékezünk Március 15-rőt, majd részt veszünk a Genfi &;lagyar Egyesúlet ünnepségén a
.geníi Szent-Bonifác kápotnában;

. Április 1.-én, a húsvéti idószakra hangolva, idén is zarándok-kirándulást tartunk" A tervezés
folyamatban van, és hamarosan rószletesebb tájékcztatást küldtlnk róla.

. Április 2.-án, a vasárnapi szentmise után megtartjuk évi közgyűlésünket. Ez a|kalomnral
,,tisztújításrá'o i§ sor kerül, rnelynek eredményeként felált a következő két évre választott
Elnökség ás tVlissziós Tanács, Erre a lqien,lelkedóen fontos gyűlésre hívjuk a Misszió
valamennyi tagját, és előre kór1ük iráshan a jelöiéseket az einóki, alelnőki szerepkörók és
egyéb tisztságek beiöltésére, továbhá javas{at*kat a napirendi pontckh*z.

. Június 18"-án közösséEünk nágy gyermekének elsöáldozására kerúl sok. A gyermekek rnár
régóta szorgalmasan készulnek fiatai éietük meghatározó ielki élnrényór*, Az szen{nrisél"
ami egyben a tavaszi-nyári évad záró szentnniséje, egésznapos közös ünnep|és
{,,búcsú") követi, vidárrr együttlétben^

A $llissziós Tanács nevéberr szeretném megköszönni a sok segítséget. tárnoEatást ós j* szót, arni
mindannyiunknak erői adott az elmúlt év folyamán a közös munka folytatásához. Terjesszük
Missziónk .1óhírét barátaink, ismerőseink körébenl §zólítsuk meg az újonnan érkezők*t, és
segítsűk őket a kapcsolódásbanl

Kérjük az Úristen áldását katoiikus közösségünkre. családjainkra és magyar hazánkra. Ad.ion az
|.Jristen erőt és jó egészséget közösségünk valam*nnyi tagjánaki

Vigyázzunk egymásra!
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dr, igó-Kemenes Féter {elnök;

l


