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Tisztelt katolikus Honfitársunk!

Minden szempontból különös évre tekintünk vissza. A koronavírus pandémiával nagy csapás érte
az egész világot, benne Európát, hazánkat, és kis katolikus közösségünket is. Mindenütt a félelem
lett úrrá: ösztönösen bezárkóztunk, behúztuk nyakunkat, és reméltük, hogy a baj majd csak elkerül
minket, vagy legalább is nem okoz visszafordíthatatlan károkat.

Bezárkózásra kényszerült a Genfi Katolikus Magyar Misszió is. A svájci egyházi és világi
hatóságok ajánlását követve, márciustól kezdve szüneteltettük a rendszeres szentmiséket a
Cointrin_i kápolnában. Elmaradtak a személyes találkozások; a nemzeti ünnepeinket nem tudtuk
méltó módon megtartani; elmaradt a húsvéti zarándoklattal egybekótött lelkigyakorlat; a Szent
László búcsú és egyéb programok is,

A nyár elején bekövetkezett enyhe javulást látva abban reménykedtünk, hogy talán a szünet után,
szeptemberben újra kezdhetünk, de sajnos a ,,második hullám" ezt a reményünket is elsöpörte,

Az elzártság nagy gondot okoz ma is, de vaíahogy mégís, míndennek ellenére élnünk kell. A
ferences atyák ebben a válságos időben is hűségesen szolgálják közösségünket, távolról, mivel
nincs módjukban ellátogatni hozzánk. Nekünk pedig gondoskodnunk kell arról, hogy ne szakadjon
meg a kapcsolat közöttünk, hívek között, Sokan vannak köáünk idósek, vagy magányosan éló
személyek, akiknek a rendszeres kapcsolat ,,oltárközelben" mérhetetlen támaszt jelent.

A személyes találkozás elmaradása miatt a virtuális térbe kényszerültünk, Októbertől kezdve
bevezettük a rendszeres ,,online" miséket: Árpád atya egy sümegi kápolnában celebrál, mi pedig
saját otthonunkban, a számítógép ernyójén kommunikálunk egymással és a misézó pappal. együtt
imádkozunk, éneklünk, ki-ki a saját otthonában. - Sovány pótlás ez a személyes találkozás helyett,
de akik résztveszünk, megtapasztaljuk a lelki közösség felemelő hatását.

Ameddig a helyzet jobbra nem fordul, fenntartjuk a rendszeres online találkozásokat.
Pillanatnyilag minden második vasárnap 10:30 órakor tartunk szentmisét, é§ a közbülső heteken,
péntek este19:30 órakor Árpád atya bibliaórát tart számunkra. A csatlakozás a Zoom rendszeren
keresztül történik; a ,,linkeket" az alábbiakban közöljük, de báármikor megtaláljuk a Misszió
honlapján is (httB:l/www. katolikua §h),

Természetesen bízunk benne, hogy a járvány hamarosan lecseng, a tömeges oltás hatására
mindannyian védettségre teszünk szert, és hogy valamikor a következő hónapokban visszaállhat
a régi rend, élő szentmisékkel a Cointrin-i kápolnában, személyes találkozással egybekötve.
Ebben bizakodva, április elejétől kezdve visszatérünk a régi megszokott miserendre: minden
hónap első és harmadik vasárnapján. Ha addigra újra indulhat a kápolna használata és a
vendégpapjaink utazása is lehetóvé válik, akkor természetesen a kápolnában tartjuk a
szentmiséket; ha nem, akkor folytatjuk az online szentmisék rendszerá.

Köszönjük a ferences atyáknak, elsó sorban Árpád atyának kitartó szolgálatát, és köszönjük a
Misszíó tagjainak, hogy önkéntes munkájukkaí most ís a háttérben végzik a folyamatos munkát és
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elósegítik a kapcsolattartást. Feladatok most is vannak bóven, ezek elvégzése nélkülözhetetlen,
értékes,,missziós munka"!

Minden naptári év elején, így most is, kéréssel fordulunk a hívekhez és mindazokhoz, akik
anyagilag támogatni óhajtják a Genfi Magyar Katolikus Missziót. Adományukat eljuttathatják
banki átutalással a Mission Catholique Hongroise de Genéve. Compte-postal 17-680988-6
postabank-számlára, a csatolt postaszelvény-minta szerint. Ezen három rovat szerepel:

. Az évi tagdíj (Cotisation), melynek összege 65 frank (alacsony keresetűek, diákok esetében
bármi más összeg is lehet);

. Az önkéntes kiegészítés (Don persone[), kinek-kinek saját belátása és lehetősége szerint;

. A havonta megjelenő Étetunk nyugateurópai katolikus újság előfizetési összege (35 frank
postaköltséggel együtt), igény szerint.

Az elmúlt évben éltünk a Magyar Puspoki Konferencia által nyújtott pályázati lehetóséggel, mely a
külhoni diaszpora-csoportok megsegítésére irányul, A számunkra megítélt támogatás lényegében
a vendégpapok repüló-utazásait fedezi, és a saját gyűljtésünket kiegészítve hozzájárul a
költségvetés egyensúlyához. A tavalyi évben az utazások magyrészt elmaradtak; de ugyanakkor a
bevételi oldalon elmaradtak a perselypénzek is. A folyó kiadások, (pl. kápolnabér, papi
honoráriumok, nyomda- és postaköltségek, stb.) fedezéséhez továbbra is számítunk a hívek
személ yes h ozzájátulás ár a.

Végezetül, fel szeretném hívni a figyelmet az idei Közgyűlésre, melynek időpontja április 18,
közvetlenül a vasárnapi szentmise után. Ekkor áttekintjük együtt a Misszió működését, a felmerülő
gondokat, tervezzük a jövőt, és elgondolkodunk közösségi életünk jobbá, szebbé tételéről. ldén
egy újabb kétéves ciklus kezdődik, tehát ,,tisztújításra" is sor kerül, aminek eredményeként feláll
az új Missziós Tanács. - Ezzel kapcsolatbanvárjuk a hívek javaslatait.

A Missziós Tanács nevében szeretném megköszönni a sok segítséget, támogatást és jó szót, ami
ebben a kritikusan nehéz évben is erót ad a munkavégzéshez. Terjesszük Missziónk hírét
barátaink, ismerőseink körébenI Szólítsuk meg az újonnan érkezőket, és segítsük óket a
kapcsolódásban.

Kérjük az Úristen áldását magyar katolikus közösségünk és hazánk számára és támogatását
közös céljainkhoz. Adjon erőt és jó egészséget Missziónk valamennyi tagjának.
Vigyázzunk egymásraI

dr. lgó-Kemenes Péter (elnök)
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