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Tisztelt katolikus Honfitársunk! 

Újra fordult egyet az idő kereke. Lezártuk az elmúlt évet, és bizalommal tekintünk a 2019-
es esztendő elé, ami bizonyára sok boldog esemény hordozója. Közösségünk – Árpád 
atya gondozásában – tovább él és végzi missziós munkáját. Köszönjük a ferences atyák 
hűségét, szeretetét, és köszönet illeti Missziónk tagjait, akik önkéntes munkájukkal sietnek 
segítségünkre: otthonukban fogadják vendégeinket, orgonálnak, sütnek-főznek, 
takarítanak, ellátják közösségünk különböző munkaköreit; igazi, értékes missziós munka 
mindez. - Köszönjük!  

Az elmúlt év örömei mellett sajnos gyász is ért bennünket: elbúcsúztunk Mercz László 
testvérünktől, útitársunktól, aki évtizedeken keresztül hűséges és odaadó munkájával 
segítette Missziónkat; közösségünk igazi oszlopa volt ő. - Az Úristen adja meg számára a 
megérdemelt örök nyugodalmat! 

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, Genѐve-
Cointrin). A szentmisét általában barátságos, kötetlen beszélgetés követi, kávé, házi 
sütemény és egy pohárka bor mellett; néha közös ebédre is együtt maradunk. – A 
miserendtől való eltérésekről, kivételes alkalmakról, pl. a nemzeti ünnepeink kapcsán 
történő helyi és időponti változásokról igyekszünk időben értesítést adni. Naprakész 
információk megtalálhatók a Misszió honlapján (http://www.katolikus.ch), és a mindenkori 
miserend is ott található.  

Mint minden év elején, most is kérjük híveinket és mindazokat, akik szívükön viselik a 
Genfi Magyar Katolikus Misszió jövőjét, hogy nagylelkű adományukkal járuljanak hozzá a 
működés anyagi hátterének biztosításához. Tudnivaló, hogy Missziónk semmiféle külső 
anyagi forrással nem rendelkezik, kizárólag a hívek adományából tartja fenn magát.  

További működésünk biztosítása érdekében meg kell, hogy említsük, hogy a tavalyi 
gyűjtés sajnos nem volt elegendő a folyó kiadások fedezésére; így először fordult elő, 
hogy a tartalékokból kellett merítenünk. Ennek okait közösen kell, hogy vizsgáljuk. 
Kézenfekvő magyarázat lehet, hogy az idősebb, tehetősebb tagjaink közül többen 
elhaláloztak, vagy nyugdíjasként kevesebb anyagi forrással rendelkeznek. Azok számára 
pedig, akik nemrég érkeztek és még keresik a helyüket, nehézséget okozhat az adakozás. 
Mindez érthető, de az új helyzetet valamiképpen orvosolnunk kell. – Sajnos a csökkenés 
nem csak a gyűjtés összegében tapasztalható, de az adakozók számában is.  

A 2019 évre szóló hozzájárulásokat szokás szerint a mellékelt postaszelvény 
segítségével, vagy direkt átutalással lehet eljuttatni a Mission Catholique Hongroise de 
Genѐve: Compte-postal 17-680988-6 postabank-számlára. A postaszelvényen három 
rovat szerepel. 

http://www.katolikus.ch


• Folyó kiadásainkat (kápolna- és terembér, postaköltségek, stb.) az évi tagdíjakból 
(Cotisation) fedezzük.  Ennek összege 65 frank, alacsony keresetűek, diákok 
esetében 35 frank, de bármi más összeg is lehet.  

• Az önkéntes felajánlásokból (Don personel) fedezzük vendég-papjaink útiköltségét, 
tiszteletdíját, és időnként, amennyiben erre is jut, jótékony célú adományainkat. A 
személyes adományok nagyságát mindenki saját belátására bízzuk, és köszönettel 
fogadunk bármilyen kis összeget is, kinek-kinek lehetősége szerint.   

• Külön rovatként szerepel a havonta megjelenő Életünk nyugateurópai katolikus újság 
előfizetési összege, azaz 35 frank, ami magában foglalja az újság árát és a 
postaköltséget is. 

Végezetül emlékeztetni szeretnénk a következő hónapok néhány kiemelkedő 
eseményére. 

Április 7-én, közvetlenül a vasárnapi szentmise után tartjuk évi közgyűlésünket, ami idén 
tisztújítással is jár. 

Idén is tervezünk húsvétkor (április 21) lelkigyakorlatot, elmélkedésekkel és egy 
nagyszombati zarándok-kirándulással, melynek úticéljáról és részleteiről később adunk 
tájékoztatást.  

A hagyományos Szent-László búcsút idén felváltja a katolikus és prorestáns közösségek 
együttes ünnepe május 19-én. A szervezés hamarosan kezdődik. Számítunk a teljes 
tagság részvételére, segítségére mind a tervezésben mind a kivitelezésben, hogy ez az 
ünnep meghitt és emlékezetes legyen mindannyiunk számára. 

A tavaszi évad utolsó szentmiséjét június 30-án tartjuk, és szeretettel köszöntjük Barsi 
Balázs ferences atyát Sümegről, aki meglátogatja közösségünket ezen a kiemelt 
ünnepnapon. 

A Missziós Tanács nevében szeretném megköszönni mindazt a segítséget, támogatást és 
jó szót, ami az elmúlt év során eljutott hozzánk és erőt adott munkánk folytatásához. 
Terjesszük közösségünk hírét barátaink, ismerőseink körében, és vezessük el őket 
templomunkba. Az Úristen továbbra is őrizze családjainkat, magyar katolikus 
közösségünket és hazánkat, és támogasson minket közös céljainkban. 
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