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Tisztelt katolikus Honfitársunk!

Az elmúlt év is sok szempontból különösnek bizonyult. A pandémiával nagy csapás érte az egész
világot, benne hazánkat és közösségünket is, és sajnos az aggodalomnak móg a sincs vége.
Továbbra is ösztönösen védekezünk, kerüljük a nagyobb társaságot, és reménykedünk, hogy a
ragály nem okoz jóvátehetetlen károkat.

Már két éve, hogy ovatos tartózkodásra kényszerült a Genfi Katolikus Magyar Misszió is. A svájci
egyházi és világi hatóságok ajánlását követve, sokáig szüneteltettük a Cointrin-i kápolnában tartott

,,élő" szentmlséket és a virtuális térbe szorítkoztunk, ahol ,,online", vetített misékkel tartottuk a
kapcsolatot egymás között. Sokmindenről le kellett mondanunk, így a nemzeti ünnepeink méltó
ünnepíéséről, a szokásos húsvétizarándoklatróí és egyéb évközi programokróí is.

A pandémia még most sem csitul, egyik hullám követi a másikat; de valahogy mintha hozzászokott
volna a világ. A hatósági elóírások megengedóbbek, és mi magunk is reménykedve tekintünk a
jövőbe a vélt vagy valós enyülés láttán; és ez arra késáet minket is, hogy újra szervezzük
közösségi életünket. - lgen, szeptember óta visszatértünk az élő szertartásokhoz a Cointrin-i
kápolnában, ahol újra,,oltárközelben" üdvözöljük egymást, idősebbek és fiatalok, családok.

Most, amikor lassan minden jó irányba fordul, új kihívások várnak ránk. A ferences atyák, akik oly
hűségesen szolgáltak tízen-valahány éven át, sajnos már nem képesek gondunkat viselni, ós ezért
más megoldások keresésére kényszerültünk. Hosszabbtávú megoldás egyelóre nem mutatkozik,
de személyes kapcsolataink révén, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
,,Diaszpóra" csopottjának hathatós segítségével, sikerült tágítanunk a Magyarországról hozzánk
látogató magyar papok körét. A látogatások szervezése most hónapról hónapra történik, állandó
odafigyelést igényel, de egyelóre sikeresnek bizonyul. Szeptembertől mostanáig sikerült is
megtartanunk a szokásos havi két szentmisét, és ezt a ritmust nagy valószínűséggel tartani is
tudjuk legalább a nyári szünidőig, Szeptember óta hat új, lelkes vendégpappal találkoztunk, akik
személyes lelki mélységük és sokszínűségük által változatos élménnyel gazdagítják
közösségünket. Nagy hála illeti őket, akik otthoni leterheltségük ellenére vállalják a nem kis
fáradsággal járó genfi és (Lausanne-i) szolgálatot; és nagy hála illeti úgyszintén a MKPK{ az
állandó szervezói munkáért és segítségért!

Tehát okkal bizakodhatunk, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a magyar nyelvű szentmisét
minden hónap első és harmadik vasárnapján 10:30 óra kezdettel. (Esetleges eltérésekről
naprakész információt találhatunk a Misszió honlapján: http:/lwww.katolikus.ch,) Emellett újra
indultak a szentmisék Lausanne-ban is, szombat este 6-órakor.

Köszönet jár mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal napról napra hozzá$árulnak a Misszió
működéséhez; és külön hála azoknak, akik olykor otthonukban fogadják vendég-papjainkat.
Sajnos, ez utóbbiak köre igen leszűkült, ezért most is kérjük mindazokat, családokat és egyedül
éló személyeket, hogy amennyiben módjukban áll, csatlakozzanak ehhez a körhöz; hiszen nem
kell egyéb, mint egy vendég-ágy és a hajlandóság, hogy egy-egy hétvégén áldozzanak az
idejükbólerre a célra!
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Minden naptári év elején, így most is, kéréssel fordulunk a hívekhez és mindazokhoz, akik
anyagilag támogatni óhajtják a Genfi Magyar Katolikus Misszió hosszú múltra visszatekintó
munkáját, Adományukat eljuttathatják banki átutalással a Mission Catholique Hangroise de
Genéve: Compte-postal 17-68a988-6 Postfinance-számlára vagy a mellékelt postaszelvény
felhasználásával. A szelvényen külön rovatok szerepelnek, amik közül többet is meg lehet jelölni:

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

. Az önkéntes kiegészítés (Don persone|), bármilyen összegben, kinek-kinek saját belátása és
lehetósége szerint;

r A havonta megjelenő Étetan* nyugateurópai katolikus újság előfizetési összege (35 frank
postaköltséggel együtt).

Ezelótt két évvel éltünk a Magyar Puspoki Konferencia által meghirdetett pályázati lehetőséggel,
melynek célja a kűlhoni diaszpora-csoportok megsegítése, A közösségúnk számára megítélt
támogatás lényegében a vendégpapok útiköltségét fedezi, ami, saját gyűljtésünkkel kiegészítve, az
évi mérleg egyensúlyát eredményezi. A fennmaradó folyó kiadások fedezésére (pl^ kápolnabér,
papi honoráriumok, nyomda- és postaköltségek, stb.) továbbra is számítunk a hívek személyes
hozzájárulására.

Régi szokásunkat felelevenítve, idén újra tervezünk egy egésznapos tavaszizarándok-kirándulást,
ennek dátumát a nagyböjt közepére, ápritlis 2-re (szombat) rögzítettük, tekintettel arra, hogy
húsvétkor sokan távol vannak. A tervezés már folyamatban van, és hamarosan részletes
tájékoztatást küldünk.

Végezetül, fel szeretném hívni a figyelmet a soron következő Közgyűlésre, amit május í5én
tartunk, közvetlenül a vasárnapí szentmise után. Ekkor áttekintjük együtt a Misszió működését, a
felmerülő gondokat, tervezzük a jövót, és elgondolkodunk közösségi életünk jobbá tételéről. Erre a
fontos gyűlésre hívjuk a Misszió tagjait és várjuk az írásos javaslatokat, hogy milyen soron kívüli
fontos témában értekezzünk,

A Missziós Tanács nevében szeretném megköszönni a sok segítséget, támogatást és jó szót, ami
ebben a kritikusan nehéz évben is erőt adott mindannyiunknak a munka folytatásához. Terjesszük
Missziónk hírét barátaink, ismeróseink körében! Szólítsuk meg az újonnan érkezőket, és segítsük
őket 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 egymásra!

dr" lgó-Kemenes Péter (elnök)
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