GENFI MAGYAR KATOLIKUS MISSZIÓ ÉVES KÖZGYŰLÉSE
2022. június

Jegyzőkönyv

• Igó-Kemenes Péter elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a közgyűlést:
“- köszönet jár mindenkinek aki az elmúlt év során szolgált bármilyen módon, tisztséget
viselt, vagy egyéb módon járult hozzá a misszió működéséhez és segített abban, hogy
éljünk és túléljünk mint közösség
- a Covid ellenére működtünk,
- a járvány eredményét látjuk a megcsappant létszámban
- korábban 40-50 fő vett részt a miséken, most gyakran kevesebb mint a fele
- gondunk, hogy nincs állandó papunk
- köszönet a Magyar Püspöki Konferenciának, személy szerint, Gyöngy Ádámnak, aki
segít, abban, hogy legyen papunk és megtarthassuk a magyar nyelvű miséket
- 3 alkalom volt az elmúlt szezonban, amikor nem volt papunk, olyankor Budapestről
közvetített szentmisét vetítettünk ki a kápolnában
- éppen Karácsonykor és Húsvétkor nem volt papunk, amikor az ünnepek miatt a
magyarországi atyák elfoglaltak voltak
- Karácsonyra Pascal Desthieux vikáriust (gen püspöki helynök) vártuk de sajnos a covid
megbetegítette őt, éppen az ünnep előtt
- továbbra is ilyen formában garantálja a püspöki kar továbbra is a folytatást,
szeptembertől
- más és más papok érkeznek majd hozzánk, ami egy gazdagító élmény, ugyanis másmás szemlélettel, más-más “szavakkal” gazdagodunk “

• A misszió anyagi helyzetét ismerteti Varga Szilvia:
“- egészséges a misszió anyagi helyzete
- az elmúlt 4 évben pozitív eredménnyel zártuk az évet
- nagy segítséget jelentett a püspöki kar missziónak nyújtott támogatása
- segítség, hogy a püspöki kar zeti az ide látogató atyák utazását, és a szállodát,
szükség esetén
- 45 missziós tag zet tagdíjat, ez az összeg stagnálni látszik
- Életünk folyóirat : kevesebben zették elő mint ahányat megrendeltünk, így a folyóirat
költsége magasabb volt a bevételnél
- a perselypénz stagnál
- a kiadások némileg elmaradnak a bevétel mögött, így egészséges a misszió pénzügye”
- Perczel István és Teleki Natasha a számvevő bizottság elfogadja a GMKM 2021 évi
pénzügyi beszámolóját
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• Igó-Kemenes Péter:
“- a Magyar Püspöki Konferenciának levelet fogunk írni, köszönetünket fejezzük ki és
kérelmünket, hogy hasonló módon folytathassuk a misék szervezését a közel jövőben is
- február végén gyűjtést indítottunk a kárpátaljai menekültek megsegítésére
- ennek eredményeképpen 2000 chf-t utaltunk át Húsvétkor a Szt. Lázár alapítványnak,
mely összeg egyrészt perselypénzből jött össze, másrészt külön utalásokból
- a Szt. Lázár Lovagrend nevében Tüzes Péter írt köszönő levelet a missziónak: melyben
tájékoztatott, hogy egyrészt élelmet és gyógyászati eszközöket jutattak a háború sújtotta
területekre, úgy, hogy az ne kerülhessen rekvirálók és korrupt tisztek kezére (így 30
tonnányi segélyt vittek ki összesen) másrészt Magyarországra érkezett menekülteket
támogattak az összegből

- a gen katolikus egyházak évente 2 alkalommal tartott gyűlése/szinódusa közül
az egyik nemrég történt meg, a missziónk részéről Ágoston-Mercz Katalin volt jelen.”
(A Gen Katolikus Egyházak Tanácsának tagja Igó-Kemenes Péter aki meghatalmazta az
Ágoston Mercz Katalint a gyűlésen való részvételre)

• Ágoston-Mercz Katalin rövid beszámolója a szinódusról:
“- a mi missziónk az egyetlen a nyelvi közösségek közül aki a 42 genf kantonbeli
parókiával “azonos szinten” van elismerve
- Pascal Desthieux vikárius búcsúzott a vikáriusi poszttól, de nem volt jelen
- mivel megszűnik a püspöki helynökség (vikárius poszt), egy világi személy, egy hölgy
veszi át az ezzel kapcsolatos ügyintézést,
- minden olyan feladatottól, amit civil el tud végezni, mentesítik a papokat , a terheltségük
csökkentése végett
- a genf kantoni katolikus egyház is önellátó, konföderáció szinten nem kapnak
támogatást
- a 42 parókia összefogására buzdították a jelenlévőket, hiszen a szinódus jelentése is az
együtt haladás az úton ( szün=együtt, hodosz=út)
-a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a laikusokkal való összefogásra,
bevonásukra, a támogatásukra “

• Nádas Tamás hozzáfőzése (szintén jelen volt a szinóduson):
- “ misziónk létrehozása 1956 elején a svájci püspöki kar döntése által vált lehetővé, a
forradalom miatt, ezért volt meglepetés ezen a szinóduson az, hogy a plébániák
képviselői szavazatán, egyenrangú félként szerepelhettünk (a misszió)
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-már nem menekültek teszik ki a híveket, a misszió tagjait, hanem a munka és tanulás
kapcsán jönnek sokan Svájcba
-sok templomot bontanak le mostanság Genfben is, a helyükre épült házakban
(alagsorban) tartanak fel helyet az egyház működésére “
• Igó-Kemenes Péter : Felkészülés a soron következő tisztújítáasra
- megköszöni az összes tisztségviselőnek a tevékenységét. A Misszió tisztségviselőinek
állhatatos munkája garantálja a folytonosságot.
I-K.P.: „Már egy évvel ezelőtt, az utolsó tisztújításnál bejelentettem, hogy most vállalom
utoljára az elnökséget, és ezt a szándékomat most újra megismétlem. A következő
tisztújító közgyűlésen, 2023 elején, visszaadom a Misszió elnöki megbízását, amit tizenhat
évvel ezelőtt vállaltam, és mostanáig, a legjobb tudásom szerint viseltem. Megvallom,
kissé bele is fáradtam, és egyébként nagy szűkségét látom, hogy atalabbak, atalosan
vigyék tovább a Misszió vezetését, programjainak szervezését. Természetesen, segítség
szempontjából továbbra is rendelkezésre állok, amennyiben az új elnök és elnökség ezt
igényli.
Az új elnök megnevezése a Misszió feladata. Szűkségszerű, hogy a közösség jelöleje,
azaz válassza azt a személyt, aki majd átveszi az elnöki pozíciót. Ideálisan, ennek idén
szeptemberben (az új évad kezdetén) kellene megtötrénni, hogy egy féléves átmeneti idő
és közös munka után, az illető személy ténylegesen átvehesse az elnöki feladatot a
következő közgyűlésen. Ez a mandátum, mint minden egyéb tisztség, elvben két évre
szól, és korlátlanul hosszabbítható.”

• Teleki Natasha javaslata:
- meghírdetni a misszión belül, hogy tisztségeket kell /szükséges betölteni és erre
jelentkezőket, közreműködőket, segítőket keresünk/várunk

• Nádas Tamás méltatja Igó-Kemenes Péter “ minden szempontból kiváló vezetői
munkáját “

• Igó-Kemenes Péter zárja a gyűlést, megköszöni mindenki részvételét.

Genf, Cointrin, 2022. június 5.

jegyzőkönyvet készítette:
Szilágyi Andrea
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