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MISSZIÓS KÖZLEMÉNYEK 2021. JANUÁR 
 

31) De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fá-
radnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el. /IZ40/ 

 
Szeretettel köszöntjük a Misszió minden tagját, akiknek jelenléte és anyagi támogatása is hozzájá-
rult ahhoz, hogy az idei év minden furcsasága, nehézsége ellenére, augusztusig bár csak időszako-
san, de augusztus óta a megszokott rendszerességgel megtarthattuk a vasárnapi szentmiséket.  

Talán nem túlzás, azt írni, hogy az utóbbi 14 év legnehezebb éve volt. Nagyon közel álltunk ahhoz, 
hogy nem tudjuk tovább folytatni. Egyrészt a corona-virus okozta korlátozások miatt, aztán a „pap-
hiány” miatt, és nem utolsó sorban az anyagiak miatt.  
 
Március 15-i ünnepünk műsorát ugyan összeállítottuk, de már nem tudtuk megtartani, mert bezárták 
a templomokat. István atya éppen Erdélyben tartózkodott és már nem tudott visszajönni.  
Tartottuk a kapcsolatot elektronikus levelezésen keresztül és nagyon megörültünk, amikor először 
sikerült István atyának megszervezni az online mise lehetőséget és így otthon a képernyőn követve 
vehettünk részt a vasárnapi szentmisén, amit István atya celebrált. Ehhez természetesen találnia 
kellett egy olyan templomot, ahol megvolt a szükséges berendezés és „befogadták” egy mise erejé-
ig. Ennek köszönhetően 10 alkalommal tudott István Erdélyből online misét tartani számunkra. 
(Húsvét, Pünkösd és egyéb vasárnapok) 
Természetesen azok, akiknek nem volt internetes lehetőségük, nem kaphatták ezt a szolgáltatást. 
Bár többen mondták, hogy boldogan nézték és hallgatták a misét az „okostelefonjukon”. 
 
Aztán júniusban a templomok kinyitottak és így a templomi mise lett fontos mindannyiunk számára. 
Bár István atya nem tudott visszajönni, de a Jóisten hozzánk vezette János atyát, aki elfoglaltsága 
ellenére, mellénk állt és augusztustól vasárnap délutánonként rendszeresen tarthattunk templomi 
misét. Mivel jöttek az újabb korlátozások Bázelben (max. 15 személy), lehetőséget kaptunk Ober-
wilben, ahol szeretettel adtak helyet számunkra a Szent Péter Pál templomban. 
Karácsonyra vissza tudtunk menni a Sacre Coeur templomba és István atya is visszatért hozzánk, 
hogy megtartsa a karácsonyi és évzáró szentmiséket. 
 
Anyagi nehézségünkhöz hozzájárult, hogy hónapokig a templom bezárás miatt nem volt bevételünk 
a kávézóból, nem volt perselypénz, de megvoltak a kiadások. (lakás fenntartás és egyéb kötelezett-
ségek). A berni magyar konzulátusnak köszönhetően kaptuk a hírt, hogy a Magyar Kormány ebben 
a nehéz helyzetben minden magyar szervezetnek, határon kívül is segítséget nyújt. A Magyar Kato-
likus Püspöki Konferenciát bízta meg a kormány ennek a feladatnak megszervezésével. Nem csak 
a 2020-as évre, hanem a 2019-es évre is visszamenőleg megkaptuk a lakással kapcsolatos kiadá-
sok összegét.  
Mindez nem történhetett volna meg a Jóisten segítsége nélkül. Ha eddig nem hittünk volna a Gond-
viselésben, akkor ezek után már nem kételkedhetünk.  

Hisszük azt, hogy ameddig ilyen „segítségeket” kapunk - pap személyében és anyagitámoga-
tásban - addig vehetjük ezeket egy jelnek, hogy az úton, amin haladunk Isten segít minket. 

Mindezen nehézségek ellenére megtartottuk az ünnepi megemlékezést az 56’-os forradalmunk em-
lékére. Az ünnepi beszédet István atya mondta online-video felvételről. 

Novemberben immár tizedik alkalommal megemlékeztünk elhunyt hozzátartozóinkról bensőséges, 
meghitt együttlét keretében. A megjelenteknek lehetősége volt gyertyagyújtás mellett néhány csen-
des percben, zenei aláfestés mellett, felidézni szeretteik emlékét. 

Szt. Erzsébet ünnepünk elött sajnos nem volt lehetőség lelkigyakorlatra, de az ünnepi mise után, 
amit János atya celebrált, korlátozott létszámmal ugyan, de megtartottuk a szokásos ebéd-vacsorát.  

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik anyagilag is lehetővé teszik létezésünket. Akár 
mint egyesületi tagok vállalt tagságdíj fizetésével, akár alkalmi támogatással.  
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Köszönetet mondunk azoknak, akik a vírus okozta korlátozások ellenére kitartottak a Közösségünk 
mellett és rendszeresen részt vettek a vasárnapi szentmiséken, annak ellenére, hogy a megszokott 
reggeli mise időpontot át kellett tennünk délutánra. 

Felhívjuk a figyelmét azoknak, akiknek Internetes hozzáférésük van, hogy látogassák a Misszió 
honlapját, mert hirdetéseket, eseményeket és egyéb közleményeket olvashatnak rendszeres frissí-
tésben. A honlap címe: http://www.ungarnmission.ch 

 
Végezetül kívánunk minden magyar keresztény testvérünknek jó egészséget, szerencsés, 
békés és Isten áldásában gazdag 2021-es esztendőt és kérjük Istent, hogy Missziónk fenn-
maradhasson! 

Legvégül a mellékelt befizetőlap fontosságára is külön felhívjuk a figyelmet! Tesszük ezt az előző 
évek tapasztalata miatt. Ez a befizetőlap NEM AZ EGYESÜLETI TAGSÁGDÍJ befizetésére szolgál! 
Ezzel a Missziónknak adományként szánt összeget lehet befizetni. Kérjük, támogassák a Misszi-
ónkat. Előre is köszönjük. 

 
Misszió Tanács Tagjai: 

 
Felber Iren  4106 Therwil  Starenstrasse 8  Tel.  079 864 97 56 
Mahr Zsuzsa  4127 Birsfelden Rheinparkstr. 3/6  Tel.  061 311 45 73 
Prezmecky Irén 4125 Riehen    Im Esterli 11      Tel.  061 501 99 86 
Scholcz Ágnes 4054 Basel  St.Galler-Ring Str. 174 Tel.  078 635 19 69 
Widor Irén   4106 Therwil  Spechtstrasse 16  Tel.  061 722 15 03        

                                                      
         ----------------------------------                                      ------------------------------------- 
                Scholcz Ágnes (elnök)                                                Felber Iren (pénztáros) 
 

A kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, eldobni átok! 
Az egybekulcsolt kezek, tartják fenn az eget s a világot. 

 

http://www.ungarnmission.ch/

