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MISSZIÓS KÖZLEMÉNYEK 2016. JANUÁR 

 
Szeretettel köszöntjük - a már több éve ismétlődő, de hála Istennek még mindig érvényes 
szöveggel - a Misszió minden tagját, akiknek jelenléte és anyagi támogatása is hozzájárult 
ahhoz, hogy Pál István atya az elmúlt esztendő vasárnapjain és ünnepnapjain, a Szentmisé-
ken elhangzott prédikációival és a lelkigyakorlatokkal erősíthette és mélyíthette keresztény 
hitünket és magyarság tudatunkat. 
Kérem, hogy szánjanak néhány percet erre a közleményre és olvassák végig. Hiszen én 
is vettem a fáradságot, hogy tájékoztatásunkat Önöknek / Nektek megírjam. 
 
FONTOS: az egyesületi – BKME – Tagok és Támogatók részére a befizető csekket a márciusi 
közgyűlés után a jegyzőkönyvvel együtt küldjük ki. 
 
Hogy keresztény hitünk és összetartozásunk erős, azt bizonyítjuk azzal, hogy kilenc éve már, 
nem adjuk fel a „küzdelmet” magyar missziónk megtartása érdekében. És most már minden 
bizonnyal mindenki számára világos az, hogy ezt csak addig tudjuk fenntartani, amíg a mi ösz-
szefogásunk és akaratunk kitart. 
Nincs az a jól működő közösség, ahol ne lennének nézeteltérések. Nem mindig vagyunk em-
bertársainkkal egy véleményen. Még élettársunkkal sem. Ez emberi tulajdonság és ez jó is 
így. A másságot tisztelni kell, mert minden ember Isten egyedi és csodálatos Teremtménye. 
Amire viszont szükség van, az a közösséghez való tartozás – a partnerhez való tartozás –
szándéka.  A közösség összetartó erejét szeretnénk erősíteni a közös ebédekkel, húsvéti reg-
gelivel, rendezvényekkel, filmvetítésekkel és nem utolsó sorban a hétfői énekpróbákkal is. 
 
Meghirdettünk egy utazást, hogy a Trianoni gyászos békeszerződés 95. évfordulóján részt 
vegyünk az MVSZ által szervezett Versaillesben tartott megemlékezésen.  
Sajnos mivel csak 10 személy jelentkezett erre az útra, így vonattal mentünk. Június 3-án in-
dultunk, részt vettünk 4-én a megemlékezésen és 5-én jöttünk vissza. 
Köszönet azoknak, akik eljöttek és a nagy hőség ellenére végig állták a több órás megemlé-
kezést és büszkén tartották a magyar és székely zászlókat. Nem utolsó sorban vállalták az 
utazással járó anyagi terheket is. 
 
Lelkigyakorlatot tartottunk Húsvét előtt, Nagypénteken István atya vezetésével. Szt. Erzsébet 
ünnepünk előtt, pénteken és szombaton a lelkigyakorlatot meghívott vendégpapunk, Szőcs 
László jezsuita atya vezette. 
Immár ötödször tartottunk novemberben elhunyt halottainkra való, meghitt és bensőséges 
megemlékező délutánt. A megjelenteknek lehetősége volt gyertyagyújtás mellett néhány 
csendes percben visszagondolni szeretteikre. A megemlékezést zenei aláfestés tette még 
ünnepélyesebbé. 
 
Néhány gondolat az elszámoláshoz. Az RKK 2015-ben is átvállalt egy részt a Sacré Cœur 
költségeiből. Ennek következtében és tekintettel az anyagi helyzetünkre a Sacré Cœur titkár-
sága elengedte missziónknak a 2015-ben esedékes 2000.00 CHF bérleti díjat. 
 
2015-ben ismét megpályáztunk egy magyarországi támogatást missziónk részére. Ennek 
eredménye képen a segély szervezet Budapestről átutalt számunkra egy egyszeri összeget. 
(600’000 HUF, azaz 2088.68 CHF) 
 
Missziónk azon költségeit, amelyeket az egyesület hívatott a tagságdíj bevételéből fizetni, (a 
pap tiszteletdíja, közlekedés és lakás) csak részben tudta teljesíteni és így a különbséget a 
misszió pótolta. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy Missziónk fennállása immár több mint hét 
éve az egyesület függvénye. Ezért mindenkit kérünk, hogy ennek érdekében fontolják meg 
belépésüket az egyesületbe.  
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Köszönettel tartozunk a nagyváradi püspökségnek is, hogy lehetőséget adnak immár nyolca-
dik éve, hogy István atya nálunk teljesíthessen missziós szolgálatot.  
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik anyagilag is lehetővé teszik létezésünket. Akár mint 
egyesületi tagok rendszeresen vállalt tagságdíj fizetésével, akár mint egyesületi vagy missziós 
alkalmankénti támogatók.  
Köszönetet mondunk azoknak, akik az anyagi támogatás mellett áldozatos munkával, a kávé-
zóban tett szolgálatokkal, rendszeres süteményekkel, rendezvényekkel és az ünnepeinkre 
való főzéssel, sütéssel anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak a Misszió rendelkezésére. 
Felhívjuk a figyelmét azoknak, akiknek Internetes hozzáférésük van, hogy nézzék a Misszió 
honlapját, mert hirdetéseket, eseményeket és egyéb közleményeket olvashatnak rendszeres 
frissítésben. A honlap címe: www.ungarnmission.ch 

 
 
 

Végezetül kívánunk minden magyar keresztény testvérünknek jó egészséget, szeren-
csés, békés és Isten áldásában gazdag 2016-ös esztendőt és kérjük Istent, hogy Misszi-
ónk fennmaradhasson! 
 
Legvégül a mellékelt befizetőlap fontosságára is külön felhívjuk a figyelmet! Tesszük ezt az 
előző évek tapasztalata miatt. Ez a befizetőlap NEM AZ EGYESÜLETI TAGSÀGDIJ befizeté-
sére szolgál! Ezzel a Missziónknak adományként szánt összeget lehet befizetni. Kérjük, tá-
mogassák a Missziónkat. Előre is köszönjük. 

 
Misszió Tanács Tagjai: 

 
Felber Iren  4106 Therwil  Schliefweg 32  Tel.  061 721 74 06 

Hogya Bernadett        4132 Allschwil            Langenhagweg 32     Tel.  061 301 39 90 

Mahr Zsuzsa  4127 Birsfelden Rheinparkstr. 3/6 Tel.  061 311 45 73  
Pethe Martin  4123 Allschwil  Steinbühlweg 70 Tel.  078 694 51 11 
Róka János  4144 Arlesheim Gartenweg 3  Tel.  061 701 47 94 

                                           
         ----------------------------------                                      ------------------------------------- 

                Róka János (elnök)                                                   Felber Iren (pénztáros) 

http://www.ungarnmission.ch/

