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MISSZIÓS KÖZLEMÉNYEK 2023. JANUÁR 
 

                        „Aki tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik!” Jak 4,17 
 
Szeretettel köszöntjük a Misszió minden tagját, akiknek jelenléte és anyagi támogatása is hozzájá-
rult ahhoz, hogy az elmúlt évben ismét a megszokott rendszerességgel megtarthattuk a vasárnapi 
szentmiséket a templomban. 

A szentmiséket István atya vagy János atya tartotta és ezért kellett továbbra is a vasárnapi misék 
időpontját 15.00 órára tenni. Istennek hála és köszönet az orgonistáinknak minden szentmisén or-
gona kisérettel énekelhetünk. Szalai Molli és Pellet Sebestyén zongoraművészek mellett a 12 éves 
Schwarzkopf Vencel magas színvonalon, rendszeresen orgonált a miséken. Nagy élmény volt ami-
kor felcsendült az áldozás alatt Nagy Bea művésznő hangja és ezért is nagyon hálásak vagyunk. 
 
Orgonistáinknak köszönhetően 2022-ben több alkalommal vehettünk részt a templomban megtartott 
zongora, hegedű, gitár és ének koncerteken.   
 
Március 18-án tartottuk az 1848/49 forradalmunk emlékünnepét. Meghívott vendégünk a berni ma-
gyar követség részéröl Dr. Turcsányi Dániel külgazdasági attasé volt. Az ünnepi beszédet István 
atya tartotta. 
 
Május 7.-én az Ars Sacra rendezésében a Misztrál együttest láthattuk vendégül és csodálatos ének 
és zene előadásukat hallgathattuk meg a Sacre Coeur templomban. 
 
Trianoni békediktátum 102. évfordulójára emlékeztünk június 4.-én. A berni magyar követség 
részéröl Dr. Csobánci Iván főkonzul volt jelen. Az ünnepi beszédet István atya tartotta. 
 
Június 6.-án a zürichi Varga Péter atya által szervezett pünkösdi zarándoklaton vettünk részt Siebe-
neichban és az azt követő ebéden. Főcelebráns a misén István atya volt. 
 
Augusztus 9.-én búcsúztunk nyugalmazott Poósz Lajos atyától, aki 21 éven keresztül (1985-2006) 
állt a Szent Erzsébet Bázeli Misszió szolgálatában. 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) meghívására részt vettünk (Felber Irén és Zoltán) 
a szeptember 29.-én kezdődő 4 napos konferencián Budapesten. A konferencián 26 országból jöt-
tek a magyar szervezetek képviselői, akik mindannyian beszámoltak a diaszpórában élő magyarok 
vallási és nemzeti identitásuk megőrzéséért való küzdelmeikről. Jó volt látni és hallani a sok „el-
szánt” magyar honfitársunkat, akik számára minden magyar közösség megtartása a nagyvilágban 
elsőséget élvez. Ehhez nyújt a MKPK a lehetőségeihez mérten anyagi támogatást. „A keresztény-
ség küldetése a közösségek építése” 
 
 
Október 23.-án az 56’os forradalmunk és szabadságharcunk 66. évfordulóján István atya tartotta a 
megemlékezés ünnepi beszédét. Az ünnepség méltóságát emelték a zenei számok Simon Henriette 
(hegedű), Szalai Molli és Schwarzkopf Vencel (zongora) előadásai. 
Az ünnepségen Dr. Varga Gergely követségi asszisztens vett részt a berni követség képviseleté-
ben. 
 
November 13.-án Szent Erzsébet napi misénket és az azt megelőző két napon a lelkigyakorlatokat 
István atya tartotta. A vasárnapi mise utáni közös ebédet a Soós házaspár készítette. A szent misén 
és az ebéden Dr. Kroll Eszter konzulasszony kislányával és Dr. Csobánci Iván főkonzul vettek részt.  
 
December 11.-én a szokásos Advent-i ünnepünket a templomban tartottuk. Az ezt követő enni- és 
innivalókról a Soós házaspár gondoskodott csakúgy, mint az év folyamán valamennyi megemléke-
zésünk után. 
 
Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatását továbbra is megkapjuk 
és ezzel a missziónk megmaradásához szükséges anyagi feltétel egy része biztosított lehet.  
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Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik anyagilag változatlanul támogatják missziónkat. 
Akár mint egyesületi tagok vállalt tagságdíj fizetésével, akár alkalmi támogatással.  

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 2023-as 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 Rüttihardstrasse 4  Tel.  061 311 45 73 
Prezmecky Irén 4125 Riehen    Im Esterli 11      Tel.  061 501 99 86 
Scholcz Ágnes 4123 Allschwil  Sandweg 61   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/

