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MISSZIÓS KÖZLEMÉNYEK 2022. 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 év minden nehézsége ellenére, a megszokott rendszerességgel megtart-
hattuk a vasárnapi szentmiséket.  

A 2020-as év komoly kihívásait Isten segítségével és útmutatásával legyőztük. Reméltük, hogy 
2021 már csak jobb lehet. A corona-virus okozta szabályozások nem akadályozták a rendszeres 
vasárnapi szentmisék megtartását és nemzeti ünnepeinket is megtarthattuk. 
 
Istennek hála a szentmiséket minden vasárnap meg tudtuk tartani. Amikor István atya a korlátozá-
sok miatt nem tudott utazni, akkor a miséket János atya vagy Imre atya tartotta. Ezért is tartottuk 
meg 2021-ben is a vasárnapi misék 15.00 órai időpontját.   
 
Március 15-i ünnepünket a vasárnapi szentmise keretében tartottuk meg. Meghívott vendégünk az 
újonnan kinevezett berni magyar nagykövet, Dr. Czukor József és Dr. Orbán Zsolt konzul voltak. 
 
Trianoni békediktátum 101. évfordulójára emlékeztünk június 4.-én. A berni magyar követség 
részéröl Piszter Csaba és Varga Gergely voltak jelen. Az ünnepi beszédet István atya tartotta. 
 
Június 13.-án István atya, 25 évvel ezelőtti pappá szentelésének emlékére, ezüst miséjét celebrálta. 
 
A 2020-ról 2021-re elhalasztott 52. Eucharisztikus Kongresszust rendezték meg Budapesten szept-
ember 5. és 12. között. Ezen a svájci magyar szervezetek közül többen részt vettünk. De jöttek Eu-
ropán kívül távoli kontinensekről is magyarok. Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyar katolikusok 
megbízott püspöke, az Eucharisztikus Kongresszuson részt vevő külföldről érkező magyarok részé-
re, Szentmisét mutatott be a Szent Angyalok templomában Budapesten és ezt követően vacsorával 
vendégelte meg a résztvevőket. 
 
Szeptember 25.-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) támogatásával, Pilinszky Já-
nos születésének 100. évfordulójára szervezett megemlékezést, a Budapestről hozzánk látogatott 
Ars Sacra művészei tartották. A megemlékezésen az újonnan kinevezett konzulasszony Dr. Kroll 
Eszter és férje is részt vettek. 
Az Ars Sacra művészei az ezt követő vasárnapi misén is szerepeltek templomi ének és orgonakis-
érettel. 
 
Október 23.-án az 56’os forradalmunk és szabadságharcunk 65. évfordulóján István atya tartotta a 
megemlékezés ünnepi beszédét. Az ünnepség méltóságát emelte Pellet Sebestyén, zongoramű-
vész szereplése, aki Liszt Ferenc Funerailles zongoradarabját adta elő. Pellet Sebestyénnel, aki a 
bázeli zeneakadémián tanul, az Ars Sacra művészein keresztül kerültünk kapcsolatba. 
Az ünnepségen Piszter Csaba és Varga Gergely vettek részt a berni követség képviseletében. 
 
November 14.-én 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 férjével és kislányával együtt vettek részt. A meghívást 
és a szívélyes fogadtatást a Konzulasszony elektromos levélben köszönte meg közösségünknek. 
 
December 11.-én a szokásos Advent-i összejövetelünket is megtartottuk. Az énekeket zongorán 
kísérte Schwarzkopf Vencel, 11 éves tagja a közösségünknek. Az enni- és innivalókról a Soós há-
zaspár gondoskodott. 
 
Bízunk benne, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatását továbbra is megkapjuk 
és ezzel a missziónk megmaradásához szükséges anyagi feltétel egy része biztosított lehet.  

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik anyagilag változatlanul támogatják missziónkat. 
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 2022-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 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/

