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MISSZIÓS KÖZLEMÉNYEK 2020. 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 Szentmiséken elhangzott prédiká-
cióival és a lelkigyakorlatokkal erősíthette és mélyíthette keresztény hitünket és magyarságtudatun-
kat. 

Kérem, hogy szánjanak néhány percet erre a közleményre és olvassák végig. Hiszen én is 
vettem a fáradságot, hogy tájékoztatásunkat Önöknek / Nektek megírjam. 

Hogy keresztény hitünk és összetartozásunk erős, azzal bizonyítjuk, hogy több mint tizenkét éve 
már, nem adjuk fel a „küzdelmet” magyar missziónk megtartása érdekében. És most már minden 
bizonnyal mindenki számára világos, hogy ezt csak addig tudjuk fenntartani, amíg a mi összefogá-
sunk és akaratunk kitart. 

„Krisztus a megkeresztelkedésével sorsközösséget vállal velünk és mi egymással és közösségünk min-
den tagjával kell, hogy ennek példájára sorsközösséget vállaljunk”  
 „Ez az egybetartozás igazsága” 
 

A közösség összetartó erejét szeretnénk erősíteni a közös ebédekkel, húsvéti reggelivel, adventi 
uzsonnával egybekötött összejövetellel, rendezvényekkel, filmvetítésekkel és nem utolsó sorban a 
hétfői énekpróbákkal is. 

Incze András, vezetőségi tagunk javaslatára és összeállítása alapján kérdőíveket küldtünk szét, 
annak érdekében, hogy honfitársaink érdeklődését és igényeit felmérjük. A válaszok kiértékelése 
alapján szeretnénk a további szerveződéseinket alakítani. 

Nemzeti ünnepeinket ez évben is megtartottuk és minden alkalommal István atya a tőle megszokott 
alapos felkészültséggel és mély tartalommal ünnepi beszédében, emeli megemlékezéseink méltó 
hangulatát. 

Nagypénteki keresztutat tartottunk Húsvét előtt, Nagypénteken István atya vezetésével.  

Június 2-án megtartott Trianoni békediktátum emléknapján Pápai Szabó György református lelkész 
volt meghívott ünnepi szónokunk. Köszönet mindazoknak, akik Soós házaspár egészségi problémá-
ja miatt, őket helyettesítve, egy gazdag aperóval várták a megemlékezésen résztvevő honfitársain-
kat a Sacre Coeur kávézójában.  

Novemberben immár kilencedik alkalommal emlékeztünk meg elhunyt hozzátartozóinkról egy ben-
sőséges, meghitt együttlét keretében. A megjelenteknek lehetősége volt gyertyagyújtás mellett né-
hány csendes percben, zenei aláfestés mellett, visszagondolni szeretteikre.  

Szt. Erzsébet ünnepünk előtt, pénteken és szombaton a lelkigyakorlatot István atya tartotta. Az ün-
nep utáni közös ebéd elkészítését már hála Istennek a Soós házaspár jó egészségben és a tőlük 
megszokott finom izékkel tudta a közösségünknek elkészíteni és felszolgálni. 

Mint ismeretes 2016 óta missziónkat a St.Anton lelkipásztori közösséghez osztották be. Mivel 2019-
ben hozott döntés alapján, hála Istennek, megmarad a Sacre Coeur templomunk, így ismét az Al-
lerheiligen lelkipásztori közösséghez tartozunk. 

Missziónk azon költségeit, amelyeket az egyesület hívatott a tagságdíj bevételéből biztositani, (pap 
tiszteletdíja, közlekedés és lakás) csak részben tudta teljesíteni és így a különbséget a misszió pó-
tolta. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy Missziónk fennállása immár több mint tizenkét éve az egye-
sület függvénye. Ezért mindenkit kérünk, hogy ennek érdekében fontolják meg belépésüket az 
egyesületbe.  

Köszönettel tartozunk a nagyváradi püspökségnek is, hogy lehetőséget adnak immár tizenkét 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 tagok alkalmi támogatással.  
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Köszönetet mondunk azoknak, akik az anyagi támogatás mellett áldozatos munkával, a kávézóban 
tett szolgálatokkal, beleértve a vasárnapi süteményekkel, rendezvényekkel és az ünnepeinkre való 
főzéssel, sütéssel anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak a Misszió rendelkezésére. 

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 2020-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 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/

