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Az Egyház egyik legnagyobb pápája
magyarság.
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a

Nem rég siratta el a keresztény világ századunk egyik igen nagy pápáját, egyben korunk egyik legnagyobb gondolkodójá~ alkoto ját s irányitóját, Eugenio Pacellit, XII. Pius pápát.
Egyház és világtörténeti jelentőségéről
csak néhány adatot hozunk, hisz mindannyian ismer-jük életpályáját.
A diplomatából lett pápa a hitélet elmélyitésének legnagyobb apostola volt. A lelkiélet
fejlesztésére~ a papság és a hivő\
jámborságéra
vonatkoznak legjelentősebb enciklikái. Az Eucha risztiában való élés fokozására, a rózsafuzér és
más ájtatosságok terjesztésére~ a papság
életszentségére a legnagyobb gondot forditotta.Liturgikus reformjai által a modern élet szükségletei
irányában lazitott az eddigi kötöttségeken.Bevozette· az esti szentmiséket, a husvéti vigiliát, lényegesen enyhitette a szentáldozás előtti böjtöt.
Majdnem husz éves pápasága alatt az
Egyház külső gyarapodása is óriási. Az egyházkormányzati egységek
püspökségek, apostoli vikariatusok, az eddigiek teljes negyedével szaporodtak. Egyes kontinenseken
igy Kelet. Dél-Ázsiában,Közép és Dél-AFrikában, Dél-Amerikában - száz számra emelt uj püspökségeket. Jelentős területeknek
adott egyházkormányzatot igy pl. Skandináviának,amely eddig missziós terület volt.
Régóta nem volt pápa, aki ennyi szentet e- l
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melt volna az oltárra, mint ő. 1950-ben a jubileuu-i szent évben a szentek és boldogok
való~ágos
csillagkoszoruját,a mi korunkban és a XIX században élt szenteket és boldogokat a szentek sorába
iktatta.
De ő maga is szent életet élt, sokat böjtölt,
még többet imádkozott. Alig napi öt órát aludt,mégis páratlan munkaképességgel rendelkezett. Nyolc
nyelven beszélt szóban és irásbanA Élete alkonyán
kezdett el tanulni oroszul és arabul. Modern pápa
és modern ember volt.
Mint volt diplomata arra is törekedett,hogy a
Vatikán-állam kapcsolatát szorosabbra füzze a világi hatalmakkal. 16 uj államot vont diplomáciai
viszonyba a Vatikánnal és jelenleg 52 országban müködik pápai nuntius.
Jeligéje~ "Opus justitiae pax" nem tudta a világháboru kirobbanását megakadályozni.Ezért első
ténykedése a háboru által BUjtott emberiség
megsegitése volt. 1939~ben fölállitotta és szerte
a
világban müködésbe hozta a vatikáni segélyező hivat~lt és a hadifogjok tájékoztató irodáját. Főpász tor i müködésének legfőbb jellemzője a szeretet.
A magyarság iránti megnyilatkozásaiból.
Az 1938-as euoharisztikus világkongress~uson,
az akkori pápát XI Piust Pacelli Jenő biboros képviselte mint pápai legátus Budapesten. Már akkor a
magyar népet szivébe zárta egész életére és ennek
nem egyszer adott kifejezést szavaiban és cselekedeteiben egyaránt. Amikor egy-egy magyar csoportot
kihallgatáson fogadott mindig néhány magyar mondattal toldotta meg latin vagy német nyelvü buzditását.
itÉljen Mária országa! Dicsértessék a Jé~us Krisztus! "
1940-ben a nagy tömeg kí.haLl gat éaban "01 t egy
kis
magyar sziget.A többi nemzet tapsviharral fcgr..dta.A
magyarok némán letérdeltek és ugy kérték áldását.De
amikor kivonult a magyar csoport rázenditett a kongresszusi himnuszra. A Szent Atya visszafordult,meg-
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állt és talán a budapesti vizióval a lelkében meghatottan hallgatta.
1942 májusában, mikor püspökké szentelé sének 25-ik évfordulóját ün~Apelte a római magyarok külön kihallgatást kaptak nála. Papok,világiak, családok vettek részt rajta.
1943 november 19-én a magyar nép régi vágyának tett eleget, amikor árpádházi boldog Margitot a szentek sorába iktatta. Igy emlékezett rólag "Boldog Margit a királyi trón sarja, a szent
szegénység derüs lelkü társa és nővére, az ör.magáról megfeledkező alázat ibolyája, a választott
és tiszta mélységü eucharisztikus lélek, a tabernákulum előtt égő mécses, melynek szelid lángja hét
hosszu évszázad multán is elevenen ragyog. Minél
hamarabb a szentek közé számitassék és dicf3őséglik
fényébe emeltessék, mint ékes c3illag Magyarorszag
egén. Hogyan is tudhattuk volna akkor ,hogy az ás teni gondviselés a mi szolgálatunkat
használja
majd fel, hogy válaszoljon a tióhajotokra ésmog-valósitsa azt a kivánságotokat,hogy ez az uj drág"1kő Mária országának máris oly tündöklő és ékes koronájába emeltessék. "
1945 karácsonyán 35 uj biborost nevoz.e t t
ki a pápa •. Köztük volt r"hndszenty József esztergo··
mi érsek, magyar hercegprimás is. 1946 febr, 21-én
a Szent Péter templomban ünnepélyes külsőségek között tartott nyilvános konsistoriumon az uj biborosok megkapták a bi bornoki kalapot. Mindszenty Jó-zsef hercegprimás bevonulásánál a bazilikát z8ufolásig megtöltő sokaság lelkes taps ban tört ki. Amikor Szent Péter utódja előtt leborult a magyar primás,A Szent Atya átölel te és"Éljen Magyarorszi:3,g llmagyar szavak kiséretében tette fejére a
bi bornokd
kalapot. -Az eucharisztikus kongresszus tizedik év-fordulóján,1948 május 30-án rádió beszédet intézett
Magyarországhoz melyben hangoztatta,hogy milyen szivesen emlékezik vissza a világszép városban eltöltött,felejthetetlen napokra,a hitnek és a Megváltó
iránti hódolatnak olyan megnYilvánulására,amelyhez
foghatót sehol a világon másutt nem tapasztalt.
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1956-ban ünnepelte a katolikus világ Hunyadi
János és Kapisztrán sz. János halálának 500-ik évfordulóját. A pápa apostvli levéllol
nyitotta
meg aZ ünnepségeket, amelyet a vasfuggönyön tul élő három biboroshoz intézett. Ebben többek között
ezeket irjag
"Miközben nehéz szivvel figyeljük a rendkivül
sulyos megpróbáltatást 9 amelyet az egyház több országában az istentolen materializmus miatt elszenved 9 eszünkbo jutnak azok a körülmények 9 amelyek között öt évszázaddal ezelőtt Középeurópa népei éltek.
Akkor is sulyos veszély fenyegette a Duna termékeny
partján élő koresztény népeket. Ma több mint 10 esztendő ut'án 7 ha nem is ugyanazon a módon üldözik
az
egyházat 9 a gyermekek €s ifjak lelkét elvetemült tanokkal itatják át 9 hogy eltávolitsák őket Istentől
és szent törvényeitől. Jól tudjuk mi forog kockán ~
a magatok 7 fiaitok és felebarátotok örök üdvössége.
De ha ebben a lelki küzdelemben valamennyien bátran
és hüségesen helytálltok, akkor sohasem lesznek köztetek legyőzöttek7 legfejlebb dicsőségtő~
ö~ezatt
áldozatok."
Az 1956-08 forradalom idején, október 28 - án
apostoli levelet ir a pápa a világ összes püspökeihez, melyben többek közt ezeket irtag
"Azok a mélységesen gyás-zos események,amelyek
Európa népeit,
főként a nekünk annyira kedves
és
most borzalmas gYilkolástól vérző magyar népet sujtják, mélyen megrenditik atyai szivünket 9 de nemcsak
a miénket, hanem indazokét is, akik felelősséget éreznek az emberi civilizáció joga? az emberi személy
méltósága és az egyéneket és nemzeteket megillető szabadság miatt. Értse meg mindenki, hogy a népek életének megzavart rendjét nem lehet helyreállitani sem a
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fegyverek halált okozó erejével, sem a
rolgári
lakósság erőszakos elnyomásával, sem megtévesztő
t ana kkal. "
November 5-én ezt üzenteg lIAzoknak, akikre e nyomoruságos gaztettek felelőssége hárul, meg kell
végre fontolniok, hogy a népek jogos szabadságát
vérbe fojtani ne~ leheto A magyar nép vére az Istenhez kiált, aki mint igazságos biró bár az e~Jé
ni bűnöket gyakran csak a halál után bünteti, a
népek vezetőit és az általuk elkövetett igazságtalanságokat a történelem bizonysága szerint már
ebben az életben sujtja."
Atyai joságát a menekült magyarsággal szemben két izben is megmutatta, amikor a háboTU után
a pápai, vatikáni misszió utján hathatós anyagi és
erkölcsi segitséget nyujtott az akkori inséges ás
zür-zavaros időkben. A vatikáni misszió megszünte
után, 1950-ben apostoli vizitttort adott számunkra Dr. Zágon József, majd 1956-ban Dr. László Ist~
ván burgen~andi apostoli adminisztrátor, felszentelt püapök személyében.
+

+
+
Váratlan halálával az egész emberiség szegényebb lett, de talán mi magyarók veszi tettünk
legtöbbet, mert egy igazi, atyai pártfogót és barátotnagyott árván bennünket. Egyetlen vigasztalás
marad számunkra, az a tud,at, hogy most már az égben a mennyei Atyánál közben jár érettünk,szegény
magyarokért •

A pápa végrendelete !
" Miserere mei Deus, secundum magnam misericol'diam tuam" - ezek azok a szavak, amel,yeket remegve ejtettem ki pápává történt választásomkor,tudatában annak, hogy nem érdemeltem ki. Ezeket
a
szavakat ismétlem meg ma annál több okkal,
mert
tudatában vagyok gyengeségeimnek és hibáimnak, a-

- 5 -

melyeket oly hosszu pápaságom idején és olyan sulyos időkben elkövettem, hogy most még világosabban látom elégtelenségemet és méltatlanságomat.
Alázatosan bocsánatot kérek mindazoktól, akiknek
ártottam, vagy akiket megbotránkoztattam szavaimrnal, tetteimmel. Kérem az illetékeseket ne gondoljanak arra, hogy számomra bármilyen emlékmüvet emeljenek. Elég, ha szegény halandó maradványairnat
egy szentelt helyen helyezik el nyugalomra, amely
annál inkább fog szándékomnak megfelelni,
minél
egyszerübb lesz. Nem kérem, hogy imádkozzanak lelkemért. Tudom, hogy az apostoli Szentszék ren~elke
zései és a hivek ájtatossága következtében sok imát mondanak ugyis minden pápáért.
Nem tartom szükségét annak sem, hogy
részletes
szellemi végrendeletet hagyjak, amint azt buzgó
főpapok tenni szokták, mert az a számos
ediktum
és beszéd, amelyeket hivatásomnál fogva meg kellett fogalmaznom, vagyelmondanom, eléggé megvilágitják azoknuk, akik ezt tudni akarják, mi volt
a felfogásom a különböző vallási és erkölcsi kérdésekben. Ezoket előre bocsátva, általános örökösömül az Apostoli Szentszéket ,jelölöm meg, amelytől
annyi t kaptam, mint egy hőn szeretett édesanyától.
1956 május 15-én.

HABEtmS pAPAM:

Pius p.p. XII.

JOAliTNEI\i[ XXIII

1958 október 28-án, szent Simon és Judás ünnepén választotta meg a biborosi testület Angelo Giuseppe Ro~calli velencei biboros-pátriárkát pápává ,
aki XXIII János nevet vette fel, jelmondatául pedig "Pax ín libertate" jeligét választotta.
Az uj pápa 1881 nov. 25-én születetta lombardiai kis faluban, Sotto il Monte-ban, egy tíz gyermekes paraszt családból. A kis szemináriumot Berga-
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méban, teológiai tanulmányait Bergamóban és Romában végezte. Itt is szentelték pappá 1904 szent
Lőrinc vért~nu ünnepén. Rómából mint
teo16giai
doktoT tért vissza Be~gamóba. 1921-ig püspöki titkár és teológiai tanár, az első világhábol"uban
egytlttal tábori lelkész. 1921-ben Rómába rondelték~ a Pr-opaganda fidei kongregációban kapott fo.ntos beosztást. Tacchi biboros püspökké szenteli
marcius 19-én szent József napján. 1930-ban
XI.
Pius pápa vizitátorként Bulgáriába küldi. SZófiában közel 5 esztendőt tölt. Bulgáriáb61 Istanbulba kerül delegátusként. Itt 10 évig áll őrhelyén.
1944-52 párizsi nuncius v Legnagyobb sikere ezen a
poszton, hogy megteremtette a jóviszonyt az egyház és a 4. francia köztársaság között. Közben a
Szentszék álland6 megfigyelője az UNESCO-ban.
1953 jan. l2-én XII Pius pápa biboro snak
nevezi ki és Velencébe küldi pátriárkának.
Egy
márciusi napon fényes ünnepségek keretében,diszos
gondolán vonul be a lagunak városába és a
szent
Márk bazilikába lelkes hivei kiséretében. Az idén
XII Pápa őt küldte legátusként Lourdesbe,
hogy
fölszentelje a magyar Vágó József által tervezett,
kb. 30.000 hivőt befogadó uj földalatti bazilikát
X. szent Pius tiszteletére.
Az uj pápa első megnyilatkozásaiban első
sorban mint lelkipásztor mutatkozott be. Példaképéül Borromei szent Károlyt választotta.
A Jópásztor papi szive.

Az ujonnan választott Szentatya sok megnyilatkozása közül koronázási beszédének kis részletét közöljük, mert benne finoman összefoglalja
a papi lelkület kellékeitg
" Ebben az órában ugy tünik, mintha hallanók szent Péter hangját, amint a századok hullámain hozzánk ér. De a két János szavát is
örömest
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hallgatjuk, hiszen ők oly közel álltak és állnek
Krisztushoz, ezért is vettük fel édes és
tiszteletreméltó nevüket.
E titokzatos és félelmetes napokban a
föld
szavára is figyelünk. A közös öröm és ujjongás? amellyel legfőbb Pásztorrá való emeltetésünket
fogadták? erősit és bátorit, de az óriási feladatok,
amelyek vállunkra nehezednek, aggodalomrnal és félelemmel töltenek el ••• Sokan a pápában államfÉrfiut várnak, diplomatát? tudóst, a nemzetközi
élet
megszervezőjét, vagy olyasvalakit? aki szivét szélesen kitárja a modern élet minden fejlődési formája felé. Pedig az uj Pápa ugy jön az élet forgata gában? mint egykor Jákob fia? aki a földi bajok idején találkozott testvéreivel g feléjük tárja s~ü vének gyengéd szeretetét és könnyekre fakadva mondja nekik~tlEn vagyok József? a ti testvéretek" Gen.
45. Az uj Pápa szeretné megtestesiteni a Jó Pásztor
ragyogó kspét, ugy amint szent János evangéliumában
az Ur Józus szavaival le van irvag Ján.lO,l-21."
A Szentatya ezután részletezi a IÓEáQz..:!.0.E. hi=.
vatásátg
ő az ajtó, csak rajta keresztül mehetnek be
a juhok az akolba,
- a Jópásztor életét adja juhaiért,
- előtte jár nyájának és mindannyian követik,
- amikor a szükség kiván,ja,harcba szá,ll a farkasokkal ,hogy megvédje bárányait.
- Mes juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is ide kalI vezetnem. Hallgatni
fognak szavamragGgy akol lesz és egy pásztor.
Ime
mondja - a missziós parancs a maga egész sulyában és
fönségében.
A~aEi_e.E.é~yek_k~zQl a Mester tanitása nyomán
hármat emel kig a szelid lelkületet és az alázatos
szivet 9továbbá a testvéri szeretetet.A pápaság elfogadásakor ezzel a kéréssel fordult előszór abiborosi
kollégium felé1Filioli mei,diligite invioem,quoniam
hoc est magnum mandatum Domini" • .!.A távoBó Mesternek
ez az öröksége és a hivatalába lépó Szentatyának ez a
tanitása nekünk is szól.

---=
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l.

A KÖNIGSTEINI

KONGRESSZUS.

( 19S8.jul.3l- aug. 3-ig.)
A nyolcadik Kongresszus "Kirche in Not"
eddig számban a legnag~obb kongresszus volt.
Nyolcszáz résztvevője harminc nemzet fiaiból. toborozódott. Két biboros 9 öt püspök és háromszáz
pap képviselte a hierarchiát. A kinai Tien biboros kinaiul szólt a kongresszushoz, egy
napig
H'rings kadrinális elnökölt 9 a z indiai bennszülött püspök Vellore-ból szóló-énekkel és Ave Mariával köszöntötte a Szüz Anyát.
Több értékes előadás közül kettőt emlitünk megg A bevezető előadást~ amelyben Prof.
G y p k e n s óriási t~latokat nyitott meG 88
P. Wer e n f r i e d befejező exhortációját.
Prof. Dr. G y p k e n s témája II Ringende Krafte im heutigen Weltgeschehen". Ki fogja a jövőt véglegesen alakitani? Erre a kérdésre
a felelet ~ Az a ha t a.Lorn , amely képes lesz a szi-·
vek éhségét csillapitani. Öt hatalom küzd és dolgozik, hogy ezt a lelkiéhséget kielégitse2Az 1zlám 9 a laicizált tudomány? az UNESCO? a bolsevizmus és a katolikus Egyház.
Megrázó vol t P. Wer e n f r i El d be-o
fejező beszéde. "Nem ismerjük - mondotia - Fati-ma harmadik titkát. Do tudjuk, hogy nem lesz béke, ha nem imádkozunk. Isten haragjának vagy ir~
galmának vagyunk kiszolgáltatva? Csak ugy f'o.gunk
megmenekülni, ha megtérünk és a rózsafüzért imád·kozzuk. Imádkozzuk Oroszország megtéréséért iS 9
az üldözőkért és ílldözöttekért egyaránt.
Az üldözötteket ne hagyjuk magukra szorongattatásukban. Bennük ma Krisztust ujra kigu- 9 -

nyolják és kinozzák. Minden hiu reménnyel hagyjunk
fel. Sem államférfiak, sem atombomba, sem hadvezérek nem tudnak megmenteni. Menjünk Máriához,imádkozzuk a rózsafüzért, alakuljunk uj emberré. Vegyük komolyan a Jézussal egyesült életet.
Őszintén bennem sem volt elég szeretet.Bár
1948 óta sokat ~ettünk az Ostpr-iesterhilfe,a kápolnaautók~ az Epitők Rendje által~ de félek,hogy
nem voltunk elég természetfelettiek. Papszentelésem óta a legnagyobb lelki élményt jelentette számomra a "Focolarini" csoporttal való talá.lkozás
Ennek a csoportnak lelkisége éltesse az
Épiták
Rendjét, a kolostorokat. Dávid legyőzte Góliátot,
nem azért mert erás volt, hanem mert minden bizalmát Istenbe vetette. Mi is célt érünk ~ ha imád-kozzuk a rózs~füzért, ha megtérünk, ha életünkben
a szeretet sugárzó életbizonJsággá lesz."
+

fl me,gokül tyag'.LaE,s.§ig_ az idén is szóp
számmal képviseltetto magát a Kongresszuson.
30
pap, nógy nővér és 23 világi vett rajta részt. A
szombat délutáni közös megbeszélésen 56-an voltak
jelen.
Első nap délutánján mindenki megkapta
a
megbeszélések programmját, megalak~ltak a munkaközösségek.
- papi lolkiség,
-általános lelkipásztori problémák,
- laikus-apostol képzés, és munkás kérdés~
- az ifjuság nevelésének kérdései három
c aopor-t.bans egyetemi Le Lkéaz ek , középiskolai neveLők , leánynevelák.
- a sajtó,
- otthoniak segitése.
A legjobb munkát a laikus
apostolkodás
csoportja végezte. Papok és világiak együtt három
megbeszélésen dolgozták fel a kérdéseket.
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Dro P f e i f f e r Miklós prelátus felhivta a papok figyeimét az Urangyala imádkozá,sára.
A papság memorandumban fordult a
Szentatyához,
hogy hivja fel az összes katolikusok figyelmét,
hogy a déli Dran~yala
imádságát ajánlják
fel
az istentelen kommunizmus leküzdéséért.
P~ Var g a
László S. J O? aki t nerúrég nüvez t ek ki belgiumi fölelkésznek " ! !E.ag;J§:.r_ QGY"'"
ségrőllfbeszél t.
- - - -Mindnyájan szeretnöko Fogyan találjuk meg
hozzá az utat? Sokban egyetértünk. Miben?
Bzt
kellene megállapitani s közzé tenni. Komolyan a-kar juk az egységet a szétszórtak között ••~z egység keresésében ne a magunk gondolkodása VeZes-SBn, hanem az ügy szolgálata. Másvallásuakkal élünk együtt. Hitvitának helye nincs, mivel a magyarsághoz szólunk. Megoldás g segités és szolgáLás akaratban, a szeretet es barátság ere.ie.:Nc
élezzük ki az ellentéteket, amik köztünk vannak,
Ne ócsároljuk a másik véleményét, esetleg becsvágyam mí at t , Dicsérjük, ami érték a másikban. Mi·lyen egységet keresünk? A szabadságharc bukása
hihetetlenül megviselt bennünket. Azóta
jobban
fáj az életo Ebből a földre sujtó keresztből emelöt csináljunk. Birjuk rá az embereket,vegyenek egy óriási, merész lendületet. Ne lázongósan,
de a győzelem tudatában. A Szentatya mondta Szt.
József napján~"A tél elmult, közel van a nyár."
Most két hete megismételteszózatátoEzt hirdessük mi iso
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Msgr. Dr. K ö z i H o r v á t h József
az egyetemi lelkészek seniorja~ előzőleg az egyetemi lelkészekkel és a Pax Romana kiküldött jével
tartottak megbeszélést. 8.000 magyar
egyetemista
tanul idekint. Ez az összes magyar főiskolások 20
1~a. Ezt nem tohették volna meg régen 1 mert óriási
kiadást jelentett volna az államnak. Ha helyesen
kamatoztat juk e tényt 1 beláthatatlan távlat nyilik
meg a magyar intelligencia látókörének bővitésére.
A tanulóifjuságnál megvan az egység,nemcsak magyar vonalon, de nemzetközin is. Eljött az
idő, hogy a magyar Diákszövetség érdekszervezete
minden ot7otemi városban megalakul jon. Ez
öntudatos világnézetet ad az ifjuságnak és a Pax Romanánál képviselteti magát. A Pax Romana
kiküldöttjo
az UNO szoc. tanácsánál harcol az ifjus~s érdekeiért EI. kommunista és liberális kiküldőttekkel szemben. Ezt az érdekszervezetet minél előbb meg kell
alakitani. A Pax Romana amerikai kiküldött je
ezért jött ide. Ez a szervezet no váljon ki a Diákszövetségből, hanem vezető legyen
abban. Legyen
a mag,
a kovász. Szeptemberben minden egyetemi
város kiküldi lelkészét - esetleg l - 2 taggal Löwenbe, a Pax Romana Foederatióba, onnan eg~ tagot küldenek majd a Pax Romana világszervezetbe.Ez
képviseli a magyarságot és a többi vasfüggöny mögötti országot.
Dr Á d á m György; Ez olyan nagy hordereJu tény, hogy egyedül ezért is érdemes volt a
königsteini kengresszusra jönni.
II.

PaJ2.i_I~lki~éK'

P. Ó r y Miklós S.J. a papokkal való
megbeszélés lényegét ismertette. A keresztény családok II Foyer chrétienne " szervezetbe tömörülnek.
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Speckpater kihangsulyozta~ hogy Ő az egész mozgalmát az olasz Focolare, lelkiségi csoportba kapcsolj~. A mi focolárénk Jézus Szive~ Telités 9Te liteni kell a papi lelket. Elhatározták,
hogy
2-3 havonta rekollakciót tartanak. Ebből fél napot lelki dolgokra 9 fél napot lelkipásztori problémákra lehetne forditani. A paptestvérek felé a
közvetitő g " Magyar Papi Egység" lap. Négyszer
jBleník meg évente.
Jövőre nyolc napos lelkigyakorlat tartását határoztuk el.
Prohászka püspök születésének 100 éves
jubileuma lesz októberben. Állitsuk be programmunkba. Kat. Szemle, Papi Egység külön számot hoz
erről.

P. Var g a László S.J. állit össze
Prohászka-munkafüzetet. Kiadják Prohászka utolsó
müvét, az " Élő vizek forrását." Igya mag;yarságat és vallásosságot egyiitt magyar nyelven
6ZÓ13-1 tat juk meg.
Pfeiffer prelátus ur értékes alőadáBát
" A menekült papság lélektanáról II a
következ6
számunkban hozzuk.

Dr. T ö r ö k
tolság teológiájáról és

Jenő

S.P. a világi aposbeszélt.

célkitüzéseiről

XII. Pius pápa mondottag Az
Egyháznak
ma legégetőbb szüksége hivőkre van~ hivők csoportjaira, minden társadalmi állás és foglalkozás köréből, akikféretéve minden emberi felelmet, egés? életüket és tevékenységüket Isten parancsai és Krisztus törvényei szerint alakitják.
Napjaink egyháztörténelmének legjollemhogy előtérbe került a világiak apostolkodása. A Szentatya egyik kihallgatásán küZőbb tünete~
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lön kihangsulyozta, milyen jelentős feladat vár
a világi apostolokra a hazulról kijött és a vallástól elidegenitett ifjuság megtéritésében.
A/l. Al.§!:.p!ogalm§:.k~
Ki a világi apostol? Krisztus titokzatos
testének eleven tagja, aki tovább adja az isteni
életet. ( Suhard nyomán.) • A világi apostol tehát nem· agitátor és nem ügynök, nem szervező
és
nem reprezentáns. Eleven tagja a titokzatos testnek, hitben, k0gyelemben és a sze~etet gyakorlásában. A szeretet arra ösztöni ne zárkozzék magába~
hanem szolgálja testvérét.
2. ,&,z__a12.o.§.tolls,o.s.á§.. .Q.élj§:. g az isteni élet továbbadása, gazdagitása másokban. A Szentatya
szerint ez gyakor-Lat Lag három lépésben történik g
a hitetleneket hivőkké~ a hivőket gyakórlókká, a
gyakorlókat buzgókká kell tenniök. Mi hozzá tehetjükg a buzgókból egyeseket apostollá kell
nevelnünk.
í

3. A y"ilá.B:i_all0.§.t.2.l_tiPl~;S.§-.i g az alap~aga
tartás bármelyik tipusánál a tanuságtétel. Eletükkel kell tanuságot tenni Krisztus mel1ett~ nemcsak sza\~kkal. Ez Krisztus Urunk parancsa.Az ős
egyházban a keresztényeket igy emlegették~ Nézzétek, hegy szoretik egymást! Nem szólva most a mindenki számára lehetséges és kötelező imaapostolságról, háromféle tipusát különböztetjük meg a világi apostoloknakg
a./ Krisztus papjának és ezzel Krisztusnak is előfutára. Az ilyen pl. vallásos igényt igyekszik támasztani társában, paphoz, vallásos 01vasmányhoz közvetiti, vagy forditva papjának figyelmét felhivja egy - egy rendezendő házasságra,
elsimitandó botrányra stb.
b./ Hivatásapostolság, kinek -kinek hivatása területén. Mit tehet Isten országáért mint orvos, mint tanár, képviselő stb. Elsőso~ban a misz-
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sziónálás elofeltételeinek megteremtésére kell
törekedni. Pl. megfelelő szociális lehetőségek
biztositására. Suhad szerint ugyanis a
kovász
is csak a lisztet keleszti meg, a fürészport nem,
- az
éliumi mag számára is alkalmas talajt
kell teremteni. Biztositani kell továbbá az Egyház mükéd éaének J ehetőségei t, az Egyház jogai t is.
c. Munkatárs. II'yen a világi hitokta té ?
egyházközségi nővér. Munkatársa a papnak, teher mentesi ti eg~T-egy területen. De a családban
lS g
munka társa Istennek a szülő, aki gyermekében épí'ti az Isten országát.

4. A y'iláB:i_aJ~.o§.t2.l2.k.-ki vál
-vigyázni kell, kit mire szánunk. Nem mindenkinek folel meg bármelyik tipus. Pl. egy orvosprofesszort
nem kivánatos a plébániai előfutári szerepre szánni stb.
5. !z_a~.o§.t2.1i !!:,u!}.k!bi!:,n_ három alapvető elvet kell még kiemelnünk~
. a. liA munkások apostolai munkások
Legyenek" (XII Pius ) Tehát a diákok apostolai a
diákok, a családoké a a családanyák.
b. Az apostoli élet egyik legfőbb jellemzője
a haine du mediverité, a nyárspolgári ság gyülölete. Maximális igényekkel kell fellépni, XII Pius pápa mondottag mindent, sokat kell
kivánnunk, mert szívesebben adnak az emberek mindent, mint valamit. (1953. I. ll.) Áll ez a lelkiélétben is. (elmélkedés, gyakori áldözps,áHandó
lelkiatya, áldozatos testvéri segités lés munkában
is{ jelentékeny időt, energiát kivánó munkák )Nézzük az agitátorokat !
c. Az apostoli munka közösségekben történik. Kell a kis csoport egyrészt a. világi apos tol belső tartására, másrészt kifelé való támogatására: abban a közösségben, amelyben él.A közösség testvéri szellemben, öntevékenyen és totális
programmal dolgozik.
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1. A kiválasztás. Az
.....

_-----

első

lépés, hogy

a gyakorló és hitük szerint élő, de még tán önös,
nem törődő, kényelmes hivekből
igyekszünk az apostolságra inditani. egyeseket.
Kezdetnek megfelelő egy lelkigyakorlat, konferoncia-sorozat, amelynek célja a testvérek iránti szeretet és felelősség, az
Egyház
iránti buzgóság felkeltése. Akiket ilyen alkalmakkor meg tudtunk nyerni, bizt~ssuk,hogy rendszeros lelkiélettel, környezetükben szerető
segitéssol és egy kis apostoli csoport (sejt) alakitásával kozdjék meg müködésükot. Segitsük
a
kis csoportot tanáccsal a munkájában közvetlenül
felhasználható anyaggal.
máso~~al

2. A tulajdonképeni kikéEzés igy öntevékeny formában meg is kezdődik. Ezután következik egy nyári kurzus, lelkigyakorlat, vagy tanfolyam.
Az ilyen kurzusok zártak legyenek együttlakással, liturgikus élettel (prima, completorium, recitált mise). Napirend 4-5 tanitási órával, mindegyik végén megbeszélés. Viták és kiértékelések. Közös kirándulás, éneklés, esetleg
tábortűz (ifjuságná)~), szóval érzelmi ráhatások
is. Lehetőleg egy lelki nap.
3. Az első kurzust követő évben
a
Szentirásból a Yezé;olv~s;ány-a;- Ap~stolok Cselekédetei. Kindegyik megbeszélésen előkerülhet akár folyamatos összefüggésben
egy más téma
is, pl. a teológia egy fejezete. Az
öntsv6keny
megbeszélés elengedhetetlen. A harmadik rész3 a
gyakorlati feladatok megbeszélése az apostoli munkéban, beszámolás a hétközben végzettekről.
4. A tapasztalat szerint az első idő
ben hajlamosak az emberek külsőségekre, aktivitás-
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ra ás elfelejtkeznek a belső életről. A második
~U~0~S (l lelkigyakorlat) tárgya a ~er;lé_- irálly~tás~ az aszketikus nevelés~ :rámutatás
a kereezténység lényegére: kereszthordozás? szere tet. Alkalmas téma a Hegyi Beszéd~ vagy
Szent
Pál levelei.

5. Fontos e csoportokat a munkájukban
hasznosi tható anyaé1gal rendszeresen segi tenj_. Ez a munka az 1958/59 tanévben az OMC bécsi kö~
pont jából az ott található francia? olasz~ belga, német anyagok alapján? elsősorban az értelmiség igényeit szemelőtt tartva, meg fog indulni.
+ Weni sch Gabriella SJC Az usztriai
lelkigil.ak0.E.l~t.2.s_ház tervét ismertette:-R75-vi-"'"
den 4 kérdésre szeretnék választ adnig mit akarunk, kiknek, kik segitségével és hogyan
történjé-k.
a.! EIármas pr-ogr-amunk van g családi nyaraló, munkás ifjuság apostolképzóje és lelkigyakorlatos ház. Ezzel alapvető kérdést oldunk mog.
b./ Ki k számára? Hem hi tetlenek számára,
nem tömegr.6k. Egyesekre gondolunk g elitképsésre,
apostolképzőre, elsősorban munkások részére.
c.! Kik segitségével és hol? László püspök ur örömmel segit, az Ostpriesterhilfe és a
Caritas szinten. Az Ostpriesterhilfe Hornban St.
Pölteni egyházmegyében rendelkezésünkre bocsátott
egy házat - 22 ember befagadására -, 5 évre.Később ök akarják ezt használni.
d.! Hogyan akarjuk me~Talósitani? Család
pasztorálása: nyaraltatás, családi napok tartása.
Pap, orvos, szociológus fog rendelkezésre állni.
Munkás ifjuságnál elsősorban Hirtenbergre,Retzrs,
Gieshübelre gondolunk. Az itteni ifjaknak vallási müveltséget adnánk, eaen kivül szociális világnézetet és magyarságot. A keresztülvitelgcsaládi nap, lelkigyakorlat, kurzus, havi körirat ,
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kulturális kirándulás utján történnék. E~ év szeptemberében indul meg.
s~eretném, ha igazi Festung Gottes lenne, s ehhez kérem a~ egyháziak és világiak s~git
ségét.

Schermann Rudolf A munkás if jusággal
keveosen foglalko;-n~k-; ;aga;Ts csak mellékesen. A
világ fiai okosabbak a maguk nemében. Tudják, mit
jelent a munkásosztály megnyerése. ~ég a hirten bergi otthonban is csak az utóbbi időben engednek
be papot. Keyeset épitünk a munkás osztályra.
A
szociális problémát meg kell oldani, nemcsak
nálunk, hanem a v'í Légv i az ony Laűban is. Vagy marxista lesz a munkásosztály, vagy keresztény. Keresztény kádereket kell kinevelni, szociális i~~zsá got és szeretet kell hirdetni. Ennek az oeBtálynak semmi mása nincs, mint őszintesége és becsületessége. Ezen kivül komolyabb és állhatatosabb,
mint a müvelt osztály. Komoly, keresztény világnézetre van szükségük. Nemcsak szakszervezeti alapon kell velük foglalkozni, hanem világnézeti
alapon is.
Kérem, akik munkásokkal foglakoznak a
többi országokban is, küldjék be a névsorukat a
szükséges adatokkal együtt, rövid jellemzéssel g
Schermann Rudolf, Wien VIII. Floriangasse 70. eimre. Ezt kartotékbe szedjük és ebből fogjuk látni,
milyen anyaggal állunk szembe. A többit aztán ••••
G a l a m b o s

István dániai magyar

lelkészg Szép szavakat, lelki ponyvát sokat kaptunk, nemcsak Ausztriában, másutt is. A rerum novarumot és Quadré1gesimo annot kellene kinyomatni.
F i t z n e r
Rudolf müncheni egyetemistag Sokszor lenne szükség pszihológiai keze-
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lésre? nem tudják hova küldeni az embereket. Hivatásválasztásnál? házasságkötésnél al elengddhetetlen. Kat. orvos kellene. (Svájcban van egy
magyar pap, Bécsben a Hofkliniken müködikg Dr.Murányi József.)
P. M u z s l a y S.J. néhány szóban öszszefoglal ta a belgiumi munkások helyzetét , i.8kolák létesitését, lelkigyakorlatot is
lehetne
ott tartani. Minderről részletesen beszámol
az
ügyesen összeállitottg Belgiumi Magyar Utmutató
c. füzet.
H a j n á d i S. az idő rövidsége mi att
nem tudta előadni beszámolóját, röviden itt közöljük.
Hollandiában a menekültek éppen
olyan
jogokat élveznek a munkánál, mint az ottaniak. A
menekültek rövid időn belül lakáshoz, munkához
jutnak. Heti keresetük kb. 70 Gulden = 560 Schilling. Betegsegélyzésben részesülnek, s ha beteg
valaki, annyi fizetést kap? mintha dolgozna. 15
nap a szabadságidő évente és két heti
fizetést
még adnak külön, leginkább ezen időre. 65 , éves
korban teljes fizetéssel nyugdijjogosult. Edekos,
hogy a holland kormány előirjag 23 éves kOl alatt
csak inas fizetés jár, kivéve, ha az illető
nős"
vagy bányász. Ez az inas-fizetés nehézséget
jelent a magyar menekül t számára. Ebből megélni ,ru-·
házkodni nem lehet. Ezen a vonalon nem tudtak még
eddig eredményhez jutni. A kat. lelkészek segitségével remélhetőleg sikerül kiküszöbölni az egyéb
problémákat.

Dr. H e g e d ü s

angliai

helyzetről

szó-

Lo t t ,

A diadalmas szabadságharc után
felkészülés nélkül jöttek ki a Flüohtlingek. Nehezen tudunk asszimilálódni, ez jó is. Talán azért
vagyunk még, a Kárpát medencében. Egyszerü embereknek a magyar nyelv is nehéz? hát még az Ld'egen o
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Hiányzik a baráti kör, s sokan eldobják életüket.
Fel kell vázolni előttük a reális életet.
Elég
volt a duma• .A nyelvet tudni kell, a sr,>;akmát tanulni kell, ezzel értékesebb lesz,nem kell
azért a magyarságról lemondani. Hivjuk fel a figyelmétg világlátottságra, emberismeretre, külföldi tapasztalatszerzésre van módunk. Akisza kadt magyarság nem keres politikai barátságot.Autót keres, ez jelenti a boldogság csucspontját,
ebben látja az anyagi gazdagságot. Sok a véleménykülönbség, furás, gyűlölet, bicskázás. Ezek
fogyasztják a magyar becsületet •

s z a b ó lViária C.N. V. a középiskolás leányok problémáját tárgyal ta, Nem
találjá,k
legtöbben helyüket. Kiestek afészokbő] ha egyáltalán volt, mert sokan zilált családi körűImé nyek közül kerültek ki. Nincs céljuk, nem veszik
komolyan a tanulást. A vendéglátó országgal szemben bizonyos rnegvetéssel viseltetnek, nyelvüket
nem tanulják. Nincs lelki, szellemi igényük. Anynyiban érdekli valami, amennyiben haszhúk van belőle. Inkább egYmásra hallgatnak, mint felnőttek
re, vagy nevelőro. Sok türelem, szeretet kell nevelésükhöz, s igy rewélhetőleg megadja a jó Isten
a nekik szükséges kegyelmet.
Ba b i k
Ibolya C.M.V. ~ Fényképet
hoztam magammal Bécsből a Flüchtling
főiskolás
leányokról. Rögtön szemünkbe ötlik
cainoeaáguk,
jólöltözöttségük. A Kartnerstrassen nyugodtan végig mehetnek, jóizlésük nem vall szégyent. Dicséretes, hogy holmijukat maguk mossák, vasalják és jól
megvigyázzák, mert megkoplaltak érte.
Nosolygós arcuk időnként elborul. Ha
levél dön otthonról azért, ha nem irnak, azért.
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Meleg leányszivüknek hiányzik az édesanyasimogatása~

de néha keménysége is.
Ennek ellenére nem veszitik el fejüket
és komo Lyan készülnek fel az életre. A Flüchtlii1gak közül az ifjuság találta meg l8gjobba~
ne Lyé t ,
Ebben az uj életformában moglátszik,hon-<o
nan kerültek ide, s mit hoztak magukkal. Legtöbb
leány kispolgári környezetben nőt-t feL Ezek a·
célosak, ön- és céltudatosak, kevés az álal'c; több
a term~szete&ség. A köz~posztály sarjai féltékenyen őr3ik külsőségüket~ Szokásokat,
bizonyos
jólnev81tságet,s igyekeznek kasztuGlivel együtt
mar adrri , Sajnos? az, otthon anyagí Lag , szellemileg
lecs~ssott tőket magukkal hoztak. IGilönösen
meglátszik a különbség az egyke és sokg;rermekes családból k i ker-ü I tok köz t t.,
Eg;y pontban valamennYien megegyeznek~
nem akarták a kommunizmust, ezert lettek föl.1önfu'tó k , lizonban a II. világháboru utáni levegőt SZ:.vták magukba~ s oz megmételyezte gondolkozásukat.
Néhány pontban ~zerGtnek er~e rámutatni.
Mindenekelőtt~ hihetetlenUl egoisták.
Gondolko zás uka t , cselekedeteiket az i;á~yltJa: li nyagiasság a második szempont juk. Minden annyiba~
érdeke;',-a;ennyi ha.sznuk van be Lő l.e , Ki tÜDŐ érzékel tudjá.k felfogni a dolgok előnyös oldalát percek alatt. - Többen ezért járnak egyetemre. Élvezik a stipendiumot 1 amig lehet. Ha aztán elvesztik
még mehetnek Schwechatra.
Különösen a középosztály tagjainál láttam
kö~nyelmüs~et~Szivesenkölt luxusra~ szenvedélyre,
de a szükségesnél a Gro8chent is fogához veri. Otthonról hozott hatás ~ lekintélz .ii.§.zjlelet .hiámfa~
Világ közepei. Leányokról lévén szó g sok az ér~~8
lem 1 hangulat. Ennek köszönhető, hogy adott szó.
becsület 1 pontosság sokszor csorbát szenved.Érdekes tanulmányt lehetne irni vallásosságukróL A
családjuk vallásosságát hozták magukkal, öfJszekeö
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verve külső hatással. Lélek, pap, Isten,
különös
beállitottságban van. Az atyák jók, mert
segitik
őket és pont. A templom lehet müvésziérdekességü
számára és hely, ahol társaival találkozhat. Lelki
igény kevés. Számomra legfájdalmasabbg ~i~o~ érdeklőié.§. lsj,en, felé~ Biznak saját erejükben, s
legfeljebb Szent Antalkáig eljutnak, vagy vitatkoznak,
kevés tartalommal.
A különböző szervek megadják a lehető
séget, hogy emberi életük legyen. Ebből kell kiépiteni a jó embert. A nevelőnek sok imádságot, áldozatot, türelmet, jópéldát, szeretetet kell
adnia,
hogy a jó Isten megadja főiskolás leányainknak a kegyelmet, mellyel személyes kapcsolatban kerülnek Vele.
IT o r v á t h Jolán föiskolásg lelkigyakorlatunkon 70 fiu vett részt, s talán 20 leány.
Ennek oka valős~inüleg abban található, hogy leá nyok részére nincs egy nagy Heim. Kifogásolta, hogy
Schwester a vezető a Reimekben.

Dr. Á d á m György g Heim-vezetők ad ják át egymásnak tapasztalataikat.
L a k o s Endre g Aki novelésre v á'l La.Lko-e
zik, ne bizzék a keret védelmében, hanem adjon egyéni nevelést.

Miklós: az aasz!rfaf ~özé.E.il!:-_
kolá~ ~e1:.Y!.étét ismertette.
a.7 2 középiskola feloszlott, nem mintha
nem volna elég magyar gyerek, de ld1lföldről nem adnak vizumot. Az Igazga~o ur megróvást kapott a belügytől, mert külföldi tanulókat vett fel. Emlegetik,
hogy 2-3 év mulva megszünnek a magyar iskolák. A kame
F r a n k
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ri fiuk 1nnsbruckba jönnek, a wiesenhofiak 18e1sbergbe. A tiroli kormánnyal jó a kapcsolat, próbálkoznak elérni a dolgokat az osztrák kormánynál.
Annyit addig is elértek már) hogy lényeges anyagi
probléma nem lesz a következő iskolaévben. A felsősöket az osztrák belügy fizeti, alsósokat
a
svéd ci Ment sd meg a gyermeket!, az IDra ezt nem fi-··
z üti. A tanulók a következő Heimekben laknak g s'léd
fiu és leány otthonban, vagy egy WCC leányotthon
70 látszámmal, Caritas leányotthon 24 személyre és
TJIindszenty-fiuotthon 100 főre.
b./ Szellemi, világnézeti, nevelési protlémák ci If jus águnk már uttörő kora óta megszoKta
a gyanakvást, bizalmatlanságot pappal szemben. Baj,
hog;y nincs megfelelő nevelői gárda ha't ár-o z ot t világnézettel. Sz,ellemilog Lehe triek folkészüHek 9de
életükkel nen támasztják alá a helyes elméletet •
Pedig elsősorban a példa _avoI. Szükség van komoly
taná~okra nevelőre. !é~nénk keresztény, magyar tanárok , nevelők eimét. Egyetemi lelkészekt61 k6rnénk tájékoztatást, hol? mermyá ösztöndij áll ()rettségizettek rendelkezésére.
Irén O.S.B. A ~é~eior
.§.z~gi 1s.a~tli_gim~á_~i~.E.ól szólott g :Mag.yar világ,
légkör, otthon. Egy ilyen kis közösséggel csodálPr
tos dolgokat lehet produkálni. Minta isko át kellene adni. Kű l őn kérdés; kicsik pr-ob Lémá j as Eze.k jobban tudna.k németü1,mint magyarul. Anyagi p r obl émá't
ujabban megoldották,do re;nény van a régi igéretek
beteljesltésére is. Ösztöndijakat kellene létesiteni külföldön. Nevelés ci megfelelő neve Lőke t nehéz
kiválasztani. Lelkigyakorlat, cserkészvezetői tábor
külföldiek részére, nyaraltatási lehetőség. Most
is több szülő kérte nyári hónapokban gyermekük elhelyezését nyelvismétlés miatt. Jelenleg lengyelek
vannak náluk. Stein bajor miniszter Kastl ünnepé·lyes megnyitásán mondtag "Wir wollen uns total los~
sagen von allen Formen antiquierter Entnationali sierungsbestrebungen.
Ga l a mb o s
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Wir wollen die Volksautonomie hier in unaer-ee
Lande zeigen. Unser höchstes Ziel in Deu~sch.LanQ.
muss es sein, diese jungen Ungarn zu noch besse
ren Ungarn s i oh en twi cke Ln zu Las aen, Il
Ausztriai magyar cserkészek impozáns iinnepséget
rendeztek.
Dr. Á (l á m György~ Ez s a jrio s nem a
Bund
véleménye. Nincs érzékük, hoe;y magyaT ifjuságra van szük"ég. P8d~.g5 ha nérue t iskolába ldljük
áket s elvesztek a mi részünkre? idegenné válnak
Küz derri kell a magyar i2kola lét jogos'ü tságáért .
Szükségosnek t art aném , uiemo rand'umbun öss:6efoglalni ez-t - éi problémát> S o'ikiilaen"ém Bisonhowertól Adenauerig a kCjnigsteini megjelentek nevében. - Itt
még átmenetiJ.eg sem aKarnak erről ballani, Kastl ban meg nincs egy fillér német pénz sem. 210.000
már-ka van kilátásoe.,n, Ha megka.p juk , akkor eur61lai
viszonylatban is nivóssá lehet tenni az iskolát.

Dr. D e m o l Iván g Ausztria
nem
válogathatta ki a menekJlteket. Csak bizonyos garancia rneI l o t t jöhetnek vissza kű lf'ő l.d i magyar-ok
+uanu.nl.
l'

P.

~

Ö r

Ö k

Jenő

S.P.

Beszámoló könyv és sajtó ügyekben •
1. Könyvk ad áa.,
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í

==

= = : :. =

A tavalyi Kongresszus alkalmával tartott
megbeszélés
szellemében az Österr. Seelsorge Icstitut kerétében megindult az Opus Mystici Corporis
könyvkiadó (OMC ) kiadásában a tömegpasztoráció és
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hitoktatás céljaira
kiadása.

szükséges vallási irodalom

1./ Eddig megjelent; (zárójelben g kiadói
sorszámok a-megrendel~s-megkönnyitésére.)
a./ Népszerü röpiratok; "Világ világossága" sorozatban Radóg Van Isten (104), Van másvi lág ( 103 ), és Schnattner; Krisztus, Egyház,papság (101), Ez a házasság (Casti Connubii népszerü kiad. (102).
b./ Tudományos igén~i világnézetü füzetek
egyetemi hallgatók számáré1; II MERRE? II kiadványsorozatban g Dr. Wolfgang Büchel S. J. Aka·rat, csoda, teremtés (fizikai világkép és keresz-·
tény hit ( 201 ).
főleg

c./ Hittankönyvek. Katolikus hittan ( dogmatika) (302), Endrefalvy; Krisztusi
erkölcstan
nők szamára ( 301).
d./ Lelkiolvasmány; Auffray-TruglygBenrillm
él Krisztus (501)
2. ~a~t~ ~l~t! !l~._e~ő~é~z~l~t~e~;
a./ Világ világossága; Tower; Van
Krisztusunk, Radó; Van lélek, Lourdes. Két füzet serdülő fiuknak, lányoknak.
b./ Merre? g Van-e jövője a kereszténység nek (Brunner ), Haas g lVIodern biológia és keresztény
hit.
c.! Hittankönyv; Katolikus hitvédelem.
d.! Népszerü teológiai munkák; LoidlgVégső
kérdések.
Távolabbi előkészületben ~egyesokta
tásliéköhyv, Prima-CofJpletorium füzet és llissa recitata, Jézus élete gyermekeknek stb.

2. Könyvterjesztés.
=: -= = = - ::: = =
A könyveink terjesztése a lelkipásztorokon kivül kanyvkereskedók utján történik.
Ezek Európábang
A~glia- Great Britaing EURNS,
OATES &
WASHBURNE Ltd.London S.W.I.,Ashley Place.

Ausztria-Österreichg HERDER,
Wien I, WolIzeile 33.
Belgium - Belgiqueg L'UNION des OUVRES
de PRESSE CATH.,BRuxel1es 216,Chaussée
de Wavre.
Dánia - Danmar-k g ST.1'.JIJSGAR
Boghandel ,
Kpbenhavn ( Copenhague ),Bredgade 65.
Franciaország - Franceg OFFICE GENERAL du
LIVRE, Paris, 14. rue Jean Ferrandi.
Hollandia - NeederlandgCOEBERGH,HAARLEM.
Németország-DeutschlandgHERDER,
Köln,
Komödienstrasse ll.
München, Am Promenadenplatz,
01aszország-Italiag ORBIS CATHOLICUS,
Roma,Piazza Montecittorio 117.
Svájc-Suisse-Schwe:i.z g Rabe c
Luzern, Frankenstrasse 9.

& Cia.,

Svédország -Sverigeg DOMINI~ll~ERNAS,
Stockholm, Linnégatan 79.
F ó l e r a k a t - De p o t g e n e r a 1
C e n t r a l
Ha u p t v e r s t o c k
k a u f s s t e l l €il oo
HERDER, Wien (Vienne,Vienna)1.,Wolzei1e 3.
Autriche
Austria - )sterreich

.
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Kanadában a Jézus Szive Néplányok~ USA-ban
pedig az Amerikai Magyarok Vasárnapja könyvkiadója terjeszti könyveinket.

3. Koordinálás.
=
=. ::. = = = = ==
Történtek lépések a könyvkiadás koordinálása érdekében 9 ideértve a ter~esztést is. A legfontosabb régi kiadványokat (Szentirás 9 DaJlos
Imakönyv, Prohászka )hirdettük kt adványaa nk boritólapján, valamint a tavaly megjelent Tóth Tihamér, Csaba M, stb. könyveket is.
Segitettünk
más kiadókat is. A Mieez á'Lé kiadásához
közveti.tettük a Prima-Completorium szövegét és él nagyheti uj szertartásokét. Az .Akad.Druckverlaggal
kapcsolatban vagyunk Vörösmarty és Széchenyi kiadások érdekében. .Az Anomymussal és más kiaclókkal tárgyalunk egy jubileumi Prohászka
sorozat
kiadásának meginditása érdekében.
Elókészitjük
egy magyar népdalfüzet kiadását is valószinűleg
más kiadónál. - Állandóan tájékoztat juk a főlel
készoket a kiadott és előkészületben levő könyvanyagr-ó L,

L a p z á r t a k o r •

A KERESZT NÉPE. A holland katolikus magyaral:: havi
értositőjG.Sze~keszti6 P.R.Radányi s.j.
Cime 8 Hobbomakade 51 - AJ\lSTERDAM -Z. -
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HATÁROZAT.
Határozati javaslat.
A Königsteinben összegyült magyarok a köhatározatot akarták a kongresszus elé terjesztenig

vetkező

II A kommunista rezsim MagyarországoD a nemzetirtás uj módszeréhez folyamodott g
Ez az uj módszer a születések megakadálYozása minden eszközzel. Részben a terhes
anyákat
min&enképen abortusra akarják birni 9 részben prevent í.ven , a f'ogamz ás megakadályozását propagálják
tüzzel-vass1:l.l.
A nemzet szaporulatában máris
jolentós
visszaesés állott be •
A nemzetirtásnak ez ördögien kieszelt módszere ellen a KIRCHE IN NOT VIII. kongresszusa a
leghevesebben tiltakozik és kéri 9 hogy az UNO ezen
alapokmányába ütköző cselekedet ellen emelje fel
szavát, illetőleg a Vizsgálatot indtisa meg.
ot":.. königsteini magyar csoport e határozatot
egyhangulag elfcgadtaés megbizottja utján a kongresszus elé akarta terjeszteni.
Sajnos 1 illetékesok részéről,
politikai
látszattól félve 9 a magyarok egyhangu natározatának a kongr-eaawue elé való terjesztése nem
történt meg.
Nekünk magyaroknak oszthatatlan moggyozodésünk marad? hogy a morális kötelez itt az állásfoglalásra és az egész problémát felszinen
kell
tartanunk.
~zért kérünk minden paptestvérünket,azokat
főleg? aKik nem voltak jelen a kongresszuson?hogy
a határozati javaslat mellett irásban fOFlaljanak
állást és ezt küldjék be a Magyar Papi Egységnek.
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Magyar Ujságok, Folyóiratok.
Kiegészités.
Fatimai Kálvária Hirei.Havilap. Kiadjag
MIndszenty-Biborosról Nevezett Fatimai Magyar
Kálvária Központi Bizottsága.Lelki Igazgat0·
Rev.Kardos Illés. Convento de Adoratrices, 00110
Crioto do la Epidemia, 81 -MALAGA,(Espana,Europa)
]1agyar Élet j Torontóban szerkesztett ,katolikus
8zellemü-polItikai és társadalmi hetilap.A legjobban szerkesztett magyar ujságok egyike.
Főszerkesztőg Kerocsendi-Kiss Márton.
Kanadai ]Eagyar Ujság. Winnipegbon szerkesztett 9
liberális szellemü-politikai és társadalmi hetilap.
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=== ====
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Rekollekció.
Az ausztriai mag~ar papok az országos évi rekollekció mellett a nyár elején két helJ-en
tartottak rekollekciót. Bécsben a bécsi papok
P. Cser Palkovits S.J. vezetésével és Gráoban a
gráci és karintiai papok P. Németh Lucius O.r.ll.
vezetésével. llindkét helyen szép számmal jöttek
össze a paptestvérek.
~e!k~g;rako~l~t~

Az ausztriai magyar papaág az ep t ,
22-tol 26-ig St Rupert Missionshaus-Bischofshofenben tartotta lelkigyakorlatát
P. Őry llIklós S.J. vezetésével.
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Paulinum nemzetközi müncheni kollegium
igazgatója Monsgr~ Dr. Közi Horváth József lett.
Könyvhirdetés.
Vas á r n a p o k, r. Szentbeszédek az egyházi év
első-negyedére: Sokszorositva, kb. 160 oldal.
November közepén jelenik meg, ára 2Q. S.
Dr. Kovács Jenő, Traiskirchen N Ö.
9

~u~k~k~n;rv_

kat. egyesületi élethez.

Minden hÁtre sokszorositot-G
könyv kapható •
Felépítése a

előállitásban

cunka-

következőg

10 perc illemkódex
15 'perc vallás-erkölcsi
40 perc
A kulturelőadás

előadás

kulturelőadás.

kb. 5 heti váltDzatban

ismótló-

dik.
l. hétg ker. szociológia,
2. hétg magyar történelem,

3. hét: vallás és természettudomány,

4. hétg magyar irodalom,
5. hétg magyar müvészet.
Megrendelheiőg Dr. Kovács Jenő,Traiskirchen,

Ára: 10. S.

Csekkszám 96,714.
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N.Ö.

Amikor a Papi Lelkiség mozgalma
otthon
mindinkább fejlődni kezdett P.Hunya Dániel S.J. a
szegedi szeminárium szentéletű spiritualisa elinditotta e másik igen nagy horderejű mozgalmat" A
nyáj a pásztorért. 1I
Ha otthon szükség volt erre, az emigrácio
viharában méginkább életre keliene ezt szintén hivnunk.
Többen, akik otthon ezt ismqrték,mérhe-tetlen áldásai t látták, tapasztal ták. lérték,hogy ismertessük? beszéljünk róla, inditsuk el.
Ismertetőül álljanak itt magának P.Hunyá nak szavaig
II l:Ieglepő jelenség? mennyire nem tudjuk mi
papok papilag gondozni önmagunkat 9
akármennyi
belső ösztönzésűnk volna is egyébként önmagunk gondozására.
A hivek millióit gondozza a magyar katolikus pepság. Tudjuk, hogy az imának e8 a jó lélekkel hozott áldozatnak Istennél nagy hatékonysága
van.
Ugyan mibe kerűlne a hivek figyelmét egyszerűen és szeretettel ráirányitani arra,hogy bizony a ~yájnak a pásztorral szemben is
vannak
lelki kötelezettségei éspedig elsősorban pont
a
pásztor lelkének megsegitésére. Nem kűlönös
~E,
hogy annyira nincsenek tájékozódva a hivek a lelkek pásztorainak korántsem egyszerű és könnyü lelki életéről? Nem indiszkrét fölfedésekre, kibeszélésekre gondolok, hanem csak a figyelem fölkeltésére, pl. egy ilyen megjegyzéssel (hivőnek téve,aki
pont a keresztvizet szedi egy félrelépett papról):
Vajjon sejti-e Ön, hogy mibe kerül a hibátlan papi becsületesség? Tud-e arról, hogy mennyit kell
küzdenie a papnak saját belső világában is,ha Is-
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ten szándékainak és a lelkek javának mindenben eleget akar tenni?! Menn;yit imádkozott és
mennyi
áldozatot hozott már a pap lelkéér-t? Semmi t?Hogy
mer akkor ilyen hangon beszélni ballépéséről? Hiszen talár:> pont Ön is oka annak. Mennyire más beállitásuk lehetne akkor papi hibáknak,bünöknek ,
botrányoknak még jó hivek szemében is. Ma ugyanis
abban a téves hitben élnek,hogy a papnak teljesen
hibátlan, szinte angyali életet kellene élnie
és lehetne is, ha igaz4n akarna. A papi ballépés
tehát valódi botrány számukra és sulyos megszólásra, aztán lelki elfordulásra vezeti őket.E mellett
pedig eszükbe sem jut arra gondolni,hogy bizony
ők is hibásak a pap botlásában. Mert vajjon imádkoztak-e, sokat és buzgón imádkoztak-e
papjuk
szünt életéért? A papi botrány tehát lehetne a jó
hivek számára egyuttal lelkiismeretvizsgálat
és
mea culpa megrenditő alkalma, mert hiszen azt harsogná,hogy nem segitették papjukat nehéz
lelki
so'r sában,

Mit jelentenE) aztán lélektanilag is,dn !n8g
inkább kegyelmileg a papságrag a hivek
ora~ágos
nagy ima - és áldozatbuzgalma a papokértlEzt ma
még képtelenek vag~~nk átlátni. A legtöbb pap még
elméletileg sem látja az ilyen mo sga.Loni horderejét..
Hogy miért nem foglalkoztunk eddig ezzel a
mi szinte egzisztenciális papi kérdésünkkel? - Talán szerénységből? Talán önzetlenségből,hogy t.i.
minden gondunk csak a hivekre irányuljon? talán
saját lelkiségünkkel szemben tanusitott nomtörő
dömségből,értelmetlenségból?Talánrösteltük,hogy
mi papok bizony nagyon rászorulunk a hivek buzg6
kegyelmi támogatására? E kérdéseknél sokkal fontosabb a teendő.Ez azonban olyan lassan lesz még azelmékbe is világossá.A papok szombat jának mozgaImát is csak az utóbbi időben terjesztették el s
ezt sem papok kezdték szorgalmazni. Magam is csak
bizonyos körülményekből kaptam az utóbbi hónapokbanban inditást arra,hogy meg kellene fogalmazni
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a papokért való általánosabb ima - és áldozatmozgalom szellemét, lelkülatét.
Ezzel a kis bejelentő irással azért akartam szolgálni a Főtisztelendő Oltártestvéreknek ,
hogy tájékoztatva legyenek erről az
érdekükben
történő kis akcióról.
Legyen ez a jószándékü akciónk különösképen is a Világ Királynőjének ajánlva!

-.-.- .-

" A Nyáj a Pásztorért"

imakönyvecskéből.

( Szemelvények)
Reggel szentáldozáshoz csatolvag
Uram9áldd meg papjainkat, amikor imádkoznak.
Áldd meg áket,amikor szentmiséjüket bemutatják.
Áldd me5 őket,amikor a gyóntatószékben buzgól~
kodnal<.
Álld meg őket, amikor szentbeszédeiket készitik és elmondják.
Áldd meg őket, amikor keresztelnek.
Álld meg őket, amikor szegényeket és betegeket
látogatnak.
Áldd meg őket, amikor a keresztény házastársakat megáldják.
Áldd meg őket, amikor halottakat temetnek.
Áldd meg őket, amikor hiveikért könyörögnek.
Áldd meg őket, amikor a breviáriumot imádkozzák.
Áldd meg őket, amikor szenvednek.
Áldd meg őket, amikor hálátlanságot tapasztalnak.
.Áldd meg

őket,

és rágalmat
szórnak feléjük.
.Áldd meg őket, amikor vérpadra és börtönbe hUroolják őket.
Áldd meg őket örömben és bánatban.
.Áldd meg őket életben és halálban. Amen.
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amikor

gyűlöletet

Este~ Édes Jézusom, mielőtt nyugodni térnék,

még
egyszer könyörgök minden fölszentelt szolgádért és
azekért is, akik osak most indulnak feléd,akiknek
lelkében még csak most csendül meg egészen halkan
a hivatásnak áldott szava.
Imádkozom a Szentatyáért és az egész Anyaszentegyházért.
Irnádko aom szentéletü papokért és szerzetesekért.
Imádkozom a misszionáriusokért,különösen
azokért,
akik csüggednek, akiket a kétség vagy honvágy gyötör. Imádkozom a bennszülött papságért.
Imádkozom azokért az egyházi akért , akiknek
legna-'
gyobb szükségük van az imádságl'agakik bajban, bünben~ kisértésben,testi-lelki veszedelemben élnok.
Akik lanyhák,közömbösek,pókhálóskodnak,lejtőnállnak.
Imádkozom azokért,akik elégedetlenek,lázadók, magukra hagyotta.k,meghasonlottak,kétségbeesettek.8imitsd meg homlokukat,melegitsd át ujra
szivükot,
önts lolkükbe uj erőt, munkakedvet , hütsd le a lá··
zas fejeket,állitsd talpra a terhük alatt roskadozókat.
ImádkozoD egyházi hivatásokért.
ImádkozoI:1 mindenkiért , aki Feléd indul és százszor
forr6bban a tieidért,akik elhagyni készülnek Téged,
akár lélekben, akár valóságban.
Imádkozom akispapokért.
Imádkozom az áldozópapokért,akik most miséznek,gyóntatnak, áldoztatnak, esketnek,temetnek,prédikálnak, tanitanak, breviáriumoznak.
Imádkozom gyóntatómért és lelkiatyámért,
minden
gyóntató ért és lelkiatyáért.
Imádkozom beteg szolgáidért,a testi betegekért és
azokért, akiknek a lelkük beteg.
Imádkozom az elhunyt papokért és azokért,
akiknek
rövidesen meg kell halnio~.
Imádkozom a tisztitótüzben szenvedő papokért.
Imádkozom az aposztatákért,akik lélekben fordultak
el Tőled és azokért,akik valóságban,külsőleg és szakitottak Veled.LéJY irgalmas hozzájuk,add meg nekik
legalább ha.láluk pillanatában a tökéletes megbánás
végtelen kegyelmét.
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Vas-Gyémánt és aranymisés papjaink.
Folyó évi julius 6-án a székesfehérvári
Papi
Otthonban g
I.P á l i n k á s Antal ny. jobbágyi esperes-plébános Vas m i s e J e t •
2. 13 u c z ká János c.esperes,hevesi plébános
ez év junius 20-án mutatta be a gyémántmiséjó-t a
hevesi templomban.
3. C s u c s István székesfehérvári protonotárius kanonok a Makkos l'Iária kegyhely templomálJan mutatta be gyémántmiséjét julius 20-án.
5. Iii a r c h y Cirill József julius 6-án aranymiséjét mutatta be rákosszentmihályi főpléhánia templomban.
60 F e t z G r J6zsef c. apát,esperes-plébtDos
junius 29-én mondta aranymiséjét Szarvason. Kézvezetője Hamvas Endre csanádi püspök volt.
7. J u n g Benedek ny. bencés plébános,aki hoszszu időn át a győrszentmártoni hivek lelkipásztora
volt, junius 5-én mutatta be aranymiséjét
Pannonhalmán.
4. S i l l e
Ls tván vác -egyházmegyei áldozópap,
püspöki tanácsos, ny. hittanár Szegeden
mutatta
be gyémántmiséjét.
8. V á n d o r 11átyás gödrekereszturi tb. eapar ea-.
plébános augusztus 3-án tartotta aranymiséjét ugyanott.
9. F' i l ó József nagyünnepélyességgel
mutatta
be aranymiséjét, mint romhányi esperes "'plébános
Romhányban aug. IO-én. Kézvezetője Endrey Mihály
püspök volt. A szentmisén résztvett Kovács Vince
segédpüspök is.
IO.P a p p

Kálmán

győri

megyéspüspök arany-

misés.
Papp Kálmán Sopronban született 1886-ban •
Tanulmányai t Győrött végezte és ott
BEentelték
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pappá 1908-ban, julius 29-én. Életpályájának hoszszu szakaszát Sopronban töltötte, mint városplébános. 1933 óta pápai prelátus. 1946 május 3-án nevezte ki dic~őemlékü XII. Pius pápa püspökké.Junius 16-án szentelte föl Mindszenty biboros-hercegprimás Sopronban. Beiktatásakor mondott beszédében hangoztatta, hogy hiven jelmondatához- "Pax
in virtute " békességet kiván és az egyház és ha~a érdekeit kivánja szolgálni.
A megyéspüspök aranymiséjét junius 29-én
mutatta be a győri székesegyházban. A szentbeszédet Legányi Norbert pannonhalmi főapát mondta. A
főpásztor szülővárosában, Sopronban, egykori plébániáján a Szent Mihály p.l ébérrí.a.t.erap l omben julius
6-án mondta jubileumi' miséjét.
Halottaink.
1. R u s z t h y-R u s z t -e k

Károly ny. tanügyi
főtanácsos, egyházmegyei t'őtanfelügyelő április 9én életének 78. évében Kecelen meghalt. A temetési
szertartást Bárd segédpüspök végezte. Temetésén 22
pap vett részt.
2. K o r n i s Gyula az ismert filozófus piarista
atya folyó év április 21-én a székesfehérvári Papi
otthonban elhunyt. 1885-ben született Vácon. 1908ban szentel ték pappá. 19l4-ig gimnáziumi tanár Budapesten, 1920. filozófia tanára a, tud. egyetemen ,
1931 a pedag. tanárok vezetője, 1936. egyetemi rektor.
3. G e r g y e Ipoly volt premontrei csornai prépost, 75 éves korában május 27-én Szombath~lyen elhunyt.
4. P á s z t o r

Endre högyészi esp.-Plebános, 60
éves k~rában május l8-án Szekszáron meghalt.
5. L é b e r Miklós zalamernyei esp-plébános 70
éves korában, május 19-én hunyt el.
6. B. á t o r Gáspár ny. boconádi esp-pléb. életének
6l.papságának 37.évében Egerben meghalt.
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7. J

Ó k u t y Viktor érseki tanáosos, volt hitoktatási felügyelő életének 60. papeágának 30. évében hirtelen meghalt.
8. Dr. N y i t r a i Ferenc, váci egyhm. áldozópap 43. éves korában Cegléden
9. L e h m a y e r Béla, érs. tanáosos, papságának 24. évében Kanadában meghal t.
10. K á r o l y Asztrik Imre oiBzté~cita atya 963
éves korában Békéscsabán hunyt el, Egerben temették junius 18-án.
ll. G o s z t o n y i László ny. zalacsányi plébános 84 éves korában junius 22-én Zalacsányban
meghal t.
12. P a p p Kálmán életének 72. papságának 49.
évében julius l-én meghalt.
13. K o l l m a n n Árpád 71 éves korában Baján elhunyt.
14. p a l o t a i Irén, János aranymisés 78 éves
ko:rában elhunyt.
15. T ó t h Kálmán Ciprián O.S.B. Keszthelyen 50
éves korában meghali julius 29-én.
16. p i v á r c s i István pp. kamarás életének
71. papságának 46. évében 13udapesten elhunyt auz.
12.én.
17. rC e d g yes i- S c h vr a r z Antal 13udapesten aug. 30-án meghalt.
18. T ó t h Imre nyirkászi plébános életének 46.
papságának 22. évében Kisvárdán elhunyt szept.4-én.
19. Dr. ];l a c h e r József Emmanuel O.S.B. életének 62. szerzetességének 46.papságának 39. évében
pannonhalmán szeptember ll-én meghalt.
20. Dr. G e b a u e r Miklós pp. prelátus, pécsi
nagyprépost életének 74. papságának 52.
évében
szeptember 7-én meghalt.
21. F e r y Antal esztergomi egyhm. plébános 41
éves korában szept. l 3-án.
22. S z a l a y László pápasalamoni v. plébános
életének 62. papságának 37. évében, szept, 19-én,
23. Dr. S a l y László pp. prelátus, győri nagy-
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prépost, szept. 15-én váratlanul meghalt. 1881-ben
született, 1903-ban szenielték pappá. 1929-ben gecsei apát,1933-40.szem.rektor Győrben, majd
kanonok. 1936 nyilvános rendkivüli tanár a budapesti Tudományegyetemen. A második vi l ágháboru. után az oroszok elhurcolták Oroszországba és ott hosszu éveket töltött fogságban.
24. H a r s á n y i Frigyes atya szept. 23-én Békéscsabán m8ghalt.
25. B o g n á r L. Pál életének 81. papságának 49évében okt. 3-án
26. p á l v ö l g Y i Ignác kármelita perjel életének 69. papságának 47 évében okt 3-án
27. S i m o n József Sao Paolóban életének 34. szerzetességének (O.S.B.) IO.évében okt.Il-én meghalt.
Az egész katolikus világot mélységes gyász
amikor ez év október 9-én a majdnem 20 éven
dicsőségesen uralkodó Szentatyánkat, XII. Pius
pápát az Ur váratlanul magához szólitotta.
sujtotta~

Összes halottaink nyugodjanak békében.
Lourdesi zarándoklat.
A lOLrrdesi 100 éves jubileum alkalmából a
szeptember 15-17 főünnepeken egy kis magyar csoport
is részt vett Dr.Zágon Jőzsef prelátus vezetésével.
Sajnos a lelkészkedő magyar papság nem tette magáévá a meghirdetett nemes gonlolatot,hogy
nagyobb számú zarondok csoportokat szervezett volna erre az alkalomra,mint tették ezt a többi vasfüggöny mögötti nemzetek papjai.A befejező grandiózus
körmeneten,amelyet Tissorant kardinális,mint pápai
legátus
vezetett, a magyar csoport volt számbelileg a legkisebb a hallgatás egyháza képviselői között. Ennek ellenére mégis a mi szerény csoportúnkat tüntették ki
lelkes tapssal,amerre a körmenet elvonult a sok- sok
tizezret kitevő hivek sorfala közt.
+ + + + +
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Lelkiségre törekvő egyéneknek állandó panasza, hogy nem tudnak imádkozni, hogy mihelyt belekezdenek, meglepik őket a szórakoztató gondola~
tok s azzal vége az áhitatuknak.
Mí ndun t a l an azzal a kéréssel fordulnak 181kivezetőjükhöz, adjon nekik tanácsot, mitévők legyenek, hogy ez az állapot megszünjék. Az pedig
milyen gyógyszert ajánljon nekik~ mikor ő
maga
nincs különb helyzetben mint ők. Szent Alajosról
mo nd j ák , hogy minden ez ór-ako ao t t aág nélkül
tudott imádkozni, azonban ebben a pontban éppoly
kevéssé lehet őt utánozni, mint azokat a szenteket, akiket az elragarltatás fölemelet a földről
és lebegve tartott a levegőben. Ez őnála egészen
rendkiviili kegyelem volt? amilyenne l , még az imádság nagy mestere Szent Terézia sem dicseked hatett. Hiszen ő is minduntalan panaszkodik szórakozottságai miatt.
i1. lelkiembernek tehát nem ellenszer után
kell kutatnia 5 mert az nincs, illetve mondjuk jnkább ugy, hogy nincs olyan? mely minden szórako zottság ellen biztositana
hanem azt kell fontolgatnia, miképen viselkedjék a szórakozottság
közepette.
Előszőr is legyünk tisztában azzal, hogya
szórakozottságnak ogyik oka a mi emberi természetünk. Az érzéki benyomások, melyek öt érzékünkön
át tódulnak, özönlenek naphosszat belénk, elraktározódnak képzelőtehetségünkben. Ott azonban nem
maradnak nyugton, mint valami képtár képei, nem
várják meg, amig odalépünk eléjük, hogy kedvünkre megszemléljük őket, hanem tolakodó módon
ők
maguk rohannak meg bennünket és követelik, hogy
figyeljünk rájuk.
Mi a teendő?
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Helytelenség nekimenni egy legyőzhetet
len ellenségnek 1 feltétlenüllegyőzne minket.
Ha
haragosan fordulunk szembe a szórakozottsággal,osak
elmérgesitjük a helyzetet 1 amennyiben annál
jobban figyelünk rá. Itt nem egyenes támadás, hanem
ügyes taktika van helyén. Szent Terézia azt mondja 1
vegyü~
olybá a dolgot, mintha a szomszéd szobában
hangos terefere és veszekedés folyna. Nem akadályozhatjuk meg, de azt megtehetjük, hogy figyelrnünket szép lassan és óvatosan elforditjuk ettől
a
zajtól. Bár a szórakoztató gondolatokat teljesen
kiirtani nem vagyunk képesek, azért mégis
igen
sokat tehetűnk csökkentésükre. A szemek fékezése,
ki vánoe ságunk e Lnyomáaa , Isten jelenlétének ébrentartása és nem utolsó helyen a sok közös és külön
imádság. Mert hiszen magától értetődik, hogy könynyebben tudja összeszedni a7J elméjét az, aki
a
napnak jelentékeny részét tölti imában, mint az,aki
osupán reggel és este végez belőle valami keveset. képzelete
A kor is sokat számit. Öregembernek a
már nem olyan osapongó, mint az ifjué 1 vagy éppen
a gyermeké. Ez utóbbinál nagy dolog, ha legalább
peToekig tud az imájára odafigyelni.
A szórakozottságunk és lelki s7.árazságnak egy másik gyakori oka a kimerülés. Pater Fáber
felveti a kérdést, honnan van az, hogy a papnak olyan nehez6re esik szentmise után megtartani
azt
az előirt negyedórányi hálaadást s hogy azt olyan
száraz 1 fásult lélekkel végzi. Megadja a kérdésre
a feleletet. A pap hosszas készültet végzett
a
szentmise előtt s magában a Szent oselekményekben
is igyekezett fokozni áhitatát. Ennek következtében kimerült lelki energiája.
Felmerülhet az a kérdés 1vajjon
ven-e
egyáltalában értéke a szórakozott imának? Nem tennék-e jobban, ha abbahagynók és olyan időre halasztanók 1 amikor jobban tudjuk összeszedni az elménket?
Erre a kérdésre a leghatározottabb nemí
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mel kell felelnünk,sőt az egész gondolatot ördögi kisérletnek tartjuk.
Hova jutnánk, ha követnők a gonosznak ilyennemü sugallatai t? A vége az Lennevhogy teljesen felhagynánk az imával. Gondoljunk csak a
breviáriumra. Van-e pap a világon, aki egy officiumot mindvégig szórakozottság nélkül tud elmondani? Ha van, ez bizony ritka kivétel lehet.S igazán nem kellene más,mint hogya szórakozottan
mondott részeket megismételjeg valamelyik elme gyógyintézetben végezné földi pályafutását.
lilivel tehát a szórakozottság annyira ál talános, nekünk pedig ennek ellenére az Ur Jézus
határozott parancsa szerint "szükséges mindég imádkoznunk" s az imát nem szabad abbahagynunk ~
ebből észszerüen azt a következtetést kell levonnunk, hogy még a legszórakozottabban végzett imának is van értéke.
Természetes, hogy csupán az ~k~ratla~ szórakozottságról beszélünk, mert a ~z~n~é~o~ szórakozottság
Isten ollen elkövetétt tiszteletlenség, s mint ilyen bűn.
Szóval, mi csak tegyűk meg a magunkét6imádkozzunk a től unk telhető legtökéletesebb módon,
vagyis igyekozzunk jól imádkozni
de ha nem
sikerül, imádkozzunk csak azért is, a többit pedig bizzuk az Uristenre. - Ha más nem, az ig;yekezotlink és az állhatatosságu.nk mindenesetre tetszeni fog neki • • • •
(S~e~elvény P.Ernő

- A belső várkestély kapuja.)

+ + + + +
+ + +
+
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FÖLHIVÁS

PAPTESTVÉREINKHEZ

Szeretettel kérjük főleg az Ausztrián ki vül élő paptestvéreket, hogy valami szerény ado mánnyal járuljanak hozzá a Magyar Papi F,gység kiadási költségeihez.
A magyar papi Egység mozgalom és
a lap
költségeit legnagyobb részben saját erőnkből kell
f'öd öz.nünk,

Jelenleg 500 paptestvérnek küldjük a lapot,
akik szétszórtan élnek az emiBTáeióban. Bizonyos
azonban, hogy még mindig sokan vannak, akiknek eimét nem tudjuk. Ezért kérjük paptestvéreinket, közöljék azoknak eimét, aikről tudják, hogy mée
a
lap nem jutott el hozzájuk.
]linden paptostvértől szeretettel veszünk papokat érdeklő hireket és esetleg cikkeket.
A következő szám Prohászka jubiláris szám
lesz és még ez évben megjelenik.
Sajnos jelenleg a következő szám kiadására
nincs anyagi fedezet ! S. O. s.
Tisztelettel kérjük cikkiróinkat, hogy
a
gépirással irt cikkeik
1 e h e t ő s é g szeri nt soronként 48 betüből álljanak, mert ily módon könnyebb kiszámitani a cikkek terjedelmét.
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A magyar

katolikus Egyház eseményei

Kállai Gyu,la államminiszter 1958 tavaszán
mondott parlamenti beszédében megjelölte azokat
az e1veket, melyeknek alapján az Egyház és az állam jövőbeni együttmüködését rendezni kell.Ezek~

1/ a "hazafias érzésü","néphez hü", u.n.
békepapok üldöztetésének megszüntetése és rehabilitációja,
2/ a "reakciós" papok kikapcsolása,
3/ fokozott békemunka a régi papi békemozgalom szellemében.
Az elmult hónapok folyamán az állam az erkölcsi és fizikai terror minden eszközét igénybevette, hogy ezeknek az elveknek érvényt szerezzen.
ad 1/ A békepapok rehabili t áo.í.ó ja már
a
tavasz folyamán megkezdődött. Különböző templomigazgatói kinevezések után juniusban Endrey I/Iihály
püspök, speciális delegátus Halász Györgyöt
Budapest-Belvárosába, Mag Bélát Budapest-Terézvi3.ros·-ba és Vitányi Györgyöt Budapest-Szentimrevárosba
nevezte ki plébánosnak. Iiilindhárom nemcsak
Mind-~
szenty kardinális urtól lett felfüggesztvG, hanem
az, Apostoli Szentszék is elmozdi totta és
inhabilissá ny Lvárrí, totta őket plébánosi tisztség betöltésére Budapest teFületén. Ez a kinevezés volt az
elso áttörése a vonatkozó szentszéki rendelkezéseknek.
í

Szeptember első felében a győri aulában is
visszaállt a
forradalom előtti állapot~ Pajtényi László püspöki helynökké, Nedesovszky
János püspöki irodaigazgatóvá lett kinevezve. Mindkettőt 1957 elején a
Szentszék ezen
állásukból
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elmozditotta s inhabilissá nyilvánította ezek ellátására. Kinevezésük tehát érvénytelen, jurisdictot nem gyakorolhatnak.
Ugyanilyen körülmények között Babocsa Endre
Vácott, Vitányi György pedig Esztergomban kapott
irodaigazgatói kinevezést. Visszakerült Budapestre Szécsi Arrta.I s az örökimádás t empLornéban
kapott templomigazgatói beosztást. Ujból feltünt a
láthatáron Balog István is, aki az A. C. érseki
biztosa lett.
A békepapok rehabilitációja még nem fejező
dött be.
Közi8mert 9 hogy az Apostoli Szentszék megtiltotta a magyar papoknak, hogy országgyülési rnandátumot olvállaljaDak s kiköz0s:i.té8sel sujtotta
Beresztóczy I![iklós 9 Horváth Richárd és IEáté János
képviselőket, mert mand á.tumukr-ő I nem mondtak
le.
J':':indhárom u j bóI szerepel t él. nov. 16-i
\7 álasztás listáin s megválasztott képviselőknek tekinthetők" A NLagyar Kurir november l-én közöl te
,
hogy fel:tatalmazást kapott a:nnak publikására, hogy
mindhárman megkapták az illetékes egyházi hatósá goktól az ilyenkcr szükséges egyházi engedélyt.Nyilvánvaló azonban~ hegyakicsikart püspöki engedély,
ha ilyen van, nem érinti a Szentszék ma is fennálló intézkedését, melynek értelmében mindhárom kiköz~sitettnek tekintendő.

ad 2/ Endrey Mihály püspök, esztergomi speciális delegátus nem töltheti be többé hivatalát.He-.
teken át tartó torturák után lemondott. Hogy
mi
volt ennek közvetlen oka, nem tudjuk. Tény azonban,
hogy hosszabb időn át éjjelenként ÁVO-tisztek időz
tek nála, nem engedték aludni, majd Budapestre rendel ték, mig végül is a döntő lépésre került sor. A
'Magyar Kurir jelentette, hogy" A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dr. Endrey Mihály az esztergomi főegy
házmegye különleges delegátusának e tiszte alól va- 11--

ló felmentéséhez
nevezett lemondásának és a
Magyar Püspöki Kar egyetértésének figyelembevételével
hozzájál'ult" • Endrey püspök ur ma
egy kis faluban tel,iesít lelkipásztori szolgálatot.
Szabó Imre püspök Hugyagra kapott lelkipásztori beosztást.
Dr. Gigler KárolY9 Dr. Meszlényi
P~tal?
Dr. Mátrai Gyula esztergomi kanonokokat lemondatták. Dr. Gigler Károly Dunaszentpálon? Dr. Mesz~
lényi Anté;LI SzomorOn Jett h. plébános ~ Dr. ITátrai
Gyula pedig nyugdijba ment. Ugy látszik? hogy utjában voltak az állam jelölt jének a
káptalani
holynök esedékes választásánál.
Papp Kálmán győri plispök is három kanonokot
köztük Dr. Zágon Józsefet
lemondásra
szólitott fel s a lemondást meg sem várva
az
egyszor már elmozdított Pajtényi Lászlót nevezte
ki kanonokká két másik állami jelölttel együtt.
A holyzetre jellemző9 hogyalemondásra kényaz oritett Szász István kanonok helyébe volt káplánja, Varga Imre lett kinevezve.
Ugyanakkor leváltásra került Győrött Somogyi Antal püspöki helynök, Dr. Póka György ircdaigazgató, Böck János spirituális s más u.m. reakciós elemek.
Szombathelyen Dr. Géfin Gyula püspöki hely~
nök, Vácott Korompay Tibor irodaigazgató ?'~yiregy
házán Liki Imre szemináriumi rektor lett az
őr
ségváltás áldozata. Hirek vannak arról is. hogy
Dudás Miklós püspök is nyugalomba ké~zül.
A " reakciós " papok felszámolásához tartozik a szombathelYi püspök ur szeptember elejei
felhivása, melyben névszerinti felsorQlással hazatérésre szólitja fel a külföldre menekült papjait. Amennyiben négy héten belül nem jelentkeznének volt állomáshelyeiken, a divinis felfüggésztetnek. E:asonlóintézkedést tett közzé Klempa
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Kálmán veszprémi helynök is.
ad 3/ A "békemunka " szinte sztachanovista módon folyik. A juliusi stockholm~ békekongresszuson
Mag Béla~ az Opus Pacis ügyvezető igazgatója vett
részt s a kongresszus résztvevőinek üdvrivalgása
kö~epette olvasta fel Grősz érsek ur latinnyelvü
üzenetét. Hazatérését a gyUlések sorozata követte
Budapesten és vidéken s mindenütt "egyhanguan "
állástfoglaltak a stockholmi határozatok mellett.
A békemunka még intenzivebbé tétele érdekében
Beresztóczy l.hklóst az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága főti tkáTává nevezték k i , Mint
ilyen látogatja a.z ország különböző centrumai t
s
szervezi a megyei bizottságokat.
Augusztus 24-én jelent meg a békemozgalom uj lapja g a Katolikus Szó. Kiadja az Országos
Béketanács Kat. Bizottság? Egyenes folytatása a
rosszhirü Kcre8ztnek. A püspöki kar akarata ellenére? egyházi cenzura nélkül jelenik meg.
Ha az ember a békemozgalmi beszámolókat olvassa,
látnia kell? hogy a püspöki kar jószándéku kisér lete~ hO~J az Opus Pacissal a rosszemlékü papi békemozgalmat felgöngyölitse s az elkerülhetetlen
békeakciót saját kezébe vegye? nem sikerült.
~Kár
csak árnyalati különbség van Beresztóczyék mai és
régi munkája között.
A fokozott békemunkához tartozik Grősz
érsek
ur és Hamvas püspök látogatásai a különböző termelőszövetkezetekben és a mezőgazdasági vásáron. JlIi
sem természetesebb ~ hogy ilyen látogatás
során
helyeselni kell a termelőszövetkezet munkáját,mert
mint az érsek ur állitólag mondta
ezek jelentik a jövőt!
A békemunka keretébe tartozik még a
püspöki
karnak választási körlevele~ mely t~rtalmilag mérsékelt s nem kelt rossz benyomást. A kormány nem e- IV -

légedett meg ezzel a körlevélle~,hanem kényszeIitette a püspököket, hogy külön esperesi értekezleteken beszéljék meg a választás sal kapcsolatos
egyházi teendőket. Ezt annál inkább kivánják,mert
nemcsak az országgyülési választásokon szerepelnek papi jelöltek,hanem a megyei és községi tanácsok jelöltjei is részben papokból kerülnek ki~
Ez megfelel a békemozgalom jel szavának g magyar
pap nem élhet politikamentes életet!
A vázolt magyarországi események nagyon
egyszerüen hangzanak a mi nyugodt környezetünkben.
TIe hogy e hirek mögött mennyi lelkiismeretfurda lás, mennyi szenvedés, kétség, önvád huzódik meg,
arról fogalmunk nincsen. Ne gondoljuk, hogy püspökeink, papjaink óriási többsége nem látja,hogy
a dolgok menete egyházi rendeletekbe ütközik,hogy
valami nincsen rendjén, hogy veszedelmes lejtőre
jutott a magyar Egyház. 'I'ávo I legyen tőlünk annak
feltételezése is, mintha akár lelkiismeretességükben, akár egyházhüségükben volna valami baj.
A
nyers erőszakkal, a kiméletlen, irgalmatlan
gonoszsággal állnak szemben~ mely nem ismer sem Istent, sen embert, sem igazságot, sem tiszteletet o
Püspökeink, papjaink ki vannak szolgáltatva a legbrutálisabb önkénynek. Nincs módjuk sem védekezésre? sem a hazugságok korrigálására. Csak
őszinte
együttérzéssel, nem szünő imádsággal gondoljunk 1'6,juk~ hogy annyi megaláztatás, gyötrelem, közepette össze ne roppanjanak.
A sötét képet, melyet a magyar egyházi
helyzetrál v~oltunk? itt-ott egy
örvendetesebb
hir is szépiti.
Ilyenek
Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök
visszatérhetett Székesfehérvárra, ahol átvette régi plébániáját.
A szemináriumi konkurzusok aránylag
jó
eredménnyel z árultak.
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A hitoktatás is némileg javult. A Hagyar Kurir sz;erint Nagy-Budapest területén 162 hitoktató látja el a hittantanitást.
l1egjelent. a Szent István Társulat kiadásában az uj ~'[AGYAR MISSZ.ÁLÉ. Napvilágot
látott
néhány kateki~mus és egy szépirodalmi kQnyvg
Magyar Katolikus Elbeszélők eimen.
Kovács Sándor szombathelyi püspök müté~
teken esett át. ~ár-már halálával s~ámoltak. A legujabb hirek szerint jobban van s már fel tud kelni.
Mint érdekes jelenséget emlitem
meg,
hogyavasfüggöny mögött egyedül a magyar egyházügyi hivatal fejezte ki részvétét XII Pius pápa halála alkalmából. A részvéttáviratot Grősz érsek urhoz intézt6k.
A legnagyobb vigasz egyszerü népünknek
változatlan jámborsága, buzgósága. Szeptember folyamán a ~ária-kegyhelyek az idén is a zarándokok ezreit fogadták, ahol éjjel-nappa~ folytak a szentmisék,
gyóntatások. Szeretnők hinni, hogy az egyszerü hivő nép mog tudja különböztetni az Egyház igazi
gondolatait azoktól a megnyi1vánu1á~októ19 melyekre ellenségei kényszeritik.
Szándékosan hagytam utolsó hirnek a
magyar Egyház számára 1959 december 31-ig meghosszabbitott rendkivüli államsegély megadását.
Papjain.k
sem Lhe tnek anyagiak nélkül s örülnünk kell,ha sorsuk e téren némileg biztositva van. De ebbe az örömbe az a keserű v2.lóság vegyül, hogy többek között ez
is egy eszköz, mellyel az Egyházat béklyóba verik s
melynek fejében olyan dolgokat kérnek, melyek
nec
mérhetők fel pénzzel.
é

KRÓNIKÁS.
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Isten akaratának alázatos elfogadása
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Amikor Tisserant biborosdékán megkérdezte Roncalli biborost ? hogy elfogadja-e a vála.;3ztástg Acceptaaneelectionem de Te canonica factam ín Summum Pontificem? ? az ujjonan megválasztott pápa ezt az alázatos választ ad t a s
;lAudiens verba tua tremens factus sum ego
et tíD80. Ea? quae seio de mea paupertate et vilitato. sufficiunt ad mea,-rn confusjonern. Sed cum
vi d oarn in vctis Fr a t r-um meo.rum Eminentissirno:Plm
SanctaE: Romanae Ecclesiae Card:i.nalium signurp voluntatis Dei) accepto electionem ab ipsis fe.ctam
et caput meum et dor-sum meum inclino ad ca.I í.cem
amalitudinis et Jd patientiam Crucis. In scllemni t a t e Christj. Regis cantavimus omnes l Dorní nus jndex noster~ Dominus legifer noster, Dominus Rex
no s t er ,
- Ipse salvabit nos. l!
c
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Főtisztelendő

Oltártestvér!

hnennyire a külföldön megjelenő magyar katolikus
sajtót ismerem 9 a Kis Pajti-n kivül más kimondottan
k a t o l i k u s és a magyarságunkkal foglalkozó
g y e r m e k u j s á g nincsen(de lehet,hogy té ved ek ) •

Ha tehát a magyar katolikus családok, akik Főtisz
lelkipásztorkodása alatt élnek, gyermekeik részére ilyen katolikus lapot igényelnének,akkor a Vasárnapi Levél mellókletenként megjelenő
gyermekrovatot mint önálló ujságot 40 oldalra bővi
teném ki és azt csekély 10 UScent önköltségi áron
bocsájtanám Főtisztelendőséged rendelkezésére.
Akibővitett gyermeklapot rajzokkal,rejtvénnyel
stb. látnám el.
I,'~i vel nem áll rendelkezésemre tőke, igy egyer..lőre
csakis sokszorositva tudnám kiadni.
A lapra vonatkoz6 n.b.észrevételeit, elgondolásait mindenkor hálás köszönettel veszem.
telend~séged

Kérem azért Főtisztelendőségedet? ha ugy gondolja, hogy hivei körében ezen szerény kUlsejü, de annál értékesebb tartalommal biro gyermekujságot
terjds~teni tudná, akkor kérem sziveskedjék ezen
felhivásomra mielőbb válaszolni és egyben jelezni,
hány példányra volna s7.üksége.
Számomra ez nem üzleti vállalkozás,hanem a
katolikus és magyarügy szolgálata.
Fáradságát elöre köszönve
oltártestvéri szeretettel köszönti
P.Dittrich Imre C.op.
karintiai ma~rar főlelkész
A V.L. és a M.P.E.kiadéja
k~agenfurt, Auer v.Welsbachstr 15. Karnten,Austria

