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A TESTET SÚLYA HÚZZA A MAGA HELYÉRE ...
A TÚZ FÖLFELÉ IGYEKSZIK, A KŐ LEFELE.;
SÚLYUK TERELI ŐKET, HELYÜKET KERESIK ...
AMI ROSSZ HELYEN VAN, NYUGTALAN,
AMI HELYÉRE KERÜL, MEGNYUGSZIK.
AZ ÉN SÚLYOM A SZERETETEM, AZ TEREL, AMERRE TEREL.
A TE AJÁNDÉKOD, URAM, HOGY MEGGYULLADUNK ÉS FÖlRAGADTATUNK;
LÁNGBA BORULUNK ÉS MÁR SEMMI SEM TARTÓZTATHAT

(SZENT ÁGOSTON)

Ismertük-e őt? Ismerheti-e egyik ember a másikat? Megismerhetjük-e vala
ha is önmagunkat? És Istent, aki anyánk méhétől, a teremtés kezdetétől,

örök szeretetével szeret mindnyájunkat? Megismerhetjük-e Istent?
Lelkipásztorként egy emberöltőn át százak, ezrek, azután az ország leg

főbb pásztoraként százezrek hallgatták személyesen is szavát, figyelték jel
legzetes hanghordczását, derültek humorán, okultak intelmein; arcát, gesz
tusait milliók láthatták képen, filmen, televízióban.

Az elmúlt évtizedben az ő kezében formálódott a magyar Egyház olyanná,
amilyen. Nem túlzás: vele új korszak kezdődött Egyházunk s ezzel talán or
szágunk történetében is. Tetteit, müveit, intézkedéseit sokan dicsérték. kö
szönték, ünnepelték, de jónéhányan bírálták is határainkon innen s túl. Alak
ja és sorsa jelképévé lett mai magyar Egyházunknak. A bíbornak nemcsak
méltóságát hordozta, hanem terhét is. •

Éppen két esztendeje írta lapunkban: "Az egyház útja a húsvéttól az esz
katonig, a végső beteljesülésig vezet a történelem évezredein át. Már birto
kolja Isten legnagyobb ajándékát, Krisztust, már a lelkében él az Atyának és
a Fiúnak a Lelke, de még nem érte el teljességét: a Léleknek még csak a »fog
lalóját«, a »zsengéit« hordozza. Minden kornak és minden embernek a maga
emberi életébe kell befogadnia ezt azisteni életet, kihordania, világra szül
nie és fölnevelnie azt, hogy az isteni mag kikelhessen az emberi történelem
szántóföldjében."

Nevét, munkásságát minden magyar ismerte. Alakja tovább él emlékeze
tünkben és minket is túlél műveiben. Legbelső lényét mégis csak a minden
titkok Ura ismerhette igazán és tehette teljessé. Halálával az ő számára meg
szünt a "még nem" várakozása, s megkezdődött a "már" beteljesedése. A
"még nem" vándoregyházának tagjai reménykedő hittel valljuk, hogy már
színröl színre láthatja azt,' akit élete Urának vallott, s benne megláthatta,
megtalálhatta átIényegült, igazi, immár örök-boldog önmagát is.

NYUGODJÉK AZ Ő BÉKÉJÉBEN!


