
ben testvérekké lsten előtt. Ennek erejében állunk ott együtt lsten előtt . ..
és visszük magunkkal közösségünkbe az emberiséget. Akarunk másokért
imádkozni. de főleg másokkal együtt imádkozni : öröm. fájdalom . dícséret.
panasz tar tso n mind lsten fe lé. s nemcsak a magam életében. Ezért tud ato
san magam mal viszek az életembe mindenkit . Ez olykor nagyon nyugtalan ító
és izgató lehet. mert ez a .mindenki' egyáltalán nem olyan elvont fogalom ,
mi nt látszik; de éppen ezér t csupa szellem és élet:

Persze. ahogyan lzaiá s nővér rnond]a , .a szerzetesi ruhával nem vesszük
fö l az életszentséqet " , és bizonyos. hogya Megfeszí tett növére i kiveszik a
maguk részét a f izikai és le lki szenvedésekből is . Ezeken át kell kiküzdeniök
az Atyának és a te stvéreknek mondott végleges .igen "-t . I:s így lesz él etük
bizonyság : . A Kereszt által öröm jött a világba:

S. M.

Kt:T MAGYAR PIJSPOK EMLt:KEZETE

Dr. Schlauch Lőrinc bíboros. nagyváradi püspök Újaradon született 1824.
márc .24-én. 150 éve. sokgyermekes családból. I:desapja építész volt. Gimná
ziumi tanulmányait Aradon és Szegeden végezte . Mint papnövendék a köz
ponti szeml náriumba kerül. 1847.ápr .3·án szentelik pappá . Egyideig káplán .
A szabadságharc öt is lelkes ít i. Az ü l dözés e ktő l a gyakori áthelyezések men
tik meg valahogy. 1851-ben Temesvárott teológiai tanár. Fényes szónoki ké
pess ége mind közism ertebbé teszi. A kor legégetőbb kérdéseit élesen rneq
vil ágító bes zéde i mindi g eseményszámba mennek. Már mint kanonok mondja
1872-ben. Szent István ünnepén. Buda várában országszerte híressé vált
beszéd ét. Azok szerint az I d ő sebb v áradlak szerlnt. akik még hallgatták. el ő 

adása. hangja nyugodt. inkáb b pátosz nélkül i vol t . de a tömeget mindig rnaq á
val ragadta és leb ilincselte.

1873-ban szatmári püspök lesz. Ipolyi Arnold halála után . 1887-ben pedig
a várad i püspöki szék et foglalja el. 1893-ban kapja meg a bíborosi kalapot.
Szatmáron és Váradon egya ránt számos iskolát alapít. alapítványt tesz és
lelkészségeket szervez. A debreceni piarista algimnáziumot fögimnáziummá
fej leszti . és megtelepíti itt a M iasszonyunkról nevezett iskolanőv éreket. Ez
az iskola ma is m ű k öd ö katolikus iskolája az országnak. A budapesti Jézus
Szíve és kármelita templom ért ékes orgonája szintén az ő ajándéka. Szent
László nyolc százados emlékünnepe alkalmából ő kész ítteti az 1892·ben lelép
lezett Sz. László-szebrot. amely ma is áll a székesegyház előtt Nagyváradon .
és a szent ereklyéjének 10 OOO Ft-os költséggel gyönyörú hermát adományoz.
A püsp öki palota körüli hatalmas telekből sokat átenged a város fejlesztésé
re . A várad lak kedvelt pihenőhelye ma is a szép Schlauch-t ér.

A temesvári temetőben a magaépíttette sz ép kápolnába helyezték örök
nyugovóra 1902.jún .12-én bekövetkezett halála után. Fehér márvány mauzo-
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leumban nyugszik. De minden síremléknél szebben ragyogtatja nevét az
Egyház érdekében kifejtett munkássága.

Dr. Glattfelder Gyula érsek, csanádi püspök születésének századik év
fordulóját március 18-án ünnepelték Szegeden . A Fogadalmi templomban Ijjas
József kalocsai érsekkel és Udvardy József püspökkel a váradi. csanádi és
kalocsai egyházmegyéből kb. 70 pap koncelebrált. A szentmise szónoka Ud
vardy püspök volt. Utána a szemináriumban volt ünnepi megemlékezés.

Fővárosi nagyiparos családból született. Már mint fiatal pap kiváló szö
noknak bizonyul. és az egyetemen akkor felállított egyházszónoklati katedrát ő
kapja meg elsőként. Itt kezdeményezi szinte semmiből a Szent Imre-kollégiu
mot az egyetemi ifjúság részére. A budai és pesti kollégium után Szegeden
és Sopronban is létesült. E kollégiumokból kerülnek ki az ország legjobb
érteimiségei.

Fiatalon. 37 éves korában lesz csanádi püspök Temesvár székhellyel. Mi
kor az első háború után Temesvárt el kell hagynia, Szegedre jön . Itt rneq
szervezi a csanádi püspökséget Szeged székhellyel. Szeged érkezésével nagy
fejlődésnek indul. Felépül a Fogadalmi templom, a püspöki palota. a szemI
nárium, amelyben öt egyházmegye növendékei tanulnak. Fölkarolja P. Hunya
nagyszerű kezdeményezését, a .Papl Lelkiség" c. kiadványt. Nehéz felsorolni
sok alkotását. de kiemelkedők még az új tanítóképző, az ipari tanulóotthon.

Mikor a pápa kalocsai érseknek nevezi ki, megrendült egészsége miatt
már nem foglalja el ezt a hivatalt. De kiad ez alkalomból egy körlevelet.
amely szinte lelki végrendelete. Ebben ezt köti papjai és hívei lelkére:
.lsten országáért imádkozni , apostoli tevékenységet klfejtenl, szüntelenül jót
tenni legyen életünk hármas aranyszabálya: Teste a Fogadalmi templom
kriptájában nyugszik.

IJKUMENIKUS JELENS~GEK NORV~G1A NYILVÁNOS ~LET~BEN

Az utóbbi hónapokban több érdekes esemény történt Norvégia nyilvános
életében. amelyek bizonyos értelemben ökumenikus megnyilvánulásnak nevez
hetők, jóllehet azok. aki ktől kllndultak, nem annak tervezték őket.

1. 1973 végén egy könyv jelent meg Osl öban. amelyben néhány Norvégia
nyilvános életében szerepet játszó katolikus személyiség a katolikus Egyház
ban végbement változásokról írt a II. vatikáni zsinat következményeként. A
könyv címe: Kirke i oppbrudd. Essays. St. Olav Forlag , 1973. Magyarul: A
megváltozott Egyház. Erről a könyvről a frederikstadi evangélikus püspök, Per
Lönnlng, a legnagyobb oslói újságban, az Aftenpostenben ismertetést írt.
Nagyon jellemzőek az egyes cikkekhez fűzött megjegyzései. Ezekből álljon
Itt néhány:

A bevezetésben azt írja a püspök, hogy az újítások a katolikus egyházban
egészen váratlanul jöttek. Egyetlen józan megfigyelő sem gondolta volna.
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