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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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hogy a katolikus egyház ilyen önbírálatot gyakoroljon, és hogy párbeszédet
kezdjen a többi keresztény közösséggel és a mai vi lággal. Eltún t a régi túl
zott öntudatosság, amely akadályozta a beszélgetést a többi keresztény kö
zösséggel. Külsóségekben is meglátszik a változás . A lat in mise a sok cere
móniával , amelyen a hiv ők hallgatagon vettek részt anélkül , hogy valamit is
megértettek volna , igazi közösségi istentiszteletté vált, amely az evangélikus
egyház istentiszteletét is felülmúlja világos érthetóségével.

A domonkos Ellert Dahi a katollkus egyház és a többi felekezet viszonyá 
ról ír , és azt a megjegyzést tesz i : a katolikus egyház mindinkább arra a
meggyózódésre jut, hogy tulajdonképpen több híve van, mint papíron. Az
evangélikus püspök ebben a megjegyzésben annak a lehetóségét lát ja, hogy
a katolikusok és az evangélikusok mindjobban e g y keresztény közösséget
kezdenek alkotni .

lJsszefoglalva: alkalmasnak találja a könyvet arra, hogy beszélgetést kezd
jünk egymással. Igaz, nehéz megmondani , mikor fognak a feszültségek fel
oldódni, mert - mondja - a katolikus egyháznak a pápa csalatkozhatatlan
ságának dogmája nagyon szűk határokat szabott ahhoz, hogy belássa saját
tévedéseit és más keresztény érté keket is elismerjen . A II. vatikáni zsinat
határozatai sem tudták ezt a dilemmát megoldani.

2. t973 októberében Norvégia belpolitikai életét az az érdekes esemény
lepte meg, hogy katolikus vallású országgyűlési képviseló, Lars Roar Langsiet.
vezetóje lett a parlament vallás- és közoktatásügyi bizottságának. Már az is
érdekes , hogy egy katolikus politikus képvise ló lehet a luteránus Norvégiá
ban. De elnökké választása bombaként hatott. Az Aftenposten ezt írja erról
október 19-én: . Norvégia az elsó és egyetlen luteránus államvallású ország,
ahol egy katolikus a parlament Egyházi Bizottságának az elnöke lett:

Az újság megkérdezte a luteránus egyház több kimagasló személyeségét,
mi a véleménye err ől, Mindegyik helyeslóen nyilatkozott. Dr. Kaare Stöy len
oslói püspök ezt mondta : .Mi örülünk ennek és hálásak vagyunk érte, hogy
ebben az esetben egy jó katolikusró\ van sz ó, aki biztosan lojáli s lesz az
egyházi kérdésekkel szemben : Per Voksö, az egyháztanács vezetóje eli s
meréssel nyilatkozott Langsiet személyéról. Persze furcsa helyzet, hogy a
luteránus egyház törvényeit kidolgozó bizottság egy katolikus elnökletével
működik , de ez a probléma a norvég törvényekból adódik.

3. Néhány hónap óta egy fiatal norvég luteránus orvosnó a domonkos
nővérek kolostorában él Lundenben, Oslo mellett. Dr. Eva Dahi néhány éves
orvosi gyakorlat után határozta el magát arra, hogy domonkos lesz, anélkü l.
hogy katolikussá lenne . Fel akarja hívni luteránus barátai figyeimét arra , hogy
egyházukban a kontemplatív tradíció hiányzik, ezért máshol kell keres nie ,
mert ez hozzátartozik az igazi kereszténységhez.

Helyzete egyházjogi lag nincs t isztázva, ó ezt kísérletnek tervezte. A ko
lostor vezetósége megengedte ezt a kísérletet abban a reményben. hogy a
n ővérek befogadják maguk közé, és ó is megküzd a nehézségekkel emberi és
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vallási téren . Részt vesz minden közös imán, de a szentségekhez nem [árul
hat. Kisérletével rneq akarja mutatni , milyen értelmetlen a szakadás a két
egyház között. Az Aftenposten 1973 októberében részletes beszámolót hozott
erról az érdekes kísérletról.

Szentiványi Dezsó, Oslo

NAGY JANOS PLI:BÁNOS LEVELE PAPTÁRSÁHOZ xsr NAPPAL HALÁLA ELOTT

I:nrám a csütörtök éjszakai virrasztás igen jó hatással van fiz ikailag is. A héten
komoly betegségen mentem keresztül. Hétfőn hajnalban 1/2 4·kor majdnem rneqful
ladtam . Kedden éjszaka hasonlóan rosszul voltam. A providentia divina az egyik jó
katolikus főorvost inspi rálja, hogy jó gyógyszerekkel lásson el. Ezekkel átsegít a jó
lsten kríziseken.

A csütörtök éjszakától féltem . Egyáltalán f ölébredek-e? 10 ó 40 p-kor sikerült f öl
kelnI. Rosszul éreztem magamat. De a azokott módon megkezdtem az Úr Jézus vl
gasztalását. Aki vállalta értünk a vérrel verejtékes éjszakát. Imádom Vele a Szenthá
romságot - hálálkodom - dicsőítem - engesztelern - tiszta istenszeretetemet föl .
indítom - mindent Reá bízok. A paptestvérekért könyörgök , - most főképpen .. .
/ itt egy kilépett kurzustársuk nevét említi /: lehet, hogy a fuldoklásl fájdalmat is
őérte kaptam. Szentséges Atyánkkal. Püspök Atyánkkal, vezeklő papjainkkal egye·
sülve , Feszületemmel áldást adok éjfélkor.

Lefekszem . Rákapcsolják az Erőmü reszelését. Zúg a táj . Betegen rábfzom rnaqa
mat Jézussal a Szentháromságra, megkezdem a fájdalmas rózsafüzért, egyszer elal
szom. 4 h 10 p-kor zörög az órám. Megyek át a Legszentebb elé, hangosan imád
kozom a Domine Jesu Redemptor noster-t . . .

A papi karakterben megpecsételést kaptunk Krisztussal az örök papi szövetséq
ben. A szokott módon kezdem a keresztutat Szentséges Atyánkkal, Püspökeinkkel ,
vezeklő papjainkkai . .. Hála Megváltónknak . . . Valóban lsten Fia vagy .Krlsz-
tus embersége a Logoszban nyerte nem járulékos, de álIagi fölszentelését a pap-
ságra választott ember a papszentelésben jut Krisztussal , a Pappal t itokzatos egyesü-
lésre és hasonulás ra ' Hála Konszekráclónkért - coelestia dona multiplicet . . .
Deus Pater omnipotens Igen, ezzel a kéréssel borultunk arcra a Mindenszentek
védnökségével . . . Leborulunk a Megfeszített előtt, hogya mi consummatumunk
Vele egyesülve sikerüljön.

Atváltozottan mutatom be Jézussal Áldozatunkat. Meggyógyultam? Nagy rnért ék
benl Fő, hogy tudok dolgozni!

lsten .mlnden vigasztalás Istene' (Sz. Pál) . Imádkozunk, hogy minden paptestvér
Nála keressen vigasztalást.

Mindennap sokszor találkozunk imáinkban mi élők, de elköltözött Paptestvére inkkel
is állandó kapcsolatunk van. Várom válaszodl Sokat írjál.

Testvéri szeretettel ölel

Visonta , 1974.11.15 .

LEVI:L A BRAZIL OSERDOBOL

János

Otödlk éve élek az őserdőben . Itt elfogadtunk egy óriási missz iós plébániát és ala
pltottunk egy szemináriumot, tekintettel arra, hogy 25 éves hatalmas saopaulói glmná·
zlumunk nem ad hivatást.

I. A szeminárium készen van. Már csak a kápolna hiányzik . A jó lsten mindig a
végére marad, de ha ő is úgy akarja, akkor a közeljövőben ezt ls elkezdjük . I:s ez
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