
mondotta, hogy hallotta egyszer egy öt perces beszédét, s az a magyar
széppróza remekel közé tart ozik) , következetes minde n esti szents égláto
gatása kápolnájában, az egyházért elégő buzgóság ötvöződik benne.

Megtanultuk csodálni a püspököt. A népe gondját magára vállaló pászto r
felelősségével élte sokszor magányos életét. (Illyés Gyula szerint Itt ő a
fáklya .) Papjainak ha kell. atyja. ha kell, védője, ha kell, barátja, ha kell,
tanácsadója, küzd őt ársa , Keménykezú főpap, de nagylelkúen megbocsátó atya.
Es a zsinat után megtanultuk csodálni azt is, hogyan lett a kemény kézzel
kormányzó főpásztorból szolgáló püspök, minden papja gondját jósággal. meg
értően magára vevő atya.

Bérmakörútjain láttunk fiata lokat és öregeket, egyszerú és tanult em
bereket, katolikusokat és nem katolikusokat sírni az örömtől. hogy láthatták.
Láttuk az anyákat, amint feléje tartják gyermekeiket. és ő jóságos mosollyal
megáldotta őket. Nyomában szinte foghatóvá vált a Lélek-járás. Túl a het
venen végigjárta mintegy félmillió hlvöt számláló hatalmas egyházmegyéjét.
Mindenütt kitörő lelkesedéssel fogadták. Kedves volt, mikor kért ék, hogy
tíz, húsz év múlva is jöjjön újra . Mosolyogva mondogatta: a Gondvi selésnek
ne szabjunk határt.

Július 6-án Körösbányán, az erdélyi ferences lelkiség egyik csendes köz
pontjában mondta el aranymiséjét. Ot kurzustársa koncelebrált. Együtt végez
ték hetes lelkigyakorlatukat is . Az aranymise minden külsö ünnepsé g nélkül
folyt le, csak belső , lelki számvetés és hálaadás volt . Az egyházmegy e papja i
Imacsokrokkal , szentmisékkel, sok apró megemlékezéssel kedvesked tek püs
pök atyjuknak.

lmádkozzunk érte. Népének még szüksége van rá. Ha az lsten nagyon
kegyes lesz hozzánk, talán még élteti köztünk. Mert jó tudni az apró dombok
nak, hogy nagy hegy árnyék ában húzódnak meg. Jó tudni, hogy kis és nagy
bajainkat van aki érző szíwel meghallgatja . Jó tudni, hogy gondjainkat értő

kézzel van aki kibogozza. Jó tudni, hogy van egy pászto r, aki re nyugodtan
rábízhatjuk magunkat.

S ha van kérés, amely nagyon őszintén, nagyon lélekből fakadón száll az
Úr felé, akkor a mienk az: .JÓ atyánkért esdeklünk, tartsd meg lsten őt

nekünk!"
P.

PAPI JUBILEUMOK

Vasmisék
Klivén yi Lajos prépost, ny. plébános jún. 30-án ünnepel te Battonyá n pap

pászentelésének 65. évfordulóját. Udvardy József püspök vo lt kézvezetője és
szónoka. Egykori káplánjai és a környék papjai szeretettel vették körül a
még mindig jó erőben lévő [ubllánst, Az általa szinte székesegyházi rn éret
ben kibővített templomot szépen megtöltötték a hívek, akiknek több mint
két évtizede volt lelkipásztora.

90



Msgr. Dr. Pfeiffer Miklós pápai prelátus, a külföld i magyar papok nép
szerú . Miklós b ácslla" , aug. 2G-án a svájci Fribourgban tartotta te ljes csend
ben vasmiséjét. Még mindig fiatalokat megszégyen ítő buzgósággal lelkIpász
torkodik a környező magyarok között. Az elmúlt évben pl. 10 k ül önb öz ő

helyen 36 misét tartott a magyar híveknek, és több mint 500 lelkipásztori
levelet írt.

Gyémántmisék

Dr. Korének József jún. 29-én a budapesti Szent Anna plébániatemp lom
ban. Mohácsy Gyula, a templom plébánosa mondott beszédet, egyben felol
vasta a Szentatya áldását és Lékai László püspök üdvözlő sorait.

Kiss Péter c. prépost a kúnszentmártoni templomban. Katona István gyön
gyösi apátp lébános méltatta a 83 éves jubiláns . gyémántba foqlalt" éveit.
Bánk József érsek meleg sorokkal köszöntötte az ünnepeltet.

Horváth Alajo s c. apát, nagyprépost júl. 16-án kalocsai főszékesegyház

ban 3 aranymiséssel és 3 ezüstmls éssel együtt.

Aranym isék

Dr. Szabó Imre esztergomi segédpüspök jún. 25-én az Egyetemi templom
ban. Az egyházmegye irányítása mellett 30 évig volt Krisztinaváros plébánosa
is. Az aranymisén megjelent a püspöki kar számos tagja . Evangélium után
felolvasták VI. Pál pápa sajátkezú lati n levelét. ljjas József kalocsai érsek
mondott beszédet. A szentmisét rövid fogadás követte.
Július 7-én tartották aranymiséjüket:

Uhl Antal baranyaszentgyörgyi prépostplébános nagy hivősereg jelenlétében.
A Szentatya Villot bíboros útj án küldött 49 szavas üdvözlőtávi ratot. A szent
beszédet Nagy Béla prépost mondotta. Utána a fogadáson dr . Schweitzer
József pécsi főrabbi is köszöntötte az ünnepeltet, aki annak idején a párizsi
magyar misszió vezetőjeként sokat tett az üldözöttekért.

Bausz István tb. kanonok a soproni Sz. György-templomban. Szónoka
Huchthausen Lajos veszprémi prépostkanonok volt.

Nimród Ferenc San Franciscóban (USA). Jaszovszky József méltatta a ju
bllá ns küzdelmes életét. Múködött a háború után Uruguayban, Ausztráliában
és az USA több helyén. O alapította a sanfranciscói Szent István Házat.
Mint fiz lka-kémiatanár is eredményes munkát végzett, és irodalmi téren ls
múködik.

Rácz István tb. kanonok, szolnoki esperesplébános júl. 13-án volt arany
misés. Szolnokon, Zentán - ahol újmiséjét bemutatta - és Adán is meg
ünnepelte ezt.

Tóth Ferenc tb . kanonok, soltvadkerti plébános, Cserháti Gergely érseki
tanácsos , ny. plébános és Giirtner János érseki tanácsos, ny. plébános júl.
16-án Kalocsán közösen mutatta be aranymiséjét.

Szvetits Viktor sarkadi plébános júl. 28-án Sarkadon.
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