
APUD SAHCTUM PETRUM VIGILEMUS
IRTA: FAULHABER BIBOROS, MÜNCHENI ÉRSEK

Abból az országból köszöntöm a «Vigilia» olvasóit és barátait, ahonnan

Szent István király Gizella királynlSt, Szent Imre anyját hitvestársul hazájába

vezette. Abból a székesegyházból küldöm áldásomat katolikus magyar test

véreink újraéledő szellemi mozgalmára, amelynek sírkamrájában magyar föld

öleli körül Harmadik Lajos bajor király koporsóját. Lelkem hűségesen lSrzi az

1930 augusztusában, Budapesten tartott eucharisztikus ünnepi nagygyűlés

felejthetetlen emlékét, ahol a különböző nyelvű népek fáklyáikat meggyujtot

ták és k ö z ö s nyelven énekelték a <Nenite adoremuse-t, Ezt az üdvözletet a mi

felejthetetlen székesfehérvári püspökünknek, Prohászkának hűséges emléke

zetében küldöm, akinek apostoli irásai ma is tovább élnek és hatnak és Serédi

biboros lSeminenciájának, Esztergom hercegprimásának mélységes tiszteleté

ben, akinek tekintélye a kánoni jog terén világszerte ismert.

Micsoda nagyszerűség lakozik a n é p e k e t á t ö l e l ő E g Yh á z

e g y s é g é b e n I Az egyes népek szabadon fejlesszék nemzeti egyéniségüket,

fáradozzanak népük gazdasági boldogulásáért és kultúrális haladásáért. De ne

felejtsék el a kűlönböző népek, hogy ugyanaz az Isten, aki napjának sugarát

egyformán ömleszti valamennyi országra, a népek egymásközötti életében is

igazságosságra és emberiességre, méltányosságra és kölcsönös bizalomra köte

lez. Az Egyház őrködik a h i t e g y s é g e fölött és minden nép számára hir

deti: Közös ősatya leszármazottjai vagytok, ugyanannak a Megváltónak drága

vére árán születtetek újra Isten gyermekeivé, a mindnyájunkra közös Evangé

lium iskolájába és a megváltottak közösségébe hivattatok el. Ugyanaz az egy

házi alkotmány és ugyanaz az egyházi jog von benneteket egyetlen szellemi

közösségbe, amig köröskörül a népek állami és szociális, gazdasági és tudo

mányos rendszerei és alkotmányai forgandók és változók. Az Egyház egysége

a f ő p á s z t o r e g y s é g é b e n testesül meg. Századunkat nehéz fellegek

árnyékolják be. De e g y halvány sugárnak minden jajszót el kell némitania

s minden kétségbeesést el kell oszlatnia. XI. Pius pápánknak, mindnyájunk

közös Szentatyjának dicsőséges és gondviselésszerű uralmára gondolok, akinek

világotátfogó körlevelei minden művelt katolikus könyvtárában ott kellene

hogy álljanak. Ha visszagondolunk azokra a szomorú időkre, amikor ellen.
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pápák léptek fel és a püspökök megoszlottak Rómához való állásukban, hálát

kell adnunk Istennek, hogy ma az egész püspöki kar egységesen hajol meg

az Egyház feje előtt. Az Egyház egysége a l i t u r g i a e g y s é g é b e n is

megnyilvánul. Az Egyház hierarchiájában valamennyi nép szentjei helyet kap

nak, Magyarországi Szent Erzsébet ott áll Szent Bonifác, a németség apostola

mellett és az Ur asztala köré a világ minden népének és rendjének tagjai oda

sorakoznak, mint a testvérek az atya házában. Uralkodjék bár a népek életé

ben a legbábelibb nyelvzavar, az Egyház liturgiájában ugyanaköré a kereszt

köré, ugyanaköré az evangélium köré és ugyanaköré az oltár köré gyülekezve

az Egyháznak ugyanazt az egy változatlan liturgiai nyelvét beszélik mind

nyájan. Magyarország az az ország, ahol a liturgia nyelvét, a latint jobban

ápolják, mint bármely más országban, azt hiszem, még Olaszországot sem véve

ki. Micsoda nagyszerűség lakozik a népeket átölelő Egyház egységében !

Nagy Szent Leó pápa mondja egyik kántorböjti homiliájában: szomba

tonta tartsunk Vigiliát Szent Péter sirjánál ! Apud Sanctum Petrum vigilemus.

Azért lesz a «Vigilia», ennek a folyóiratnak a neve, a szellemileg magasratörők

számára valóban ébresztő kiáltássá, mert ma a keresés és a kérdezés, a vallási

felébredés és felfelétörekvés éppen a szellemi elit sorában tör leginkább utat.

Mi a feszültségeknek és a szellemi zűrzavarnak súlyos időszakába születtünk

bele, de beleszülettünk egyúttal a vallási megmozdulás hajnalába, a lelkigya

korlatos, az eucharisztikus és liturgikus mozgalmakba, a biblikus mozgalomba

és különösen a Katolikus akcióba. Isten rendelését kell ebben látnunk és egy

részről korunk feszültségeinek levezetésén és a légkör méregtelenitésén kell

dolgoznunk, másrészről a vallási felfelétörekvéshez kell csatlakoznunk. Boldog

nak nevezi az Evangélium azokat a szolgákat, «akiket az Ur eljövetelekor

ébren talál», Boldogok tehát azok, akik a borus várakozások idején hűséges

vigili át tartanak és fülükbe zúg az Egyház tanítása: «Holnap meglátjátok az

Urnak dicsőségét». Amint a mezők vetései nemcsak napfényes időben nőnek

és gyarapszanak, hanem a csillagtalan éjszakák sötétjében is, éppúgy növek

szenek Isten vetései az üldöztetés óráinak idején is s nemcsak a békének idő

szakaiban. Tartsunk tehát vigiliát Szent Péter sirjánál.
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(Eredeti szöveg)

APUD SANCTUM PETRUM VIGILEMUS

Aus dem Land, aus dem der hl. König Stephan von Ungam die Königin,
die Mutter des hl. Emerich, heimführte, grüBe ich die Leser und Freunde der
«Vigilia». Aus dem Dom, in dessen Krypta der Sarg von König Ludwig III. von
Bayem ungarische Erde umschlieBt, segne ich das neuerwachte Geistesleben
ungarischer Glaubensgenossen. Meine Seele bewahrt in Treue die Erinnerung
an den unvergeBlich feierlichen Eucharistischen KongreB in Budapest im
August 1930, als dort die Völker verschiedener Zungen die Fackeln anzündeten
und wie mit Einer Zunge das Venite adoremus sangen. Ich sende diesen GruB
in treuem Gedenken an unseren unvergeBlichen Bischof ProhaBka von Stuhl
weiBenburg, dessen Schriften heute noch apostolisch weiterwirken, und in
tiefer Ehrfurcht yor Seiner Eminenz dem Herrn Kardinal Serédi von Eszter
gom, dessen Autoritat auf dem Gebiet des canonischen Rechtes in der ganzen
Welt bekannt ist.

Was ist es doch Herrliches um die Einheit der Völkerumspannenden
Kirche! Die einzelnen Völker mögen ihre nationale Eigenart pflegen, um
wirtschaftlichen Wohlstand und kulturellen Fortschritt sich mühen, ihre
guten Rechte, Ehre und Freiheit verteidigen. Die einzelnen Völker mögen aber
nicht vergessen, daB der gleiche Gott, der seine Sonne leuchten lasst über allen
Lándem, auch im zwischenvölkischen Leben zu Gerechtigkeit und Mensch
lichkeit, zu Wahrheit und gegenseitigem Vertrauen verpflichtet. Die Kirche
wacht über die Einheit des Glaubens und bringt allen Völkern die Botschaft :
Ihr seid Abkömmlinge des gleichen Stammvaters, ihr seid aus dem kostbaren
Blut des gleichen Erlösers zu Kindem Gottes wiedergeboren, ihr seid in die
Schule des gleichen Evangeliums und in die Gemeinschaft der Erlösten berufen.
Ihr seid durch die gleiche Kirchenverfassung und das gleiche Kirehenrecht
zu einer geistigen Gemeinde zusammengeschlossen, wáhrend ringsum im staat
lichen und sozialen, im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der
Völker die Verfassungen und Systeme wechseln. Die Einheit der Kirche ver
körpert sich in der Einheit ihres Oberhauptes. Es liegen schwere Schatten auf
unserem Jahrhundert. Aber ein helles Licht muB alles Jammern verstummen
lassen und alle Verzweiflung verscheuchen, ich meine den glorienreichen pro
videntiellen Pontifikat unseres gemeinsamen Heiligen Vaters Pius XL, dessen
monumentale Weltrundschreiben in der Handbibliothek eines jeden gebildeten
Katholiken stehen müBten. Wenn wir an die traurigen Zeiten zurückdenken,
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in denen Gegenpapste auf traten und die Bischöfe in ihrer Stellung zu Rom
geteilt waren, werden wir Gott dafür danken, daJ3 heute der gesamte Epis
kopat lückenlos mit dem Oberhaupt der Kirche verbunden ist. Die Einheit
der Kirche offenbart sich auch in der Einheit der Liturgie. Im Gottesdienst
der Kirche erscheinen die Heiligen aus allen Völkern, die hL Elisabeth von
Ungarn neben dem hL Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, und am Tisch
des Herrn reihen sich die Menschen aus allen Landern und Stariden aneinander
wie Geschwister im Hause des Vaters. Mag auch sonst eine babylonische
Sprachverwirrung im Leben der Völker herrschen, in der Liturgie der Kirche
um das gleiche Kreuz und das gleiche Evangelium und den gleichen Altar
versammelt, sprechen sie die gleiche liturgische Sprache der Kirche. Ungarn
ist das Land, wo die lateinische Sprache der Liturgie mehr als in anderen
Landern. mir scheint sogar mehr als in Italien, gepflegt wird. Was ist es Herr
liches um die Einheit der Völkerumspannenden Kirche!

Papst Leo der GroBe sagt in einer Quatemper-Homilie: Am Samstag
laBt uns am Grabe des hl. Petrus die Vigil halten! Apud Sanetum Petrum
vigilemus. Darum wird der Name dieser Zeitschrift «Vigilíai wirklich ein Week
ruf für geistig Höherstrebende werden, weil heute ein Fragen und Suchen,
ein religiöses Vorwarts- und Auíwartsstreben gerade durch die Reihen der
Gebildeten geht. Wir sind in eine dunkle Zeit der Spannung und geistigen
Verwirrung hineingeboren und gleichzeitig in eine morgenrötende Zeit der
religiösen Bewegung, der Exerzitienbewegung, der eucharistischen und litur
gischen Bewegung, auch der biblischen Bewegung und besonders der Katho
lischen Aktion. Wir müssen darin den Willen Gottes erkennen, einerseits an
der Entspannung und Entgiftung der Zeit mitzuarbeiten und anderseits uns
der religiösen Aufwartsbewegung anzuschlieBen. Das Evangelium nennt die
Knechte selig, «die der Herr bei seinem Kommen wachend findet». Selig also
jene, die an den dunklen Vorabenden treue Vigil halten und das Wort der
Kirche hören: «Morgen werdet ihr die Herrlichkeit Gottes schauen», Wie
auch in sternenlosen Nachten die Saat auf den Feldern weiterwachst, nicht
bloB an sonnenhellen Tagen, so wachsen die Saaten Gottes auch in den Zeiten
der Verfolgung, so geht das Reich des Christus-Königs seinen Weg auch in
den Zeiten der Trübsal, nicht bloB in den Zeiten des Friedens. LaJ3t uns beim
hl. Petrus Vigil halten !
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