
Főtisztelendő Eminenciás Úr! Vatikán, 1984. XI. 27.

A katolikus apostolkodásnak egyéb rendkívül gyümölcsöző kezdeményezései és intézményei
között, amelyek napjainkban Magyarország katolikus közösségében elevenen vlráqoznak, "a

Szentatya nemrég megismerkedett annak a folyóiratnak a célkitüzéseivel és klválósáqéval,
amelynek nagyon találó címe a "Vigilia".

Ismeretes ugyanis, hogy milyen szellemben és milyen evangelizációs szándékkal SjZerkesz
tik; az is tudott dolog, hogy a sokfelé elterjedtfolyóiratot milyen szívesen olvassák.

Mivel pedig néhány hónap múlva befejeződik a folyóirat első megjelenésétől számított ötve
nedik esztendő, Ószentsége e levelem útján kiván a jelenlegi szerkesztőnek és mlnden egyes
iró munkatársának az ünnepi alkalomhoz és az eddig végzett dicséretes rnunkához gratulálni.
Ugyancsak üdvözli a folyóirat valamennyi olvasóját, és szívböl imádkozik azért, hogy lelki el
mélyedésük és keresztény tevékenységük számára bőséges gyümölcsöt nyerjenek belőle.

Hogy pedig továbbra is ugyanilyen bölcs és tudományos, igaz és gyönyörködtetö tartalom
mal szolgálhassa a magyar keresztények müveltségét és esztétikai igényeit a "Vigilia" clmü fo,
Iyóirat, éi Szentatya böséges mennyei világosságot kér mind maguknak a szerzőknek, mind az
olvasóknak; szeretettel küldve apostoli éldását ismételten kifejezi szlvböl jövő jókivánságait, és
jóindulatáról biztosítja ezt a vállalkozást. .

Miután mindezt hivatalomnál fogva közöltem Veled, Főtisztelendő Eminenciás Uram, én is fel
használom ezt a kedvező alkalmat, és a legnagyobb illő tisztelettel biztosítalak arról, hogy az
Úrban odaadó hived vagyok.
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A VIGILIÁNAK ARANY JUBILEUMÁRA
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Sík Sándor a Vigilia ezüst jubileumán így foglalta össze értékelését folyp
iratuk 25 évéről: amit az egész negyedszázadon magunk elé tűztünk - az jó
volt, szükséges és halaszthatatlan.

Milyen szempontokat követtek célkitúzésükben? Lényegében a köv.etkező

ket: Nekünk az irodalom szent dolog, hivatásos küldetés, áhítat. - Szent dolog
a magyarságunk is, nekünk a magyarság Isten gondolata. Ő szabta ránk, hogy
magyarul legyünk emberek, és magyar földön építsük az Ő országát.

- És szent nekünk a kereszténység is: az élő egyház életadó közössége.
A II. Vatikáni zsinat szellemében dolgozó Vigilia munkatársainak és min

den kedves olvasójának aranymisés oltáromtól szeretettel küldőm főpásztori

áldásomat és testvéri s baráti meleg kézszorításomat.
Esztergom, 1984. október 20.
Róma, 1984. november 1.
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