
A CANI5IU5·WERK OTVEN ~VE5 JUBILEUMA

Bécs nagy apostolának és védőszentjének, Canisius Szent Péternek
(t 1597) nevét viseli egy társadalmi egyesület Auszt riában, amelyenek célj a
a papi hivatások támogatá sa. Ez az egyesü let, a Canisius-Werk, 1968 decem
ber 18·án" ünnepelte alapitásának 50. évfordulóját a bécsi Konzerthaus nagy
termében. Hivatalos közlönye, az évente nyolcszor megjelenő 16 oldalas
illusztrált folyóirat, a ,M iteinander', megemlékezik a fél évszázad Jelentősebb

eseményeiről az intézmény történetében:

A kezdeményezés egy bátor és agilis bécsi polgári-iskolai igazgató, Josef
M o s e r (szül. Salzburg , 1866) nevéhez fűz ődik. Az első háború vége fel é
a körülmények nem tű n tek alkalmasnak egy ilyen eqyes ület megindítására.
I:hség, nélkülözés , az összeomlás előszele, a sebesültek és elesettek miatti
elkeseredés mind megannyi gátló körülménynek mutatkozott. Vagy tal án ép
a nagy inség indokolta a papi hivatások intenziv megsegítését egy hitében ,
erkölcseiben és anyagi helyzetében egyaránt megrendült világban?

1918 ápr. 21 -én lépett nyilvánosság elé az új kezdeményezés . Szkeptikus
hangokban nem volt hiány. De Bécs érseke, Piff! kardinális , valamint a közé
letben kimagasló munkás vezérférfi , Leopold Kuntschak, sok új utakat kereső

idealista élén ,Direktor Moser' mellé álltak. Négy évvel később már 320 nö
vendék útját egyengeti a Canisiuswerk a papi hivatás felé . Ez a szám 1928
elején több mint a kétszeresére emelkedik és Ausztrián kivül Németországot
és a CSSR-t is eléri. - Az lsten országa iránti lelkesedés hamarosan arra
is lehetőséget talált, hogya Canisiuswerk Bécs egy gyorsan fejlődő munkás
kerületében új plébániatemplomot épitsen (Herz·Jesu-SÜhnekirche, Wien 17) .

1931 novemberében meghalt az alapító és fáradhatatlan sze rvező ,Direktor
Moser' . Müve azonban időtállónak bizonyult. A Canisiuswerknek 1938-ban
50.000 tagja van ; az egyesület közlönye, a ,Voiksseele' , 35.000 példányba n
számol be az első húsz év erdeményéről: 625 ifjú jutott el védenceik közül
a papszenteléslg.

A második világháborút követő idők súlyos problémái a Canlsiuswerk
életébe új feladatokkal új lendületet hoztak . A nehéz évek kiesése meg
döbbentően nagy paphiányhoz vezetett. Sürgetővé vált a .kés ől hivatások '
fokozott támogatása . Egyházmegyeközi elők észítő szeminárium létesül t 
egyelőre - egyalsóausztriai kis nyaralóhely szerény vendégfogadójában.
(Rosenburg am Kamp, 1953). A növendékek, akik későbbi korban juthattak
csak középiskolai tanulás hoz, vonaton jártak be a közeli Horn város kában mü
ködö speci álls gimnáziumba. Rövidesen sor került egy nagy, 160 személyt
befogadó , modern konviktus épitésére magában Hornban . Ennek az intézet
nek, a ,Canisius-Heim'-nek alapkövét 1957-ben tette le Franz L'ak st. pölteni
koadjutor-püspök, aki két évvel később már mint az egyházmegye főpásztora

adta át ezt a Jelentős alkotást rendeltetésének.
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Az ötven éves jub i leum beszámol ójából kitu nik: 58 papneve léssel foglal
kozó egyházmegyei vagy szerzet esi intézmény keretében támo gat ma a Ca
nisi uswe rk összes en kb. 2.000 ifjút papi pályára való törekvésében. Ha arra
gondolunk. hogy az egyesület 94.000 tagja nagy részben egészen szerény
körülmények között élő. un. ,kis emberek'-ból rekrutálódik, hogy az évi tag
di j ma is mindössze 2 Schilling (egy belföldi levé l portója) • hogy az egye
sület közlönyének, a ,Miteinandcr'-nek évi előfizetési díja 8.- S, s emell ett
az 1967/68 tanév költ ségveté si forgalma a 6 millió Schi ll inget t úlhaladta . nem
kell -e a kenyérszaporítás csodájára gondolnunk?

It t említjük meg, hogya bécsi Pázmáneum növendéke i közül a harmi ncas
években többen jutottak nyári üdüléshez a Canisiuswerk útján. Pihenésük
során megismerhették vendéglátóikon keresztül idegen népek szokásait, ka
rakte rét , nyelvi sajátosságait. A második hábor út követő igen súlyos i dőkben

pedig éveken keresztü l járult hozzá a Canisiu swerk a növendékek ellá tás i
köl t ségei hez és igy lehet övé tette, hogy a pazmaniták saját ,otth onukban'
jussanak el az oltárig. Magyar lélekkel kérjük ezért a jubiláló egyesületre
az lsten áldását.

Dr. Glanone Egon

PAPI JUBILEUMOK

Vasmise

Ravasz István volt lévai esperespl éb ános. ki t 1903-ban Esztergomban
szente ltek pappá és Bazinban a papi Otthonban él, augusztusban mondotta
vasmiséjét.

Gyémántmisék

Osztrovics Andor esperesplébános Det eken mutatta be gyémántmiséjét .
Az egyházmegye l egidősebb ma is tevékenykedő papját Brezanóczy Pál fő

pászto r személyesen köszöntötte. Kézveztője Csontos Barna c. apát volt.

Nagy Gyula soproni kanonok január utolsó vasárnapján a Szent György
templomban mutatta be gyémántmi séjét. A Szentatya áldását küldte a [ub l
lánsnak. Kézvezetője Kárpáthy Károly prépost volt.

Dr. Hász István püspök június 29·én ünnepelte gyémántmiséjét és negy·
venéves püspöki jubileumát. A bajor Speinshart váro skában a premontreiek
bazilikája volt az ünnepség színhelye. Az ünnepi beszédet o rend főnöke ,

Motyka pre latus mondotta.

Szeberényi László veszprémi egyházmegyé s tanácsos, ny. zalagyömröi
esperes június 30-án mondotta gyémántmiséjét Sümegen.
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