
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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Aranymisék

Csányi Márton ny. esperesplébános Selmecbányá n mondta aranymiséjét.
ahol hosszabb ideig múködött. 191B·ban szentelték pappá Bécsben.

Faith István pápai kamarás Márkusfa lván. szülóhelye plébániáján rnon
dotta aranymiséjé t .

Balogh Is'tván a budapesti Belvárosi Szent Mihály templom Igazgatója
június 29-én mutatta be aranym iséjét. Kézvezetóje Ijjas József püspök. szö
noka pedig Szabó Imre püspök vol t .

Szunyogh Xav. Ferenc OSB július 3-án mondotta aranymiséjét a józsef
városi templomban. Újmi séjén Prohászka püspök volt a manuduktora. Xavér
atya a magyarországi liturgikus mozgalom megindítója és apostola. 1934-ben
jele nik meg feld olgozásában a telje s Magyar-lati n misszálé . Igen term ékeny
iró. Több mint száz könyv dícséri fü rge tollát. A Szentaty a áldását küldte a
jubilánsnak. A liturgikus tanács nevében Kovács Sándor püspök köszöntötte.

Bodnár Béla f őesperes , fe l sőzsolcal görögkatoli kus plébános nov. 24-én
tartotta aranymi séjét és aranylak odalmát . Dudás Miklós püspök szem élyesen
vett részt az ünnepségen.

Mitró János fóespe res a szatmármegyei Porcsalma községben október
13-án mondotta aranymiséjét és ünnepelte aranylakodalmát. Kézvezetóje
Fodor Antal esperes . szónoka pedig Karosi Ferenc kanonok volt.

Mécs László O. Praem. papk öl t ő Pannonhalmán mondotta aranymiséjét.
Válogatott versei eddig hét nyelven jelentek meg.

K. Rauch und C. M. Schröder: Geistlicher Humor. Herder-Bücherei 278 k.
A ranglI sta különféle fokán áll t kato likus papok és evangélikus le lkipásztorok

életéből vett. átél t der űs események és anekdóták gyújteménye egy csokorban. KI
ne mosolyogna szfvesen bizarr stfl usvi rágokon. modorbell különlegességeken. a sz ö
szék vagy tanári katedra, a keresztelő . az esküvő vagy akár a temetés nyújtotta al
kalmak akaratla n szóf icamain és elcsuszásain? A t ársszerz ök a német nyelvterü l etr ő l

gyújtött ék össze anyagukat ; e zsebkönyv már megje lent két kötetüknek jól kiváloga
tott, rövidített kivonata . Különösen alkalmas olva smány hangulat talan. keseru örák
napok idején, lassan múló betegség ben. amikor valóságos orvosságként hatva. még
a legmogorvább olvasó t is mosol yra deríti.

Cser-Palkovits István
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