
15·16) A Messiás várása a levegöben voll . nundenki ar ról besz élt. Ha a kora
bell qumrani szövegeket olvassuk. kltúnik belőlük. mil yen természetü volt
ez a várakozás. Elsósorban politikai Mess iára gondoltak. aki megszabadítja
őket a gyülölt római igától és Izrael népét tesz i uralkodóvá más népek fölött .
János müködése olyan á tü t ő erej ű volt. hogy sokan azt hitték. ó az, akit
várnak. János siet helyreigazitani tévedésüket : nem ő az. - ő még arra sem
méltó. hogya legalacsonyabb szolgá latot megtegye a Messiásnak. János
keres ztsége csak egy a korában szokásos . lernos ások" közül (Oumranban
számos medence szolgált a r ituális mosakodasral . a b únbánat jele. a Jézus
által alapíto tt keresztség szentségének elóképe . A Mess iás keresztsége a
Szentie iket közvet ít i : aki ebben a keresztségben részesül. annak lelkében
lakást vesz a Szent lélek. A t ű z . ami t János említ. talán a kegyelem .t üze" :
amint az elsó Pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában szállt le a Szentlélek az
apostolokra, úgy a megkeresztelteket is eltölti a kegyelem . az isten i szeretet
tüzével. - Köszönjük meg most - és gyakran - a kereszt ség kegyelmét :
a keresztség és az Igaz hit a legnagyobb kegyelmek . amelyekben részesül
tünk. Ha valam i apr ö-caepr ö kérésünk te ljesül. pl. megtalá ltuk . amit elvesz
tettünk. vagy elmult valam i betegségünk. azt megköszönjük (és ez helyes .
hiszen mindent Istennek köszönhetünkl) - de a legnagyobb kegye lmekért
elfe lejtünk hálát adnI. Szép szokás. hogy legalább keresztség i napunk évíor
dulóján megköszön/ük ezt a nagy ajándékot. amelyben lsten /óságából r észe
sül tünk. és megó/ft/uk keresztségi fogadásunka t. hogy mind ig hüségesen
akarunk neki szolgáln i. Huba Már ia

KOVACS SANDOR SZOMBATHELYI PUSPOK HUSZONOT EVES
POSPOKI JUBILEUMA

Junius t t-én ünnepelte Kovács Sándor negyeds zázados püspöki jubileumát.
Bár püspökké szentelése márci us 25-én volt mégis e napra halasztotta a [ubi 
leumi ünnepségeI. E napon szentelt ugyanis el ősz ör papokat és az ezüstrnis é

sekkel akart jubileumán koncelebráln l. A szombathelyi székesegyházban ti
zenhárman mutatták be föpásztorukkal a hálaadó szentmisét. A magyar püs
pöki kar csaknem teljes számban vett részt a jubileumon. Ijjas József ka
locsai érsek mondott szentbeszédet. Résztvett az ünnepsége n dr. László
István eisenstadti püspök az ausztriai magyarok apostoli visit átor a is. O
a mise utáni ünnepségen magyarul. németül és lat inul köszöntötte a jubilánst
egyházmegyéje és az osztrák püspök i kar nevében . Allami részrő l Prantne r
József , az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke köszöntötte a jub iláló püsp ököt .

Msgr Csertő Sándor magas egyházi kinevezése

Dr Csertő Sándor prelátust a Hitügyi kongregác ió főügyészévé (promoter
Justitia e) nevezték ki. Ez a Seper bíboros vezetése alatt álló elsó kongregáció
harmadik legfontosabb állása. Eddig kizárólag olaszok tö ltötték be. Szfvból
gratuláluk a magas kltiintetéshez és fe l e l ősségte l je s munká/ára lsten áld á
sát kérjük és kivánjuk.
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