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ESZMEK ES ESEMENYE~

JEAN VILLOT LEn AZ Új BIBOROS·ALLAMTITKAR

Jean Vi ll ot kardi nál is államtitkár i kinevezése me glepetést keltett a római
kúri a köreiben is, jól lehet az el múlt három év - m indössze enn yi ideje fo lyik
a kúrla nem zetköziv é alakítása - sok és váratlan kinevezéssel szolgál t . Az
olas z laikus sajtó pedig nem lep lezett ér zéken ykedéssel reagált a kinevez és
re : a fr anci ák vati káni térfogl alásáról lehet ett szomorú hangú komrnent árokat
olva sni. Ak i viszont közelebbrő l is meri e személy t . reménységgel tekint :J

változásra.

Villot kard inál is ma 64 éves . A teol ugiá l a pár izs i Ins t itut Cathuli que-on
végezte. Kánonj ogi tanulmanyalt Rómában a domin ikánus ok f őiskol áján . Utána
teológ iai tanár a Cl ermont -i szernlu árlurnb an. majd a lyon i l akult áson. 1950·
ben lett a fr anc ia Püspök i Kar t it kára. Ezt a fontos szerepet egy évt izeden
kere szt ül töl tötte be. 1954·ben püspökké szentelik , 1959-ben lyoni segédpüs
pök. 1965-ben uyyanott érs ek és kardi nál is. Közben a Vat ikáni Zsinaton egyike
a négy t itkárhelyettesnek . Két évi érs eki múk ödés ut án VI. Pál pápa kinevezi
a Papok Kongregati ója nak prefektusévá : igy kerü l el et ében immár harmad
szor Róméba .

Villot hosszú pályafutásában soh asem szakadt el a lelkipásztorkodás tó l :
ha tömunkatere másvonatkozású ls volt. mindíg keresett magának alkalmat
arra , hogy eleven kapcsolatban maradjon mint pap az emberekkel. Jellemző,

hogy mint az említett római kongregáció prefektusa , kijárt ren dszeresen az
egyik plébánia oratoriojába a római gyerekek közé. Val ósztn ú. hogy fől eg ez
az emberek felé való fordulás őr i z te meg hivatali beosztásában le lkipásztori
beáll ítottságát. Bár kétségtelen , hogy mint a franc ia püspöki kar t itkára,
majd ped ig zsinati titk ér-helyettes és konqreqáci ói prefektus. mindig szerube
talál ta magát lelk ipásztori problémákkal.

Sokan csodálkoztak kinevezésén . mert - mint rnondi ák - egy nem 
diplomata került az államtitkári székb e. Kétségtelen . hogy llZ államtitkár , 
hogy közé rt hető fogalmat használjunk - egyben az Egyház külügyminisztere
is. Sót. egyesek ma ls csak ezt látják benne. 'A róma i kúria re formja (.Reg l·
mini Eccl esiae Universae' kons titució) azonban az állami titkárnak - hogy
az elóbb emli tett közérthető nyelvben maradjunk - egy új és az eddiginél
fontosabb szerep et jelölt kl , t i. a miniszt erelnöki feladatot . O a rörnat kt1rla
elnöke, és mint ilyen az egész kúri a munkáját koordinálja . S ma , - talén
nem tIllozunk. - az Egyház főfeladata nem az egyh áz-állam viszonyénak ren -
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dezése . hanem saját bels ő pro blémái nak megoldása . a zsinat i reformok v éqre
hajtása . a sokrétű váls ág e l l e n ő rz ése és rneqold ási kis érterei. az Egyháznak
e9Y új vil ágba való szerves beépülése.

Vill ut kard inál is jól Ismeri a helyzetet . nyi to tt szernmel néz a problémákra.
II leYV<Jn benn e a kezdem én yer ők bátor sága és a v éqr e ha jt ók energiája : ezek
IIl1:1 tt tek intünk reménységgel az u kinevez ésere .

T. I.

AZ APRILIS 28·i KONZISZTORIUM KUROL

VI. Pál az ápr il is 28·i titkos konzisz tór iumon 33 új b íbo rost kreál t. Ezen
kívül még .tn pect ore" két b íborost nevezett kí; ezekne k nevét eddig még
nem ismerjük . Ime a 33 új b íboros neve . születési éve. nem zet isége és
rangja :
_ . Baggi o Sebast iano. 1913. olasz címzet es érsek. bra zíl iai apos toli nuncius

Bertoli Paolo . 1908. olasz cí mzetes érsek. fra nciaor szági apostoll nuncius
- Carberry Juhn J.. 1904. Saint Lou is (USA) érseke

Casariego Marío. 1909. guatemalai érsek
Cooke Terence James. 1921. New York ér seke
Daniélou Jean SJ. 1905. teológus. a pár izsi Inst it ut Catho lique teológ iai
fakultásának dékánja
De Araújo Sales Eugeni o. 1920. Sao Salvad or da Bahia [Brazi l ia ] érseke
Dearden John Franc is. 1907. Detroit (USA) ér seke
Enrique y Tarancón Vicente . 1907. Toledo (Spanyolo.) érseke
Flah iH George Bernard, 1905. Winnipeg (Kanada) érse ke
Gouyon Paul. 1910. Rennes (Franciao.) érseke

- Gray Gordon Joseph . 1910, St . Andrew s és Edinburqh (Skóci a) érs eke
Guerrl Sergio , 1905. olasz prelátus
Höffner Joseph . 1906. Köln ér seke
Kim Sou Hwan Stephan.. 1922, Seuul iK or eaI érseke
Malula Joseph. 1917. Kinshas a (Kongó] érs eke
Marty Francois . 1904. Pár izs érseke

- McKeefry Peter Thomas . 1899. Wellingtun (ÚJ·Zé land) érs eke
Miranda y Gom ez M igu el Dar io. 1895. Me xikó érseke
Munoz Vega Pablu SJ, 1903, Quito [Ecuador) érseke

- Nasall i Rocca di Corneliano M ar io . 1903, olasz prelátus
Odd i Sllv io. 1910. olasz püspök, Belg ium és Luxemburg apos tol i nunctusa

- Parecattil Joseph , 1912. Ernakuiam (Keralal malabár érseke
Paupin i Giuseppe, 1907. olasz cí mzetes érsek . ko lumbiai apos tol i nun ciu s
Ponia Antonio. 1910. Bologna érseke
Rakotomalala Jéróme. 1913. Tananar ive [ Madaqaszk ár l érse ke
Rosales Julio . 1906. Cebu (Fülöpszigetek) érseke

.- Scherer Alfredo v lccnre. 1903. Porto Alegre (BraziliaI érseke
. Tabera Araoz Arturo, 1903. Pamplona (Spanyolo I érseke
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