
szeritel ő fiatal életekben. - A Mlatyánkot a hívősereg megint együtt latin ul
éneklI.

Felejthetetlen marad az a félóra, amelyet a szentáldozás kiosztása vett
Igénybe. A fölszenteltek tizeséve l járulnak az oltárhoz a két szín alatti áldo
zásra. Ugyanakkor a pápa személyesen áldoztatja meg katedrájáról az új
papok közvetlen hozzátartozóit, akik a földkerekség minden részéről Rómába
jöttek erre az alkalomra. Köztük Ielt ünöen sok egyszerú ember: kendős

parasztasszonyok , kimért és súlyos l épt ű férfiak - munkáso k, hivatalnokok.
Elnézzük ezeket az arcokat: nem egyre mél y ráncokat vésett már egy élet
munkája és fáradsága, de most sugárzik valamenn yi. Krisztust veszik maguk
hoz föld i helytartójának kezéből a Szentségb en, s Krisztust t iszte lhetik ettől

az órától tulajdon gyermekeikben . Atyákká és anyákká, életadókká lettek
nemcsak a természet áldott rendjében, hanem az Egyház term észetfölötti
életközösségében is. Ha fölemelik szemüket, fiaikat látják az oltár magasá
ban, amint ugyanabban az egy Kenyérben részesednek. Nemzedékek őrség

váltása ez a hangtalan áhítatú néhány perc. Krisztus felé tart mind egyik
menet hullá mzása, hogyalegértékesebbet: saját életét, vagy a neki leq
drágább életet adja oda Neki visszavonhatatlanul. s cserébe jogosan kapja
meg a legnagyobba t: Krisztust magát , egészen.

A mise befejezéshez közeled ik . Ragyogva szárnya l fel az énekkarból
Palestrina kórusa : Exsul tate justi , ujjongjatok igazak az Úrban! A pápai áldás
sal végződik a három őrán ál tovább tar tó , impozáns rendb en végbemenő

szertartás. A csodálatos öregember, aki a fáradtság legkisebb jele nélkül
csinálta végig az egészet, most fe lszáll a sedia gestatoriába, s úgy vonul
végig a téren az ünneplő tömeg közt, hogy mindenki láthassa . Az Áldások
termében még egyszer megáll, hogy most már közvetlen atyai üdvözlettel
köszöntse az új papokat. A hatalmas teret betöltő tömeg a mély benyomások
áhítatos órái után felszaba dultan, mámorosan ujjong. Az Egyház diadala volt
ez a nap - csendes, igaz, hozzá ill ő diadal. Krisztus jelenléte ismét gyarapo
dott a vil ág minden részébe n. Az utolsó vacsora terme újból kitárta ajtaját
és az apostolok oldalára új apostolok szegődtek. Nagy fényesség gyulladt ki
és hasított bele a reménytelen világ sötétjébe . Reménységünk a remény
ellenére megint kivirulhat.

Speetator

MGR. ZÁGON JÖZSEF A SZENT ISTVÁN·M ILLENNIUMRÖL

Elhangzott a Vatikáni Rádióban, 1970 ápr ilis 27·én.

A Magyar Püspöki Kar Szent István kir ály születés ének és a magyar ke
reszténység nek ezeréves évfordulója alkalmából jub il eumi esztendőt hlrde 
tett, mely 1970 augusztu s 20-án kezdődi k s egy évig , tehát 1971 augusztus
20-ig tart. Ijjas József kalocsai érsek, a püspöki konferencia elnöke az Ne
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News Serv ice amerikai hír li gynökségnek adott nyilatkozatában a külföldön
é lő magyar katol ikusokhoz is fordul t s kértc . hogy ünnepeljünk együtt. akárhol
éljünk is .

A római magyar papság és hívek örömmel csatlakoznak a püspöki kar
fe lhívásához. Ezt annál szívesebben tesszük. mert ami nt a helyszínen lát
hatj ák. a befejezéshez közeledik a Szent István Zarándok ház harmadik és
uto lsó szárnya is . s abban a szerenes és helyzetben vagyunk. hogy augusztus
20-án. az otth oni jubi leumi esztend ő megnyitásakor itt Rómában átadjuk ren
delte tésé nek az új j áépí tett. teljes Szent István Zarándokházat . Amint tud ják.
az eredet i Szent István Zarándokház és a magyar nemzeti templom a Szent
Péter Bazilika tövében állt. de 1776-ban lebontásra került, hogy helyet adjon
a bazil ika új sekrestyéjének . Csaknem 200 éves megszakítás után a Zarándok
ház. templomnak is beilló kápolnájával. újból <J magyarság rendelkezésére
áll . hogy az idegenben otthont nyújtson. hogy eligazítson. hogya római tar
tózkodást lelki és szell emi élmén nyé tegye. Nem sokszor ny íli k alkalom
arra. hogy a szent király ezeréves jubileumát saját gondolatával. saját m űv é 

nek felújításával ünnepelj ük: ennek a ritka kegye lemnek részesei rnlndazok,
aklk a Ház létrejöttéért imádkoztak. áldozatot hoztak s azt a jövób en is
támog atj ák.

A meghirdetett Szent István jubileum az ünneplés közös öröme mellett
te rmészetszerúleg Idóbeli eltéréseket is hozhat magával. Igy pl. a magyar
katolikus emigráció részben Szent Istv án születési évének bizonytala nsága.
részben a szétszór tságból adódó nehézségek mlat t , de fóleg egyezeréves
jubileum szelle mi és lelki c élkl túzé sel . feladata i rniatt már 1969-ben kezdte
az évfo rdulói ünnepelni s ezt 1975-ig óhajt ja fol yt atni. amikor a vil ágegyház
is Szentévet fog tar tani. Az emigráció tehát hat évig fogja a jubi leum gondo
latát ébrentartani. hogy a külföldön é lő magyar hívekben a keresztény ön
tudato t felkeltse. ápolja és elmé lyí tse. másrészt a külföld felé megismertesse
ennek az ezeréve s magyar kere szténységnek életé t. alkotásait. áldozatait és
mai problémáit. helyzetét . Mindennek feldolgozásához idó kell. Szemünk
elótt lebegett a lengyel katoli kus egyház példája is . amely 10 évig készül t
millen niumára és hatalmas dokumentációs anyaggal külö nböző nyelveken ls
mertette multját és [elenét,

Amíg te hát egy fel ól az emigráció szívesen csatlakozik az otthoni ünnep
sé qekhez, saját speciál is adottságai között igyeksz ik ezt az ezeréves [ublleu
mot lelkileg és szellemil eg gyümölcsöz tet ni.

Az 1975. évi augusztus 20-i befejezó ünnep ség újból i tt Rómában lesz.
ahová a vil ág minden rés zéról s természetesen ott honról is várunk magyar
zarándoklatokat. Addigra . reméljük. elkés zül Rómában Szent István szobra ls .
melynek felavatása képezné a záróaktust a kül föl di jubileu mi ünnepségek
hosszú sorában.

A részletes programot a jubileumi bizottság fogja közzétenni.
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