PDSPOKKINEVEZ~SEK MAGYARORSZÁGON

Apr ilis s-én tették közzé, hogy II. János Pál pápa Dr. Paskai László eddigi
veszprémi apostol i kormányzót veszprém i megyéspüspökké nevezte ki. (~ Iet.
raj zát 38. számunkban közöltük.) Három magyar fópás ztor pedig új segédpüspököt kapott :
Dr. Bagi István, a Pápai Magyar Intézet rektora, bavagalia nai c. püspö k és
Lékai László eszte rgom i érse k segédpüspöke lett. 1931.júl. ll -én született
Körmenden. Középiskoláit a gyóri bencéseknél fejezte be, t eológ iai t anulm anyait Budapesten végezte, ahol 1958-ban le is doktorált. Eszt ergomban szentelték pappá 1955. jún . 12-00. 1956---05-ig a Bp. zugló i Szent Antal t emplom
káplánja , 1965-67 között Rómában ösztönd íjasként erk ölcsteológ iából és pasztoráli sból magiszteri diplomát szerzett. Ut ána két évig a M áty ás-tem plom káplánja. 1968-72 közt az eszt ergomi szemináriumban különbözö t árgyakat tan ított. 1969-tól a Slrnor-k önyvtár könyvtárosa . 1972-tól helyettes , 1973. m árc.
15-étól kinevezett rekt or a róma i Magyar Inté zetben . VI. Pál pápai prel átuss á
tette. Püspöki jelmondata : Attenta caritate (Figyelmes szeretettel) .
Dr. Szakos Gyula sárvári plébános Kisberk Imre székesfehérv ári püspö k mell é
kerü lt , rapldól c. püspök ként. 1916.aug. tü-én Sótonyban sz ületett . 1939.jú l. 9-én
szent elték pappá mint a bécsi Pázmáneum növendékét. Ugyanebben az évben
teológiai doktorátust szerzett. 1939/40·ben Kószegen kápl án, 194(}-44-ig Szornbat helyen püspöki szertartó, 1944-48-lg püspök i t itkár, majd irodaigazgató,
közben egyházmegyei főtanfe lügyelő ls . 1951 -74 között plébános Zalaerd ödön.
utána Sárváron. 1948-tól pápai káplán . Tevékenyen részt vett az Orsz. Litu rgi·
kus Tanács m űköd ésében . Jelmondata : ln car itate serv ire (Szere te tb en szolgálnl) .
Marosi Izidor István, a kecsk eméti fópléb ánia plébáno sa, massulai c. püspök
és Bánk József vác i érsekpüspök segédp üspö ke lett. 1916. márc. 27-én Tiszakécskén született. A váci piaristáknál érettségizett, a római Gerqe ly-eqyete men egy évig filozófiát hallgatott, majd Vácott vége zte te ológia i tanulm ányait .
1941. jún . 21·én szentelték pappá. Több helyen volt káplán és hito kt ató, majd
1948-56-ig plébá nos Szentlórinckátán, 1956.szept . t- ét ől pedig húsz évig lzs ákon. 1962-tól tb . esperes . 1977. ápr . l-én került Kecskemétre , ahol több mint
50 OOO hlv ö vol t r áblzva . 1978-ban püspö ke c. ap átt á nevezt e ki. ~ I e t e nagy
részét az alföldi tanyavil ág, falvak , fe jl ódó városok szolgál atában tö ltötte. Jelmondata : ln aedificationem corporis Christi (Krisztus testének épít ésére ) .
Lékai prímás a három új segédpüspököt ápr . 3D-án szentelte föl. Elők ész ítő
lelkigyakorlatukat Ijj as érsek tar totta .

Vasmise. Burlas K. Mátyás ny. esperespléb ános febr.4-én a tren cséni volt
piarista templomban mutatta be vasmiséjét nagy hívósereg jelenlét ében.
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