
ÚJ MAGYAR PÜSPÖK

II. János Pál pápa a külföldön élő különféle nemzetiségű hívek iránti gon d
jától indrttatva a román ok, csehek és szlovákok után a külföldi magyaroknak
is püspököt adott. 1983. máj . 21-i kelettel kinevezte dr. Irányi László atyát
Castel Mediano-i c. püspökké, és meg bIzta a kü lföldö n élő magyarok lelk i gon
dozásával.

Az új püspök 1923. ápr . 9-én született Szegeden. A piaristákn ál érettség izett,
utána nyomb an belépett a rendbe. Egyszeru fogadaimát Vácott tette 1942. aug.
28-án, ünn epélyes fogadaimát Rómában, 1947. júl. 15-én . A lateráni bazilikában
szentelték pappá 1948. rnárc . 13-án. 1951-ben teológiai doktorátust szerzett a
római Gerg ely egyetemen , 1952-ben f ilozófiából doktorált az Angelicumon.
1952-ben hely ezték át az USA-ba. Itt 1954-ben megalapItotta a piaristák
wash ingtoni tanulmányi házát. Rend jén belül különféle tis ztségeket töltött be,
1975-1982-ig ő vo lt az amerikai rendtartomány főnöke. A renden kívül több
kollégiumban teol ógiát és filozóf iát tan ított. magyar és angol nyelvű lapokba
és fol yóira tokba cikkeket frt . Megszervezte Wash ingtonban a magyar le lki
pásztori szolg álatot, és végzi a magyar szentmiséket. Emell ett kisegrt az angol
lelkipásztorkodásban is. A rád iób an is tart szentbeszédeket.

Dr. Irányi László mintegy másfél millió nyugaton élő magyar lelki ir ányítója
lesz, aki k közül legtöbben (mintegy félm ill ióny i) az Egyes ült Államokban lak
nak . Nyilatkozatában hang súlyozta tisz tségének kiz árólag lelki jellegét. " Eddig
is az volt minden tö rekv ésem, hogy a vil ágon szétszórt magyar kato likusok
pasztorácl óját szolgálhassam. Ez a vágyam most te ljesült" - mondotta.

Fölszentelése Washingtonban volt - ahol székh elye is lesz - július 27-én .
Címe: 1339 Monroe Street N. E., Washington, D. C. 20017, USA.

A "Szolgálat " örömmel köszönt i az új magyar föpásztort, lst en bőséges

áldását kívánva és kérve nem könnyű munkájára .

R.

A VASÁRNAP AZ ÚJ EGYHÁZI TöRVJ::NYKöNYVBEN

Senk i nem mondja ugyan egy csontvázra , hogy ember, mégsem lehet el
képzeln i az embe rt cson tváz nélkül. Csak alaktalan, mozgásképtelen massza
lenne . Barátaink nak szeretjü k mosolyát, hang ját, szok ásalt, és személyi kap
csolatainkban nem is gondolunk csontvázukra, ped ig anélkül szeretteink sem
lennének. Az alkotóelem - bármilyen fontos is, - nem azonos az egésszel, és
nem az a lényeg. Csak biztosítja , elfogadhatóvá és megb fzhatóvá teszi azt,
amit lényegesnek látunk.
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