
buzgóságuk mlatt, hogy minden városba betérhetnek testvéreikhez, egész Ismeret lenek
hez ls. Jó volna nálunk is megvalósftani, főleg a diákok és katonák esetében, mert ha
valaki tartozik valahová, akkor nem vész el olyan hamar. hanem él. értelmet, feladatot
lát vallá sában.

- lsten segitségével Immár célba vagy Inkább új kezdéshez érkezhettem. Június
óta minden nap az oltártól kezdhetem a napot, az Istennek szolgálást. Célom volt.
hogy ezt el érjern. de mikor megkaptam, új távlat nyilt meg az életemben: maradék
talanu l Ist ené lenni , miközben darabonként kiosztom magamat is az embereknek. Egé
szen Isten nek az embereken keresztül, ez beszédes tanúságtétel.

+
Msgr. Donze, Tarbes és Lourdes püspöke, egy Fájdalmas Anya-szobrot áldott meg

máj . 3-án. A szobor a barlang átellenében, a Gave folyó túlsó partján áll. Carrarai
márványból készitette egy fiatal szobr ásznö, aki Magyarországról származott el.
.Ez a szobor - mondotta beszédében a püspök - nem olyan. mint a megszokott
Pieta-ábrázolás. A többi szobroknál lehajtott fejjel néz halott Fiára Márla. Itt azonban
emelt arccal az ég felé tekint . Jézus halott teste az ölében nyugszik. de olyan súlyos,
hogy ali g bir ja jobb kezével fenntartani. Majdnem lecsúszlk rólal Eközben a másik
kezét nyitva tartja, jelezve, hogy felajánlja Út a mennyei Atyának az egész emberiség
búneinek kiengeszteléséért . Ez a szentév a kibékülés éve, amikor kinyitjuk az ajtóket
Megváltónk előtt . Nagyon örülök, hogy éppen Itt Lourdes-ban állithattuk fel. Minden
beteg, aki Ide zarándokol. akit az új kórházból a barlanghoz visznek, Itt megy el rnel.
lette, de a sok egészséges zarándok ls egy pillantást vethet a szoborra, megállhat
e l őtte és Imádkozhat . Reméljük, hogy Igy megerősödve haladhatnak életük útján: A
mú most szabadon áll. de eltervezték, hogy virágokkal ültetik körül és kerítéssel lát
ják el. Abban reménykedünk, hogya zarándokokat - legyenek akár magyarok, akár
bármely nemzet fiai - megragadja ennek a sz ép Mária-szobo rnak a kisugárzása, és
imádkozni fognak előtte világunk sokféle szükségéért.

- A római magyar gyóntató írja: A rendkívüli szentév ugyanolyan munkát ls ad,
hála Istennek; úgy látom, sem 1950 (már végiggyóntattam). sem 1975 nem látott
ekkora népözönt .

PAPI JUBILEUMOK

Vasmise: Székely László, a neves papköltő. érd. teol. tanár jún. 13-án a buda
pesti Jézus Szíve templomban. Szónoka Szakos Gyula püspök. korábbi
káplánja volt.

Grynaeus György tb. kanono k júl. 31-én a badacsonytomaj i plébániatemplom
ban.

Gyémántmise: Gyeglnszkl Ferenc kanonok. ny. plébános jún. 26-án Mogyo
ródon .

P. TOll Alajos SJ jún. 19-én a budapesti Szent Rita templomban. Koncelebrált
vele egy aranymisés, egy ezüstmisés és egy 40. évfordulós rendtársa.
a 30 éve pap plébáno s 10 éve szentelt káplánjával és egy primíc iás.

Aranymisék: Msgr. Dr. Glanone Egon, a Pázmáneum rekto ra jún. 29-én Bécs
ben, a Pázmáneum kápolná jában . Szónoka dr. Eperjes Erné müncheni
magyar plébános volt. Paptestvérei egy keresztúttal ajándékozták meg
a kápolnát.
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Krelsz Mihály érd. magyar lelkés z, évtizedes múködése szinhelyén, Ravens
burgban jún ius végén. Hívei zsúfolásig megtöltötték a templomot.

Szakállslván érd. esperesplébános Csengódön jún. 12-én. Sz6noka Paskai
Lászl6 koadjutor-érsek volt.

P. Bodo lay Gyula SJ jún. 18-án Budapesten. Kézvezetóje Réthy Lászl6, a Szent
Rita kápolna plébánosa, sz6noka pedig Süle Géza SJ volt.

Sali Elek, a szentendrei ferences gimnáz ium tanára, a budai ferenceseknél jún.
19-én.

Turzó Anlal prépost, a csepeli Jézus Szive templom plébánosa, jún . 26-án.
Kiscelli Ferenc c. apál, plébános a budapesti Szent Tádé kápolnában jún. 29-én.
Zsele l Gábor ny. lelkész júl. 2-án szüló falu jában, Keszegen.
Békési Ill és ny. versegi plébános, ma is aktí v lelk ipásztor, júl. 3-án Káll6n.

Sz6noka Oláh Károly pestlórinc i pléb ános volt.
P. Holov lcs FI6rlán SJ Makkos-Márián júl. 28-án jubilál6 paptestvéreivel.

Sz6noka Tamás János volt.
Neményi Lajos pápai kamarás, prépost, Máriaremele plébánosa júl. 31-én a

kegytemp lomban . Sz6noka Debreczen i Mikl6s püsp. tanácsos volt.

Itt jelezzük, hogy Bagdad magyar érseke , Msgr. Nyáry Ernó kármelita, korára
val6 tekintettel (* 1906) lemondott 1972 6ta betöl tött hivatalár61.

Ne tévesszétek össze a cselekvést a nyüzsgéssel.
Csillapodjatok le. Pihenjetek meg.
Meg fogjátok látni, milyen csendes és erélyes
tevékenység fakad ebból a nyugalomb61.

Henri de Tourv ille
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