
Nagyon hálás vagyok azért is. hogy kapunk egy Diesel·Volkswagent az ausztriai
MIVA·tól. a ghanal utakra megerősftve . Kérném lrn álkat , hogy egészben érkezzék meg.
Eddig hála a jó Ist ennek nálunk nem loptak. de különben a lopás borzasztó iramban
rneqy, pedig ha megkapják a lopót . majdnem agyonverl k. s néha Igazán halálra ls ver lk ,
különösen a ghanal törzsek. - Júl. 17-én az aceral püspöki egyházmegye 3 új papot.
4 diakónust és 2 verb it a szerzetest szent elt fel. Nagy volt az öröm és ujjo ngás. pedig
nem volt ebéd csak az ünnepeltek nek és rokonaiknak. A katedrál is tömve volt. 9 órakor
kezdődött a szertart ás , s du. 1/2 3-kor érkeztünk haza. - Augusztus IS·lg lelkigyakor
latoze m. magamban. Az Idén nincs vezető atya. az SVD-nek sem. Nagy csoportot nem
is lehet éte lle l ellátnI. Kérem Imájukat. IS·én 30 éve lesz örökfogadalmamnak. s 39 éve
belépésemnek.

Sr. Káró M agdolna S. Sp. S.
P. O. Box 2763
Accra . Ghána . W. Afr ica

+
Adományuk egy részét a 4 éves kisfi ú. Wilson operációjára fogom ford ftani. A sze

mét kell megoperálni. Nem vol t üres ágya kórházban. [gy Ismét haza kelle tt hoznunk
édesanyjával a buszon 12 órányir a levő Cop lap éb ól. Csak januárra biztatt ak hellyel. 
Karácsony előtt két nővér. korábbl elöljáróim akart ak megl átogatni bennünket New
Vorkból. A repülő útközben lezuhant , fel robbant . és mind a 46 utas elégett. A növ ére
ket a püspök a gyürü j ükről feli smerte. és [gy megkaptu k a holttestüket . Igy kara 
csonyunk csupa lma és ámulat volt lsten akaratán és útjain . s áté rzése annak. milyen
értéktelen mtnden , ami földI. - 1983 febru árjáig még Itt delpozern . azután áthelyez
nek. Előtte megl átogathatom st ájerorsz ági édesanyámat. (A nővér azóta tud ás ített .
hogy elöljárói engedélyével egyeló re hosszabb Ideig öreg. beteg édesanyja mell et t
marad.)

Sr. Elf riede König

(Hazulról:) Szívesen vállaljuk a szenvedést és imádságot a Szolgálat útján megis 
mert. missziókban élö Aty ákért és Nóvérekért . M agam r ész ér ól más segi tséget nem
tudok nyújt ani neki k. de igen nagy szeretette l és csodálattal adózom nekik a sok küz.
delern. nélkülözés. sok munkájuk miatt. Sokszor megdöbbenve olvasom a missziókról
irt soro kat. s minden vágyam az O támogatásuk.

PAPI JUBILEU MOK

Rubinmisék: Pinezich Rezsó, a györ i székeskáp talan olvas ókanonokja. augusz
tusban ünn epelte szente lésének 70. évfordu lóját és 93. születésnapját.
Hat évig volt szem ináriumi rektor. Máig lelkipásztorként múködik: reggel
6-kor rnisézik, utána gyón tat. "Nekü nk az a feladatunk , hogy emeljünk
másokat és szebbé tegyük az életet. Van ért elme a becsületes . tiszta,
szép életnek " - mondotta félórás besz édében.

Dr. Szabadka Zoltán Medárd, a Jászó-premontrei rend 93 éves szen iorja. okI.
15-én Pannonhalmán. A Szentatya áld ását küldte a jubi lánsnak.

Vasmisék: Horváth János ny. fertöend rédi esperesplébános júl. 1O-én Fertöd
tl .-n (Süttörön)
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RépásI István, 90 évével lelkipásztor Nyfrlugoson 54 éve. Néha a fillába is gya
log megy. Vasmiséje napján is úgy kellett "kihúzni" a gyóntatószékböl.
Kézvezetője Csontos Barna kanonok, provikárius volt.

Dr. Szalay Albin László, a csornai premontreiek 88 éves nesztora, ny. keszt
helyi gimn. igazgató, okt. 2-án, a Liziői Szt. Teré z templom búcsúnapján
Rákoshegyen, ahol nyugdfjasként 32 évig múkődött. Szónoka Dr. Bánk
József érsek volt. A Szentatya áldását küld te.

Gyémántmise: Huchthausen Lajos Veszprémben jún. 17-én csendben, csak
legközelebbi környezete részvételével, majd másnap ünnepélyesen a Re
gina Mundi pléb ániatem plomban, ahol kézvezetője és szónoka Tóth
László segédpüspök volt. Szendi püspök levelében kiemelte, hogy bár
előző évben nyugdíjba ment , plébániai munkáját változatlan odaadással
folytatja.

Aranymisék: Szabados Imre Anzelm OFM, a váci Szt. Kereszt templom lelki
pásztora, jún . 18-án. Kézvezetője Bánk József érsekpüspök. szónoka
Várad i Béla volt fer . tartományfőnök volt. Kései hivatás: mint péksegéd
kezdte útját, majd a rendben a nyomdászmesterséget is kitanulta.

Pelsch Lajos SDB jún . 29-én Csillaghegyen, ahol primíciáját is tartotta.
Nagy Elek főesperes, c. prépost a Hódmezővasárhely-belvárosi templomban,

amelynek 25 éve pléb ánosa, júl. 2-án Kézvezetője és szónoka Bánk Jó
zsef érsekpüspök volt.

P. Derecskei János SJ (USA), a külföldi magyar jezsuiták nesztora, szept. 8-án
Torontóban. 92 évével ma is aktfv lelkipásztor.

POspöki kinevezés: A Szentatya dr. Szendi József eddigi veszprémi apostoli
kormányzót veszprémi megyéspüspökké nevezte ki. ~Ietrajzát lásd lapunk
54. sz-ban.

A hazai magyarok szentévi fózarándoklata az okt. 8-ára eső héten volt : Léka i
bíborossal az élükön 9 püspök, 50 pap, 10 szeminarista és kb. 500 hivő

járt Rómában és Assisiben. A Szentatya okt. 8-án küJönkihallgatáson
fogadta őket és beszédet int ézett hozzájuk , amelynek a végét magyarul
mondta .

Csak azt mondhatom : .Ragadd meg az adott pillanatot, és Igyekezzél megtenni azt,
ami éppen kötelességed! Ugyanakkor pedig élj mindig abban az örökké új misztérium
ban, akit Istennek hívunk. O nemcsak kormányoz és él , hanem hihetetlen jóságában
egészen személyes módon érin tkezik ve led. Tekints a megfeszftett Jézusra: csakis ő

adhat erőt, hogy viseld az életet úgy, amilyen: Nem tudnék mást mondani, mint eze
ket az örök keresztény alapelveket, amelyek általános értékű Igazságok. Ez a gondo
lat bátortt: .Meddlg tart még, amIg eljön az este? Nem tudom . Dolgozzunk hát , mig
nappal van. Tudom. hogy végül ls üres kézzel távozorn, dehát ez fgy ls van jól. A ke
reszten függö Jézusra tekintek, és Igy megyek el. Ami pedig ott vár, az nem más,
mint lsten örökkévaló felfoghatatlansága!· (Karl Rahnar egy 1981-es Interjúban.)
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