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II. János Pál pápa Castclrninorc-i c. püspökké nevezte ki

MIKLÓSHÁZY Attila

magyar jezsuitát, a torontói Szt. Ágost on nagyszeminárium teológiai fakul 
tásának dékánj át. és megbízta a külföldön élő magyarok lelki gondozásával.

MIKLÓSHÁZY Anita 193J. áp rilis5-én szülctctt Di ó sgyőrben. Középiskolá it a miskolci
Fráter György katolikus gimnáziumban és a kalocsai Szt. Is\'.<Ín gimnáziumban végezte. 1949
ben belépett a jezsuita rendbe.

MIKLÓSHÁZY Anlía. a külföld ön élő magya ro kp üspöke , az 1987. mareiusö-an elhunyt
Irányi László hivatalát veszi át. A fölszentelés helyét es időpontját később határozzák meg.

Püspök atyának gratulálunk, és áldásos mííkődést kívánunk!

"AZ ÖRÖM HEGYÉN"

II. János Pál 43. külföldi útja
1989. aug. 19-én háromnapos észak-spanyolországi lelkipásztori utat

kezdett meg a pápa. Közben több mint 400.000 fiatallal találkozott az egész
világból. Az alkalmat a katolikus ifjúsági világna p adta, aminek fénypontja
az ismert zarándokhely, Santiago de Compostela. A Szematya meglátogatta
mégAsturia történelmijelentőségüprovinciát, elbeszélgetett I. Juan Carlos
királlyal és FilipeGonzález miniszterelnökkel, majd hétfőn este visszatért
Rómába.

Santiago de Compostela európai jelentőségű zarándokhely volt a kö
zépkorban, amikor a hívek tömegei zarándokoltak ide Szcnt Jakab apostol
sírjához. Az újabb időben ismét fellendült a zarándoklat erre a szcnt helyre,
azzal a céllal, hogy Európa megerősödjön kulturális önazonosságában. Az
ide zarándokló fiatalok célja: imádkozni "olyan társadalom létrehozásáért.
amely kölcsönös tiszteletre, figyclmcss égrc, szabadságra és szolidaritásra
épül". Ezért választották a fiatalok mott ójuknak Jézus szavát: "É n vagyok
az út, az igazság és az élet". A harmadik évezredben ők fogják képviselni a
keresztény hitet - figyelmeztette őket a pápa. A "zarándoklaton" kb. 200
bíboros és püspök is részt vett

Aug . 19-én a pápa többek között ezt rnondta az ö sszegyűlt fiataloknak
az "ü röm Hegyén" (Gozzo): "ü vakodjatok az eszm ények, az értékek és a
viselkedésformák clszcnnyczödésétöl", rnert ez az ember megsemmisíté
séhez vezethet. E jelenség legalább annyira izgató, mint a természet
szcnnyczödése. Sürgette ezért "az összefogásból eredő és felelősségteljes

tettcket, mielőtt bolygónkban jóvátehetetlen károkat okoznánk".A fiatalok
"illetékes vezetők az emberséges, méltóságteljcs és szolidáris élet terén...
Minden keresztény hivatott arra, hogy szolg álja testvéreit és a társadalmat,
szorgalmazza és támogassa minden egyes ember rnéltóságát; tisztelje, vé-

63



delmezze és erősítse az emberi jogokat, munkálja a tartós békét, amit a test 
vériségre, a szabadságra, az igazságosságra és az igazságra alapozunk",

A vasárnapi istentiszteleten szólt a keresztény norrnákról, a házasság
szent rninöségéröl: "A házasság nem olyan szerződés, amit önkényesen
mcgszeghetünk!"

Beszédjében, h étfőn rámutatott a materializmus ártalmaira, majd így
szólt: "Nem következik-e be szemünk előtt az ateista materializmusra és a
kollektív-bürokratikus munk ásszcrvczctrc épülő társadalom csődje?"

A miniszterelnökkel való találkozáskor síkraszállt a Szematya "a hatá
rok nélküli Európa megvalósftásának" érdekében.

DR. BATIHYÁNY-STRATIMANN LÁSZLÓ BOLDOGGÁ AVATÁSA

lsten szolgája Bécsben halt meg 1931. január 22-én. Az akkori egyházi
törvények értelmében Bécsben kellett megindítani a boldogsáavatásra
vonatkozó eljárást. Az ügy előmozdítója, első posztulátora Innitzer bécsi
bíborosérsek megbízásából P. Csávossy Elemér SJ. lett.

Szombathelyen a per 1945-től 1951-ig tartott. Tárgya Dr. Batthyány
életszentségének, erényeinek bizonyítása, miközbcn 21 tanú szerepelt.
Bécsben 14 tanút hallgattak ki. Az anyagot azonban sem Bécsből, sem
Szombathelyről nem továbbították Rómába. 1971-ben Ijjas József kalocsai
érsek Rómába vitte a szombathelyi peranyag hivatalos másolatát, és azt a
Szenttéavatási Kongregációnak benyújtotta. 1981-ben előkerült az addig
elveszettnek hitt bécsi peranyag is. 1978-ban megjelent Batthyány 1926-os
naplója Kardos Klára gondozásában. Az országos siker ismét előtérbe

helyezte a per folytatását. 1978-ban az ügynek új gazdája lett, a László István
püspök vezetése alatt álló kismartoni egyházmegye.

1981-ben hozta me~ az ügyben az első ítéletet a kongregáció, az ún.
"Decretum super scr iptis'vben. Kimondja, hogy Isten szolgája írásaiban, hit
és erkölcs dolgában nem találtak az egyház tanításával ellenkezőt. Ezzel le
zárult a boldoggáavatási eljárás római szakaszának első fejezete.

Az erények hősies gyakorlásának a bizonyítás át nevezhetnénk a bol
doggáavatási eljárás róm ai szak asza második szakaszát. A bizonyítási
eljárás alapja az ún. p o z í c i Ó, amely Isten szolgája életének és tevé
kenységének időrendi, dokumentált bemutatása írásos és szóbeli tanú
ságtételek segíts égével. Tartalmazza a bécsi, szombathelyi és kismartoni
peranyagot, valamint egyéb dokumentumokat, melyeket együtt s umm á
r i u m n a k neveznek.

A pozíció következő része az ún. i n f o r m á c i Ó, az ügy eddigi
lefolyásának története, rö..id, dokumentált életrajz, az összegyűjtött érvek
és adatok, amelyek Isten szolgája életszentségótbizonyítják. Végül a szcnt
ség híréről ad bemutatást, és szól az imameghallgatásokr ól. Mindez együtt
kb. 1000-1200 oldalas, nagy formátumú könyv. Az információ az ügyvéd írja
meg, a tervek szerím ez év végére, jövő év elej ére készül e!. Ezt a könyvet a
kongregáció teológus szakembereknek adja majd ki, akik írásbeli szava-
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