
ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

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-
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