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A MAGYAR PAPsÁG ÁTüTő :::iliEJE
=;======:==========~======~

P. Hunya Dániel s. J.

Buzgó katolikus világival beszélgetünk. Müvész,
de igen érdeklik az Egyház ügyei, a papság problé
mái is. Egyszer csak emelkedettebb hangon ezzel a
kérdéssel lep meg~ "Aztán van e átütő ereje a most
kikerült fiatal papoknak?" A kérdés fejen találto
Mit válaszoljak ennek a nagyon jószándéku világinak.
Mondjam egyszerüen, tompán, hogy bizony ezeknek
nincs s talán nem is lehet átütő erejük s ezzel a
felelettel kegyelemdöfést adjak annak a kis remény
ségnek, amely szivében sarjadt a jövő magyar pap 
sággal kapcsolatban o Fejen talált a kérdés, sziven
iso Zlnéztem a levegőbe ••• s aztán azzal válaszoltam,
hogy az ilyen átütő erőnek sok külső és belső fölté
tele van, ezekről a föltételekről pedig bőven lehet
beszélni. •••

Természetesen nem ezek a feltételek érdeklik a
kérdezőt. De tapintatból ezt is meghallgatja.

Kellenek nekünk az ilyen kérdéseko Kellenek,hogy
mindinkább ébresszeneko Ébresszenek a nagy ébredés
re, amely mégis csak első eleme a papság átütő ere
jének.

Átütő erőo
Valahogy jól hangzik ez a két szó

együtt. Kérdéssé téve és a papság mellének szegezve
pedig olyan nagyszerü akciókatolikás kortünet.

Van e a papoknak átütő erejük? Egyenként is? Az
tán méginkább együtt? Ennek a nagyszerü helyzeti e
rővel rendelkező társaságnak a magyar katolikus pap
ságnak.

Mi ez az átütő erő? Mi volna más, mint a pap sa
ját életének megnemesitettsége és megszenteltségeo
A kegyelem hatalma és átsugárzása a papi emberen, a
ki a lelkek számára jóval több mint ember~ Isten kö
vete, Krisztus küldöttje, lelkek megváltásának esz
közlője. A papi átütő erő mindenekclött a pap embe
ri mivoltán átütő, érvényesülő erőo

Aztán mi volna más oz az átütő erő, mint döntő



hatás arra a nyers alaktalan tömegre~ melyet élet
nek nevezünk, magyar életnek mondunk, vallásos élet
nek szépitünk. Jól fejlesztett omberi és krisztusi
potenciák érvényosülése amelyek kinőnek életet te 
remtő, alakitó? sziveket boldogitó, sorsokat megszen
telő hatalommá, tokintéllyé -- s a papi testvéri
összhang folytán olyan élem haladássá 9molynel<:: magyar
sorsdöntő irányzása alól kibujni nem lehet.

3z az átütő _erő hián:y:zik m~.;z.§!y paságunkb~tl.

Ha a magyar emigráns katolikus papság átütő orejének
hiánya nom volna ogyébb mint elméloti adat, akkor
som lonno ugyan ékesség a magyar cimeren, de loga 
lább nem rombolna. Sajnos ez a hiány nem elméloti a
dat csupán, hanon embersorsok és népünk sorsának dön
tő tényozője.

Mert hogy nincs átütő erönk, onnok már van átütő

ereje. Öntudatokat, lelkiismoreteket. erkölcsöket,
üdvösségüket, családi, nemzeti bástyákat átütő és
romboló erő.

Ez természetes is. Hiszen a legkevesobb ember
tudja lelkét teljesen esJensulyozni és a korosztény
ség életerejéro felemelni a papok fejlett személyi
értéke és összetartási ereje nélkül. S minél egyszo
rübbon gondolkozik erkölcsi és vallási tekintetben
valaki annál inkább a papban keresi, fürkészi és
szemléli Istent, I~isztust, Zgyházat, stb. ~bben a
szemlélotben a papi hibák óriási arányokat öltonok.
Igaz is. Vegyünk csak a faragatlan emberies gondol
kodást amint elindul az erőtlen, Gvangéliumtalan pap
pé l d á ján a.. IIi t kczd,iok - tisztelettel legyen vissza
adva az ilyen darabos élmény - Istennolj aki nekem
ilyen közvetitőt ad amilyen oz a pap is, akit napról
napra meg kell élnem és elfogadnom.
Mit kezdjek Krisztussal, aki csak ilyen utadot tudott
nekem juttatni? Az Anyaszentegyházzal, aki ilyen em
berral és igy öloltot engem keblére. Mit kezdjek val
lással, melyet számomra a legelső képviselője, maga
is igy gyakorol? Mit érhet a kegyelmi világ, amely
azt sem tudja legalább elfogadható emberré tenni, a
ki folyton vele foglalkozik? Mit erölködjem az er-
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kölccsel, ha erölködés nélkül is leszek mindig olyan
erkölcsös ember, amilyen a papom.
A hivek lelkéből, de még a pogányok lelkéből sem fog
ja soha senki törölni azt a meggyöződést 9 hogya pap
nak élete átütő erejével kell a lelkekre vezérlést gy~

korolnia, s ha ennek ellenkezőjét tapasztalják az na
gyobb pusztitás a lelkekben Mohácsnál is. A régi gyer
meki hit oda van. Az a nagy hit is, amely itt-ott
elötünk feltünik kiváló emberek gyakorlatában,már ko
vésbé gyermekded ogyszerü hit? inkábbb müvelt hit. A
müvelt hit pedig szint oly határozottan követeli meg
a pap élotért0keit, mint a mogfogyatkozott hit •

. ri'alán szükségk~pen ke]] hiányoznia ennek az átütő

~~§E9k~ Nagyon megnyugtató volna kényelm8s emberi
természetünknek, ha tételként mondanánk ki, hogy a
papi átütő erő a mai világban szükségként hiányzik.
Nincs ez ellen mi t tenni! Legfeljebb tojástáncot jár-
ni, ho~r fönntartsuk valahogyan papi tekintélyünket.

Azonban nem igy van a dolog. Nem csak nem kell
szükségképen hiányoznia hanem ellenkezőleg: föltétlen
léteznie kell és lehet.

Az átütő erő kibontakozásának biztositásához nem
is kellenek hallatlan es~közök. Egészen e~Jszerü esz
közök is megteszik, amelyért elég szinte csak ki
nyujtani kezünket. A két első és igen fontos eszköz
zel a hivatás és papnevelés kérdésével itt most nem
foglalkozu k, maradjon itt nekünk inkább a papi
összefogás és papi lelkiség.

Papi összefogás.
Nagyon hiányzik a magyar emigráns pap

ságnak a meleg testvériességban való összefogás. Nem
tudom van e még papsá~ a világon, amely annyira igé
nyelné ezt természete szerint, mint a papságunk. De
nálunk mélységesen erős és biztos igény. Talán első 
sorban ennek hiányában nincs átütő erönk.
Ha ICrisztus nem alkotott volna hierarchikus :Sgyházat
és nem hagyta volna meg olyan nyomatékosan, hogy pap
sága szinte egyetlen ismertető jegye az egymás iránt
való szeretet legyen /Ján 13,35/ akkor is ki kellett
volna találni, hogy ilyen legnagyobb hivatásu testü
letben, amilyen a papság, legelső törvénye: az orga-
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nikus lét j szilárdsága~ biztossága. Ennek pedig em
berek közt legföbb eszközlöje az összefogás~össze

tartás megértésben? szeretetben, cselekvő kölcsö 
nös testvériségben.
Megvillan olykor lelkiismeretünkben is a félelmes
felelőség szétesettségünk erőtlenségünk miatt és
ennek következményeképem mérhetetlen felelőség

széthullott népünkért. Mégis engedjük érvényesülni
nohézkességünk törvényét; az önzést. Ha aztán ön
zésünk papi életünk sikján is nyeregbe kcr-ü l , nem
igen van hatalom, amoly azt onnan kiemel je.

A papi összefogáshoz ogy lépés a papi találkozá
sok lehetősége. Ha aztán elindult a papi találkozó
és otthonos Let t benne a szere t e t megindul a papi
kegyelmek titkos munkája. Elöször csak ugy j hogy
meleg szivet viszünk haza a tal13olkozóróL Majd mun
kára aor-kerrt ő jókedvet. Késöbb áldozatokra kész pa
pi bátorságot? uj látásokat, életerűs prograrrunot 9
apostoli lendületet. És végül valami csoda nagy dol
got. A papi egység öntudat i és kegyelmi őserejét.

Mert ez őserő. Az őserős papság legföbb titka.

Papi lelkiség.
A papi lelkiség a ~Jökere~ forrása min

den papi erőnek. Ha nincs rendezett kegyelmios, te
livér papi lelkisé~inkj semmit scm ér papi vonalon
még oly szép hivatalunk, rangunk, oszünk, szónokla
tunk, baráti kapcsolatunk stb. Semmit sem ér! Po
dig mindezek nagyszerü segitségek is lehetnek ha ép
és Istennek tetsző a lélek. -~ig a papi lelkiségot
ugy kezeljillc, mint holmi nélkülözhotő jámborságot,
addig puszta képzelgés az egészséges papi jellem,
az átütő papi erő, mert sorvatag vagy holt bennünk
az,amiből az életerő jöng a lélek? a lelkiség.
A papi lelkiségg kegyelmek és erények fogyhatatlan
tökéje~ Isten és a szabadakarat meghitt és hüséges
kapcsolata.Főtáplálékaaz Eucharistia, stilusa Krisz
tus áldozata 9 szelleme a közösségért való önzetlen
ség, lendülete a nagylelküség.

Magya~ papi lelkiség! Krisztus szive szerinti va
ló magyar papi lelkiség? jöjjön el a te időd, ural
mad? országod! Miné l, olöbb!! (P . L lk' , b Hl k'-4- apl e lseg o lvon.



Oltártostvérem akarsz e a magyar.~ság átüt§~~~ié

ért dolgozni ~s imádkozni?
Akkor- föl tétlen légyott! Gyero ol az SlUl'ópai ma-:...,

gyar papság találkozó.iára és lolkigyakorlatára.
P. Varga 16,szló S.J. a magyar papi Egy~ég'-:;:Gzot'ője

szeretettel hiv és vár Königsteinba.
Részletes t.udna.va'Lók;
Königsto~njTaunusj Frankfurt am Mein mellett lesz az
Ld ér: is szinhelye a "Kí r cho ::.n not II kongreszusnak. P.
~8renfriod van Straaten népies nyelven Spockpater
szorotettel várja oda a magyar papokat iso Néhány ma
gyar civilt i0 szivesen lát. Legyen az idén is a leg
népesebb csoport a nagyar.
A kongresszus iaeje Augusztus 29.30.31. A m~óyar cso
port vozetője P. Varga László és P. Öry Mik16s Jezsui·
ta Atyák.
A kongros8zus ideje alatt lesz idő a magyar problémák
mogboszéléséro.
Magyar papi lolkigyakorlat lesz a kongrosszus folyta
tása. Szeptember 1.2.30 Vezotője P. Varga László SoJ.
Legyün a kongresszus és a lolkigyakorlat valóban eu
rópai magyar papság találkozása is egyben!
A részvétel dijtalan. Az utiköltséget az Ostpriestor
hilfe ott megtériti majd. Kérjük azonban a kedves 01
tártostvéreket, hogy julius l5-ig jelentsék be rész
vételüket és az utiköltséó összegét a következő eim
re; líarosi László Lagerseolsorger SPITTALjDrau.Lager
2. Österreich., hogy ezeket idejében közvetithessük P.
Werenfriodnek.
Utlevélről mindenki gondoskodjék idejében.M~inek az
utlevélhez vizumra is szüksége van, a jelentkezés u
tán hivatalós meghivót fog kapni és a követség a vi
zumot arra megadja.
P. Varga László minden paptestvért sok szeretettel vári

Oltártestvérem akarod e, hogy bujdosó magyarjaink imá
ja átütő erővel ostromolja az eget?
Ha igen-
Vezesd hiveidet a celli Máriához! Magyarok Nagyasszo~

nyához az őszi nagy magyar zarándoklaton.
TAG DER MAGNA DOMINA HUNGAROROM

szeptember 14.
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Most ünnepli a sok magyar vonatkozásu kegyhely fönn
állásának 800 éves forduló ját. Májustól Október köze
péig folynak az ünnepségek különféle csoportok és nem
zetiségek képviselőinek részvételével. A katolikus
magyarságnak évszázadokon keresztűl legkedveltebb za
rándokhelye volt Mária-Cell. Jöttek is őseink százá
val, ezrével, tizezrével évente a Szűzanyához.

Sajnos ma az otthoni magyarság kénytelen távolmaradni
a 800 éves juoileumról, ezért a mi feladatunk, szent
kötelességJ.nk, hogy mi képvisel jük népünket mégpedig
tekintélyes szám~ résztvevővel.

Szeptember 14-ét jelölte a vezetőség magyarok napjá
nak. ~z az ünnepi hét befejező napja előtt van.
1200 magyar számára van biztositva szállás szept 13
14-re és 700-nak szept. 14-ről IS-re is.
Részletes programm"

Megérkezés szeptember l3-án lehe
tőleg kora délután. Délután 3-tól 7-ig elvégezheti
mindenki a szent gyónást. Megfelő számu magyar gyón
tató áll rendelkezésre. Bgészen természetes, hogy
mindnyájan szentgyónáshoz és 14-én szentáldozáshoz já
rulunk és ezt felajár.ljuk szegény hazánk fölszabadu
lásáért és otthon szenvedő testvéreinkért.
Bste 8 órakor Dr. László István Püspök Ur, Apostoli
vizitátor ünnepélyes fogadása. Majd a zarándokokat
üdvözli a helyi polgármester. Utána P. Döbrentey
Béda magyarul köszönti a zarándokokat.
A Bazilikában a Pater Prior szól pár üdvözlő szót
a zarándokokhoz. ~zt követi a gyertyás körmenet.
Körmeneten magyar zászlókkal és magyar viseletbon
vegyen részt aki teheti.
Körmenet után lorettói litánia magyarul énekelve.
Ezzel véget ér a hivatalos programm l3-án.
Szeptember 14.

Roggel 6-tól gyónási lehetőség.

7 órakor csendes szent mise magyar énekkel. Mise
alatt közös szentáldozás. Utána reggeli.
la órakor Dr. László István Püspök Ur tartja a
Főpapi misét. A mise alatt a salzburgi dom korusa
énekel latinul. A Szentbeszédet P.Varga László
S.J. IBuweni egyotemi tanár tartja.
Szentmise végén Hymnus.
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Délután 3 órakor magyar akadémia.
A programmot a magyar gimnáziumok növendékei adják.
Az akadémiakeretében P. Öry Miklós S.J. innsbrucki
e~Jetemi tanár beszél.
~ste 1/2 9- kor ismét gyertyás körmenet y melyen is
mét magyar viseletben, zászlóval, magyar máriás ének
kel vesznek részt a még ittmaradottak.
Kérjük, hogy a hivek körzetlelkészeiknél jelentkezze
nek.
I;zek az er-voz.z ék meg csoportjaikat.
Kedves Oltártostvérek legyenek jók aug, lO-ig Na~y

Sándor Lagor8~elsorg8T SPITTAL /Drau Lager 2. Ost er
reich eimre jelezni a résztvevők körülbelüli számát.
Azt is jelozni, hány éjszakát óhajtanak Cellben tülte
ni.
A rendezőség az igényelt szám szerint küldeni fog
szállodai szoba utalványokat, melyeket a jelentkező

csoport tetszése szerint oszthat el. Az esetleges nem
igényolt szobautalványt kérjük legkésöbb szept. l-ig
majd 11áriacellbe visszaküldeni. Az utalvány megtartá
sa a szoba lofoglalását jelentené és a szoba árának
megtéri tését.
A Mária énekek szövegét, amelyeket Cellben énekelni
fogunk a körzetlekészek idejében meg fogják kapni.
Hiveink közül aki teheti magyar ruhában jöjjön.
Nagyar zászlóinkat is hozzw(.
Sok külföldi is lesz ott e napokban, kik különöson
érdeklődnek irántunk.
Tegyünk ki magunkért most mint bujdosó bucsujáró
magyarak is.

Máriát dicsérni hivek jöjjeteki j
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Vasárnapi Levél kéthetenként jelenik meg.
A V.L. utján a következő folyóiratok rendel

hetők meg~

KATOLIKUS SZ}~ffiE A külföldön élő katolikus
magyarság folyóirata.Évi előfizetés S 20.-+
porto
A SZIV Katolíkus hitbuzgalmi folyóirat

Egyes szám ára 1.50 + porto.Tömegrende
Jésnél partomentes.

A SZIV Nl~TÁR 1958-ra elő lehet jegyezni.

A V.L. kiadóhivatala utján a következő

ANONn.QUS könyvek szerezhetök beb

Prohászka .~

Dallos
Mihályi
Cs. Szabó

II

Török
Zat.hur-eozky

Uískolczy

Blmélkedések. ktv
Imádkozzatok ti

Szűz Mária fv
Irgalom ktv
iLYltologia II

Kököjszi és Bobojsza
Az uton végig kell

menni. Regény fv
Hagyar Történelem ktv

s 78.
S 50.
S 34.
S 70 .
S 98.-
S 28.-

S 48.-
S 70.--

V.L. kiadásában most jelent meg~

+Kovács Gyula~ Jöjjön el a Te országod.fv.
Dr. Czermann A. Magyar Külpolitika

uj utja. ív.

Dr. Kovács Jenő lagerseelsorger JU.Dill~AU

kiadásában ~

Wagner- I(risztus katonái
Jongen- A szirakuzai Madonna
Bangha- Jellemrajzak.

Vasárnapi Levél. EigentÜIDer, Herausgeber,
Drucker und fűr den Inhalt verahtwortlicher~

P.Di ttrich Imre C op. KLAGENFUR'I',
Auer v.Welsbachstr 15. Tel.28 29.
Karnt en-Aus tria-Duropa.
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