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Üdvözöljük ezt az őrséget, amelyet a fiatalság vállalt. Az a fiatalság, amely
a háború utáni idők szomorú éjszakájában az idealizmus tüze felett vir
raszt és környezetének, az elcsüggedteknek, a szomorúaknak ezzel a tűz

zel világosságot hoz és arra törekszik, hogy mindent a magasabb kateli
kus szellemi élet szempontjából nézzen és értékeljen. Szívből köszöntöm
Magyarország katolikus fiatalságát, amely ezt a szent tüzet a maga szívé
ben és másokban felszitja és ébren tartja bennük a hajnalhasadás remény
ségét. Ez az a fiatalság, amelyet a katolikus szellem tölt meg lélekkel, a katolikus
ideológia kincse áraszt el és a katolikus tetterő mozgat! - és amint már hang
súlyoztam, minden cselekedetét, törekvését tudatosan a katolikus szellemiség
szolgálatába állitja. Ez a fiatalság az én szememben egy jobb jövőnek leg
biztosabb záloga.

A Vigilia új kötete a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézia ünnepének
előestéjén, vigiliáján jelenik meg. Egy fiatal lélek, a mí korunk fájáról frissen
szakitott rózsa ez, amely illatával a mai kor benzin- és füstszagán áttör és
azok előtt, akik boldogságukat az anyagban keresik, egy metafizikai világra
mutat. Kis Szent Teréz lelkülete áradjon az új Vigilia lapjairól az olvasókba
és töltse meg őket természetfölötti lélekkel! Kis Szent Teréz, könyörögj az
ifjúságért, amely természetfölötti kincseket keres s a amelynek tekintete előtt

magasabb eszmények lebegnek s amely hivatva van arra, hogy a szomorú
jelent egy boldogabb jövőre váltsa át.

Igazi öröm számomra, hogya nagy katolikus diákmozgalom, az Emeri
cana révén a magyar katolikus fiatalsággal szorosabb kapcsolatba léphetek
és .a Regnum Marianum fiatalságának útjaira Isten bőséges áldását kívánom.

Bécs, 1935, Szent Gellért ünnepén.

Szivből jövő áldással és üdvözlettel:
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VIGILIA - WACHE IN DER NACHT
VON: THEODOR INNITZER
Erzbisc:hof von Wien

Gegrüílt sei diese Wache, gestelit von jungen Menschen, die in der
traurigen Nacht der Nachkriegszeit das Feuer des Idealismus bewachen
und der Umgebung, den Verzagten und den Betrübten durch dieses
Feuer Licht bringen und bestrebt sind alles von dem Gesichtspunkte
des höheren katholischen Geisteslebens aus zu betrachten und zu werten.
Ich begrüsse vom Herzen die katholische Jugend Ungarns, welche dieses
hl. Feuer sowohl im eigenen, wie auch des Nachsten Herzen hochlodern Ial3t
und die Hoffnung auf die Morgendammerung wach halt. Diese J ugend, die
vom katholischen Geiste beseelt, vom katholischen Ideengute erfüllt, von
katholischer Tatkraft getrieben ist und - wie schon betont - ali ihr Tun
und Lassen bewuDt durch katholisches Geistesleben durchdringen laDt, ist
meines Erachtens das sicherste Unterpfand einer glücklicheren Zukunft.

Diese Nummer erscheint am Vorabende, an der Vigilia der hl. Theresia
vom Kinde Jesu. Eine junge Seele, eine vom Baum unseres Zeitalters frisch
gepflückte Rose, die mit ihrem Duft den Benzin- und Rauchgeruch ihrer
Epoche durchdringt und auf eine metaphysische Welt hindeutet diejenigen,
die ihr Glück in der Materie suchen. Die Gesinnung der kleinen hl. Therese
sol1 von der Blattern der jüngsten Vigilia in die Herzen der Leser strömen
und sie mit übernatürlichem Geiste erfülien. Heilige Theresia, bitte für die
Jugend, die nach übernatürlichen Gütern strebt, die höhere Gesichtspunkte
vor Augen hat, die berufen ist das traurige Dasein in eine frohe Zukunft
hinüberzuretten !

Es ist mir eine wahre Freude, durch die grosse katholische Studenten
bewegung Emericana mit der ungarischen, katholischen Jugend in engere
Beziehungen treten zu können und, ich wünsche der J ugend des Regnum
Marianum viel Segen Gottes auf ihrem Wege.

Wien, am Feste des hl. Gerhard, 1935.

Mit herzlichen Segensgrüssen:

VIGILIA


