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Vegyes házasságból származom, s a Zsinat előtt igen sok
nehézségem volt mindkét egyház képviselőivel, mert elég
kíméletlenül kérték számon tőlem, hogy miért nem követ
tem apám evangélikus hitét, illetve miért nem gondolko
zom úgy, mint egy teljesen katolikus nevelésben részesült
ember. Mindig öröm számomra, ha látom az ökumené
eredményeit, s magam is igyekszem hozzájárulni.

Magyarországon csak kevés ortodox. de sok protestáns
él. Protestáns testvéreinkkel való vallásos kapcsolataink
ban igen jelentős tényező, hogy milyen a Biblíával való ta
lálkozásunk. A katolikus biblikus mozgalom ugyan nem
csupán az ökumenét szolgálja, hanem egyházunk belső

megújulását is. de sokkal könnyebben meg fogjuk érteni
egymást, ha mi is a Biblia nyelvét beszéljük, amint protes
táns testvéreink elég gyakran teszik.

A másik egy régi kívánságom. Ma, amikor a csodákat
sokan kézlegyintéssel intézik el, különleges fontossága
van annak, hogy egymás csodáit ne tagadjuk és támadjuk.
Kölcsönösen el kéne ismernünk egyik oldalról a lourdes-i
és fatimai csodákat, másik oldalról az egyes szent életű

prédikátorok bibliaóráit követő csodákat.
Én is imádkozom a keresztények egységéért, gondolom.

önök kel együtt.
Pollncr Jenő

Evangélikus lelkész vagyok Győr-Sopron megyéböl. Ol
vasom lapjukat. A legszínvonalasabb katolikus egyházi és
kulturális lap ... Kívánom, hogya mi közös Urunk adjon
Önöknek sok erőt, bölcsességet, külsö és belső szüksége
set ahhoz, hogy fontos feladatukat nagy elődjükhöz, Ró
nay Györgyhöz méltóan tölthessék be és lapjuk on keresz
tül egy színvonalas keresztyén gondolkodás lehessen ha
tással a mi nehézségekkel bőven megkoronázott korunk
ra.

Böröc Enikő

SZÁMUNK íRÓi

BACSÓKA BÉLA parókus, a Görög Katolikus Hittudo
mányi Akadémia rektora.

BIOT, FRAN(OIS domonkos rendi szerzetcs, A II. vati
káni zsinaton a francia püspöki kar teológiai tanácsadója
ként vett részt. A párizsi Témoignage Chrétien hetilap
szerkesztőségének tagja, az Échange et dialogue c. folyó
irat főszerkesztője, több teológiai könyv szerzője.

BODNÁR ISTVÁN Nyíregyházán él

BURGET LAJOS újságíró, a Kelet-Magyarország címü
napilap munkatársa.

CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR teológus, görög katoli
kus lelkész Újfehértón. 1978 decemberi számunkban je
lent meg "Biblikus katekézis felnőtt hittanulóknak" cimű

írása.

A Vigilia jelenleg társadalmunkban a lelki gondozás funk
cióját tölti be, változékony hatékonysággal. Értem ezen,
hogy vannak kiemelkedő, felejthetetlen számok, és ugyan
így vannak szerényebb hatásúak. Én kiemelkedőnek tar
tom a körkérdéseket és interjúkat tartalmazó számokat.
Ilyenek voltak az 1969. november havi, 1970. december
havi, 1971. december havi stb. Igen szerenesés vállalkozás
volt a közelmúltban a cigánykérdéssel foglalkozó feldol
gozás. (Ezt a számot főiskolás leányom tanulmányok írá
sához használta fel.)

Összefoglalva: a folyóirat igen színvonalas, legtöbbször
forrás értékű írásokat tartalmaz. Én körülbelül két évtize
de veszem a lapot példányonként, átböngészem a tarta
lomjegyzéket és annak megfelelőendöntök. Elvenni belő

le semmit sem szabad. Igaz, hozzátenni is nagyon nehéz.
Ezzel kapcsolatban azonban van egypár javaslatom:

~ Néha kitekintéssel kellene lenni a környező országok
magyar lakta területeire, keresztény eseményeire, irodal
mukra, örömeikre, bánataikra stb.

- Biztosan érdeklődésre tarthatna számot a különféle
szekták belső életének feltárása, megközelítése, történeti
áttekintése, és ami a lényeg: mit tudnak nyújtani hivcik
nek, mivel versenyeznek a történelmi egyházakkal? Mi le
het e jelenséghalmaz lélektana?

- Alig fogható fel, hogy a jelenkor zsidósága honnan
meríti azt a hatalmas lelkierőt, amivel felül tudott emel
kedni az őket ért nagy és érthetetlen katasztrófán. A túl
élők mély, rendíthetetlen istenhite bizonyos párhuzamo
kat tekintve - nagy figyelmet érdemel. Gondolok itt a
spontánul terjedő ateizmusra és egyéb jelenségekre. Ezért
is, másért is kellene a dialógus.

- Ha egyszer megérhetnénk, hogy jobb papírra kerül
hetne a lap, jobb képanyaggal, szép műemlékeinkről,

templomainkról stb. Természetesen tudomásul véve a ma
gasabb egységárat. Ez utóbbi javaslat azért is válik lassan
időszerűvé, mivel az évfolyamok hosszú évtizedekre félre
vannak téve, esetleg bekötésre kerülnek.

Fodor László

CSÉPÁNYI FERENC prépost, kanonok, nyíregyházi
plébános. 1973. márcíusi számunkban "Papok a tanácsok
ban". 1974. novemberi számunkban "A keresztények a
modern társadalomban" című írása olvasható.

HOLCZER GYULA esperes. kanonok. kisvárdai plébá
nos. Legutóbb az 1980. szeptemberi számunkban irt cikket
"Igazságban kétarcúság nélkül" címmel.

KASSA LÁSZLÓ esperes, plébános Pócspetrin.

MAGY AR JÓZSEF Nyírbátorban él

ÖLBEY IRÉN költő, meseíró, a Szabolcs megyei Kisvár
dán él. Az elmúlt években több alkalommal közöltük
verseit.

TÓTH SÁNDOR Munkácsy-díjas szobrász, Nyíregyhá
zán él; a Képzőművészeti Szövetség területi titkára.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyeImét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


