
SECRETARIA STATVS

N.142.766 EX AEOleVS VAT'CANIS, 2 7 - XI -1 984

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Inter alia perquam fructuosa apostolatus Catholici coepta

et opera, quae his temporibus intra Catholicam Hungariae com

munitatem vigent ac florent, placuit Beatissimo·Patri cognosc~

re nuper tum rationem tum praestantiam commentariorum' eorum

quibus aptissimus quidem index est "Vigilia".

Constat enim quo animo ipsi componantur quoque evangelize
tionis'studio; patet item quanto favore passim divulgati lec

titentur.

Quandoquidem ergo paucis mensibus exiturus est· ipse quin

quagesimus annus, ex quo tempore iidem coepti sunt c~mmentarii

foras dari, Sua Sanctitas harum per litterarum mearum officium gratg

lari cupit moderatori qui nunc est illorum ipsiusque singulis

scriptorii operis sodalibus de faustissimo hoc eventu de laud~

bilique adhuc opere expleto. Omnes pariter commentariorum lec

tores consalutat quibus pietatis et actionis christianae 'fruc

tus copiosos hinc sane prccatur.

Ut vero posthac nihilo mióus.scite et 40cte, recte et iu

cunde possint hi commentarii "Vigilia" propagari ad christifi

delium.istius nationis eruditionem maiorem at~u~ delectationem

simul, plurimum caeles.tis luminis tam auctoribus ipsis quam

lectoribus efflagitat impertienda amanter quidem Apostol~ca B~

nedictione qua gratulantem suum animum confirmat favoremque

huic incepto d~clarat.,
Quae cum ipse pro meo munere tecum, Eminentissime ac Rev~

rendissime Domine, communicavi, tum oblata hac optabili oppor

tunitate utor pariter ut summa ~ua par est observantia tibi me

deditissimum in Domino esse profitear.

Eminentissimo ac Reverendissimo Domino

Domino LADISLAO S.R.E.LÉKAI

Archiepiscopo Strigoniensi Hungariaeque



Főtisztelendő Eminenciás Úr! Vatikán, 1984. XI. 27.

A katolikus apostolkodásnak egyéb rendkívül gyümölcsöző kezdeményezései és intézményei
között, amelyek napjainkban Magyarország katolikus közösségében elevenen vlráqoznak, "a

Szentatya nemrég megismerkedett annak a folyóiratnak a célkitüzéseivel és klválósáqéval,
amelynek nagyon találó címe a "Vigilia".

Ismeretes ugyanis, hogy milyen szellemben és milyen evangelizációs szándékkal SjZerkesz
tik; az is tudott dolog, hogy a sokfelé elterjedtfolyóiratot milyen szívesen olvassák.

Mivel pedig néhány hónap múlva befejeződik a folyóirat első megjelenésétől számított ötve
nedik esztendő, Ószentsége e levelem útján kiván a jelenlegi szerkesztőnek és mlnden egyes
iró munkatársának az ünnepi alkalomhoz és az eddig végzett dicséretes rnunkához gratulálni.
Ugyancsak üdvözli a folyóirat valamennyi olvasóját, és szívböl imádkozik azért, hogy lelki el
mélyedésük és keresztény tevékenységük számára bőséges gyümölcsöt nyerjenek belőle.

Hogy pedig továbbra is ugyanilyen bölcs és tudományos, igaz és gyönyörködtetö tartalom
mal szolgálhassa a magyar keresztények müveltségét és esztétikai igényeit a "Vigilia" clmü fo,
Iyóirat, éi Szentatya böséges mennyei világosságot kér mind maguknak a szerzőknek, mind az
olvasóknak; szeretettel küldve apostoli éldását ismételten kifejezi szlvböl jövő jókivánságait, és
jóindulatáról biztosítja ezt a vállalkozást. .

Miután mindezt hivatalomnál fogva közöltem Veled, Főtisztelendő Eminenciás Uram, én is fel
használom ezt a kedvező alkalmat, és a legnagyobb illő tisztelettel biztosítalak arról, hogy az
Úrban odaadó hived vagyok.

FőtisztelendőEminenciás
Lékai László bíboros úrnak,
Esztergom érsekének és Magyarország prímásának

A VIGILIÁNAK ARANY JUBILEUMÁRA

Casaroli biboros

Sík Sándor a Vigilia ezüst jubileumán így foglalta össze értékelését folyp
iratuk 25 évéről: amit az egész negyedszázadon magunk elé tűztünk - az jó
volt, szükséges és halaszthatatlan.

Milyen szempontokat követtek célkitúzésükben? Lényegében a köv.etkező

ket: Nekünk az irodalom szent dolog, hivatásos küldetés, áhítat. - Szent dolog
a magyarságunk is, nekünk a magyarság Isten gondolata. Ő szabta ránk, hogy
magyarul legyünk emberek, és magyar földön építsük az Ő országát.

- És szent nekünk a kereszténység is: az élő egyház életadó közössége.
A II. Vatikáni zsinat szellemében dolgozó Vigilia munkatársainak és min

den kedves olvasójának aranymisés oltáromtól szeretettel küldőm főpásztori

áldásomat és testvéri s baráti meleg kézszorításomat.
Esztergom, 1984. október 20.
Róma, 1984. november 1.

bíboros-prímás, esztergomi érsek
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