
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A szentmise állandó részeinek egységes magyarnyelvű szövegét még az év
elején állapította meg a püspöki konferencia. A szöveget a Consilium ad Ex
sequendam Constitutionem de Sacra Liturgia 1966. február 7-én kelt 227/9lm.
szárnú leiratával jóváhagyta és megerősítette, A Szent István TársuLat most
külön füzetecskében kiadta aszöveget. Szétosztásuk az egyházmegyeí köz-
pontok útján történik. .

A magyar püspöki konferencia új szabályzatáról. amely a Szeritszék jóvá
hagyásával júmi.us 8-án lépett életbe, Brezanóczy Pál püspök, a magyar püs
pökfJcar titkára nyilatkozott az Új Ember munkatársa előtt. K'iemelte, hogy
a szentszékí bejegyzés kapcsolatot biztosít a világegyház püspöki szinodusa
felé is. A konferencia, létszámának megfelelően, egy képviselőt küld majd a
szinodusba, Arra is rámutatott Brezanóczy püspök, ihogy a konferencia orszá
gos jellegű egyház! ügyekben immár kötelező döntéseket is hozhat, (íMagunik
részéről úgy véljük, a magyar püspöki karnaik ezekután módja lesz arra is,
hogy belefollyon az európai püspöki konrerencía rnunkájába.)

Sulik Tibor, akit a "kevesztény dolgozók nemzetközi mozgalrnának" május
23-29-én Rómában tartott kongresszusán a rnozgalom elnökévé választottak,
magyar származású braziliai gyáni.mumkás, aki rmég kétéves korában került
Bruzíltába, de ma is jól beszél magyarul. Sul!k elmondta Szántay Istvánnak,
a magyar A. C. főtitkárának, aki megfigyelőként vett reszt a kongresszuson,
hogy édesanyja ma is csak magyairul tud imádkozni. A főtitkár hazaérkezése
után. magyarnyelvű .imakönyvet küldött ajándékba Sulik Tibor édesanyjának

Uj templomot szentelt fel május 15-én Bodrogihalom községben Brezanóczy
Pál püspök. A modern stílusú templom építési költségeit az egyházhatósági
tárnogatúson kívül a környékbeIli ple'bálll'iák és a hivek adományai fedezték.

A nemzefJköz;i eszperantó kongresszus ;keretében, amelyet ez év augusztu
sában tartanak meg Budapestem, külön értekezleteket rendeznek a katohkus,
a protestáns, a buddhista és a kvéker eszperantísták számára,

Tölgyes Kálmán pomázi esperes-plébános, aki jelenleg a I1ómaJÍ Magyae
Pápai Intézet tagja, a vatíkámd rádió magyar műsorában tartott előadásában

kimutatta, hogya magyar egyház! népének jóval reg:elb'bi rmúltra tekínthet
vissza, rnint a legtöbb európai országé. Ez volt az első eset, hogy nem-emig
ráns magyair pap szerepelt a vatiikáni ,rádióban.

Louis Rétij, a neves francia teológus és író, a magyar A. C. elnökségének
meghívására [únius el,ején hat napot töltött Magyarországon. ahol katolikus
főpapokkal, írókkal, újságirókkal és közéleti személyiségekkel találkozott.
Látogatást tett szerkcsztőségünkben is.

XXIII. János pápa emlékére írt és Budapesten is bemutatott rnisójénok
partitúráját Kiszely Gyula zeneszerző megküldte a Szeritszéknek is. Loris
Capovilla most levélben köszönte meg a figyelmességet és értesítette a zene
szerzőt, hogy ikét János pápa-érmet loüldtek neki ajándékul.

Tomek Vince magyar píarista., akit 1961-ben már harmadszor választot
tak meg a piarista rend generálisává, június 26-án mutatta be aranvrníséjét
a rend S. Paritaleo templomában. Az ünnepségre Rómába utazott Albert Ist
ván, a pia'I'IÍstáik magyair tartományának főnöke is. A szűkebb hazájában is
köztísztoletnok és szerétetnek örvendő generálta pályafutását és érdemeit külön
cikkben rnéhtatta Saád Béla az Új Ember hasábjaim.

VI. Pál megkoronázásának harmadik évfordulójáról az ország összes
templomaiban megemlékeztek a magyar katolikusok. Budapesten a Szent Ist
ván Baz:ilikában június 26-án volt az A. C.országos elnöksége által rendezett
ünnepélyes Te Deum és főpapi lmise,amelyet Kovács Sándor szombathelyí
megyespüspök pontifíkált. Evangélium utáln Mészáros Károly egri kanonok,
irodaigazgató rnondott szentbeszédet.

Tizenkét teológiai doktort avattak júmius 25-én a budapesti Központi Hit
tudományi Akadémián. A doktori értekezések zöme a Iegidőszerübb kérdése
ket tárgvnlta, a többi között !ilyen círnekkel: "Az újszövetség papi eszménye",
"Kereszi··cny valóságszernlélet", "ÖkUlmenikus Iehetöségek a katolikus és a re-
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formátus predestínációs tanbam", "Dogmák, szimbolumok és a pszichológia",
"Aquinói Szent Tamás és az erkölcstudomány mai útkeresése", "Az igehirde
tés teológiája".

Papszentelések. Győrött Bánk József segédpüspök hat, Esztergomban Szabó
Imre segédpüspök tizenkét, Pécsett Cserháti József püspök, apostoli kormányzó
két áldozópapot szentelt június folyamán.

Olvasóinkhoz. - Felhívjuk Olvasóinkat, akik valamilyen ügyben levélben
hozzánk fordulnak, hogy nevüket és címűketakkor is tűntessék fel a levélen,
ha kérdésükre A kis út-ban vagy a szerkesztői üzenetekben várnak választ.
Név és cím nélküli levelekikel nem tudunk foglalkozni.

"Bonyolult probléma." - Igazat kell adnunk olvasónknak, hogy a júniusi
számban "Eredeti bűn" [eligéjű üzenetünk félreértésekre adhatott okot. Nyo
matékosan megállapít juk azonban, hogy az abban előadottak nem voltak ellen
tétben egyházunknak azzal a tanításával. miszerint az emberi lelket Isten
kőzveflenűl teremti meg. Mímthogy azonban ez az egész Ikérdés sokkal nehe
zebb és bonyolultabb, semhogy néhány sorban közérthetően megvilágíthassuk,
felkérésünkre dr. Zemplén György, a budapesti Hittudományi Akadémia pro
fesszora s egyben a római Pápai Magyar Intézet rektora, vállalta annak tüze
tes kifejtését. Reméljük, hogy tanulmányát rövidesen meg is kapjuk. Addig is
olvasónk tűrelmét kérjük.

Index. - Mint azt már a sajtó is közölte. az egyház végérvényesen törölte
az ún. "Index"-et, vagyis a tiltott könyvek [egyzékét. A Hittani kongregáció
egy ezévi június 14-én kelt "Notificatio"-ban jelentette 'be ezt, amelyet az
Osservatore Romano június 15-i száma közölt. Az okmány megállapítja, hogy
az Integrae sorvandac kezdetű motu proprio (ez intézkedett a Szent Officium
Hittani kongregációvá történő átszervczéséről) megjelenése óta sok kérdést in
téztek a Szeritszékhez a tiltott könyvek jegyzékével kapcsolatban. Ezekre a
kérdésekre válaszolva, a Hittani kongregáció, a Szeritatyával folytatott meg
beszélés után kőzli, hogy az Index megőrzi erkölcsi érvényét, amennyiben a
hívek lelkiismeretét figyelmezteti, de nem egyházi törvény többé és megszűn

nek a rhozzákapcsolt szankciók is. Az egyház a jövőben rábízza magát a hívek,
és különösen a katolíkus Irók, kiadók és nevelők érett lelkiismeretére. Bízik
továbbá az egyes püspökök és püspökkari konferenciák éberségében, akiknek
joguk és kötelességük, hogy mcgvízsgálják, és ha szükséges elitéljék a hitre
és enkölcsre veszélyt jelentő könyveket. Szükség esetén a Szeritszék maga is
élni fog ezzel a jogával, ha valaki olyan könyvet [elerítetne meg, amely a hit
tel és erkölccsel ellenkező tanításokat és véleményeket tartalmaz, Ilyen esetben
emberségesen (hurnaniter) felhívják, hogy javítsa ki a tévedéseit, és csak ha
ezt megtagadja, kerül 150'1' az elitélésre. Akö~leményt Ottaviani bíboros, a Hit
tani kongregáció proprefektusa. és Parente érsek, a kongregáció titkára írta
alá. Az Osservatore Romano .kommentárt is fűzött a közleményhez P. szignó
val, amelyet Parente érseknek tulajdonítanak. A kommentár visszapillantást
vet az index történetére, majd megállapítja, hogy a publikációk egyre növekvő

rnennyisége mellett a tiltott könyvek jegyzéke többé nem alkalmas eszköz a
hit és erkölcs védelmére, és egy pontos jegyzék összeállítása nemcsak meg
oldhatatlan vállalkozás lenne, de nem felelne meg a megváltozott egyéni és
társadalmi légkörnek sem.

A Vigilia összegyűjtött évfolyamait, imakönyveit köttesse a Fővárosi
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