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Meghalt Papp Kálmán győri megyéspüspök. Lapunk zártakor érkezett a
jelentés, hogy [úlius 28~án hosszú és súlyos szenvedés után 80 éves korában
meghalt Papp Kálmán győri megvéspüspök. A főpásztor, aki 21 évig állt
egyházmegyéje élén, mégresztvett a zsinat második ülésszakán, de már akkor
is súlyos beteg volt.

Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök vas miséje. Ritka papi jubileum
hoz érkezett el Shvoy Lajos pápai tronálló, székeséehérvárí megyéspűspök.

Hatvanöt évvel ezelőtt 1901. július l d-án szentelték pappá Esztergomban. Egy
házrnegyéje élén harmínckilenc éve áll, 1927-lben vette át a nagynevű Pro
hászka Ottokár örökségét. A négy éveízed alatt többszáz templomot és kápolnát
építtetett vagy restauráltatott és a pasztorációt példaszerűen szervezte meg.
A püspök neve elválaszthatatlanul összefügg a magyar liturgikus mozgalom
mal és az egyházi zene megújhodásával. Az új magyar egyházi zenének, amely
Hanmach Artur és Bárdos Lajos vezetésével ugyanazt az iskolát fejlesztette ki,
amely az egyetemes magyar zenében Bartók Béla és Kodály Zoltán nevéhez
fűződik, Shvoy Lajos, mint a magyar Cecilia Egyesület egyházi elnöke, legfőbb

támogatója. Az idős főpásztor, aki jó egészségben és teljes szellemi frissességbon
érte meg a szép juibileumot, két vasmisét mondott. Az egyiket paptestvéreinek
körében, a másikat a hívek: jelenlétében a székesfehérvári püspöki székesegy
házban. Az előbbí misén az egyházmegye valamennyi papja megjelent. A jubi
láló főpásztort az egyházmegye legfiatalabb újmisés papja fogadta a templom
kapujában, majd Shvoy Lajos tizenkét paptestvérének társaságában konceléb
rácíós rnisét mondott. Szembbeszédében a főpásztor többek között ezeket mondta:
"Hányszor voltam kislelkű és színte megszégyenült a csapások közott - és a
fewelem felemelt. Gyakran súlyos 'betegségek kínoztak. de a szenvedések
gazdája végül is újra és újra fölsegített ... 'Fiaim, ti vagytok az én örömem,
'büszkeségem és gyönyörűségem, szelgáljátok mínt öreg főpásztorotok, Jézust.
Míndcnt Oérte, míndenben Ot - és terjesiszétek imádatát."

Radó Polikárp tanszékvezető professzort és lapunk főmunkatársát a bu
dapesti római katolikus lKö7JPonti Hittudományi Akadémia az 1966-67-es tan
évre dékanná választotta II1€g.

Madách Imre halhatatlan művének "Az ember tragédíájá't-nak cseh, szlo
vák és 'bolgár nyeívű fordítása készült el legújabban és még ebben az évben
megjelenik,

A magyar papság is bekapcsolódik az egyházi törvénykönyv korszerűsí

tésének rnurukájába. Annak a körlevélnek nyomán történik ez" amellyel Ciriaci
bíboros a kódexrevízíós bizottság elnöke ez ev januárjában kereste fel a világ
egyház püspöki kon!ferenciáit,_köztük a magyart is, kérve, hogy anagy mun
kában Iehetőségeik szerírit vállaljanak tevékeny részt. A magyar püspöki kar
ez év márciusában és júniusában foglalkozott a dcérdéssel és elhatározta, hogy
a munkából annál is inkább ki akarja venini részét, mert a mostani kódex meg
alkotásáiban is fontos szerepe volt egy magyar főpapnak, Serédi Jusztinián ké
sőbbi esztergomi bíboros-érseknek. A magyar püsrpOki kar rnumkájának haté
konyabbé tételére sokrétű előmunkálatokat akar végezni és ennek egyik első

lépése, Ihogy az ország egész területéről összegyűjti a papság kJöréből felme
rülő javaslatakat és índítványokat. Az errevonatkozó GY9r egyházrnegyed kör
levél azt is ajánlja a papoknak, hogy kérjék Ilti a világiak véleményét is főleg
az egyházközségekben.

Brezanóczy Pál püspök szentelte fel V:ára:sw község új templomát, amely
nek fölépítését a hívek adományokkal és tényleges munkával tették lehetővé.

Brezanóczy püspök új miseruhával, kehellyel és oltárl'eIszereléssel ajándékozta
meg a Szerit Péter és Pá:lapostolok tiszteletére felszentelt templomot.

A magyar kulturális élet jelentős nyári eseményeí II szegedi szabadtéri Já
tékok, amelyek a püspöki dóm előtti téren kerülnek megrendezésre. A sza-
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badtéri játékok ddéjén minden vasárnap fél 12 órakor a székesegyház énekkara
kiemelkedő egyházzenei rn űveket ad elő, azonkívül az előadási napok délután
ján orgona bemutatókat rendeznek. Az orgona hangversenyek sorában kiemel
kedő si kere volt Vdctor Lucasnak. a világhírű bayreuti orgonaművésznek,

A budapesti lengyel katolikusok szent élye a segítő Szüz Máriáról elne
vezett 'kőbányai templom július 3-án tartotta évi .búcsúját. Ebből az. alkal<>';l:
ból Várkonyi Imre ő rkanonok , a magyar Actio Catholica országos igazgatója
mutatott ibe ünnepélyes főpapi szentmisét a templomban.

Az ausztriai Burgenland magyar kisebbségi települései t látogatta meg Saád
Béla az Új Ember felelős szerkesztője és tapasztalatairól riportban számolt be
lapjának hasábjaim. Megállapítja, hogy Burgenland nemcsak a magyar k özsé
gekben, hanem németajkú részében is sok magyar hangulatot és szokást őriz
és sok szeretetet Magyarország és a rnagyarok iránt. A t öbbségükben magyar
ajkú községekben mindenütt van magyar iskola és a megreformált liturgia is
magyar nyeívű. Saád Béla megállapítja, hogy mindenütt ahol járt, szeretettel,
megértéssel és érdeklődessel találkozott hazája iránt. A burgenlandlak [ószorn
szédságot akarnak.

Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó, áldotta meg a kívül-belül
restaurált szentetornyai plébánia templomot és az újonnan felállított szembe
rniséző oltárt.

Az esztergomi bazilikán, Magyarország legnagyobb rn éretű székesegyhá
zán máig is láthatók a második vil ágháborúból származó sérülések. A háború
óta ugyanis csak a legszükségesebb jav ítás i rnunk álatokat végezték el. A "Vá
ros terv tervező intézetben most megindult a bazilika helyreállításának előké
szítő munk ája . A sokrrulbi ós k öltséget jelentő helyreállftás műszaki szempont
ból js sajátos feladatok elé állítja a szakembereket.

A Római Pápai Magyar Intézet munk ái ár ól nytlatkozott az Új Embernek
az Intézet igazgat ója Zemplén György professzor, .aki szabadságának idejére
hazaérkezett Budapestre. ~,Yilatko7.ata,ban . a többek között elmondotta, hogy
az id ei nyolc ösztöndíjas közili egy a vatikáni levéltárban, dolgozott, a t öbbi
npedig különböző római főiskolákon folytatt a tanulmányait, így az Alfonzi á
numoan, a San Anselrno lIturgi'kt}s intézetében, a Lateráni Egyetem jogi fa
kutás án, az Institutum Biblicumban, a Gergely Egyetemen, illetve a Musíca
Saerán a szent zene római főiskoláján. Zemplén professzor azt is elmondotta,
hogya Pápai Magyar Intézet szívélyes ka pcsola tot tart fenn a vele egy épü
letben elhelyezett Római Magyar Akadémi ával.

Kőszeg város 'há rom templomát és Ugod község j>lébánia templomát res
taurálták az elmúlt másfél évben. f:'..z előbbieket részben államköltségen, rész
ben a hívek adományából, az utóbbit részben egyházi Intézmények, részben
pedig a hívek adományából.

Ötvenkét új papot szenteltek az idén Magyarország tizenegy egyházrne
gyéjében, azóta rnindmyájan bekapesolódtak már a lelloíoásztorí tevékenységbe.

Dudlis Miklós, hajdúdorogi rnegyéspüspök, lapunk vezető helyén közölt ta
nulmányát a Szent István Társulat ez év május i7-én tartott közgyűlésén 01
vas·ta fel.

Spirituale. - A spírítualék az Amerikába hurcolt négerség ösí vallásos
énekei. Javaraszt protestáns {presbiteriánus), ószövetségi íhietés üek. Leginkább
a rabszolgaságban sínylődö négerek panaszát és Istenhez fohászkodását fejezik
ki. A múlt században már profámalYb tartalmú spieituálék is keletkeztek és
ezek dallamkincse közrej átszott a dzsessz-zene ih;alakulásában.


