
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Papp Kálmán győri megyéspüspökőt, akinek július 28-án bekövetkezett
haláláról előző számunkban még hírt tudtunk adni, augusztus l-én temet
ték el. A nyolcvanéves korában elhunyt főpásztor hamvait székesegyházában
helyezték nyugalomra. A temetési szertartást Shvoy Lajos székesfehérvári
megyéspüspök, pápai trónálló végezte, előtte a gyászmisét Kovács Sándor
szornbathelyi püspök mondta. A szokásos abszoluciókat négy püspök és a
pannonhalmi főapát adta meg.

Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó augusztus 9-én töltötte
be nyolcvanadik életévét. Az egyházmegye papsága és hívei meleg ünneplés
ben részesítették.

A megüresedett győri megyéspűspökí szék Eetöltéséíg Bánk József címze
tes püspök vette át az egyházmegye vezetését, akit a győri székeskáptalan
káptalani helynökké választott.

Horváth Richárd, a Katolikus Szó főszerkesztője, az Ecclesia szövetkezet
és könyvkiadó vállalat igazgatója, országgyűlési képviselő, az Elnöki Tanács
tagja, augusztus 4-én töltötte be 60. életévét. Tisztelői és barátai meleg sze
retettel emlékeztek meg róla ebből az alkalomból. Horváth Richárd már
kora ifjúságában, a két világháború között, könyveiben és egyéb írásaiban
bátran szembenézett a magyar társadalom s benne a magyar katolicizmus
égető problémáival. A szocialista rendszer megalakulása óta úttörőként mun
kálkodik azon, hogy az egyház megtalálja és biztosítsa helyét az új feltéte
lek között. O volt egyik kezdeményezője a katolikus békepapi mozgalomnak
is, amelynek történelmi jelentőségű szerepét ma már külföldön is mind töb
ben fölismerik. Az Elnöki Tanács Horváth Richárdot most a Munka Érdem
rend arany fokozatával tűntette ki. Az ezzel kapcsolatos ünnepségert a kato
likus egyház részéről Kovács Sándor szombathelyi megyespüspök vett részt.
Szerkesztőségünk külön is köszöntötte Horváth Richárdot, akiben a Vigilia
nagyrabecsült munkatársát is tísztelí.

László István burgenlandi megvéspüspök több napos magyarországi tar
tózkodása alatt augusztus 17-én szerkesztőségünkben is látogatást tett.

Couve de Murville francia külügvmíníszter, aki hivatalos látogatást tett
Magyarországon. a Balaton partján Tihanyban jártában megtekintette a volt
bencés apátság restaurált műemléktemplomát is. A templomban találkozott
francia vasútasok egy csoportjával, akik tizenkétnapos körűtra érkeztek ha
zánkba.

Szent István király ünnepén, augusztus 20-án az Actio Catholica orszá
gos elnökségének felkérésére a budapesti Szent István-bazilikában délelőtt

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, délután Kovács Sándor
szombathelyi megyespüspök mutatott be ünnepi főpapi szentmisét.

Kodály Zoltán, a magyar püspöki kar felkérésére megzenésítette a ma
gyar rrnseszöveg állandó részeit. Művét július 31-én a magyar rádió is be
mutatta a katolikus igeliturgia keretében.

Máriabesnyő kegytemplomának külső renoválását befejezték s ugyanak
kor közvetlen környékét is rendezték. Rövidesen sor kerül a 200 esztendős

templom belső felújítására is.

Az Új Ember augusztus 21-i számában érdekes riportot közölt Miklós Dezső

tiszakerecsenyi plébánosról. aki lelkészi hivatásának példás betöltése mellett
aktív tagja az ottani mezőgazdasági termelőszövetkezetnek és minden mezeí
munkát együtt végez híveivel. A riporter a nemrég elkészült plébánia-épület
felavatása alkalmából látogatott a községbe. A szertartást követő közebéden
mindazok résztvettek, akik a plébánia építésében közreműködtek és segítettek,
köztük szép számban reformátusok is.
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Augusztus 4-én temették el Budapesten a 46 éves korában elhunyt Járdányi
Pál Kossuth-díjas zeneszerzőt, a Magyar Tudományos Akadémia osztályveze
tőjét, akinek nevéhez több egyházzenei alkotás is fűződik. Az egyházi szertar
tást Brisits Frigyes, az elhunyt egykori paptanára végezte.

A római "Domus Mariae" négy munkatársa, akik a zsinat idején a magyar
zsinati atyák ellátásában teljesítettek szolgálatot, a magyar püspöki kar meghé
vására augusztus elején egy hetet Magyarországon töltöttek.

A budapesti Központi Szeminárium 40 éve végzett növendékei Ijjas Jó
zsef püspök, apóstold kormányzó meghívására Szegeden találkozót tartottak. A
Fogadalmi Templomban a püspök vezetésével koncelebrációs misét is mondtak.

Az Esztergomi Keresztény Múzeumban kiállítás nyílt a reneszánsz és a
humanizmus helyi emlékeiből. A kiállítás középpontjában Mátyás király érse
kének, Vitéz Jánosnak és humanista körének munkássága áll.

Az esztergomi bazilika felszentelésének 110. évfordulója alkalmából Esz
tergom város tanácsa az illetékes egyházi és állami hatóságokkal egyetértve,
jubiláris hangversenyt rendezett a bazilikában. A hangversenyen Liszt Esz
tergomi miséjét és Kodály Psalmus Hungarícusát adták elő operaénekesek
közreműködésével.

A Vie Nouvelle francia mozgalom Magyarországra látogatott csoportjá
nak tagjai közül 42-en vettek részt azon az eszmecserén, amelyet kérésükre
az Actio Catholica országos elnöksége rendezett a budapesti Központi Sze
mínáríumban. Az eszmecsere témája a magyar katolicizmus helyzete volt.

Érdekes uJmtse volt Bonyhádon. Első szentmiséjének bemutatása után
az ifjú pap, Balogh Antal előtt kötött házasságot fivére és annak menyasz
szonya.

B. S. - Hogya spanyol katolikus egyháznak mi az álláspontja a bika
viadalok ügyében, nem tudnók megmondani, úgy véljük azonban, hogy ma
már a spanyol hierarchia is helyteleníti azokat. Tény ugyanis, hogy a kato
likus egyház mindig küzdött a pogány időknek ez ellen a barbár maradványa
ellen, s fokozatosan teljes sikerrel is, kivéve Spanyolországot és az általa
gyarmatosított területeket. A Szentszék félhivatalos lapja az idei ~v márciusá
ban nyomatékosan Ieszögezte : "Az egyház újólag szót emel azért, hogy tiltsák
meg mindenütt azokat a mutatványokat, amelyek fölösleges szenvedésnek
teszik ki az állatokat. Klasszikus példája az ilyen kegyetlenségnek a bika
viadal." Szent V. Pius pápa 1567-ben külön bullát is bocsátott ki, amelyben
kiközösítés alá veti és megtagadja a keresztény temetést azoktól a személyek
től, akik bikaviadalban vesztik életüket. Gasparri bíboros-államtitkár 1920-ban
kijelentette: "Az egyház változatlanul elítéli az ilyen szégyenteljes és véres
látványosságokat." S amit nyilván kevesen tudnak, XII. Pius pápa 1957-ben
megtagadta a spanyol bikaviadal-vállalatok képviselőinek fogadását, s vissza
utasította azt a drágakövekkel díszített palástot és egy millió pezetát is, amit
ajándékul hoztalk neki.

G. F. - Ha hisszük, hogy Isten megkívánja tőlünk igéinek hallgatását,
akkor egyetlen templomi szentbeszédet sem érezhetünk annyira "rossznak"
vagy "unalmasnak", hogy ne meríthetnénk belőle ösztönzést és eligazítást.
Magától értetődik, rajta is kell lennünk, hogy mindezt megtaláljuk benne.
Annál kisebb fáradsággal fog ez járni, minél inkább szem előtt tartjuk azt az
elvet, hogy amit szeretetből mondanak nekünk, azt szeretettel is kell fogad
nunk. Okkal feltehető, hogy az első keresztények sem értették meg teljesen
Jézusnak azokat az igéit, amelyeket az apostolok hirdettek nekik, de már az
igazsúg megseitése is megnyitotta annak számára lelküket.


