
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Új könyvek. Szerkesztőségünkbe a legu<tőbb az alábbi új katolíkus kiad
vámyok érkeztek: Kovács Sándor püspök: Isten embere, Szent István Társulat
kiadása, 307 oldal. Kovács püspök ebben a művében tíz érv során tartott papi
rokollekcióiriak gyűjteménvétadta közre. - Bánk József püspök: Vasárnapok,
ünnepnapok, Szent István TársuJat kiadása, 622 oldal. A szerző az év vasár
napjainak és kötelező ünnepnapjajnak perákópáíhoz fűzött prédikációs anyagat
állított össze papok és világiak részére. - Dr. Szörényi Andor: A bibHa világa,
Ecclesia kiadása, 634 oldal, két térkép rnelléklet. A neves bíblíakutató a szent
írási könyvek történet; hátterét vázolda fel és beszámol a rnodern bilbliialku
tátás legujabb eredményeiről. - Bárdos Lajos és Kertész Gyula: Motetták,
(hangjegyfüzet) Szent István T'ársulat kiadása, 34 oldal. A kis füzet az egy
házzenei irodalom legszebb motettáínak kottaanyagát köz:Ii a klasszikus kortól
napjainkig. - T,akácsy Dénes: Békét a lelkekneik:, Szent István Társulat ki
adása, 68 oldal. A szerző a Iegszebb magyar gyásamíse-énekeket gyűjtötteössze
ebben a hangjegyfüzetben.

Rabind71a1ULth Taqorerét, a vHágjhírű Nőbel-díjas hindu /költő halálának
25. évfordulójáról emlékezett meg az Új Ember, felidézve azt az éppen negy
ven évvel ezelőtt történt eseményt, amilkor Tagore. 1926-iban, annak emlékére,
hogy a balatonfüredi szívkórházban kigyógyult súlyos szí.vlbajálból, egy hárs
fát ültetett el a rures balatoni üdülőhely sétányán, A Ifa. azóta 'hatalimasra nőtt

és alatta, a költő mellszobrának tövében, kiŐtáJfb.lán olvasható angol és magyar
nyelven Rabéndranath Tagore négysoros emlékverse.

Bánk József püspök, győri 'káptalani helynököt az Egyházi Tőrwénykönyv

revíziójára kiküldött pápai bizottság ~zulto:rává nevezte ki a pápa.

Tekijáról, a jugoszláviai Szerémség hires zarándokhelyéről számol he az
Új Ember hasábiaín Saád Béla, a 18iP felelős szerkesztője. Az itteni kegy
templomot Savoyai Eugén alapította 1716-Jban fogadalomból a törökök fel ett
aratott döntő győzelem emlékére. A templom kegyképét a római Santa Maria
Maggiiore fekete Madonnája után festették. Az idén, a kegytemplom alapításá
nak két és félévszázados éV'ford'tu.óján mímtegy 60,000 zarándok kereste fel Ta
kiját, legnagyobb réset xnagyar' és horvát anyanyelvű katolikusok. A cilkJk'író
ebből az alkalomból beszámol a jugoszláviai magyarság hitéletéről és vallásos
mtézményeáről is.

Gyémántmíséjét ünnepelte Palotássy István nyugalmazott plébános, akit
a magyar Alföldön mint a "szegények papját" emlegettek. Az ottani tanya
világ számára még a háború előtti időkben ő építette az első kultúr:házat.

Taíctasiauia bo~sodimegy,ei község katolíkus Mvei jubdleurní ünnepség ke
retében emlékeztek meg templomuk Ifrölszentelélsé:nek 100. évfordulójáról. Ebből

az alkalomból meglhívták Pongracio András Igoriziai érseket is, aki a falunak
szűlöttje. Az érsek, bár nem tudott eleget tenni a meghévásnak. meleghangú
levélben küldte áldását és kilátásba helyezte, hogy egy későbbi időpontban
ellátogat szűlőfalujába.

Rá/k,os Raymondnak, a római Szerit Péter Bazilika magyar gyóntatójának,
a mínoríta rend központi házában ünnepélyesen nyűjtották át a Clevelandban
rendezett magyar irodalmi pályázat első d~Ját, az "Arpád aranyérmét". A dí
jat Rákos atya Népima,könyv 'Űímű iimádsá!gos és énekes könyvével, valamint
egyéb Irásaival nyerte el.

Az Opus Pacis és az Országos Béketanács K.atoliikJus Bizottságának veze
sőségeí szeotember B-án együttes értekezletet tartottak. Az értekezleten a ma
gyar püspökí kar több tagja is megjelent. A betegsége miatt távolmaradt Ham
vas Endre kalocsai érsek megbízásából Brezan6czy Pál püspök, a magyar pűs

pökd kar titkára nyitotta meg az értekezletet. majd Mag Béla apát, ügyvezető

igazgató mondta el referátumát. A katolikus békemunka gyakorlati felada
taít Beresztóczy Míklós az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának fő-
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titkára ismertette. A következő napon, szeptember 7--én, a katolikus papi béke
rnozgalom rnegyeí elnökeí és titkárai tartottak értekezletet.

Cserháti József püspököt elnökségének tagjai közé iktatta a Magyárok
Vdlágszövetsége, amely a külföldön élő magyarokkal való kapcsolatok ápolá
sáttekinti feladatának.

A budapesti Központi Hittudományi Akadémia szepterruber 19··én ünne
pélyes keretek között nyitotta meg az új tanévet. A megnyitó ünmepségen az
Akadémia új dékánja, Radó Polikárp: "A feudalizmus nyomai a római litur
giában" címmel tartott székfoglaló előadást.

"Ldki vezető". - Többek kérésére közöljük. hogy lelki vezetőnek és gyón
tatónak mindenkd azt a papot választhatja, akihez bizalma van. Semmi hibát
nem követ el az, aki valami okbólgyóntatót és lelki vezetőt változtat. Ami az
egyik levélben említett aggályokat illeti, felh ívjuk a figyelmet a laikusokkal
foglalkozó zsinati konstitúcíó következő megállapítására: "Az ő (ti. lailkusok)
helyesen iskolázott lelkrísmeretükra tartozik a feladat, hogy az isteni törvényt
földi-polgári életükre alkalmazzák. Ebben a vonatkozásban a laikusok felvi
lágosítást és szellemi segítséget várhatnak a papoktól; nem szabad azonban
azt gondolniok, hogy lelkipásztoraik mindig abban a fokban szakértők, hogy az
éppen felmerülő kérdésekre készen álljanak a konkrét megoldással, avagy hogy
Ilyesmire küldetéssel bírnának.' A gyóntatószékbe a szlgorú értelemben
vett vallási és erkölcsi kérdések tartoznak. A pszíchológiaí és pszdchoterápiaí
problémák elvdleg túlhaladják a gyóntató pap illetékességét és legtöbbször a
'hozzáértését is. Olyan természetű kérdésekkel például, hogy megnősüljek-e,

változtassak-e munkahelyet, mivel töltsern szabad időmet, stb., ne is terheljük
tehát agyóntatót,

"Tisztítótűz". - A tisztítóhely létezése olyan katolikus hittétel, amelyet
az orthodox egyházak is vallanak. A tétel gyakorlatilag benne van az egyház
ősi szokásában, hogy imádkozik a halottak lelkének tisztulásáért, szabadulá
sáért, Minthogy azonban a szentírás sehol sem beszél kifejezetten tisztító
"helyről", szabad ezt úgy is értelmezni, mint a lélek közbülső állapotát üd
vözülés és elkárhozás között, A "tüzet" mint büntetést és a lélek tisztulásá
nak eszközét a katolikus egyház soha nem tanította meghatározó és paran
csoló módon.

"Vasárnap". - Igaza van abban, hogy a vasárnap mint heti "pihenőnap"

jellegzetes az európai civilizációra. Mutatja, hogy olyan országokban is, ame
lyek valami okból más munkaszüneti nappal próbálkoztak, később visszatér
tek hozzá. Európa évszázados hatalmi túlsúlya és az európaiak terjeszkedése
magvarázza, hogy általában az egész világon a vasárnap a munkaszüneti nap.
Ezt erősíti meg az a kimutatás is, amelyet a Time amerikai folyóirat tett közzé
a minap, éspedig azzal kapcsolatban, hogy Ceylonnak mint buddhista állam
nak kormánya a hét más napjára helyezte át a munkaszünetet. Izraelben
szombaton van munkaszünet. Ceylon és Izrael mellett egyes muzulmán orszá
gok nyilvánították vasúrnap helyett a pénteket munkaszüneti napnak. így van
Szaudi-Arábiában és Libyában, úgyszintén Jordániában, kivéve itt Jeruzsálem
városának odatartozó részét, ahol a vasárnapot tartják meg. Libanonban, Szí
riában és Törökországban vasárnap az általános munkaszüneti, a muzulmán
dolgozók azonban pénteken két órával korábban fejezik be a munkát, hogy
felkeressék a mecseteket. Ez a helyzet a túlnyomóan muzulmán lakosságú
Indonéziában is. Malaysiában és más távolkeleti országokban a hinduk és a
muzulmánok istentiszteletét is vasárnapra helyezték, hogy ekkor lehessen
az általános munkaszünet. Vasárnap a hivatalos munkaszüneti nap Indiában,
Pakisztánban, Japánban és Kínában is. Ceylonban, mint mondottuk, ezentúl
nem vasárnap a munkaszüneti nap, itt viszont a keresztény vallású dolgozók
fejezhetik be vasárnap két órával előbb a munkát.


