
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

MODOSUL A VIGILIA ARA 1967-től. A Vigilia példányonkéntí ára 1967
január l-től 6,- forin,t lesz, a félévIi előfizetés 36,- forint, az egész évi 72,
forint. Emlékeztetjük kedves eilőlfiZJetóinket és olvasóímkat arra, hogy a VigiLia
1947 óta változatlan áron jeilent meg, pedig azóta nagyoibibítani tudtuk oldal
nagyságát, s növelní kétszer is terjedelmét, mínt legutóbb ez év januárjáoan.
1967-től új, korszerűbb borftólappal kívánjuk megjelentetni a Vigillát.

Ú j könyvek Szerkesztőségünkbeaz alábbi. új könyvek érkeztek: Szennay
András: Teológia és élet, 302 oldal, Szent István Társulat kiadása (ára 52 Ft).
A szerző, a budapestd Hittudományi Akadémia professzora a gyakorlatí teoló
gia körében ÍIrt - és, részben, elsőnek a VigiliáJban megjelent - tanulmányait
gyűjtötte össze ebben a! kötetben; Adámtól Krisztusig - az ószövetségi szesit
írás útjá,n, két kötet, összesen 877 oldal, Szent István Tálrsu'latkdadása (ára:
185 Ft). A magyarázó térképekkel is ellátott két vaskos kötet az ószövetségi
szentírás legfontosabb szövegeit szószerínt kömi, a !llilányz6kat összefoglalóan
ismerteti és bőséges magyarázatokat is ad; Ismertető füzet a budapesti Mátyás
templomról Szánt.ay Istvánnak, az Actio Catholica országos főtitkárálllak össze-.
állításában és bevezetőjével. 23 oldalnyi képanyaggal. Ecclesia kiadása (ára
4,60 Ft).

VI. Pál páJpa egy szép kelyhet adományozott és apostoli áldását is küldte
a dámóci egyházközségnek abból az alkalomból, hogy a községí templom
fennállásának 150 éves jubileumát ünnepelték. Az ünnepélyes templombúcsúra,
amelyen a Szeritatya ajándékát köz!hín"é tették, ellátogatott a községbe Dudás
Miklós görögkatoldkus megvéspüspök is.

A magyar püspöki kar közös pásztorlevele 1966 november 27-től (Advent
első vasárnapjátóljkezdődőenegységessé teszi a népnyelv lhaszmáilatát a hívek
kel együtt bemutatott szentrndsében, a magyar anyanyelvű hívek míséíben a
magyar, hazánk más ajkú lhiíveinek rníséíben a maguk anyanyel
vét. A fokozatosság érdekében többféle míseforrna kerül bevezetésre,
Mondható Iesz a nép nyelvén egyszerű, olvasoti szentrníse, Iehet azt
gazdagítaní népénekekkel. a nép fokozatosan bekapcso~ódI1Íata ;P~ és a kántor,
iHetve a kórus párbeszédébe, együtt énekelbetí a pappal a Míatyámkot, de
lesznek olyan szentrnísék is, amelyeken a pap nemcsak olvassa a szent leckét
és az evangéliumi szakaszt, hanem el is éneleli a nép nyelvén. Ahoi!. a templom
belső tere ezt lenetővéteszí, az fH,etékJes ordínáríus engedélyével szembemiséző

oltárt lehet feIM,utaJni.

A magyar püspöki kar !külügyi bizottságót almott fel a külföldl kapcso
latok ápolására. A Ib12JOtltsá,g elnöke Brezanóczy pál püspök, egri apostoli kor
rnányzó, püspökkari titkár, helyettese Ijjas József püspök, csanádi anostolí
kormányzó. A bízottság ügyvezető főtitkára Várkonyí Imre prépost, kanonok,
az AC országos igazgatója, Rajtuk kívül katolikus közéleti személyíségek ég
vezető puölicísták tagjai a bizottságnek. A felmerülő adminisztratív feladato
kat az Actio Cathoídca látja el.

A magyar katolikusok is országszerte megemlékeztek az október 4-1i béke
imanapról. Breronóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó koncelebrációs mí
sét mutatott be ebből az alkalombél az egri székesegyházban.

Brezanóczy Pá,l püspök, egil'i apostoli kormányzó áldotta meg az úionnan ki
festett és belsőlegcestaurált apci templomot. A főpapi mise szeritbeszédében meg
köszönte a hívek áldozadkészségét, amellyel rövid két év alatt a templornkülső

után a templombejsőt is megújították.
Szent Gellértnek, a csanádi egyházmegye elso püspöJ(ének ünnepén Ijjas

JÓZlSef püspök ünnepi szentmisét és szembeszédet mondott a sZl€gediszékes
egyházban. Mise előtt körmenetben vitték körm a templomban a Szent Gellért
karcsontját magában foglaló erelclyetartót. Aszegiedi Szernínáráum növendékei
ünnepi akadémia keretében emlékeztek meg Szerit Gellért püspökről.
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Zsinati jubileumi szentmisét mutatott be Dudás Míklós hajdúdorogi görög
szertartású megvéspüspök szeptember 25-én Debrecenben és október 9...én Kis
várdán. A rníndkét alkalommal nagy sokaságban összesereglett hívőknek mon
dott szeritbeszédében a megvés főpásztor a második vatikáni zsinat eseményei
vel és szellemével foglalkozott.

Az Országos Magyar Cecilia Egyesület évadnyitó zenés áhitatot rendezett
a budap.estiEgyetemi templomban, amelynek keretében a budapesti újpesti
kórus Tóth József vezényletével, a szerző jelenlétében, bemutatta Kodály Zol
tán új "Magyar misé"-jét, amelyet a vflághírű zeneszerző a püspöki kar fel
kérésére komponált.

Stanislaw Stomma, a neves katolikus publícísta, a lengyel parlament kül
ügyí bizottságának alelnöke, és Jerzy Turowicz a Tygodnyk Powszechny főszer

kesztője, az Új Ember és a Vigilia meghívására egy hetet töltöttek Magyarorszá
gon. Ezalatt felkeresték Egerben Brezanóczy Pál püspököt. és látogatást tettek
az Actio Catholicában is.

Mit tud a magyar falu János pápáról és a zsinatróil.? - ezt a kérdést tette
fel egy falusi plébánosnak az Új Ember rnunkatársa. A válaszból kiderül, hogy
a magyar falusi hívek nagyon jól ismerik XXIII. János pápát, akli rendkívül
népszerű is körükben. A zsinat eseményeit általában is élénk figyelemmel kí
sénték a 'hívek, de a Legnagyobb érdeklődest a Iíturgíkus refomn váltotta ki, ki
váltképpen pedig az anyanyelv ibevezetése a szertartásokba, Ez utóbbival kap
csolatban még megoszlanak a vélemények, viszont osztatlanul míndenkínek tet
szik, hogy egyszerűbbé, átlátszóbbá vált a szentmíse.

Aza1amegy;ei Szentmshálvfa XlH. században épült ősi templomának falait
tárta fel az Országos Műemlékfelügyelőséghúsztagú kutafó csoportja, egy hó
napos munkával. Ezeket a falakat ma egy későbbi ráépítés takarja. A feltárás
érdekessége, hogy a szentélvben megtalálták a régi oltár alapiait, melyek arra
mutatnak, hogy már enedetileg is szernbemíséző oltár állott a templomban.

Nyíregyházán október 6-án koncelebrácíós ezüstmísét mutatott be az a hét
görög szertartású katoldkus pap, akiket 25 évvel ezelőtt ugyanannál az oltárnál
szentelt fel Dudás Miklós hajdúdorogi megvéspüspök. A mísén a szentelö fő

pásztor is megjelent és ő mondotta a szeritbeszédet is.
Buddhizmus. - Nincsenek pontos statisztikai adatok arról, hogy mennyi

lehet a buddhisták száma a ví'lágon. Egyes szerzők szerint ez a szám nem ha
ladja meg a 200 rnidlíót, mások szerint 400 rnílllónál is több. A buddhizmus
nem egyház - írja az Informations Catholiques Internationales -, nincs
hierarchikus szervezete, sőt papjai sincsenek, amennyíben papon olyan sze
mélvt értünk, aki vallásos kultuszt vezet és szentségeket szelgáltat ki. A budd
hizmusnak dozmáí sincsenek: csupán olyan tanítás, amely az "üdvösség útját"
mutatia meg. Egy Buddha nevű hindu herceg, aki a Krisztus előtti V.-V,I. S7~.

zadban vándorló szerzetessé lett, ismerte fel a hagyomány szerint ezt az utat,
majd prédikálni kezdte. Azok a kérdések, amelyek más vallásokban alapvető

jelentőségűek, mint például Isten léte vagy a lélek ha·lhatatlansága, a buddhiz
musban nem játszanak szerepet. Buddha saját szavai szerint: "Ne vesd fel a
kérdést, vajon létezik-e Isten, vagy sem; ég a házad: mentsd meg magadat." A
buddhizmus a történelem során két nagy íránvban fejlődött, az egyik a Hí
nayana. amely a páli nyelvű szövegeken alapul s amely önmagát ortodoxnak
nevezi. Ez lényegében egy szerzetesi közösség, igen nagy szárnú szerzetessel.
Ezek nagy része azonban diák, akli. csak átmenetileg tartózkodik a kolostorok
ban. A másik irányzat a Mahayana, amely a szanszkrit nyelvű szövegeken
alapul és nern bizonyos, hogy ezek a szövegek kevésbé régiek. mint a páli nyel ...
vűek. Ennek az irányzatnak tanítása szerint Buddha a laikusokhoz is szólt, akik
Ilyen módon, a maguk állapotában, színtén elérhetik .az üdvösséget.


