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László István burgenlandi püspök, zsinati [ubileumi misejen a szeritbeszéd
keretében jelentette be, hogy a magyar püspöki kanral folytatott. tanácskozás
alapján a burgenlandi egyházmegye magyar anyanyelvű katoljkusai számára
ugyanazt a liturgikus szöveget vezeti be, amelyet ez év adventjétől Magyarcr
SZágCD használnak. U gyanezt a szöveget 'kell alkalmazni Ausztria más terü
letein is, ha magyarnyelvű szertaotást végeznek.

A ko.tolikue keresztények berlini konf'erenclájának rnuníkáját folytató bi
zottság ülésén, amelyen 17 ország képviselői voltak Jel:en, magyar részről Timkó
Imre Hittudományi Akadémiai professzor és Saád Béla az Új ember felelős

szerkcsztője vett részt.

"Katolikus szerzők, katolíkus rnűvek, másfél évtized magyar könyvkiadá
sában" címmel tekintiált az Új ember a magyarországi egyházi és világi
könyvkiadás legutóbbi tizenöt évét, a címben jelzett szempontból. Amíg a két
katolákus kiadó, a Szent István Társulat és az Ecclesia elsősorban hittudo
mányi és hitbuzgalmi műveket jelentetett meg, és mollettük kisebb számban
magyar szerzök szépirodalmi műveit, addig a világi, állami kíadóvállalatok
szép számban juttatták el a magyar olvasókhoz a világirodalom kiemelkedő,

katolikus ihletósű alkotásait. A klasszikusok között a lengyel Sienkiewicz áll
az él en. akinek a Quo Vacliss2Jal együtt hat regénye jelent meg az utóbbi idő

ben .magyarul, Két könyve jelent 'meg az ugyancsak Iegyel Reymontnak. A kor
társi katclikus ihlctésű irodalmat elsösenban Franc;ois Mauriac, Graham Greene
és Heinrica BöllképviseEk, akiknek legtöbb jelentős rnűve napvilágot látott.
A prózairodalom terén Thornion. Wilder, Franz Werfel, Germonprez, Dob
raczunski, Susieroielle, Szczepanski, míg a költők közül T. S. Eliot, Francis
James, Jules SupervielLe és Dylan Thomas egészítik ki a névsort. Az állami
Zeneműkiadónál összesen 13 kifejezetten vallásos témájú kottás, énekes, :kÖ!nYV
jelent meg.

Kovács Sándor szombathelyi rnegyéspüspők, az Országos Liturgikus Tanács
elnöke, képviselte Magyarországot a világegyház Liturgikus Tanácsának, szo
késes félévi nagygyűlésén Rómában. A püspök erre 'az alkalomra magáva]
vitte azt az új perrkópa-rendszert 'is, amelyet magyar liturgikus szakernberek
;i;lítottalk össze. A tervezet három évre osztja el a vasárnaponkint felolvasásra
kerülő szen tleckéket és evangéliumokat oly módon, hogy a háDOm év alatt a
szeritírás mínden jelentős része sorra kerül. A magyar tervezlet nagy sikert
aratott Rómában, és Annibale Bugnini, a Consilium Liturgicum főtitkára, ki
jcl.entette, hogy az eddig beérkezettek '!Wzött ez a legeredetrob szentírásí sza
kaszrcndszer, amely például szelgálhat más nemzetbeli katolikusoknak is. Ko
vács püspököt római tartózkodása alkalmával a Szeritatya is fogadta,

Bánk Jozse] püspök, gy6ri Ikáptalani helynök, októberben és november
ben négy hetet töltött Rómában, ahol az Egyházi Törvénykönyv korszerűsi
tésére .kíküldött szakbizottság munkájábam vett részt.

Kiállitás rendezésével és országos ünnepséggel emlékezett meg a magyar
egyházá és világi tudományos élet a nyolcvan éve elhunyt Ipolyi Arnold püs
pökről. a magyar régészet és vallástörténet úttörőjéről. a nagy műpártolóról,

az esztergomi Keresztény .Múzeurn alapítójáról. A kíál.lításon Ipolyi Arnold
gyűjtemenyet mutatták be, nníg az Esztergomban rendezett országos ünriepsé
gen Ortutay Gyula egyetemi professzor, a Tudormányos Ismeretterjesztő Tár
sulat relmöke, rnéltatta emlékbeszédében a nagy tudóst és hazafit.

A római Pápai Magyar Intézet október 17-én tartotta az évnyitó Veni
Sancte-t az Intézet kápomájában. A szentmísét és szeritbeszédet Kovács Sán
dor szornbathelyí megyéspüspök mondotta, Hamvas András kalocsai érsek, a
Magyar Püspökkari Konferencia elnöke, Fábiám AI1Pád ösztöndíjast nevezte
ki a Pápai Magyar Intézet gondnokává.
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Uj lelkészséget állított fel Szeged egyik külső településéri ljjas József
püspök, csanádi apostoli kormányzó.

Tizenkét ötödéves teológus vette fel a szubdiakonátust, és szárnos alsó
éves az alsóbb rendeket, az egri szemínáríurn kápolnájában, Brezanóczy Pál
püspök, apostoli kormányzó kezéből, Mimdenszentck ünnepén. A rákövetkező

napon, halottak napján, a püspök, a töszékeskáptalan kanonokjai val konce
lebrációs gyászmisét mutatott be elődeiért. Ezt megelőzően koszorút helyezett
Czapik Gyula érsek sírjára,

Hamvas András kalocsai érseknek, a Magyar Püspökkari Konferencia el
nökének egészségi állapotában az állandó orvosi felügyelet és gondos ápolás el
lenére bizonyos rosszabbodás követikezett be. Ezt állapította meg az érsek be
tégágyánál tartott orvosi konzílium.

Zsinati Jubileumi szentrnisét mutatott be, és szeritbeszédet mondott a nagy
kanizsai Jézus Szíve plébániatemplomban Klempa Sándor veszprémi apostoli
kormányzó.

Kalocsa város egyik külső településének. Kalocsa-Szőlőhegynck, 1700 lel
ket szárnláló hívőserege régen vágyódott már arra, hogy saját temploma le
gyen. A régi gyakorlat alapján, eddig a helyi általános iskolában volt minde:n
map szentrníse, de az iskolai tantermek e kettős megterhelése csak kényszer
megoldás lehetett. Kalocsa-Szölőhegy lakossága most engedélyt kapott a temp
lom építésre. Az építendő új templom alapkövét október 30-án áldotta meg
Pintér László kalocsai érseki helynők. A betegsége miatt az ürmepségon meg
jelenni nem tudó Hamvas András kalocsai érsek, levélben küldte áldását az új
templomra. Az alapkő megáldása után, Várkonyi Imre őrkanoncéc, az Actio
Catholica országos elnöke, rnondta az ünnepi beszédet.

A Fővárosi Műemléki Felügyelőség a következő években 40 millió forintot
kolt. múemléképületek helyreállítására. A többek között folytatják az egykori
Szervíta templom renoválását, felépítik abelvámsi Ferences templom új kő

sisakját és rnegkezdi.k a budai várban a Mátyás templom belső restaurálasát.
U jjáépítztt templomok. Kétszázötven éves fennállását ünnepelte a budai

Szent Erzsébet templom. Erre az alkalomra a hívek áldozatkészségéből felújí
tották az 1945-ös ostrom alkalmával súlyosan megsérült templom belső beren
dezését. A külső tatarozásra, a hivatalos rnűemlékvédclcm kenetében, ezután
kerül sor. VI. Pál pápa, Cicognani bíboros-államtitűcárutján, táví ratban küldte
áldé sát a jubiláló templomnak. - ljjas József püspök, csanádi apostoli kor
mányzó, áldotta meg a százesztendős jubileumát ünneplő, és erre az alkalomra
újonnan kifestett és modern vílágítással ellátott kunágotaí templomot. - So
mogyudvanhelv templomát, 'amelyet a hívek áldozatkészségébőI építettek újjá,
Kl<.:mpa Sándor apostoli kormányzó áldotta meg, főpapi szentmise keretében.
- Mezőíalva templomának a második világháborúban súlyosan megrongáló
dott tornyát ú~.iáépíterj;,[ék. A megújult templomot Shvoy Lajos pápai trónálló,
szókesjehérvnrí rncgyéspüspök, áldotta meg. - Az új liturgikus követelmé
nyesnes megfclelően építették újjá Erd-c-Tuszűculánurn telep megrongálódott
templomát. A szcntelésí szer-tartást Kisberk Imre felszentelt püspök végezte,
- Kiskunizsa kívül-belül megújított. új freskókkal díszített templomát Klempa
Sándor veszprémi apostoli kormányzó áldotta meg, majd a környék papjaival
koncclobrációs mísét mutatott be.

"Kiváncsi" - Arra a kérdésére, hogy mióta és miért öltözik fehérbe a pápa,
szakembertől azt a felvilágosítást kaptuk, hogy egészen 1566-ig a pápák vörös
öltönyt viseltele. Ebben az évben választetták pápává Szrnt V. Piust, aki do
monkos szerzetes volt s mint pápa is megtartotta rendjének fehér ruháját.
Utána ez hagyománnyá vált. A pápa kalapja és cipője ma is vörös színű,


