
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A magyar katolikus püspöki kar március 30-án tartotta ezídeí első kon
ferenciáját, amelyen rangidősként Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehér
várí megyéspüspök elnökölt. Megtárgya.lásra kerültek az európai püspőkJkari

értekezlet, a Rómában összeülő püspöki szinódus, a zsínat utáni teendők

egységesítése, Magyarország részvétele a nem-ehívök tit,kán.'ságáb8lI1, a rnű

emléíotemplomok és az új liturgikus követelmények összehangolása, az új
szövetségi szeritírás új kiadása, valamírrt a budapesti Központi Hittudományi
Akadémia tervezett "Theologia" círmű negyedévi folyóli,rortánalk megjelenésével
kapcsolatos kérdések. Brezanóczy Pál püspök, püspökkart titkár beszámolt
Luigi Bongianino vatikáni küldött magyarországr látogatásáról, valamint arról,
hogya püspök! ika'r 'kérésére az ígazságügyí miniszter engedélye alapján láto
gatást tett a bőrtönbüntetésüket vtöltő katolíkus papdkinál.

A budapesti Központi Hittudományi Akadémia növendékei március Ifi-én
ünnepség keretében emlékeztek meg az 1848~aJS szabadságharcról. ApriiJis 3-án
pedig Magyarország felszabadulásának 22. évfordulójét ünnepelték meg nagy
számú hangatóság jelenlétében, mely utóbbinak soraiban ott voltak az egy
házi és világű hatóságok, valamínt a 'katolfkus imtézmények képviselői. Ezen
az ünnepségen Radó Polikárp dékán méltatta azokat a válfozásokat, amelyek
az elmúlt 22 esztendő során a nemzet életében és a magyar katohíkus társa
dalomban bekövetkeztek és vázolta azokat a feladatokat, amelyeik a szecialista
hazáben a jelen és rövő papjaira várnak.

A magyar püspöki kar közös pásetorlevelét olvasták fel április 9-én. vala
mennyi magyarországi katolíkus templomban. A pásztorlevél a papi hivatá
sok világnapjaal!kalmáJból fordult a hívekhez, kérve őket, hogy mozdítsák elő

a papi hívatások szaporodását. A körlevét elsősorban a keresztény családok
szellemétől várja, hogy olyan légkört tud 'teremteni, amely/ben a gyermekek
egyiikében felébredhet a vágy Krisztus követésére,

Belák Zoltán apát, rozsnyói apostoli kormányzói helynök meghívására
Várkonyi Imre prépost, kanonok, az A. C. országos igazgatója, Szántay István
az A. C. főtitkára, Saád Béla az Uj Ember és Mihelics Vid a Vigilia feleles
szerkesztője látogatást tetteik Csehszlovákdában. A magyar vendégeket Pobozsny
Róbert püspök, rozsnyói apostoli koomámyzó vacsorán ... látta vendégül, majd
a csehszlovák katolikus papság tátrai Caritas üdülőházát és Losoricet ÍIS fel
keresték.

Az Actio Catholica országos elnöksége 30 főnyi, papokból illó zarándok
Jlatotrendezett Franciaoeszágba. A zarándoklat lellkti vezetője Ijjas József
püspök, csanádi apostoli kormányzó, technikai vezetője Szántay Is:tván,az A. C.
főtitkám volt. A papi csoport tagjai meglátogatták Párizst, ahol a framcia
!k:atoliikus papság és a katolíkus sajtó képviselőivel találkoztaJk. Ezután elutaz
tak Lourdesba, ahol koncelebráoiós magyar mísét mutattak be, és véglgjártélk
a híres keresztutat, amelynek 10. stációját magyárok építették. Lourdesből

Lyonba utazott a csoport, ahol megtekíntették a bencés apátságot, majd el
látogattak Arsba, Víanney Szerit János falujába. A zarándokok rövid svájci
és ausztriai tartózkodás után tértek haza.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó, aki a magyar püspöki kar
képviseletében vesz részt az egyházi törvénykönyv revízióját előkészftő rbizott-«
ság üléseín, a vatikámí rádiónaik adott nyilatkozatában röviden beszámolt az
egyházjog fejlődésének történetérol, majd néhány részlet kapcsán elemezte az
egyházi törvénykönyv előkészületben lévő revnzíóját.

Kodály Zoltán emlékéndk szeritelte áprilisi közös szentmdséjét az Orszá
gos Magyar Cecilia ggyesület. Elliből az alikalomból a budapesti Központi Pap
nevelő Intézet gregorián requíemet adott elő, majd a míse után a váci székes

i egyház énekkara Kodály Stabat Mater-m adta elő.
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A lengyel Pax egyesület napiilaptjra, a Slowo Potcszechne ezév áprilisában
ünnepelte megjelenésének 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból katolíkus
publicisztikai konferenciát rendeztek Varsóban, amelyen Európa küíönböző

országaiból számos katolikus újságíró érkezett a lengyel fővárosba. Magyator
szagról a Katolikus Szó képvíseletében Timkó Imre teológiai tanár, ra Vigilia
képviseletében Mihelics Vid, az Uj Ember képviseletében pedig Saád Béla vett
réset a konferencián. Az értekeeelet \köros szentrnísével kezdődött, majd Witold
Jankowski, ra Slowo Powszechne főszerkesztője számolt be a lap húsz évéről

és vázolta a katolíkus publicísztaka feladatait a szocíalasta Lengyelországban
1967-1ben. Ezt a konkrét és árnyalt előadást szélesítette 'kd a hollandiai Nijmegen
katolikus egyetemének professzora Adrian Manning, európai, sőt ikatolitkus
szemponéból viJágméretűvé, amennyiben arról szólt, miIk a katolíkus sajtó fel
adatai a II. vatúlkáni zsinat után, hogyan alakul a viilági katolikusok nagykorú
ságának deklarálásával párhuzamosan a katoljkus újságírók és publicistálk
nagykorúsága és az egyházi hierarohíához való viszonya. Magyar részről az
első napon Mihelics Vid. a második napi vitában Saád Béla szólalt fel. A jubi
leumi ünnepséggel kapcsolatos fogadást a Iengyel újságíróklubban rendezték.
Eren a fogadásen nagyszámban jelentek meg a lengyel kulturáltis élet kép
viselői, politikusok, íróíc, újságírók, akiket Boleslaw Piasecki, a Pax elnöke
üdvözölt.

Rónay Györgyöt, a neves írót és iköLtőt, lJapunlk belső rnunkatársát az
április 4-i nemzeti ünnep a1kaJlmáJból a József Attila-díj első fokozatával tűn
tetteM a Magy3lr NépköZJbársaság E1nőkJi Tanácsa.

Kooocs Sándor szombathelyi megyéspüspök, akJi. a római Pápai Magyar
Irstézet vendégeként érkezett az örök Városba, április 17-én a vatikáni rádió
magyar adásának keretében interjút adott Orbán Miklósnak, a magyar tago
zaa vezetőjének. Nyila1Jkoza1Jálban a püspők a tölbbeik között elmondotta, hogy
a 45~ püspOk!i litu~ustaná.cs, amelynelk óis tagja, jelenleg a sm'kJbdrott
srágok által előkészített terveiket vizsgálja föliil, amelyek ősszel a püspöki
szinódus elé kerülnek. Ková,cs Sándor püBpők azt is elmondotta, hogy a ma
g)"3Ir pi.ispökti kar már elJkém"tette és kiadta az adventi hétköznapok perí
kópádt s elkészült a január l-tőlhamvazósrerdáJígterjedőperilkópa rend is.
Megemlítette végezetül, hogy rnínden remény megvan arra, hogy a ,,8rent
vagy Umm" című magyar egyházd népénekgyűjteményt beépíthetjük a
liturgíéba.

Az esztergomi egyházmegye terilletén 56 templomban állítottak fel az új
JdtUl1gi!kus elői:rásokJnaik megfelelő szembemísézö o1tárl. A munkálatok előtt
szalkértő bizottság ellenőrizte, hogy az új oliUk múemlÉlkii és egyIhá7JmúvéSzetli
szempontból egyaránt megfeleljen a íkIívánalmaknaik és a1JKia.lma2lkodjék a heI1Yi
adottságokhoz,

Balatonfüred új Idegenforgalmí látványosságának ígérkezík a !kömég ha
tárában feltárt, rómaí villarOlIl1Olkon épüLt középkoragótfkus templom, amelyet
a kwtatásOlk során előkerült értékes épületelemekkel egészítettek ki. Ugyantide
gyűjtik össze a Balatonvidék hajdani temetőilben jelenleg eililiagyottan álló
müvészí értéket képviselő faragott és érdekes felimtú sí,Iiköv€lket.

A csehszlovákiai Marianské-Laznéban áIPriltiS 27~ kezdődött el a Cseh
Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének és anyugatnémetországi
Paulus-társaségnak közös rendezésében a harnnadik keresztény-c-marxista
díalőgus. Magyar katoliikus részröt Szennay András hittudományi a'kadémiai
tanár, Saád Béla az Uj Ember, Mihelics Vid a Vigilia felelős szerkesztője,

Rónay György író, míg magy3lr protestáns részről PáJrozdy László Márton, a
Teológiai Szemle főszerekszitője utaoztt el a taJ.áillkozóra.


