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VÁLASZOK

Új katolikus kiadvány: Hairnos. László: Magyar mise partiturája, Szent
István Társulat. (Budapest V., Károlyi Mihály u. 4--8. III. lépcső) kiadása.
Ara: 10,- Ft.
VI. Pál pápa 70. születésnapia alkalmából Hamvas András kalocsai érsek,
a magyar püspöki konferencia elnöke táviratot intézett a Szentatyához, amelyben a magyar egyház püspökei, papjai és hívei nevében fejezte ki jókívánságait. A pápa megbízásából Cicognani bíboros-államtitkár táviratban köszönte
meg az üdvözlést. Táviratot küldött a pápa 70. születésnapjára a magyar Actio
Catho~ica országos elnöksége is. A püspöki székhelyeken és a plébániatemplomokban misében emlékeztek meg a magyar katolikusok a Szeritatya jubileumáról.
A budapesti Hittudományi Akadémia szeptember 25-én, tartotta tanévnyitó
ünnepi ülését, amelyen Radó Polikárp lelépő dékán számolt be az elmúlt tanévről. A hallgatók létszáma az első félévben 120, a másodikban 106 volt. Kilencen nyertek licenciátusi és tizenegyen laureátusi fokozatot. A professzorok
közül hétnek jelent meg az év folyamán Magyarországon vagy leülföldön
könyve, négyen tartottak előadást külföldi intézményekben, öten vettek részt
nemzetközi találkozókon. Az új dékán Szörényi Andor professzor "Lehet-e
ma a feltámadt Krisztust hirdetni?" címmel tartotta meg székfoglaló előadását.
A római Pápai Magyar Intézetnek az 1966-67-es tanévben nyolc növendéke volt, akik közül öt szerzett diplomát a teológia különböző szakágazatalban. Utóbbiak hazatértek Magyarországra, ahol megfelelő beosztás várta őket.
Helyettük újabb öt ösztöndíjas utazott el október 7-én Rómába.
A püspöki kar ez év október l-vel Magyarországon is általánosan köteletette a mise liturgiájának egyszerűsítését célzó rendelkezések végrehajtását. Folyamatban van a mise kánonjának magyar fordítása is. Ha ez elkészült
és szövegét a Szeritszék is jóváhagyja, az egész misét magyar nyelven mondják majd Magyarországon.
zővé

A Hittudományi Akadémián a püspöki kar Paskai Lászlót nevezte ki az
Erdey Ferenc elhunytával megüresedett filozófiai tanszék professzorává. A kinevezéshez az Allarni Egyházügyi Hivatal hozzájárult.
Szörényi Andor, a Hittudományi Akadémia szentírástudomány-tanára és
UJ dékánja képviselte az Akadémiát Rómában azon a munkaértekezleten, ame-

lyet a Katolikus Oktatás Kongregációja rendezett a szemináriumok és a katolikus egyetemek oktatásának reformjával kapcsolatban, Az Új Embernek
adott nyilatkozatában Szörényi professzor elmondotta, hogy a szocialista országokból a zágrábi és a budapesti hitudományi főiskola képviselője kapott
meghívást erre az egyébként szűkkörű értekezletre. A kongregáció az új tanulmányi rend kidolgozásánál figyelembe akarja venni azokat a különleges
tanulságokat is, amelyeket a szocialista országokban működő hittudományi
tanintézetek tanári kara szerzett a papi oktatás és nevelés terén.
Aranymiséjét mutatta be szeptember 24-én Kecskés Pál pápai prelátus, a
budapesti Hittudományi Akadémia szenior-professzora, a neves tudós, aki lapunknak is állandó munkatársa.
Az. esztergomi ferencesek október 4-én ünnepelték Szent Anna tiszteletére
épült templomuk 250 éves jubileumát. Első ízben méga középkorban, IV. Béla
király idejében épült itt ferences templom.
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Ferdinand Klostermann bécsi egyetemi tanár október 23-án: ,.Pap és hívő
a holnap egyházában" címmel előadást tartott a budapesti Hittudományi
Akadémián.
Országos ünnepségek keretében emlékeztek meg a pécsi egyetem alapításának 600 éves évfordulójáról. A Nagy Lajos király által alapított egyetem
statutumát V. Orbán pápa 1367-ben kelt bullájában erősítette meg és az egyetemet a megfelelő kiváltságokkal is ellátta. Bár a török hódoltság megszakította az egyetem működését, bizonyos színvonalú oktatás a későbbi századokban is folyt a pécsi püspökség mellett működő intézetben. Jelenleg az állam
által fenntartott jogi és orvosi egyeteme van Pécsnek. A jubileumi ünnepségeken több külföldi társegyetem is képviseltette magát.
Gál Ferenc, a budapesti Hittudományi Akadémia tanára résztvett Rómában a "Sollicitudo omnium ecclesiarum" kongresszuson és ott szerzett tapasztalatairól a vatikáni rádióban is beszámolt.
VI. Pál pápa üdvözletét és apostoli áldását küldte Körmendy Jánosnak,
Csúmpuszta kántorának abból az alkalomból, hogy hatvan éve kántora a helybeli templomnak.

A budapesti zenei hetek keretében mutatták be

először

Magyarországon

Daüapiccota "Canti di prtgíonta" című oratőriurnát. Anagysikerű hangversenynek, amelyet Alberto Erede vezényelt, második részében Stravinszkij 2s01-

társzimtóníáját adtálk

elő.

Októberben jelent meg a Teológia című új évnegyedes magyar folyóirat,
amely 1945-ben megszűnt azonos című elődjéhez hasonlóan elsősorban a papság és a szerrrínáríumí növendékek teológiai tájékoztatását tekinti céljául. Az
első számban a teológia új útjairól, a holland egyház reformtörekvéseiről, a
zenére vonatkozó új liturgikus utasításokról és VI. Pál pápa "Populorum
progressio" című körléveléről jelent meg tanulmány. Megemlékezik a lap
Prohászka Ottokárnak, Székesfehérvár egykori apostoli lelkületű püspökének
halála 40. évfordulójáról, az egyházi törvénykönyv reformjának kérdéseiről,
valamint a teológiai oktatásnak a zsinat szellemében történő megújításáról.
Templomrestaurálások: Eredeti alakjában állítják vissza az Országos Mű
emlékí Felügyelőség irányításával a soproni Széchenyi-téri templomot, a város egyik legszebb barokk műemlékét. - Beleznán a búcsú ünnepén áldotta
meg a restaurált templomot Radax Dezső esperes-plébános. - Befejezték a
debreceni Szent Anna templom restaurálását, amely a hívek áldozatkészségéből már hosszabb ideje folyt.
IKorszerű katolikus. Abban igaza van, hogy a zsinat megadta az elvi lehetőséget a vasárnapi szentmisének már a megelőző szombat este való bemu-

tatására, s így arra IS, hogy ebben az esetben a hívek már szombaton eleget
tehessenek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelességének. Ugyanakkor
azonban a zsinat feltételhez is kötötte ezt a lehetőséget, éspedig ahhoz, hogy
komoly lelkipásztori okok - ilyen például a paphiány is - szóljanak mellette.
Az ugyanis semmiképpen sem kívánatos, hogy magának a vasárnapnak jelentősége csökkenjen a keresztények szemében. Hogy pedig vannak-e nyomós
okok az eddigi rend megváltoztatására. annak megítélésére a helyileg illetékes
püspökök hivatottak.

