
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

VI. Pál pápa további .ihat kormányzópüspökkel bővítette a keleti kong
regációt, Az újonnan kinevezettek között van Dudás Miklós hajdúdorogi görög
szertartású katolikus megyespüspök is.

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, a magyar püspöki kar
titkára, aki Párizsban részt vett az elhunyt Veuillot bíboros temetésen, a ke
gyeletes látogatás alkalmát arra is felhasználta, hogy 'találkozzék Gouet párizsi
segédpüspökkel, Rodhain püspökkel, valamint Roger Etchegaray prelátussal, a
francia püspöki kar titkárságának vezetőjével. Brezanóczy püspök megláto
gatta a Croix círnű katolikus napilap és a Témoignage Chrétien című hetilap
szerkesztőségét is.

Az Opus Pacis intézőbizottságaés az Országos Béketanács Katolíkus Bi
zottsága február 7-én együttes megbeszélést tartott a következő félévi papi
békemozgalmí feladatok 'kidolgozására. A betegsége miatt akadályozott Hamvas
András kalocsai érsek, Brezanóczy Pál püspöki apostoli kormányzót bízta meg
a megbeszélés Iefolytatásával. Az együttes értekezleten részt vett a magyar
püspöki kar több tagja, az egyházi közélet és a békemozgalom több vezető

szernélyisége. A munkaértekezleten Beresztóczy Míklós prépost, az országgyű

lés alelnöke, az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának főtitkára adott
átfogó beszámolót a békemozgalmí szervek elmúlt félévi munkájáról, valamint
a következő félév feladatairól.

A XXIII. János pápa Pacem in terris kezdetű békeencikli:kájának nép
szerűsítésére Észa'k-Franciaországban még öt évvel ezelőtt elindított mozgalom
február 17-én tartotta idei konferenciáját az észak-franciaországi Lilleben. Ma
gyar részről Várkonyi Imre c. prépost, kanonok, az Actio Catholica országos
igazgatója és Magyar Ferenc, az Ú j Ember segédszerkesztőjevett részt a ta
nácskozásokon, amelynek elnöki tisztjét Várkonyi Imre láttael,

A székesfehérvári egyházmegye káptalanja Shvoy Lajos megvéspüspök
halála után Pottyondy Imre nagyprépostot, a budapesti Központi Szeminárium
rektorát választotta meg káptalani helynöknek.

A Nem-hívők Titkársága magyar szakértőjévéSzennay Andrást, a központi
Hittudományi Akadémia tanárát jelölte ki a magyar püspöki 'Imr. Szennay
professzor a közelmúltban hivatalos látogatást tett Bécsben és ez alkalommai
Franz König bíboros is fogadta őt.

A magyar püspöki kar határozata 'alapján ez év március 3-tól, azaz nagy
böjt első vasárnapjától magyarul olvasható a szentmtse kánonja a magyar
országí templomokban. A kárion hivatalosan engedélyezett magyar fordítását a
nemrégiben tették közzé,

A budapesti katolikus hívek, mint minden évben, az idén is ünnepi szerit
óra keretében emlékeznek meg a Boldogságos Szűz lourdesi megjelenéséről.

A február ll-én tartott szeritórán a betegekért, hozzátartozóikért, kezelő or
vosaikért és az ápolónővérekért ímádkoztak,

A papság anyagi életföltételeinek biztosítása már a II. vatikáni zsinatnak
is gondja volt. Az idevágó zsinati szkéma sürgette, hogy biztosítani kell a papi
élet korszeru feltételeit anyagi téren is. Ennek érdekében Magyarországon is
több kísérlet történt. A legelőrehaladottabb megoldást a székesfehérvári egy
házrnegyében vezették be, ahol - mint az Új Ember beszámol róla - évek
óta "egységes papi fizetés" van érvényben. A statútum, mely a kérdést szabá
Iyozza, kimondja, hogy az egyházmegyében minden papnak a főiskolát végzett
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középískolai tanárokéval egyenlő fizetést kell biztositani, mégpedig működé

sük első évétől, azaz felszentelésüktől számítva. A fizetés a szolgálati évek szá
mával párhuzamosan emelkedik. A fizetési fokozatba való besorolást a külön
e célból felállított Egyházmegyei Státusbizottság végzi el. A papi fizetés alapja
az állam által biztosított kongrua, amelyet az egyházközség egészít ki a meg
kívánt szintre s ha erre nincs meg a lehetősége, akkor a további kiegészítést
az egyházmegye adja a külön erre a célra létesített státusalapból.

"NihH obstat - imprimi potest." - Katolikus kiadványokról ismert ez a
két latin kifejezés, amelyek azt jelentik, hogy a területileg illetékes egyházi
főhatóság véleménye szerint a szóbanf'orgó mű megjelenésének "nincs aka
dálya" (nihil obstat) és "kinyomatható" (imprimi potest). Egy papolvasónk for
dult hozzánk azzal a kérdéssel, igaz-e, hogy a katolikus kulturális folyóiratok
ma már általában, még Olaszországban is, egyházi cenzúra nélkül jelennek
meg? Nos, valóban így van. Egyszerű következménye ez a,pnak, hogy miután
a II. vatikáni zsinat elismerte és kimondta a világi körök autonómiáját és
maguknak a katolikusoknak kutatási szabadságát, az egyház á jóváhagyás szük
ségét mindínkább a szorosan vett hitbeli dolgokra korlátozza. Egy érdekes eset
hívta fel erre a figyelmet. Az ismert nevű pap-pszichológusnak, Marc Oraison
nak a múlt évben jelent meg A halál ... és azután című könyve, amelynek
első oldalán néhány sor közli, hogy Oraison, munkálatainak kutatási jellegére
való tekintettel, engedélyt kapott arra, hogy egyházi jóváhagyás nélkül jelen
tesse meg könyvét. De, mint a bolognai Il Regno megírja, ez nem is elszigetelt
eset, mert például az Egyesült Államok püspöki konferenciája még a múlt
évben határozatot .hozot t , amelynek értelmében: 1. előzetes jóváhagyás szüksé
ges a szentírás szövegeinek publikációjához, az imádságos 'könyvekhez, a litur
gikus könyvekhez és a hittankönyvekhez főleg az alsóbb fokozatokon; 2. nincs
szükség előzetes egyházi jóváhagyásokra olyan könyvek és cikkek esetében,
amelyek a szentírással, teológiával, egyházjoggal vagyegyháztörténelemmel
foglalkoznak. Ha egy Ilyen közleményben valamilyen, a hitet veszélyeztető

tanítás fordulna elő, akkor lelkipásztori hangú figyelmeztetést intéznek a szer
zőhöz. A híveknek ebből a figyelmeztetésből kell megtudniok, hogy mi az, amit
a szebanforgó rnűben kifogásolnak. Az amerikai püspökök véleménye szerint
az egyházi jóváhagyás jelenlegi formája gyakran amúgy sem bizonyul elég
hatékonynak a téves tartalmú közleményele megakadályozására. Az amerikai
püspöki kar határozata arról is intézkedik, hogy a fentemlített két latin kife
jezést megfelelő angol kifejezésekkel helyettesítsék, és a püspökök arról is
gondoskodni szeretnének, hogy végérvényesen elkerülhetők legyenek a "cen
zúra" szó által kiváltott kedvezőtlen benyomások.

E számunk íróiról. Staníslas Kluz, Bécsben élő pap, moralista, a Der
Grosse Entschluss círnű folyóirat állandó munkatársa. Itt közölt tanulmányát
is, amelynek eredeti címe "Er, Sie, Es" volt, a szerkesztőség szíves en gen élvé 
vel ebből a lapból vettük át.

Bruce Marshall, regényíró, akinek egyik legnépszerűbb ós Iegs. rercsebb
művéből közlünk egy részletet. A regény, amely először Amerikában "The
world, the flesh and Faiher Smith" (A világ, a test és Smith atya) cím
mel, majd átdolgozva Angliában "Al! gloriaus within" (Minden dicsőség

belül van) címmel jelent meg, Smith plébánosnak, egy szent életű, nagyon
egyszerű és nagyon bölcs papnak életét meséli el sok humorral és emberi
melegséggel.


