
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

új ,katolikus kiadványok: A Szent István Társulat kiadásában megjelent a
II. vatikáni zsinat "Az egyházról a mai világban" címii konstitúciójának ma
gyar fordítása. Ugyancsak megjelent: Szigeti Kilián: Missa Hungarica (par
titúra) Ara 8.- Ft. Megrendelhetó a Szent István Társulatnál, Budapest, V.,
Károlyi Míhály utca 4-8. III. lépcső, I. emelet.

A magyar püspöki kar megállapította az elsőáldozók és bérmálkozók alsó
korhatárát. ELső áldozáshoz cssk az általános iskola II. osztályát végző vagy
végzett, abérmáláshoz csak az általános iskola IV. osztályát végző vagy vég
zett tanulói járulhatnak a kellő előkészítés után.

A budapesti Központi Hittudományi A1kadémia az idén is megrendezte ha
gyományos Aquinói Szent Tamás ünnepségét a katolikus főiskolák szent párt
fogójának ünnepén. Az ünnepségerr a magyar püspöki kar több tagja megje
lent. Az ünnepséget megnyitó Szörényi Andor dékán rneleg hangonméltatta
a 80. egyetemi, illetve akadémiai szemeszterét teljesítő Kecskés Pál szeníor
professzor tanári és tudományos érdemeit, majd Kecskés professzor tartotta
meg ünnepi előadását "Szent Tamás és a II. vatikáni zsinat" címrnel. Sok adat
tal bizonyította, hogy a zsinat egyáltalán nem mellőzte Szent Tamást, hanem
nagyonis bőségesen merített a szent egyházdoktor műveinek páratlanul gazdag
tárházából.

A veszprémi egyházmegye esperesi konferenciáján szó került a második
világháború alatt külsőleg és belsőleg megrongálódott veszprémi székesegyház
tatarozásának kérdésére. Klempa Sándor apostoli kormányzó bejelentette, hogy
VI. Pál pápa 10.000 dollár adományt küldött erre a célra.

Kislángon a római katolikus egyházközség a református egyházközséggel
karöltve szentírás-kíállítást rendezett a kíslángi római katolilkus templomban.
A községben negyvenhárom különböző kiadású szentírást tudtak összegyűj

tení, amelyek közül a legrégebbi közel 150 éves.

Bánk Józse! püspök, győri apostoli kormányzó körlevelében megemlékezik
arról, hogy László István eísenstadtí megvéspüspök 50.000 schillinget küldött a
győri székesegyház restaurálására. A győri apostoli kormányzó ötvened vasár
napa győri Papnevelő Intézet hat növéndékét alszerpappá és három növeadé
két szerpappá szentelte. A szertartás nagy része magyar nyelven folyt le és ál
dozáskor az újonnan szenteltek két szín ailatt vették az oltáriszentséget.

Hamvas András kalocsai érsek körlevelében az egyházmegyében történt
eseményekről bészámolva kiemeli, hogy Kalocsán a szőlőlcben felépült az ott
élő hívek régi óhajának megfelelően Szent Péter temploma, azonkívül az egy
házmegye területén tizenkilenc községben restaurálták a templomot, vagy épí
tettek új plébániát.

A magyar püspöki kar március 14-én és 15-én tartotta kétnapos konferen
ciáját. A püspöki kar magáévá tette, hogy a jövőben minden év első napja
egyházi és általános békevilágnap legyen Magyaromzágon is. A folyó ügyek
keretében megtárgyalták a "Consilium presbyterale" fölállítását, foglalkeztak
a laikusok harmadik világkongresszusával. a vatikáni kódex-revízlós bizott
ság legközelebbi tanácskozásával; a hazai ügyek keretében letárgyalták a
rendkívüli államsegély folyósításával kapcsolatos kérdéseket, az országos papi
nyugdíjotthon szabályzatát, az egyház! szocíálís alapok ellenőrzését. Megálla
podtak az új hittankönyvek pályázatának kíírásí szövegében, elhatározta a püs
pökkari konferencia, hogy országos gyűjtést rendel el a vietnami háború ká
rosultjaínak megsegélyezésére.

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó kezdeményezésére az egri
szemínánum harmad, negyed és ötödéves növendékei a rendes állami tanfo
lyamon a gépkocsi vezetést is elsajátítják.



Vigilia 1968 Á p ri I i s
Ára 9. - Ft.

Kodály Zoltán emlék én ek szentelte márciusi öss zejövetelét az Országos
Magyar Cecilia Egyesület. A műsort a múlt évben elhunyt nagy magyar ze
neszerző m űveiből állították össze.

Budapesten tartotta rnunkaülés ét a ka tolik us k~res~ténye~ berlini K?nfe 
renciajának III. sz ámú munkabizottsága, :1:~elY a ket. neme~ állam egymáshoz
való v iszonyával foglalkozott. A megbesz éléseken Varkonyt Imre prepos t, ~z
Acti o Ca th olica országos ig azga tója, a magyar püspöki kar k ül ügy i bizottsaga
nak főtitkára elnökölt.

Névtelen hozzász ól ók . - Legutóbb a V ig ilia két kö zle ményéh ez is kaptunk
olya n hozzászólásokat, am ely ek kel tartalmuk és ér tékes s~empontjaik 1 ':li~tt
szívesen fog lalkoztu nk volna, ezt azonban eleve lehetetl?n.J.le te.~te az ~ .~orl!l
m én y ho gy küld őlk nem nevezték meg magukat. Egyikük kovetkezokeppen
okol t~ m eg eljárásá t : "M in th ogy névvel .m ind ig bánt~bb a l~gt~s~telett?l j e?eb1:>
k rit ika is m ert a krrtíz ál ór ól a vitagyozelem szemelyes dicsős ége vagyanak
gyanú já t 'kelthe ti, ezé r t küldöm név nélkül le velemet . ...". .Mi ezt _~z á~lás
pontot semmiképpen S2m osz th a t ju k , m ert ahogyan a Vtgl!w szerzo I ny íltan
vállal já k a felelősséget azért, amit leírtak, joggal várha tó -el a nyíltság azoktól
is, akik bírálni va ló t ta l álnak a zok írás aiban. Igy k ívá n ja ezt nemcsak a tud o
mányos etik a, hanem az el emi tisztesség is . S egészen term észete s, hogy az
il yen névtelen ho zzászólásoka t az érd ek eltelclJ.ez sem juttatjuk el. Az igazi
dial ógusra viszon t m in denkor készségesen adunk módot.

"Szervátültetés." - Igaza va n olvas ónknak. ho gya szerv átültet ések er
k ölcsi problémái val foglalkozó februá ri naplócik künk a levelében felvetett
pro bl émára nem tért ki. Olvasónk külföldi rádiójelentés ekre és lapvélemén yekre
h ivatkozva em lí ti meg, ho gya sz ívátültet ési m űt étek kapcsán az a probléma is
felvetődik, va jon az adományozó alany, akinek sz ív ét az átültetésnél fölhasz
nál ják valóban halottnak tekinthető-e. Cikkírónk te rmészetesen föl tételez te,
hogy amikor a szervátültetésre sor k erül, ez a kérdés egyértelműen és tudo
mányos biztonsággal el van döntve. Tény viszon t, hogy Barnar d professzornak
európai ú t ja során éppen ezzel kapcsolatban tették fel a legtöbb kérdést. A
Civilta Cat to lica februári szá m á ban Vittorio Marcozzí foglalta öss ze 8Z ezzel
kapcsola tos aggályokat. Idézi a többek között Haubtmann prelátust, a párizsi
Institut Catholique iga zga tóját, aki kijelente tte: "Szá momra csak az a prob 
léma, hogy b iztosan tudja m, hogy a sz erv adom ányozója valóban halott." Bar
nard professzor amikor m egkérdezték tőle, mikor tekint eg y em bert valóban
h alo t tnak, a zt felelte : "Amikor megszűnik az ag y bi oelektríkus tevéke nysége,
n em ver többé a szív és m egszünt a lél egzés ." Ez zel szem ben neves t udósok ,
m int a hamburgi Walter Bushart és a Nobel -d íjas Werner Forssma nn több
példát hoztak fel , s ezt tudom ányos közlemén yek is igazol já k, ami kor a fe n ti
jelenség ek ell ené re napokk al később bi zon yultak ered ményesnek a Iel éles z
tési k ísérle tek. Az ún . "klinikai halál" e tud ósok szerln t nem je lenti m ég az
igazi halált. Barnard professzor ezekre a nehézségekre azt válaszolta, hogy nem
ismeri a felsorolt es etek részletes klinikai adatait mindenesetre azonban azo k
akiktől ó az á tültete t t szívet kiemelte, valóban halott ak voltak. Ugyanezzel ~
problémával foglalkozott a z angol katolikusok népszerű hetilapja az Universe
is, közölve, hogy az angol katolik us orvosok Szent Luk ács Egyes ület c l:ii1iin
is foglalkozni kíván ezzel a problémával. A Civil ta Cattolica azzal z á rja Iej
teget ését, ,hogy bár nem k~vánja magáévá te n ni a protes táns Christ un a wdu
vel emen yet (ez a lap "reklamsebésznek" nevezte Barna rdot), azért minden esetre
hel yesn ek tartaná, hogya katolikus rnoralist ák al a posan foglal kozzanak 8 7
egész kérdés -komplexummal. ,. . . - -

Hibaigazítás: Má rciusi számu n k egy ik költő-munkat ársának neve hel vosen :
Keszthelyi Rezső.


