
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Saád Béla: "A zsinat budapesti szemmel" című, a Vigilia kiadásában meg
jelent irodalmi riportja levelezőlapon megrendelhető a Vigilia kiadóhivatalá
ban. 232 oldal, offset nyomás, számos zsinati képpel. Ára: 32,.- forint + portó.
Kiadóhivatalunk vállalja, hogy olvasóink, előfizetőink megrendelésére meg
ajándékozni szándékozott külföldi ismerőseik eimére is megküldi. Szocialista
országokba (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) és nyugati országokba
egyaránt. Bérmálásra is alkalmas ajándék a könyv. A bérmálás a hitbeli fel
nőttség küszöbét is jelenti, a zsinat pedig a világi hívő nagykorúságának ünne
pélyes meghirdetését is.

Új katolikus kiadványok. - A Szent István Társulat kiadásában jelent
meg Félegyházy József Hittudományi Akadémiai professzor Az egyház a korai
középkorban círnű műve. A könyvben a liturgiáról szóló fejezetet Radó Poli
kárp professzor írta. 520 oldal, ára 107,- forint. Megrendelhető a Szent Ist
ván Társulatnál, Budapest V., Károlyi Mihály u. 4-8. III. lépcső I. emelet. 
Haldokló bilincsek címmel Afrika és Ázsia verses és próza irodalmából jelen
tetett meg bőséges válogatást az Ecclesia Kiadó. A kötetet Balássy László és
Csanád Béla szerkesztette. 388 oldal, ára 80 forint.

Dudás Miklós hajdúdorogi görögkatolikus megvéspüspök május első fe
lében néhány hetet Rómában töltött, a keleti kongregáció tagjaként. Római
tartózkodása alatt VI. Pál pápa magánkihallgatáson is fogadta. A görögkatolikus
püspök még elutazása előtt adott sajtónyilatkozatában annak a reményének
adott kifejezést, hogy mint a Keleti kongregáció öt évre kinevezett tagjának
módjában lesz majd, hogy alaposabban megismertesse a magyar görögkato
likusság helyzetét. és hogy feltárja problémáit. A püspök római megbeszélé.
seinek programján szerepelt az északamerikai kontinensen élő magyar görög
katolikusok lelkipásztori ellátása is. Több tízezer keleti szertartású magyar
katolikus él ott, és ezek évek óta kérik az óhazai magyar görögkatolikusok,
elsősorban pedig főpásztoruk a hajdúdorogi püspök támogatását.

Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó megbeszéléseket folytatott
Jachym bécsi koadjutor érsekkel a veszprémi székesegyház restaurálási mun
kálataival kapcsolatban. Jachym érsek az osztrák egyházi restaurálások és
építkezések kiváló szakértője. A veszprémi egyházmegyében egyébként, mint az
Klempa Sándor nyilatkozatából kiderül, az elmúlt évben 174 egyházközségben
végeztek tatarozási munkálatokat és ezek során külföldi segélyből. egyház
megyei segélyből és saját erőből közel 6 és félmillió forintot költöttek temp
lomok felújítására.

Az esztergomi keresztény múzeumban ősnyomtatvány kiállítást rendezett
a főszékesegyházi könyvtár Gutenberg halálának 500 éves évfordulója al
kalmából.

Budapesten a nyári időszak alatt apályaudvarokhoz közeleső templomok
ban kora reggeli és késő esti szcntrnísékct mutatnak be vasárnaponként, hogy
megkönnyítsék akirándulók misehalIgatását.

Heinrich Fries a münchcní egyetem fundamentális teológia professzora
április 30-án előadást tartott a budapesti Hittudományi Akadémián. Előadá

sának címe: "A teológia kritikai műkődése" volt. Az előadáson a magyar püs
pöki kar több tagja megjelent.

Kiszely Gyula zeneszerző római látogatása során kihallgatás keretében
nyújtotta át VI. Pál pápának a Balássy László szövegére írt béke-oratóriumát.
A magyar zeneszerző XXIII. János pápa emlékmiséjét rövidesen bemutatják
Olaszországban.

Ökumenikus újmise volt Gödöllőn. TU1"aY Alfréd mutatta be április 28-án
az itteni vártemplomban első miséjét, amelyen a templom szentélyében a 1'0-
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konok és barátok mellett a helybeli református és evangélikus lelkész és a
protestáns presbitériumok küldöttei is jelen voltak. A szentmise után az
egyházközség szerétetebéden látta vendégü! az újmisést és hozzátartozóit. A
protestáns papok itt is jelen voltak és mind a ketten testvéri szeretettel kö
szöntötték az újonnan felszentelt fiatal papot, aki meghatottan köszönte meg
azt az élményt, amelyet a testvéregyházak követeinek megjelenése jelentett
számára.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó körlevélben közölte, hogy
az apostoli Szeritszéktől öt évre kapott felhatalmazás alapján engedélyt ad
arra, hogy míndazok, akik szombaton délután, illetve este, esketéssel kapcso
latos szentmísén vesznek részt, ezzel eleget tegyenek a vasárnapi misén való
részvétel kötelezettségének. Az engedély a [egyesekre, a lakodalmas vendé
gekre és alakodalomnál segédkezőkre egyaránt vonatkozik. - Bánk püspök
egyébként Rómába utazott, ahol résztvett a nemzetközi egyházjogász kongrész
szuson, valamint a vatikáni kódexrevízíós bizottság ülésein.

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, püspökkari titkár meg
hívására Magyarországra látogat Bernhard Hiiritui, a neves morálteológus, aki
ebből az alkalomból előadást is tart a budapesti központi Hittudományi Aka
démián.

E számunk íróiról: Joseph Ratzinger, a tübingeni egyetemen a dogmatika
és a dogma történet professzora. Itt közölt írását a Westdeutscher Rundfunk
katoldkus adásának keretében olvasta fel, majd az megjelent az Orientierung
január 15-i számában is. - Stefan Otwinowski lengyel író és drámaíró, a
két háború közt jelentkezett irodalmi avangarde egyik kiemelkedő képvise
lője. Műveiben az ember erkölcsi döntéseinek lélektani motívumait kutatja.
Nagy sikert aratott a varsói gettófelkelésről írt Húsvét című drámája. Jelen
leg Krakkóban él, több éve a lengyel írószövetség krakkói szekciójának ve
zetője. E számunkban közölt elbeszélése "Csendes erdészlak" címmel leg
utóbb megjelent kötetéből való.

"Pluralizmus". - Ez a kifejezés a ll. vatikáni zsinat okmányaiból került
át a közhasználatoa. Értelmezéséről a legutóbb a német sajtóban is vita folyt.
Ennek kapcsán felmerült olyan nézet, hogy ez ugyanazt jelentené, mint
Aquinói Szent Tamás klasszikus meghatározása: "Egység jóltagolt sokféleség
ben". Valójában azonban Szent Tamás ezt a társadalmon belül elengedhetet
lenül szükséges munkamegosztásra értette. A vatikáni okmányok ezzel szem
ben főleg a világnézeti különbségek tudomásul vételét értik rajta. Ezek
ugyanis nem gátolják a szorosan evilági, vagyis földi célokban való egyet
értést.

A lublini katolikus egyetem (Lengyelország) az idén ünnepli alapításának
50. évfordulóját. Az egyetemnek, amely kizárólag a katolíkus hívek önkéntes
adományaiból tartja fenn magát, ezidőszerint négy kara van: hittudomány.
kánonjog, keresztény bölcselet, humanisztéka. Az ünnepségek október 19-20-án
lesznek. A rendezőbizottság felkérte a Vigiliát annak közlésére. hogy az ün
nepségeken szívesen látják leülföldről is azokat, akik az egyetem hallgatói
voltak, vagy annak barátai. A részvételt erre a címre kell bejelenteni: KUL,
Lublin, Al. Raclawickie 14, skp, 279.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


