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VÁLASZOK

Új katolikus kiadványok: A Szent István Társulat kiadásában a legutóbb
ismét három zsinati dokumentum jelent meg, éspedig: Határozat a püspökök
pásztori tisztségéről az egyházban, Határozat a papság képzéséről, Hittani
rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. A füzetes kiadványokat az egyházmegyei központok osztják el, a Szent István Társulatnál ezért nem árusítják.
- Horváth Richárd: Jelenlétünk a világban, Ecclesia Könyvkiadó, 418 oldal,
ára 73,- Ft.

A Rómában tartott nemzetközi egyházjogi kongresszus kapcsán, a
kongresszus magyar résztvevője Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó
sajtónyilaekozatban emlékezett meg arról, hogy a hivatalos jubileumhoz (50
évvel ezolőtt 1918. májusában lépett hatálylia az egyházjogi kódex) egy másik
jubileum is kapcsolódik Hatvan éve ugyanis, hogy l[J08-ban Serédi Jusztinián,
Magyarország .későbbi bíboros prímása bekapcsolódott a kodifikáció murrkájába, mint Gasparri bíboros legközvetlenebb munkatársa, Serédi Jusztinián
főfeladata az volt, hogy mínden rendelkezésnél pontosan feltüntesse az ősi
jogtorr-ásokat, amelyeken az új kárionok alapulnak Scrédi emberfeletti munkát végzett, amikor a sok évszázados anyagból kíválogatta a megfelelő dokumentumokat. Minden kánon hozzá került Gasparri bíborostól átnézés és a
megfelelő jogforrás csatolása végett. Mikor a kódex hatályba lépett Serédi
Jusztinián gyűjtötte össze és publ ikáhta az egyházi törvénykönyv forrásanyagát, amelynek utolsó kötetei már az ő neve alatt is jelentek meg.
A Szent István Társulat május 15-én tartotta ezévi rendes közgyűlését.
A nagymúltú magyar katoliikus kiadóvállalat fennállásának 120. évében került erre a közgyűlésre sor, amelyen Brezo,nóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó tartotta meg ünnepi előadását az első püspöki szánodusról. Elmondotta a püspök, hogy VI. Pál pápa a korszeru egyháziasodás és a püspöki kollcgial.té s jegvébe.i hívta össze Ezt a színooust, a.nclv ahánonjog reforrr.j.i val,
a papneveléssel. a vegyesházassággal. II liturgikus reformmal és egyéb teológiai kérdéseillkel Iogladkozott, A püspöki kollegjahltás első nagy erőpróbája beváltotta a hozzá fűzött reményeket. - Brezanóczy püspök ünnepi beszéde
után Félegyházy József alelnök olvasta fel az igazgatóválasztmány jelentését
a társulat müködéséről. Kitűnik ebből, hogy a társulat az 1967. év folyamán
70.000 imakönyvet, 125.000 hittankönyvet, 15.000 példány tudományos és hitbuzgalmi munkát, 16.000 példány <kisebb. részben zeneművészett kiadványt jelentetett meg. Forgalomba hozta a szenttrásoízottság által görög eredetiből fordított új újszövetségi szentírást 10.000 példányban. Ugyancsak 10.000 példányban jelent meg az Egyetemes könyörgések oltári szelgálatra készült kiadványa. A szentmise állandó részeit közlő füzetecskéket további 300.000 példányban hozták forgalomba, a zsinati konstitúcíók magyar szövegét pedig
egyeniként 6000-6000 példányban. Beszámolója során az alelnök köszönetet
mondott a Caritas InternationaHsnak, amelyajándékpapír juttatásával elő
mozdította a katolíkus könyvkiadói tevékenységet és kifejezte köszönetét az
Állami Egyházügyi Hivatal elnökségének, amiél-t az engedélvezesek terén szíves jóindulatot tahúsított a társulat törekvései iránt. Az alelnökí beszámoló
után K01)ács Vince püspök, váci apostoli kormányzó a püspöki kar tagjai,
valamint a közgyűlés elismerését tolmácsolta EstY Miklós delegált adminísztrátornak.
Dudás Miklos hajdúdorogi görögkatol.íkus püspököt magánkihallgatáson
fogadta Rómában VI. Pál pápa.
Rómában tartottak meg a VI. Nemzetközi Ótestamentum Kongresszust,
amelyen huszonöt nemzet 150 katolikus, ortodox. protestáns és héber szentírástudósa vett részt. A Kongresszuson a szocialista országok tudósai is résztvettek. Magyarországot dr. Görgényi Béla a budapesti Hittudományi Akadémia
ószövetségi tanszékének professzora képviselte.

