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XXIII. János pápa emlékére építették fel Kunmadaras községben az új
moderri kápolnát azon a helyen, ahol régebben szükség-kápolna állt. A hom
lokzatot teljesen betöltő fekete-fehér falképen fenn a Jó Pásztor láthatá,
középen a római Szent Péter-bazilika sziluettje, oldalt a püspö~oknek zsi
natat idéző sodala, alul, a homlokzat jobb sarkában János pápa, mögötte
VI. Pál alakja. A kápolnát, amelynek építési költségeihez VI. Pál pápa is
jelentékeny összeggel 'hozzájárult, Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kor
mányzó szeritelte fel.

A magyarországi unitárius egyház augusztus 21-én ünnepelte fennállá
sártak 400. évfordulóját. Az ünnepségert az ökumenizmus szellemében katolt
kus egyházi személyek is résztvettek. Katol.ikus részről Semptey László ka
nonok. budapesti érseki helynök mondott üdvözlő beszédet.

Karl Rahner, a münsteri egyetem teológiai karának professzora, a Köz
ponti Hittudományi Akadémia meghívására szeptember 19-én "A szekularí
zácíó és az ateizmus" címmel előadást tartott Budapesten a Központi Pap
nevelő Intézet dísztermében. A rendkívül nagy érdeklődéssel fogadott elő

adáson a magyar püspöki kar tagjai is nagy számban jelentek meg. Képvi
scltették magukat a nem-katoltkus keresztény egyházak is. Az Új Ember
munkatársa ebből az alkalomból hosszabb beszélgetést folytatott Rahner
professzorral, aki a többi között elmondotta, hogy ez volt első látogatása Ma
gyarországon, amely "sok kellemes meglepetést" hozott számára. "Természe
tesen, mint mindenütt, Magyarországon is adódnak nehézségek - jelentette
]<j Rahner -, de ezeket nagy türelemmel és nyílt jószándékkal ki lehet és
ki kell küszöbölni. Célunk csak az lehet, hogy úgy az önök fiatal szocialista
világában, mint a mi. mondhatnánk, öreg kapitalista világunkban az egy
házat az élet valóságához igazítsuk. Ugyanakkor meg kell őriznünk a ke
reszténység világos, egyértelmű, tiszta evangéliumi lényeget," Kitért Rahner
professzor a katolíkus-marxísta párbeszéd fontosságára is." Hogy ez a pár
beszéd tniként fog alakulni - húzta alá Hahner -, nem tudhatjuk, de ha
a békét fenn akarjuk tartani, föltétlenül szükséges, hogy alapvető kérdések
ben megértsük egymást. A világban még igen sok igazságtalanság és szörnvű

ség tapasztalható, ennek elhárítása közős feladat, természetesen egymás szem
pontjainak messzemenő tiszteletben tartásával. "Rahner előadását követően

tiszteletére fogadás volt, amelyen Brezanóczy Pál püspök apostoli kormányzó,
a magyar püspöki kar titkára köszöntötte a professzort.

Nyolc végzett teoioqustit szeritelte pappá Nyíregyházán augusztus 18-áln
Dudás Miklós hajdúdorogi görög szertartású katolíkus megvéspüspök.

A győri püspöki székesegyház teljes helyreállitása még több esztendei
munkát igényel. Az idén a háborús események következtében lezuhant to
ronykeresztet pótolták, A vörösréz lemezekből készített 3 méteres keresztet
a székesegyház búcsúnapján. Mária mennybevételének ünnepén áldotta meg
Bánk József püspök, apostoli kormányzó.

Eszteregnye községben a templom búcsújának napján, augusztus ll-én ál
dotta meg Winkler József szornbathelyí segédpüspök az új szembemíséző ol
tárt és Szűz Mária új oltárképét.

Király Pacijik: ferences generális definitor, aki nyári pihenőjét itthon, Ma
gyarországon töltötte és közben műtéten esett át, gyógyultan utazott vissza
állomáshelyére, Rómába.

Virág Endre vezenyelte idén a Sienai Nemzetközi Nyári Zenei Egyetem
polifánikus tanszakának záró díszhangversenyéri a római rádió és televízió
kamarakórusát. A magyar művész szerepléséről nagy elismeréssel számolt be
az olasz sajto. Virág Elndre vezeti a budapesti belvárosi plébániatemplom
ének- és zenekarát. Tihanyi orgonahangversenyei régóta zenei eseménynek
számítanak hazánkban.

"A magyar gyermekek névtelen jótevője" címmel emlékezett meg szep
tember 8-i számában az Új EmbeT G. N. Olsthoorn holland katolikus újságíró-
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ról, a lVIaasbode volt Iőmunkatársáról, aki életének 75. évében a hollandiai
Sarnbe; '-I: városában elhunyt. Ö volt kezdeményezője és alapítója a "Stichting
Hulpáctic voor Hongarije" segítő akciónak és alapítványnak, amely az első

világháború után az éhező magyar gyermekek ezreit vitte ki Hollandiába és
helyezte el nevelőszülőknól. A nevelőszülők, akiket Olsthoorn a leg
nagyobb gonddal válogatott ki, általában öt hónapon keresztül látták ven
dégül, tanították, majd fel is ruházták magyar védenceiket. Aldozatos munká
jáért Olsthoorn-t a holland és a magyar Vöröskereszt egyaránt kitüntette, a
Szeritatya pedig legutóbb a Nagy Szent Gergely rendet adományozta neki. A
cikk ezekkel a sorokkal végződik: "Megérdemli ő is, özvegyen maradt élettársa.
A. A. M. Olsthoorn van Voesik asszony is, hogy imádságukba foglalj ák őket

elsősorban azok a magyarok, akikért annyit fáradtak, de minden más magyar
is. Nemzetünk igaz barátja volt."

lVIárial'emetén, amely Budapest főváros kedvelt búcsújáró helye, az új
szentély kialakításával befejező szakaszához érkezett a kegytemplom belső

átalakítása, amely a zsinat emlékére és szellemében 1963-ban indult meg. A
restaurálás költségeit, amelyek több százezer forintot tesznek, kizárólag a hí
vek adományai fedezik. - A Balaton melletti üdülőhely, Balatonberény közel
600 éves müemlék-tcmplornának belsejét a hívek áldozatkészségcböl teljesen
restaurálták. A templom ünnepélyes megáldása augusztus 20-án, Szent István
ünnepén volt. - Salomváron megkezdték a község XIV. században épült
templomának helyreállítását. Ebben az évben mintegy SO.000 Iorintos költség
gel a templom tornyát restaurálják, jövőre az ablakokat és az oldalfalakat újít
ják meg. - Restaurálják az 1476-1496 között gótikus stílusban épített egervári
templomot is. A felújítást, ami két millió forintba kerül, két év alatt feje
zik be.

Szekszárdon az Országos Műemléki Felügyelőség szakemberei megkezdték
a 900 éves bencés apátság romjainak feltárását. Az apátságot I. Béla király
1061-ben alapította; feltételezések szerínt a királyt ott temették el. -- Domb
egyház határában megtalálták a XIII. században épült egykori monostor
templomának és temetőjének maradványait. Az Árpád-korabeli templom előbb

román stílusban épült, később gótikus szontéllyel bővítették.

Hazudós gyermek. - Egyáltalán nem kell "kétségbe esnie" amiatt, hogy
nyolcéves fiacskúját ismételten hazugságon érte. A levelében előadott egyik
eset sem olyan, hogy aggodalmat keltő jellemhibára engedne következtetni. Az
efféle elhallgatások, tagadások vagy ferdítések korántsem rendkívüliek ebben
az életkorban. Többnyire a gyermeknek az a vágya húzódik meg mögöttük,
hogy szüleí ne alkossanak rossz véleményt felőle. Amellett az is természetes,
hogy az a gvcrrnek, aki már tudja szégyellni magút, ösztönösen hazugsághoz
folyamodik. Ugyanígy akkor is, ha szigorú büntetéstől kell tartania. Tapasz
talat szerint a gyermek akkor nem hazudik, ha a biztonság és bizalom légkö
rét teremtik meg számára. Ehhez szükségos, hogy bátorítsálc az őszinteségre és
ennek ellenében ne vegyék tragikusan hclvtelensógeit. Hiszen ha a gyermeknek
azt kell éreznie, hogy amennyiben őszintén bevallja botlásait, megvonják tőle

a szeretctct, vagy aránytalan keménységgel büntetik meg, akkor csak erősödik

benne a hajlam a hazugságra. Okosan akkor járunk el, ha adott esetben ha
tározottan megmondjuk neki, hogy ezt vagy azt nagyon rosszul cselekedte, ha
pedig a gyermek maga is elismeri ezt, napirendre térünk az ügy fölött. Az pe
dig a legsúlyosabb hiba lenne, ha azért, mert a gyermek egyszer-másszor nem
mondott igazat, most már sohasem hinnénk neki és szokványosan nem bíz
nánk meg benne, mert ezzel mi magunk állnánk útját annak, hogy kiérlelőd

jék benne az önérzet és önbecsülés, amely nem túri az alakoskodást.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


