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IiézinJtolua. amelyeket nem mi kfrtünií. vagy elűzetesen m~J nem beszél
tünk, I:S.ll, a!<!wr valasznlunk, ha kÖ7,iílhetőlmek vagy :ítdolgozlmtóknak ta!ál
ji\". li6ziratolmt nem őrziink meg és nem küldünk vissza.

7) j kctolikus ldadvánl:ol;: Megjelent az Ú j Ember .1969. évi Faliwl'ptára,
ara 2.50 F,. A latin szertartusu római katol íkus falinaptáron kívül görög szer
t,I1'1;"5"1 Ld'[;.UlC!l· is készült. Előbbit Radó Polikárp, utóbbit Timkó Imre á1
li:,,'.I;l il."·;/: -- ,.\ Srent István Társulat kiadásában a következő művek je
le rk·\ mi';.;: U j.;:iiveiséqi Sxeruiras, a tavaly olkcszült lc.gújéü;b Iordításnuk
n;:·ósoÖi:. !;i',:)'lS:I, áru 80.- Ft. Kodály Zoltán: KilEW' ének (Szent István ki
ru.vhoz. /il>.'cnti linok. Öt Tantum Ergo, Pange Iingua). ára 7.- Ft. Lis31l1Jtri
G6hm" Bol(ÍogéJé;szony Mise (egvsvólarnú, orgonakísérettel), ára 7.- Ft. Nuiri
'FGTlw:;: A h'IC';ztt'·ny ember küldetése a ví lá-rban, ára ~~5.- Ft. Kapható a
Szcn t István Társulatnál, Budapest, V., Károlyi M. u. 4-8. III. lépcső. I. B.

A:: oTs.zággyúl{>s legutóbbi iilésszakán Fock Jenő mí nísztcrclnök beszámo
!''>.iéÍllO!. hozz;O!cszúlt Horváth Richácd Ol's;:úgc:vülési képviselő, tomplornigavgató
h. Beszédébe'n kiem,.·J le azt a heh" s szemleletet. amelyben a kormánya népi
nCl11zetiegység Elmé-lyítésén íúr.idozik. A NEmhivők Titkárságának legutóbbi
okmánvára h í va tk ozva megállapította Horváth Richárd, hogy Magvarországon
mal' rég()i,l f"lyi·l.;: hivöknek és ncmhí vőknck az a gvakorlart párbeszéde, amely
az :lI'wtó e,-;.vüU('!<s!Jcn (s együttműködésben jut kí íejezésre. "úgy érezzük és
bi~lo';',;n feli dl. Jt'zhet.iük - jl>kr:tl'tte ki Horváth Richárd -, hogy kormány
"alunk tov.ibbr.: is ezen az újon akar előbbre menni.' Beszédében kifejezte
Horvuth Itichill'd azt az óha iát, hogv a nemzeti egységre irányuló politika
gvakonlat.iból egészen eltűnjék .,még bizonyos fajta diszkrimináció" A Kato
Weus Szo tudósítása szerint Fock .Ienő mínísztcrclnök amikor a vitában el
hangzottakat sorbnvette. válaszolt Horváth Richárdnak is. Jelentős állásfogla
lását a Katolikus Szó ekként közl i : "A felszólaláshoz azt fűzte hozzá a mi
niszterelnök, hogy szerctné, ha az cgyűtt.műkörlósnek még útjában álló ki
sebb problemúkrol is konkrét jelzésc'ket kapna. elsősorban a püspöki kartól,
de minden együttműködni kész társainktól, mert a teljes harmónia megte
remtése érdekében a kormánv ezeket a nehézségeket is fel akarja oldani,
számítva termeszetcsen hasonló törekvésekre a mi oldalunkról is."

VI. Pál pápa a hajdúdorogi görög szertartású katolikus egyházrnegye püs
pökének joghatósúgút egyelőre három évi hatállyal ((Z egész országra kiter
jesztette. Dudás Mik lós megvéspüspök körleveleben hozta papjai és a hívek
tudomásáru a Szematya nagvjelentősógű intézkedését. "Hittt'~stvéreink .- írja
ebbr-n -, ha távol is élnek tőlünk. ott is megmaradnak így a nagy magyar
görögkatolikus csalúd teljesjogu tagjainak és vallásos életükben sem szakad
nak el teljesen szertartásunktól. Főpásztoruknak lehetősége nyílik, hogy saját
tőrvényeink és szertartúsunk szellemében gondoskedhasson róluk, hogy ők

maguk is megőrizzék rítusuk hagyományait és gyermekeiket is annak isme
rétében és szcl·etetében nevelhessék," - A körlevéllel kapcsolatban mi is
megjegvezhetjük, hogy a pápa döntésével hosszú évtizedek nehéz kérdései
lluertek örvendetes megoldást. A görög szertartású magyar katolikusok ere
detileg a hajdúdorogi egyházmegye területén éltek a legnagyobb számban.
Minthogy azonban ez a terület az ország ipai-ilag legelmaradottabb vidéke. s
amellett még ma is itt a legmagusabb a természetes szaporodás, az elvándor
lás az idők folyamán igen nagy méretet öltött. Az el vándorolt görög szertar
tású katolikusok azonban a joghatósági megkötés miatt másutt már nem igen
gvakorolhatták a saját rítusukat s igy mind nagvobb hányaduk lassanként
beolvadt a római katolikusok közé. Ahhoz például, hogy görög rítus szerint
köthessenek húzasságot, az illetékes római katolíkus főpásztor hozzájárulására
volt szükségük s ezen kívül külön meghívott görögkatolikus papról is gondos
kodniok kellett. Gyermekeiket is a joghatósági nehézségek miatt rendszerint
latin rítusban keresztelték A Szeritatya rendelkezése most nemcsak megszün-
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teti ezeket a visszásságokat hanem ennek nyomán elősegíti a kölcsönös sze
ratetet is a különböző rítusú katolikusok között. A pápai rendelkezés egyéb
ként az elsők között van, amelyek a keleti katolikus egyházakról kiadott zsi
nati dekrétum megvalósítását szelgálják.

Körmendy Béla tabáni plebános halálával, amely november ll-én 52 éves
korában történt, érzékeny veszteség érte a magyar katolicizmust, főleg a li
turgikus megújhodás munkáját, Már mint a margitszigeti Szent Mihály temp
lom igazgatója, ismertté tette nevét; maga is résztvett a feltárásokban és ma
radandó érdemeket szerzett Szent Margit tiszteletének elmélyítésében. Irányí
tója és lelkes apostola volt 1952. óta az elsőszornbatí ájtatosságoknak. s az ó
közrernűködésével folytak a rádió katolikus félórái. Tabáni plébánosként kí
vül-belül megújította templomát s azt a liturgikus reform egyik fókuszává
tette.

Szent Márton püspökről, aki a szembathelvi egyházmegye védőszentje, no
vember lO-én az egyházmegye II közsage emlékezett meg. Szombathely vá
rosában Winkler József püspök mutatott be szentmisét, majd utána a hosz
szas betegségéből felgyógyult Kovács Sándor megyespüspök intézett szózatot
a hívekhez.

A római Pápai Magyar Intézet, ahová legutóbb tudvalevően nyolc új ösz
töndíjas érkezett Magyarországról, október 13-án nyitotta meg az új tanévet,
A Veni Sanctet Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó, az Intézet
protektor-püspöke mondta, aki éppen Rómában tartózkodott. Jelen volt
Zemplén György, a Hittudományi Akadémia professzora, a budapesti Köz
ponti Papnevelő Intézet rektora is, aki hosszabb időt töltőtt Rómában, hogy
mint a Pápai Magyar Intézet ezidőszerint még igazgatója ennek ügyei ve! is
foglalkozzék.

Bánk Józsej püspök, győri apostoli kormányzó, mint az egyházi törvény
könyv felülvizsgálásával foglalkozó pápai bizottság konzultora, a bizottság
rnunkaüléséreRómába utazott.

Kereszténység a nagyvárosban. - Mi egészen másként látjuk ezt a prob
Iérnát, mint kedves olvasónk. Ne feledje, hogy az összes nagy vallások váro
sokban születtek és bontakoztak ki. Az Úr Jézus is központi helyeken, így Je
ruzsálemben is, hirdette igéit, Szent Péter és Szent Pál apostolok pedig egye
nesen a római birodalom vezető városaiba, majd fővárosába vitték el az evan
géliumi üzenetet. A városi civilizáció természetesen más volt akkor. mint nap
jainkban, de a változások a falut sem hagvták azóta érintetlenül. Éppen ideje,
hogy megszabaduljunk attól az édeskés nosztalgiától, amelv n jnezősége min
den erénnyel felékesíti, a nagyvárosokat viszont csak bűnökkel terheli. Az
apostolok realizmusát követve ismerjük fel azt az igazságot, hogy ma megint
a nagyvárosokban kell elsősorban tanúsítani a kereszténységet, mert ezek irá
nyítják az ország fejlődését. Küldetés ez, mert ilven módon lesz leginkább hi
teles a hit, nemcsak a magunk számára, de mások szemében is. A nagyváros
ban ugyanis nem játszik már szercpet a környezet nyomása, semmi sem bá
torítja vagy táplálja különösebben a vallásos magatartást, és hi vőnek lenni
társadalmilag sem "fizeti ki magát". Ahhoz, hogy az ember gyakorolja itt a
hitet, valóban "hinnie" kell benne, ami tudatos vallásosságot és önkéntes ha
tározottságot kíván. S vajon kell-e sajnálkoznunk emiatt, amikor éppen a ke
resztény tanítás szerint a hit mindenekelőtt személyes találkozás az ember és
az Is~ között?
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