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Új katolikus kiadványok: A Szent István Társulat kiadásában megjelent a zsinat
nyilatkozata a keresztény nevelésről és határozata a papi szolgálatról és életről. Az
egyházmegyei elosztóknál szerezhető be.

A győri egyházmegye új főpásztorát, Kacziba József fölszentelt püspök, győri

egyházmegyei apostoli korrnányzót február 13-án iktatták be a püspöki székbe.
A főpásztor magyarnyelvű népénekes mísét celebrált, majd Villányi Győző kanonok,
írodaígazgató olvasta föl előbb latin, majd magyar nyelven a püspöki kinevezésről

szóló bulílát, Míse után a győri püspökvárban fogadás volt, amelyen Priminer József
államtitkár, az Államí Egyházügyi Hivatal elnöke mondott ünnepi köszöntőt, "Szá
zadunk nagy fordulata, - mondotta az államütkár -, a népuralom hozza magával:
csak szolgálva lehet az egész népet, a közösség ügyét előbbre vinni. Hazánkban
minden alkotó erő összefogására szükség van, ahivőkkel való együttműködés ha
zánk javának érdekében állának tortjuk. Mi, akik a szecialista világrend megvaló
sulásáért dolgozunk, a Iközösség javáért "aló gondunkban akkor is együtt tudunk
dolgozni minden becsületes szándékú hívővel, ha világnézetünk alapvető törvényeit
megtartjuk és ahhoz ragaszkodunk." Válaszbeszédében Kacziba József püspök, jel
mondatát idézte, amely így hangzik: "Szolgálni jöttem és nem uralkodna." Kérle
papjait és híveit, hogy a pápa által szervezett püspöki tanácshoz hasonlóan őt is segítsék
tanácsaikkal munkájában. Világéletében lelkipásztor volt, továbbva is pásztora akar
lenni mínden hívének és ióakarója míriden hozzáfordulónak.

Vácott február 17-én iktatták be tisztségébe Bánk József megyéspüspököt, Az
ünnepélyes székfoglalásra szentrníse keretében a váci székesegyházban 'került sor.
A szentélybe érkező főpásztor-t a nyugalomba vonuló Kovács Vince püspök, nagy
prépost üdvözölte, mírrt utódját az, egyházmegye élén, Ezután került sor a kine
veresi buüa felolvasáséra. A szentaníse keretében Bánk József püspök mondott
homiliát, amely első főpásztori szózata volt papságához és híveihez. A szentrníse
után a püspöki rezídencíában fogadás volt, amelyen a magasrangú egyházi vezetők

mellett megjelentek az ál[ami és közigazgatási hatóságok, valamint a váci testvér
egyházak képviselői is.. Miháczy József c. apát, püspöki helynök és a budapesti
hittudományi akadérmát képviselő Görgényi Béla dékán köszöntő szavai után
Miklós Imre az Aliamí Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese üdvözölte 137. uj me
gyéspüspököt, Örömét fejezte ki, hogy a magyar állam és a magyar egyházak, kö
zöttük a .katolíkus egyház között is határozottan fejlődik a jó viszony, Emlékez
tetett rá. hogyamosIt történt, viszonylag nagyszámú katolfkus főpapi kinevezést
élénken kommentálta a nemzetközi és a hazai saitó Ls. A kommentárok természe
tesen killönbözőe){, általában azoriban a legszélsőségesebb ellenséges vélemények
től eltekintve - amelyekkel nem érdemes fo@allkozmi, hiszen egyesek még· a pá
pával szemben ts gvamúperrel élnek -, a világi és egyházi sajtóorgánumok több
sége örömmel ü-avözölte és méltatta a Szeritszék és a magvar kormány közötti tár
gyalások e legúi:a;j)'b eredményért. Az elnökhelyettes annak a reményének adott ki
fejezést. hogy Bánk József püspök, most már mínt váci megvéspüspök. új mumka
társai támogatásával, az eddig is tapasztalt készségével a püspöki kar kollektívá
jában éppúgy. mint egvházmegyéie élén, segíti a közös erőfeszítéseket és továbbra
is közreműködik a "fel~Hett híd" megerősítésében és kiszélesítésében. Az e[nök
helvettes köszöntör-e Vajda József újonnain kinevezett váci segédpüspököt is. Bánk
JAzs,ef megyéspü-r-ök válaszában hangoztatta, hogy egyetért MiJklós Imre meg
állapításaival. A híd építésében és szélesítésében az egyháznak és az államnak
elvi álláspontjuk fenntartásával és a gvakoriat; koegzisztencía munkálásával 
párhuzamosankellhlaladniuk,

Kalocsán február 18-án iMatták be a még Szent István királyailapította egy
házmeave 89. főpásztorát. [jjas József kalocsai érseket. Itt is a székesegyházban
olvasták fel a kinevezésről szóló pápai bullát, maid a f&káptalan nevében Várkonyi
Imre őrkanonok, a főe~ázmegye papsága nevében Molnár G. Pál kös7;önootte a
főpásztort'; Fábián Arpád a római Pápai Magvar IDJ1Jézet tlsztelgését tolmácsolta
az Intézet alapító tagja, és jeIenle~ védőie előtt. A hívek nevében egy magyar, e';!;Y
német és e';!;Y bunyevác anyanyelvű hivő üdvözölte az új érseket. Ezután fjjas J6
zsef érsekkoncelebrációs szentmísét mutatott be különböző beosztású papjainak
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társaságában. A főpásztor a mise közben homiliát mondott, A mise után a püspöki
palotában fogadás volt, amelyen több más egyházi méltós ág társaságában ott volt
Zvekanovic M átyás Szabadka megvésp üspöke is . Megjelentek az állami és megyei
hatóságok képviselői is. Görgényi Béla köszöntője után Prantner József államtit
kár, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnöke, üdvözlő beszédében a magyar kormány
és a Szeritszék között az új püspöki kinevezésele tekintetében létrej ött egyetértést
méltatta. Ez az egyetértés - mondotta az elnök - egyben kettős bizalomnak a ki
fejezését is jelenti. A kettős bizalom abban nyilvánul meg, hogy az apostoli Szent
szék a most kinevezett főpapokat egyházhűség szempontjából minősítve alkalmas
nak találta a magas tisztség betöltésére. A másik oldalról ped ig a Népközt ársaság
kormánya a nép és a haza iránti hűség és szeretet, a társadalmi haladás, az embe
riség békéje és haladása iránti elkötelezettség szempontjából érdemes nek tartotta
a most kinevezett főpapokat. 19y ez a kettős bizalomkíséri őket útjaikon. Ez mez
felel rninden jóakaratú ember érdekének, hogy hivő, nemhivő ember fogjon össze
egy emberibb világ építésében. Meleg szavakkal emlékezett meg Prantner elnök az
új érsek elődjéről, a nyugalomba vonuló Hamvas Andr ás érsekről. l iias ,TÓZSi"f
érsek, válaszbeszédében hangoztatta, hogy az egyház és állam viszonyában vannak
nagyobb és kisebb ügyek. A mostaní világváltozásban nálunk valósult meg először.
hogya nagyobb ügyek tárgyalására egymásra talált a két magas fél. Rómában is
nagyra értékelik azt a munkát, amelyet a magyar delegáció és annak élén Prnntner
államtitkár végzett. Ezt a nagy munkát vk ű l ő n is meg-kösz ön i. De megköszöni a ki
sebb ügyek tárgyalásakor itthon tapasztalt messzemenő megértést és jóakaratot is .

Szegeden február 20-án Iktatták be az ugyancsak Szent István korára vissza
nyúló csal ádi egyházmegy e 90. főpásztorát, Udvardy József püspök, apostoli kormány
zó t. A szegedi dómban lezajlott beiktatási ünnepség és szentmise után az új apostoli kor
m ányzó otthonában fogadta az egyházi és állami hatósá gok m egjelent képviselőit.

Az Allarní Egyházügyi H ivatal részéről itt Miklós Imre elnö khelyettes köszöntötte
az új főpásztort. Hangsúlyozta : örömm el tett eleget a Csanád egyházmegyei káp
talan meghívásának. hogy vegyen részt az új apostoli kormányzó beiktatási ün nep 
s égén , Nem első ízben járt a csanádi püspök otthonában, nem egvszer tanácskozott
itt nagyfontosságú egyházpolitikai ügyekben, az új apostoli adminisztrátor két
el ődj é vel, . k ülö n ösen Hamvas András akkori csanádi püsp ökkel. Beszédében az el
nökhelyettes hitet tett a tárgyalások és a jóakarat ú k ölcs önös erőfeszítések mellett.
Udvardy József püspök, apostoli kormányzó meleg szavakkal köszönte meg az
üdv özlest.

Az Opus Pacis intéző bizottsága és az Országos Béke tanács Katolikus Bizott
sága együttes ülést tartott, amelyen ljjas József kalocsai és Brezanóczy Pál egri
érsekkel az él én; a püspöki kar több ta gja is megjelent. Az ülést ljjas József ka
locsai ~rsek, a két szervezet újonnan megválasztott elnöke nyitotta meg, majd
Mag Béla c. apát, az Opus Pacis ügyvezető igazga tója rn éltatta Hamvas András
érseknek. a katolíkus békeszervezet volt elnökének érdemelt, akit ezután egyhan
gúlag díszélnökké választottak. A továbbiakban Beresztóczy Miklós c. prépost, az
Országos Béketanács Katolikus Bi zottságának főtitkára tartott előadást a nemzet
közi békemozgalom előtt álló feladatokról és ismertette a papi békemozgalom fél
éves munkatervét,

Radó Polikárp, a kiváló hittudós, a budapesti Hittudományi Akadémia pro
fesszora, akinek nevét az egés z katolikus világban ismertté tette Enchiridion Li
turgicum rímű hatalmas kétkötetes Iatínnyelvű alapvető munkája, március ll-én
töltötte be 70. életévét. Ebből az alkalomból meleg szerétettel köszöntötték őt ta
nártársai és a magyar katolikus sajtó képviselői is. Radó professzor felelős szer
késztője a Teológia rímű negved éví fol y óíratnak is és sok tanulmánya. valamint
kisebb - zömmel liturgikus tárgyú - írása jelent meg lapunk hasábjain is.


