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Az esztergomi bazilika helyreállitása, amelyre -, amint Prantner József államtit
kár, az Allauni Egyházügyi Hivatal elnöke Szabó Imre püspök, apostoli kormányzó
beiktatása alkalmaval bejelentette -, a magyar kormány 21 rnillió torint rendkívüli
államsegélyt szavazott meg, az utóbbi idők egyik legnagyobb szabású műemlék mun
kája lesz. Mint Barti Lőrinc prelátus, őrkanonok az Új Embernek adott nyilatkoza
tában elmondotta, az egyházmegye mindeddig csak azt vállalhatta. hogya hatalmas
templom tetezetét rendben tartsák és így elhárítsák a bazí lika beázását, Az állam
segély most lehetővé tette a teljes felújítást, amelynek szellemi irányítója az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség lesz. Míndenekelőtt az épület külső sérüléseit állftják
helyre. Az egész épület még a második világháború sérülései t viseli. A bazilika észa
ki oldalán a csak hevenyészve kijavított Jalak már életveszélyesek, de az ágyuzás
mindenütt megrongálta a falakat. Az Országos Műemlékii Felügyelősegen dr. Barcza
Géza osztályvezető foglalkozík a nagyszabású munka előkészítésével. Ö elmondotta
az Új Ember munkatársának, hogy három év alatt tervezik a munkálatok befejezését.
A murikálatok legnagyobb része kőfaragó munka, a megrongálódott kövek pótlása,
s a felújítás teajes síkcressége érdekében felkutatták és újra megnyitották azt a kő

bányát, ahonnan a székesegyház eredeti köveit bányászták. Ez év szeptemberében
rendezik meg Budaposten a Nemzetköz! Műtörténész Világkongresszust és azt ter
vezik, hogy a kongresszus résztvevőinek egy esztergomi ki rándulás keretében bemu
tatják a nagyarányú restaurációs munkálatokat,

Ötven éve miikodriek. az egyházközségi tanácsok Magvarországon. Borovi József
a budapes.i Hittudományi Akadémia professzora sajtónyilatkozatában elevenítette
föl, milyen körűlmények között alakultak meg 1919 áprilisában, a magyar tanács
köztársaság idején, az akkori közoktatásügyi népbiztosság vallásügyi megbízott
jánaik engedélyével az egyházközségi képviselő testületek. Ezzel Magyarországon el
sőként alakultak meg Európában azok a világiak bevonásával életre hívott önkor
mányzati szervek, arnelveknek Ieláldítását négy évtizeddel később a II. vatákánt zsi
nat is javasolta. Az egyházközségi képviselő testületek intézménye túlélte a forrada
lom bukását részben azért, mert a hivek ragaszkodtak hozzá, részben pedig mert ma
ga a püspöki kar i~ felismerte a szervezet lelki hasznát és ösztönző erejét. Az egy
házközségi képviselőtestület feladatai közé tartozik a többek között az egyházköz
sÉ'g jövedelmével való gazdálkodás is.

Március 23-án áldották meg a szentí'öldí Názáretben a Gyümölcsoltó Boldog
asszony tiszteletére épült és az utóbbi években felújított bazrlikát. A felújítás mun
kájában a világ mínden részéből felkért művészek között szerepelt Moldován István
magyar f'estóművész is, aki a bazilika kupolája alatt 13 négyzetméteres mazailkké
pet tervezett, amely a magyárok Nagyasszonyát ábrázolja.

Az egri érseki egyházmegye 42 tagú papi szenatusa megtartotta első tanácsleo
zását. A tanácskozás első napirendi pontja a papi továbbképzés kérdése volt. Sok
hozzászólás után javaslatot fogadtak el,melynek lényege, hogy a papság az évi
négy rekollekción és a kötelező lelkigyakorlatokhoz csatolt egy-két napos tovább
képző előadáson szakemberek (teológiai tanárok, gyakorló lelkipásztorok) irányí
tásával átgondolc tervek alapján kapjon rendszeres tájékoztatást és továbbkép
zést. A továbbiakban részletesen megtárgyalták, miként lehetne rninól nagyobb mér
tékben bevonni a világi szakembereket az egyházközségek műszaki és ügyviteli
rr-ndiébe. Megtárgyalta a szenátus az egységes papi jövedelmek kérdését is és több
javaslat hangzott el arra nézve. hogy mikérit lehetne a jövedelemben mutatkozó
aránvtalanságolcat ki1:üszöbÖlnl és biztositani, hogy a nagyobb, anyagilag erősebb

plébániák viseljók a nagyobb terhet. lehetővé téve így a kisebb plébániákon dolgo
zó papok jövedelmének kiegészítését.

Kovács Sándor szornoathelvi megvéspüspök legutóbbi körtlevelében felhívta hi
veit és papjait hogy minél nagyobb mértékben vegvenek részt a véradó mozgalorn
ban, ami a legmélyebb humánum megható megnyilvánulása.
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Az egyházmüvészet legjelentősebb magyar gyűjteménye az esztergomi Keresz
tény Múzeum, ahol több mínt ezer táblaképet illetve szobrot őriznék, s ezeknek
mintegy a fele kimagasló értékű középkorí művészi alkotás. A múzeum helyiségei
jelenlegi állapotukban azonban nem felelnek meg céljuknak és elősegítik az úgy
szólván kizárólag faanyagú műakotások fertőzését, Az állam 8 milliós segélyt utalt
most ki a múzeum újjáépítésére, míg az esztergomi egyházmegye az elkövetkező

évtizedre míntegy 4 míllíó forintot költ a korszerűsítésre, így elsősorban márvány
padlózatot kap a múzeum az eddigi faparketta helyett és légkondicionáló berende
zést.

A magyar püspöki kar március 20-án tartotta meg tavaszi konferenciáját. A
napirend előtt Dudás Miklós megyespüspök köszöntötte a konferencia soraiból pro
moveált 'két érseket és két rnegyéspüspököt, Majd Ijjas József kalocsai érsek nyi
totta meg elnöki minőségébcn a Konferenciát. Megemlékezett a távozó Hamvas
András volt kalocsai érsek érdemeiről, A tárgyalás során elhatározta a konferen
cia hogy bízottságot küldenek ki a katolikus egyház és az állam részéről kölcsönös
érdeklődésre számot tartó kérdések tanulmányozására, Megbeszélés tárgya volt a
Humanae vitae enciklika magyar fordításának és az ezzel kapcsolatos Instrukció
nak kiadása és az új hittankönyvek ügye. Behatóan foglalkozott a konferencia a
római Pápai Magyar Intézet, valamint a budapesti Központi Szerninárlum szemé
lyi és dologi kérdéseivel. Kovács Sándor megyespüspök részleu-sen ismertette az
időszerű liturgikus ügyeket. Megtárgyalták végűl a "püsJ1ökkal; titkárság" felál
lításának kérdését, valamint a .Jcatolíkus gyűjteménykezelési központ" ügyintéző

jének kinevezését.

Hamt'as András érsek a kalocsai egyházmegye nyugalomba vonult Iőpásztora,

szeretetteljes hangú sajátkezűleg aláírt levelet kapott VI. Pá! pápától püspökke szen
telésének 25. évfordulója alkalmából. A Szeritatya a levélben arra kéri a hajlott
kora és rossz egészségi állapota míatt nyugalomba vonult főpásztort, hogy nemes
lelkületével és szeretetével továbbra is viselje szívén a kalocsai egyházmegye sorsát.
Allhatatos könyörgései vel, Iclajánlúsuíval, élete példájával segitse és gvarapítsa azt.
Hamvas András nyugalmazott kalocsai érsek magas állami kitüntetésben is része
sült Magyarország felszabadulásának 24. évfordulója alkalmából. A magvar Nc'p
köztársaság Elnöki Tanácsa a munkaérdemrend arany fokozatával tüntette ki }!<IlI1

vas érseket, akinek a kitüntetést április 2-án kalocsai érseki palotában ünnepélyes
keretek között nyújtotta át Praniner JÓ7_'ief államtdtkár. az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnöke. Az Országos Béketanács március 27-én a parlamentben megtartott
ülésén Várkonyi Imre őrkanonok az Actio Catholica országos igazgatója [avaslatá
ra jegyzőkönyvben örökítette meg Hamvas András érseknek a békemozgalom szol
gálatában kifejtett munkásságát.

Magyar egyházművészeti kiállítás nyílik meg a római Pápai Magyar Intézetben
május 6-án. A kiállítás keretében a mai magyar egyházművészet alkotásai, fest
mények, szobrok, ötvösmunkák. 'kerárnlák, textí liák kerülnek bemutatásra. Ezzel
párhuzamosan könyv és saitó kiállítás is lesz. A kiállítás május 13-ig lesz nyitva.

VI. Pál pápa Kacziba József püspököt. győri apostoli kormányzót a nemzet
közi eucharisztikus kongresszusok állandó bizottságának konzultorává nevezte ki.

Kovács Sándor szombathelyí megvéspüspök most ünnepelte püspökke szente
lésének 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból meleghangú levelet 'kapo tt a Szerit
atyától.

Remberto Weakland a bencés rend prl más-npátia néhány napot Magyarorszá
gon töltött. MOllsberger Ulrich ponnonhalmi bencés vkormányzó-perjel kíséretében
látogatást tett Esztergomban, ahol megtekintette a bazilikát, a kincstárt és a Ke
resztény Múzeumot. majd fölkereste Szabó Imre püspök, apostoli kormányzót is.


