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Suenens bíboros interjúja a Vigiliában. A Párizsban megjelenő Informations
Catholiques Imtermationales kizárólagos [ogú kőzlésre ajánlotlia fea. lapunknak allt
a nagy és elvi jelentőségű nyílafkozatot, amelyet Suenens bíboros adott az ICI fő

szerkesztőjének José de Brouckernek, A francia eredetiben 15.000 szóból álló írnter
jú során Suenens bíboros a zslÍnalt utáni egyház legidőszerűbb és legégetőbb kér
déseivel foglalkozik népszerűen. de mégis !l1Jagy teológiai elmélyültséggel. A nyilat
kozat kézirata máa- május 4-én szenkesztöségünkben volt, Az Informations Catholi
ques Internationales május 15-i számában közölte. Folyamatban van német, angol,
olasz és spanyol fordítása is. A Vigilia júliusi és augusztusi számában '!kiélt részlet
ben iközilii, a közlési jog kikötésének megfelelőerr szószerímti fordításban és rövidí
tés '~ilikűl ezt a jelentős dokumerstumot,

A magyar püspöki kar négy tagja, Ijjas József kalocsai érsek, a püspöki kar
elnöke, Brezanóczy Pál egri érsek a püspöki kar titkára, Cserháti József pécsi me
gyéspüspök, valamint Bánk József váci .megyéspüspök április végén Rómába uta
zott,ahol április 29-én vették át VI. Pál pápa kezéből az érseki méltóság jelvényét
a palliumot. Cserháti József és Bánk JÓ2Jsef ugyan osak egyszerű megyéspüspökök,
az általuk kormányzott pécsi, illetve váci egyházmegyének külön kiváltsága, hogy
főpásztoruk külöruleges megtiszteltetés jeleként palliumot 'kaphat. (A pécsi püspök
1754-ben, a váci püspök pedig 1906-ban kapta meg ezt a [ogot.)

A magyar főpapok római látogatásával kapcsolatban került sor a magyar egy
házi kultúra kdállftásra Rómában, amelyet a Magyar Katoldkus Püspöki Kar Kü
lügyi Bizottsága rendezett a római Magyar Akadémia palotájában. Május 6-án
Fürstenberg bíboros a Keleti Kongregáció prefektusa, Agostino Casaroli érsek az
Egyházi Közügyek Tanácsának titkára, Száll József római magyar nagykövet és több
más egyházi, világi vezető személyiség jelenlótóben Ijjas József kalocsai érsek
nyitotta meg a 'kiállításit. Beszédében többek között ezeket mondotta: "Az elmúlt
negyed-évszázad Magyarországon a társadalmi és gazdasági átalakulás ideje, a val
lásos rkultúra szempontjából pedig az élni tudás és élil1li akarás Izmosedása. Ez az,
amit ez a kiál'litásreprezentál. 'I'errnészetes, hogy a kiállítandó tárgyaik ősszeválo

gatásaban nem is gondolhattunk teljességre. A háborús károkat szenvedent műem

lókek restaurálásáról, a korszellemben érlelődött új templomokról. belső ornamen
tumaikról stb. csak fényképeken tudunk ízelítőt adni. De a vallásos élet irodalmi
remekeiből is csak válogatott termékeket tudunk: bemutatni. Rómában mutatjuk be
szerény koHelkciónJkat azoknak, akik a háború után különös érdeklődéssei kísérték
annak a Magvarországnak életét, amelynek vallásos történelmí múhtját ismer-ték és
ezért bíztak e vaflásos élet jövőjében is. Itt, az egyház szívében bíztatásr kapunk
arra, hogy vallásos kultúránk ihletett művelőít, az írókat és művészeket további
alkotásokra serkentsük. Vendégeink ezt a kiállítást a magyar állam tulajdonát
képező Magyar Akadémia paíotájában szernlélhetílk. Ugyanebben az épületben fog..;
lal helyet a Pápai Magyar Egyházi Intézet, amelynek államunk nemcsak lakást,
de jelentős állami szubvenciót is ad, az itt felsőbb teológíat tanulmányokat végző nö
vendékeknek nyújtott ösztöndíjjal. Ez élő tanúságtétele annak, rnílyen a viszony
nálunk az állarn és egyház között."

A kiállítás megnyitását fogadás követte. A vatikáni rádió és az olasz televí
zió részletes riportban számolit be a kiállításról, amelyet kimerítően médtatott az
Osservatore Romano és több más olasz lap is.

Május 9-én a négy magyar, pallíumos főpásztor magánkihalbgatáson jelerst
meg VI. Pál pápánál. Előbb felkeresték Villot bíborost; az újonnan kínevezett va
tikáni átlamtítkárt, aJyjt Ijjas József kalocsai érsek a jelenlevők és a magyar
püspöki 'kar nevében rköszöntöüt, visszaemlékezve arra a sok f'igyelmességre, amit
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a zsinat idején tanúsított a magyar főpásztorok iránt. Ezután került sor a pápai
kíhallgatásra. A magyar főpapok kíséretében volt Fábián Árpád, a pápai magyar
intézet régense, valamint Szántay István, az Actio Catholica főtitkára és Márkus
László az Új Ember munkatársa, a "Magyar Egyházi Kultúra" kiállítás rendezői.
A Szeritatya magánkönyvtárában fogadta a f őp ásztorokat, Ijjas József kalocsai
érsek a magyar püspöki 'kar elnöke latin nyelven üdvözölte a pápát, akit a ma
gyar püspökök, papok és világi hívek hűségéről, szerétetéről és engedelmességé
ról biztosított. A Szeritatya válaszában örömének adott kifejezést, hogy magyar püs
pökökkel beszélhet. Aldását küldte a magyar népnek, majd megtekintette a Ma
gvar Egyházi KulJtúra kapcsán neki fölajánlott ajándékokat. Ezután vezett ék ma
gankönyvtárába Fábián Arpádot, Szántay Istvánt és Márkus Lászlót. A Szentatya
a bemutatás után a k övetkezőket mondotta: "Nektek is megismétlem: mondj átok
meg honfitársaitoknak, hogy legyenek hűségesek a hithez és az egyházhoz, ugyan
akkor ne tegyenek olyant, ami megzavarja államotok rendjét és békéjét. Ezt mondd
meg - fordult Szárntay Istvánhoz - és ezt írd meg, erről . tudósítsd olvasóítokat"
- mondotta Márkus Lászl ónak, A Szeritatya a főpásztoroknak egy-egy keresztet
adott ajándékba, a világiaknak pedig az uralkodásának hatodik évére készült pla
kettet nyújtotta át.

Elhunyt Schwarz-Eggenhofer Artur mesterkanonok, az esztergcml egyházme
gye nemrégiben nyugalomba vonult apostoli kormányzója. Nyolcvanadík életévé
ben já rt az idős főpásztor, aki még az első világháború előtt végezte teológiai ta
nulmányait a bécsi Pazmaneumban. Esztergornban temették el a magyar püspöki
kar több tagjának jelenlétében.

Harmincéves püspöki jubileumát ünnepelte május 14-én Dudás Miklós a haj
dudorogi görögkatolikus megvésp üsp ök . A magyar püspöki karnak -ő a legrégeb
ben fölszentelt tagja. Dudás püspök tevékenyeri vett részt a zsinat munkájában és
kiemelkedő szerepet játszott a magyarnyelvű görögkatolikus szertart ás hivatalos
elismertetésében.

Cserháti József pécsi püspök legutóbbi körlevelében irányelveket közöl az egy
házközségi képviselőtestületek megújítására. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kép
viselőtestületbe nők is felvehetók. Az egyházközségi k épviselőtestületek szereperől

sz ólva a II. vatikáni zsinat vonatkozó döntését idézi a főpásztor, majd kifejti, hogy
a képviselőtestület tagjainak példás vallásos életükkel kell vonzóvá tenniük a többi
hívek előtt szent hítünket. A képviselőtestületnek valóban képvíselnie kell az egész
k özöss éget. életkor, rnűveltség, foglalkozás és területi elosztás szerint is. A képviselő

testületnek be kell kapcsolódnia az egyházközség életének minden jelentősebb ese
ményébe és szerepet kell juttatni nekik a közösségí liturgikus életben is.

"Tökéletesség" felé. - A keresztény hivőnek arról a feladatáról hallva, hogy
törekedjék a tökéletességre. önkéntelenül olyan emberre gondolunk, aki maga elé
rajzolta a szeritnek valamiféle eszményképét és ezt részleteiben is rnínden áron
Igyekszik megvalósitaní . Pedig tniként a lelkiélet ismerői nem egyszer megállapi
tották, az ilyen fáradságos "h ala dás" amellett. hogy terméketlen, sokszor csak más
kifejezés a farizeusi gőgre, amelytől menekülni kell. A lelki haladás nem azt jelenti.
hogy úgy gyűjtsuk az er énveket, rnint a bélyef~\'űjtő a bélv égeket. Ilyen haladásról
akkor beszélhetünk, ha időnként alaposan mcr-vízsgálva lelkiismeretünket az az ér
zésünk támad, hogy a közelebbi vagy távolabbi múlthoz k épest Isten nagyobb fok
ban lett ura életünknek. Ebből kf'lI kiindulnunk és erre kell mindent vonatkoztat
nunk. Aki a lelki haladását úgy akarná mérícskélní, ahogvan a biológus a baktérium
kultúra n övekvésót. hamar t éves vágányra siklana. Hogy történt-e huladás és meny
nyiben történt, egyedül a becsületes válasz dönti el arra a kérdésre, hogy immár vi
lágosabban ismerjük-e föl : mikor m it kíván tőlünk az Isten.


