
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Tájékoztatási Hivatala meg
küldte kiadóhivatalunknak a Vigilia új Iapengedélvét. Az engedélyokirat értelmé
ben a Vigilia felelős szerkesztője: R ó n a y György, felelős kiadója: V á r k o n y i
Imre.

Ijjas Józse! ikJalocsai érsek visszaérkezett Rómából, ahol másik három magyar
főpappal együtt átvette az érseki méltóság jelvényét, a palliumot. A magyar püs
pöki kar elnökét a repüíőtéren Mnclós Imre, az Államí Egyházügyi Hivatal elnök
helyettese és Orosz József főosztályvezető, egyházi részről Várkonyi Imre prépost
kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, Kováts Géza kanonok, kalocsaí
érseki igazgató és Antal Géza érseki titlkáJr fogadta. Az érkezés után Ijjas József
érsek a Magyar Rádió Munkatársának kérdéseire válaszolva többeik \között ezeket
mondotta: "Mint mindig, úgy most is élményekben gazdagon téreern vissza római
utamról. Élményeim három eseményhez fűződnek. Egyszerre négy egyházfő vette
át a Szeritatya kezéből a paüliumot, A rendkívüli az vert, hogy a Szeritatya az
előző gyakortattól eltérően most első ízben adta saját 'kiezéből a palliumot. A másik
élmény a magánklhallgatas volt, melyen a Szentatya fogadott mariket. Atyai sze
reteteel és magyar népünk igaz megbecsülésével fogadta hódolatunkat és beszélge
tett el velünk, Áldását adta nemcsak ránk, hanem küldte azt a magyar püspö
köknek, papoknak és hivő magyar népünknek. A harmadik élmény az egyházi
kultúra k lál.l ítás volt, A sajtó és a rádió idehaza is, ikülfőldön is adott már l'ír
adást. Itt is rnegköszönöm mindazoknak támogatását, akik ezeiknek az élményeknek
megszerzésében segítettek."

Pünkösd vasárnap bensőséges találkozás zajlott le az egri főszékesegyházban

Brezanóczy Pál egri érsek az egész főegyházmegye közös ünnepévé nyilvánította
a Szeritlelek eljövetelének napját, és körlevélben kérte az érseleí tartomány egy
házközségének híveit, jöjjenek el személyesen. vagy 'lélekben, hogy 'az első pün
kösd emlékére az apostol-utód és a nép együtt Ikérje és fogadja a kegyelmet árasztó
Szentlelket, Brezan6czy érsek szeritbeszédében beszámolt római látogatásáról, a
pallium átvételéről és a szentmíse végén pápai áfdást adott a székesegyházat
zsúfolásig megtöltő hívő seregre.

Riportban számol be az Új Ember az elárvult szombathelyi zsinagóga sorsá
ró1. Éppen száz éve épült ez a zsidó imaház és Magyarország ,egyik legnagyobb és
legszebb épülete volt. A második világháború végén a náci hatóságok gettónak
rendezték be az imaházat és a deportálásra várók ezreit zsúfolták itt össze. Az
épület falán ez a felirat olvasható: ,,1944. július 4-én erről a helyről hurcolták
el a Tízparancsolat megcsúfolásával 4228 zsidó testvérünket az auschwitzi gázha
lálba. - Csecsemők, anyák, aggastyánok, munkaszolgálatosok, tl, szentmártírjaink,
imádkozzatok az Örök Béke és a felebaráti szeretet országáért!" Az egykori zsina
gógát most az állam vette meg a szembanhelyt hitközségtől. Szombathelyen ugyanis
olyan kisszárnú a zsidó hitközség, hogy nem tudják az imaházat fenntartani, de az
épület Istentisztelet céljára amúgy sem lenne már használható a háború alatt tör
tént megszentségtelcnítés miatt. A súlyosan megrongálódott zsinagógát most majd
restaurálják és a hitközség hozzájárulásával hangversenytermet rendeznek be benne.

Bánl: Józse! váci megyéspüspük, az egyházi törvénykönyv reformját előké

szítő bizottság konzu1tora, nyilatkozott az (Tj Ember munkatársának a kárionjog
tervezetit reformjáról. "Hogy mennyir'e szükséges e revízió - mondotta többek
közott Bánik püspök -, az kiderült az elmúlt évben a régi kódex hatálybalépésének
ötvenéves évfordulóia alkalmából Rómában összehívott jogász kongresszuon is, ahol
magarn is háromízben felszólaltam. Több ole is sürgeti az új törvénykönyvet. Az
elmúlt ötven év alatt sok olyan törvényes rendelkezés jelent meg, amely nincs
benne a kóclexben s ezekhez jönnek még a zsinat által hozott törvényeik is. így
a régi és új szabályok között mínd nehezebbé vált az eligazodás, ami nem kívá
natos jogbizonytalanságot eredményezett. Másrészt az új kódexnek a zsinat szelle
mét keH tükröznie, vagyis az eddigi jogi szemlélettel szemben a Iellkipásztorí szem
pontokat kell előtérbe juttatnia." Az újságírónak arra a kérdésére, hogy a vég-
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leges dönté.'> előtt kikérik-e az egyes püspöki karok véleményét, Bánk püspök azt
válaszolta, hogy ez a kérdés annál is inkább indokolt, rnert hiszen az új törvény
könyv nemegyszer az egyes püspoki karokra bízza a döntest. éppc-n rni v.-l azok
pontosabb helyi ismeretekkel rendelkeznek. Ennek ellenére a megkérdezés a pápa
szuveren joga. csakis ő dönti el, meghallgatja-e a püspöki karok véleményét és
hogy mikor és hogyan teszi azt. A mai világot a .contcsztáció. a tí l takozas, sőt

a szembefordulás szelleme hatja át. Nemcsak jogos szabadságra törekvés ez azon
ban. hanem szabadosság is. arni a tekintély és az onaedolrnesseu \'alsagát idézi elő,

Mielőbb szükség van tehát egy világos, könnyen érthető, gyakorlatilag ls használ
ható, a lelkipásztori szempontokat messzemenően figyelembe vevő törvénykönyvre"
- mondotta végül Bánk püspök.

Roger Etchegaray t, a francia püspök! kar títkársácának l\1a)\";.rországon is
járt és itt jól ismert igazgatóját MartII bíboros-érsek mellé segédpüspökké nevezte
ki a Szen taltya, Az új segédpüspök fölszentelésén, pünkösd keddjén meghívás alap
ján magyar küldöttség is megjelent. Brezanoczu Pál egri érsek, Udvardy Józse!
püspök, szegedi apostoll adminisztrátor és Vitányi György prépost, a budapesti
Szerit Imre templom plcbánr.sa voltak a' küldöuség tagjai. Brezanoczy érsek kori
celebránskent vett részt a püspökszerietelósi misében. A magyar meghívottak az
alkalmat felhasználták a francia-magyar egyházi kapcsoltok elmélyítésére. A f ran
eia püspöki kar plenáris ülése alkalmából Párizshan időző Iranera püspökö}, ebé
det adtak a magyar főpapok tiszteletére. Mód Petr-r a Magyar Népköztársaság
párizsi nagykövete vacsorán látta vendégül a magyar meahívottakat.

Kovács Sándor szombathelyl megvéspüspök 25 éves püspöki jubileuma még
ez év márciusában lett volna, A főpásztor azonban június ll-ére halasztotta évfor
dulója megünneplését, mert n egyedszá zaddal ezelőtt ezen a napon szeritett első

ízben papokat. S az akkor felszenteltek az idén már ezüstmisések voltak. Közölük
13-an most főpásztorukkal együtt rnutat ták be az ünnepi hal i.rdó szen tm isc l a
szembarhelyi székesegyházban, melynek a háborús romokból ú i iúepített falai közölt
együtt hálálkodott a jubilánsokkal a 176 ptebántás egyházrncgve csaknem mínden
papja C'S sok százan a szombathe.vi pJ:"ba:',·íú:; hívei közül is, A jubileumi ü nnop
ségen nagy számmal jelentek meg a magyar püspöki kar tagjai i s. A szc.itbeszé
det Ijias József kalocsai érsek mondotta. A templomi ürinepségut szivólyes lJ:v,~u

Iatú fogadás és tisztelgés követte, rnelyen állami részről Pra-ntner József állam
titkár, az Allarní Egyházügyi Hivatal elnöke kőszöntöttc a jubi lár.s megyóspüspököt.
Köszöntör mondott még Brezanóczy Pál egri érsek, László István eisenstadti me
gyéspüspök és Felgár István jugoszláv lelkc'sz. Utóbbi az ezüstmisések nevében. A
jubileum alkalmából Kovács püspök elbeszélgetett az ú j Em ber munkatársával is,
visszatekintve a múl.ra és vázolva a jövő Ir-lada tai t. Magyarországon Kovács püs
pök feladata a Iiturgikus r0[OrID szorgalrnazása. Ezzel Kapcsolatbim Kovács püspök
a következöket mondotta : ..Azt, amit a Zsinat kimondo.t. hogya szent liturgia
elvan forrás, melvböl az egyház igazi ereje fakad, azt én múr fiatal pap koromban
ösztönösen éreztem. Ezért vagyok halás. hozv a liturnikus megújulás haz-u 121a
datainak kidolgozását az Országos Li turgikus Tanács munkálkodásán k cresvt lil
a püspöki kal' rám birta. Fő célom az volt, hogv kellő mértéktartással, nunden
szélsőség nélkül hajtsuk végre a uturgikus reformot. A mí népünk közi smerten
konzervatív ebben a tekintetben, Eleinte össze is t€lvesztelték a változhatatlan dog
mákat a szertartások változandó rendszerével. Pedig a szertartások nc·m dogmák,
nem változhatatlanok. A rnértéktartásnak és a fo:wzatosan \">Pvezetett változtatá
soknak meg is volt a jót.ékonv eredménye, Ma m.u- mindc-ifele tapasztalható, hogy
híveink, főként az anyanyelvű liturgia bevezetéx-v-L jobban megértik a szartartá
sokat, s így részvételük is teljesebb, egységesebb, mint azelőtt."

A békemo:Q!llmunk húsz évvel ezelőtti indulásának jelentőségére emlékezve,
az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katol ikus Bizottsága június 12-én eg\'üt
tes jubiláris értekezletet tartott Budapesten. A kettős intézőbizottsági ülésen Ijjas
József kalocsai érsek, mint a katolikus Békeszervezet elnöke teltötte be az elnöki
tisztet. Rajta kívül a magyar püspöki karnak még több tagja is jelen volt. A
jubiláris előadást Mag Béla apát, az Opus ['.1cis ügyvezető igazgatója tartotta.


