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Zcqors zícoan; a híres ortodox kolostorvárosban s búcsújáróhelyen rendezték
meg a Szovjetunió vallásainak konferenciáját a béke, és a nemzetek együttműkö

dése jegyében. A konferencia rendezője az ortodox egyház volt. A megnyitó ülésen
megjelent a kilencvenkét éves ALekszej pátriárka is. Kosziginnak, a Szovjetunió
miniszterelmökónek levelét Kurojedov, a Szovjetundó egyházügyi hívatalánalc elnö
ke óvasta fel. Nilcodim leningrádi pátriárka, az ortodox egyház külügyí bizottsá
gának elnöke tartotta a konferencia Iőreferátumát, amelyben hangsúlyozta, hogy
a vallás fő törvénye a szeretet. Felolvasták a Szeritszék Igazság és Béke Bizottsá
ga bíboros elnökének, Van Rouruik: üdvözlő levelct, A konferencián a magyar egy
házak képviseletében jelen volt Brezanoczsj Pál egri érsek, valarnínj Ká!ldy Zoltán
evangélikus és Bartha Tibor református püspökök. Brazanóczy Pál egri érsek a ma
gyarok kÖSZÖJ1Jtését tolmácsolta a tanácskozás résztvevőinek és ezt mondotta: "Meg
győződésünk, hogya konferencia célkitűzései és fáradozásai számunkra, vendégek
számúra is új lelk-i PS f>rkölcsi erőforrást nyitnaűc," Hangsúlyozta, hogy ermev >1Z

erőforrásnak az 'alkotóelemei a béke, a testvériség l2'l';yüttmUJIlkálkodás s az áldo
zatkészség a föld minden lakójának jobb és boldogabb jövője érdekében.

A bencés rend magyar' kongregációja június 30·-július 2 között tartotta speci
ális nagykáptalanját Pannonhalmán, hogy korszerűsítsék a rendi alkotmányt a II.
vatikáni zsinat szellemében. A megnyító beszédet Monsberger Ulrich kormányzó
perjel tartotta. Beszédében rámutatott arra, hogy az utolsó nagykáptalan 29 év
vel ezelőtt Volt. Az azóta elteLt időben az egész emberiséget megrázó nagy válto
zások az egyház és a ezerzetesd élet területén is éreztették hatásukat. Ezért szük
séges a szerzctesí életformát alkalmazni a mai idők követelményeihez.

A magya1' nyelvű mise állandó részeinek zenei választéka ismét gazdagodott. Az
Ecclesia Szövetkezet kiadásában megjelent Horváth Cirill Veszprémi míse című alko
tásának énekhangra és orgonakíséretre írt partitúrája. A szerző a kodályí példák jó
tanítványainak útján járva, természetesen szárnyaló, sajátosan magyar zenével aján
dékozta meg egyházzenei irodalmunkat.

A Magyarországra hazalátogatott Sigmond Ravmund domonkos atya, párizsi pro
fesszor többek között előadást tartott a Központi Hittudományi Akadémián is. "Az em
berről 3,líkotott mai ismeretünk és a keresztény erkölcstan" című beszámolójában Sig
mond professzor kifejtette, a legutóbbi száz év döntő újdonsága az, hogy maga az ember,
az emberi jelenség vált tudományos lmtatás tárgyává. Kik vagyunk? mik vagyunk Z:
erre a kérdésre keresi a választ a mai ember, azt remélve, hogy ez a válasz majd
megkönnyíti a másik, ősibb kérdésnek a megválaszelását is, azt, hogy "mivégre va
gyunk a Földön?".

A Pápai Magyar Intézet hallgatóit június l8-án az általános kihallgatást köve
tőem fogadta vr. Pál pápa a Sala dei Paramentibem abból az alkalomból, hogy ez évi
tanulmányaikat eredményesen befejezték.

Több magyar és más nemzetiségű zarándokkal együtt a galgahévízi Sz'll Sándor
és Szabó Miklósné is résztvett a június 18-1 vatikám pápai kihallgatáson. Szabó Mik
lósné matyó hímzést és galgahévízi szőttest nyújtott át a pápának. Széll Sándor' el
mondta, meglepte őt, hogy a Szeritatya milyen sok időt szakított számukra.

- Míkor beszámoltam, hogy itthon búcsúvezetővagyok, arra intett a Szentatya,
hogy mindig az oltáriszentséget állítsuk a búcsúk középporrtjába, Arra is buzdított,
hogy mihelyt mód nyílik, legyek diakonus, mert az egyháznak hamarosan nagy szük
sége lesz Ilyenokre.

A Herendi Porcelángyár a római és budapesti "Magyar Egyházi Kultúra" kiL2"-
táson új termékkel is szerepelt: bernutatea Buza Barna házioltárát. A Horváy-féle
Krisztus, a toporci És a matyó Madonna mellett új vonalú, modern alkotás ez. A bu
dapesti 'kiállítást megtekintette Sikota Győző, a Ftnorrskerámiaí Vállalat művészetive
zetője, aki elbeszélgetett Cserháti József pécsi megyéspüspökkel, az Országos Egyház
művészetí És Műernléki Tanács elnökével. A beszélgetés során felmerült, hogy kevés a
forgalomba kerülő egyházi jellegű herendi porcelán, és nagyobb választékra is szük
ség Imme. A herendi gyár nem zárkózik el új darabok tervezésétől, és attól sem,
hogy néhány híres, magyar Madonna és más szobor porcelánváltozatát állítsa elő.
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Cserháti püspök az ősz folyamán meglátogatja a herendi gyárat, és az illetélkesekke1
a helyszínen tárgyalja meg mílyen igényt kellene figyelembe venni a herendi gyár
nak új gyártmányaí tervezésénél.

A Magyar Püspöki Kar által kiírt híttankönyv pályázat eredményéről nyilatko
zott Merksz Elemér csamádi apostoll kormányzói helynök, a bíráló bizottság elnöke.
- A Magyar Püspöki Kar ötféle hittankönyvre írt kl pályázateta a különböző korú
ifjúság részére. Összesen 79 pályarnű érkezett, amely valószínűleg30-:l3 szorző mun
kája. A Magyar Püspöki Kar célja az volt, hogv a mai keresztény élet kialakítására
szolgáló hittankönyveket írjanak. Az első, új, színes, ízléses híttankönyv már a jövő

év elején megjelenhet - mondotta Merksz Elemér a hittankönyv bíráló és szerkesztő

bizottság elnöke.

Bélapátfalva XIII. századi volt apátsági templomát az Országos Múemléki Fel
ügyelőség 1100 OOO forrntos költséggel helyreállíttatta. A puritán císztereí építkezés
egyetlen hazai románkori példája a főbb közlekedéeí utaktól rnessze fekszik, ezért az
egri FőegyházmegyeíHatóság, az egri Idegenforgalmi Hívatal és a Dobó Múzeum ösz
szefogásával a megfelelő országúti elágazásnál jelzőtáblát állítanak, amely nemcsak
a figyelmet hívja majd fel, de megismertet a múemlék rövid történetével is.

70 tíj papnövendék kezdi meg teológiai tanulmányait 1969-ben. Előzetes jelenté
sek szerínt az egyes egyházmegyék számszerintí aránya a következő: esztergomi fő

egyházmegye 15, kalocsai Iőegyházmegye 3, egi; főegyházmegye6. gvőrí egyházmegye
8, pécsi egyházmegye 3, székesfehérvári egyházmegye 5, szombathclví egyházmegye
5, váci egyházmegye 12, veszprémi egyházmegye 3, csanádi egyházmegye 6, hajdu
dorogi görögkatolikus egyházmegye 4 papjelölt.

Az Acta Literarta legutóbbi számában "Lóweni jegyzetek az Ómagyar Mária
siralomról" címmel Mezei László, a tudományok doktora, a Magyar Tudományos
Akadémia főmunkatársa, egyetemi docens, az Ómagyar Mária-siralom kódexevel
kapcsolatos helyszíni kutatómunkájának eredményeit tárja a tudományos nyilvá
nosság elé. A tanulmány az európai érdeklődésre való tekintettej francia nyelven je
lent meg. Ma már bizonyosnak vehető, hogy a kódex nem &lzak-Olaszors7-ágban
keletkezett, hanem Párizsban. Az Ómagyar Mária-siralom felfedezője, Gragger Ró
bert, az 1300-as esztendőkben jelölte meg a leírás idejét. Az újabb vizsgálatok azon
ban azt igazolják. hogy a kódex magyar szövegei kétségtelenül az 1250-70 közé eső

időből származnak - nyilatkozta Mezei László:

Az Országos Műemléki Felügyelóség faszobrász restaurátor csoportja míntegy
140 műemléket vizsgálc meg, mely felhívta a figyelmet a fából készült magyaror
szági műtárgyak aggasztó állapotára és a sürgető teendőkre. Különösen a múenlUéIct
jóváhagyás nélkül végeztetett aranyozóí és asztalosmunka, valamint az élő fafertő

zők jelentenek nagy veszélyt - állapították meg a szakemberek.

Giovanni Benelli államtitkár-helyettes levélben értesítette EstY Miklóst, a Szent
István Társulat delegált admlnísztrátorát, hogy a Szentatya örömmel fogadta azokat
a könyveket, amelyeket neki küldtek, Megállapította, hogy a Szent István Társulat
példás buzgalommal és figyelemre méltó áldoz...:····; közepert teljesíti azt a nemes
hivatást, amely reá a katolikus könyvkiadás apostolkodásával hárul.

Három napot töltött Magyarországon átutazóban az Actio Catholica vendégeként
Colignon atya, a neves belga egyházi személviség, a Pax Christi és a nemzetközi
katolíkus bókemozgalom ismert alakja, egy tizenöt főből álló turistacsoport élén.
- Békekülönítménynek nevezzük 'magunkat - rnondotta Colignon abbé -, s az a
célunk, hogy utazásunk során mínél többet lássunk meg a világból, közelebb kerül
jünk más országok népeihez, katolrkusaíhoz, és {lj ismenetségekre, barátokra tegyünk
szert. Hiszek benne, hogy mínden emberrel békességben lehet élni, csak meg kel:1
tanítani rá. Mert az emberiség addig nem bírtokolhatja a boldogságot, amíg nem bír
tokólja a békét. Ez a közös törekvés hoz össze bennünket a rnarxistákkal is. Belgi
umhan például szoros kapcsoiatamk '..annak velük az életnek színte míndc-n terüle
tén. A párbeszéd nálunk nagyon Intenzív és gyakorlati - hangsúlyozta Collgnon
atya.


