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A Seeni István Társulat megjelentette magyar fordításban VI. Pál pápa kör
levelét a Populorum Progressiet "A népek fejlődésének támogatásáról" címmel.

A Magya}' Történeti Múzeumban négyszáz műtárgyat állítottak ki, s ez a
négyszáz műtúrgy 800 esztendő magyar remekműveiről ad számot. A tárgyaknak
csaknem fele egyházművészeti alkotás. Látható a bájos szlatvini Madonna, egyik
legrégibb gótikus taszobrunk. Nvílvanossáu elé került a toporci Madonna, a barkai
Szerit Dorottya szobor és a németújvári Fonó Madonna. Most állították ki első

ízben Jánosréti mester Szent Miklós fóo ltárát és mellette szebbnél szebb tábla
képeket elpusztult szárnyasoltáraink megmaradt darabjait. A k iáll itás a hazánk
ban tartott nemzetközi művészettörtcnész koni~['es3zus idejére készült, de 1970
végéig nyitva áll.

A budapesti Szilágyi Erzsébet énekkar olaszorszna; vendégszereplése során
részt vett Castelgandolfoban, a nyilvános pápai togadáson. A zarándokokhoz
intézett olasz nyelvű beszédben a Szeritatya kitért a magyar kórus Jelenlétére, amit
a megjelentek tapssal fogadtalc. A nyilvános pápai fogadást követően az énekkar
Kodály több szólarnú Ave Maria-ját adta elő.

A magyal' püspöki kar szepternber 17-én konferenciára ült össze a budapesti
papnevelő intézetben. A konferencián részt vettek I.i.ias József és Brezanóczli Pál
érsekek. .Kovács Sándor, Cserháti József és Bánk József rnegyéspüspökök, Szabo
Imre, Kisbert: Imre, Udvardy József és Kacziba József püspökök, apostoli kor
mányzók, Winkler József, Vajda József és Zemplén György segédpüspökök, Klem
pa Sándor apostoli kormányzó, valamint Monsberaer Ulrik kormányzó-perjel.
Ijjas József kalocsai érsek a konferencia elnöke több pontból álló elnöki beje
lentest tett. majd Brezanóczy Pál egri érsek, mínt a püspöki kar titkára 10 pont
ban tette meg előterjesztését.

A Magya}' Katolikus Püspöki Kar elfogadta a Hittankönyv Szerkcsztő és Bí
ráló Bizottság július 7-19 között Udvardy József püspök, csanádi apostol; kor
mányzó vezetésével megtartott konferenciajáról küldött helyezési, illetve díjazasi
ajánlásat. A bíráló bizottság az egyes könyvcsoportokból elfogadásra és dijazásra
ajánlotta az arra méltó műveket. A következő korosztályoknak szánt pályaművek

szerepeltek a bizottság ajánlásában : hittankönyv 6 éves, olvasni még nem tudó
gyermekek számára, hittankönyv 7-9 évesek, 9-12 évesek és 1:J-14 évesek
számára. Elismeréssel nyilatkozott a bizottság al. "Esztergom" jelige alatt tár gyalt
munkáról, amit azonban a felnőttek számára lenne érdemes kiadni. Hasonló
javaslattal ajánlotta a püspöki kar figyelmébe a bizottság a "Lux í naccessibilis"
V. kötetét is. A tervezett "szerzők és szerkesztök találkozóján" a már kész véle
ményeket, kéréseket és javaslatokat megbeszélik. és a könyvek anyagának, szer
kesztésének, fogalmazásának egységesítésére törekszenek, hogy az új könyvek le
hetőleg azonos szellemben szelgálják a keresztényképzést. Ezt szelgátnák az el
készítendő tanterv, tanmenet, az évi és órákra megállapított tárgyi és még inkább
a nevelői célok is.

A CsuTgói Madonna 1969. szepternber 27-én, világhírű alkotója 60. születés
napján, a budapesti, majd a tihanyi kiállítás után érkezett meg végleges helyére,
a fehérvárcsurgói templomba. Amerigo Tot szobrászrnűvész, azaz Tóth Imre, szü
Iőtaluja számára készített Szűzanya szobrában édesanyját és önmagát míntázta
meg. Jelen voll a szobor elhelyezésénél, és nyilatkozott az Ú j Embel' munkatár
sának: - A valláskülönbségekct kiélező szenilélet a kereszténységgel, a szere
tettel ellentétes - jegyezte meg a református rnűvész. - Ennek tragikus követ
kezményei zajlanak ma Észak-Írországban. Belfast és Londoriderry korunk szé
gyene, századokkal veti vissza a keresztény eszmeiség hitelét - mondotta Ame
rigo Tot. A Csurgói Madonna-szebrot Ki,bc}'lc Imre püspök, székesfehérvárt apos
toli kormányzó ünnepi szentrnise keretében szeritelte fel és adta végleg a csur
góiak birtokába.

A csehszlovák-magyal' levéltári anyagok kölcsönös cseréjére vonatkozó
egyezmény keretében Pozsonyból. a Szlovák Központi Levéltárboi a =vlagyar
Országos Leváltárba került a hajdani Budai Kúptalan 120 darab középkon ok
levele és egy kötetnyi jegyzőkönyve. A Budai Káptalan működése a ll. századra
nyúlik vissza. A levéltár ismert legrégibb olelevele Endre királytól származik
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1212-ből. Óbudárt alapítot ták, s iU is működött. fdtehetően az 15:~()-as évek vé
géig. T'ársaskáptalunként. kanonokok testületeként arra szervezték, hogy a királyi
udvar népének lelki gondozását ellássa. A 12-1'1, század Iordulójún azoriban ki
bevült f'elndatköre. amikor hiteles hellyé (locus credibi lis) lett. A rnéltó hl:'!) re
került káptalani levéltár ta nulrná nyozása tellenditheti il korra vonakozó tudo
numvos kutatásokat.

A parlalilentben október -1-5-én tartották a VII, magyal' békekonnre-ssxust.
Az ötszáz küldött, valamint száz hazai és külföldi vendég jelenleteben 'st'lJestyén
Nándorné. az Országos Béketanács titkara mondott beszámolót. A refer.uum el
hangzása után Kállai Gyula, a Haznf'ia« N"pfront Orszúuos Tan;I(·sfln,J!.: elnöke
k ösz antött« il ken-u-t-ss-us resztvevolt. majd a plenáris ülés vitája következett,
amelyen Bartha Tibor református püspök elnökölt. A felszólalók sorában utt vol
tak az egyházak képviselői is. köztük Cserhcíti József pécsi rnegyéspüspök, aki
beszédében többek között ezeket mondotta : ..Valurnely eszme vagy gondolat akkor
Ies.: mozaatornmú ha szellemi töltete egveternes tehát ha rnlndcnkthez szot. másod
SU,I ha a rnozualorn ulapgondolata korszeru, más szóval. ha haladó ('S har
madszor, ha erkölcsi alapon ali, ami annvn Jelent, hogy valami joab. nernexeoh
erdekében száll síkra." Majd kcsőbb: "Kurunk ernbere új ru megtalálja önmagat,
a szerétet. a barátság és a testvériség magasabb rendű erőinek svintéztsében.
Soha nem lehet máról holnapra világhelyzeteket mcgváltoztntní. de hinnünk kell
annak a békének a győzelmében, rnelyet nem egvszer űen valami nv ugn lrrn al\apot,
hanem maga az emberi fejlődés éltet és állandóan inspirál. E fejlödés I:irvénye
P'('g fugja ölni az önzést, ki fogja irtani a szellemi és anvagí rabszoluas.u.ot. E
bckecsvmének állandó hangsúlyozása, hirdetése, áldozattal való rnűvelcs« tulán
jobban és előbb kiüti majd a feg.n'ert a támadó kezéből" mini más s:~L;')l'rfegvver.

Er,.'u1ül a szolgúlo, egymásért áldozatokra is képes szerete! hozhat mC:4oldúst" 
fpjezte be Iclszolalasát Cserháti József pécsi rneaycspüspök. A pl enu ri s ülést kö
vetőert a kongresszus öt szekcióban Iol v tat ta rnunlcáiát. A tanacskozás músnapján
került sor a meghívott külföldi vendégek felszólalásai ra. Végül a konzresszus
k i.ldöttei megválasztották él kétszáz tagú új Országos BÉ'k·~t:tnúcsot. amelynek
elnöke ismét Sik Endre, elnökhelyettese pedig Réczeu László lelt. A VII. magyar
b':·kekonf;ress~.lls Réczey László professzor zárósznvnval ért véuet. uk i hangsú
lyozta, hogy a VII. magyar békekongresszus eredménves munkái véuzet t. felk<:'s·l.i
tette a bt>kemo;:.galom aktlvtst.ut a további feladatokra, hozzá.i:1fult a magnu' bé
kemozgalom tekintélyének növelésehez. A záróülés okmányt fo~aclott el a nem
zetközi helyzetről és a békemunka feladatairól.

Az OPU1- Pacis intéző bizottsága és az Orszázos Béketariács ka tol i k us bizott
s;',ga szeprember 23-án ülést tartott. Ezen részt vett 1jjas József knlocsai érseK,'a
knto likus püspöki Imr, az Opus Pccis és az Orszávos Békot.m.ics ka lol ik us bizott
ságának elnöke, Brezanoczu Pál egri érsek. a püsoökí kal' Hihh más tagja. továbbá
az Opus Pacis intéző bizottsávának és az Országos Béketanács katotikus bízott
s;)gának tu~':iai. Tijas József meznyitó szavaiban a bcrlí ní béke-Vll:Í!'(tal{)1!<ozó jelen
tőségét hangsúlyozta és ezvcl kapcsolatos élményeiről szólt. n"rl!sHoc'?;)j Miklós
e. prépost az Orsvázos Béketanács katolrkus olzottsúaanak főtitkára az aktuális
bókemozualml kérdésekről tartott beszámolót, és előterjesztette a katolí kus béke
szervek fÉ'l·~'..,-,s munkaprogramját. arnelvei él '. ülés rószvevői egvhnnzúlw e]fo
gaJ.tak. Az ülés Ijjas József érsek zárszavával ért V('~("t. Ur-vancsuk ac Orszá~()s

Bóket anács katohkus bizottsáaa október l-re orszagos értekezletre hívta (!sne
a megvei papi békebizottsáfok vezotőít. A tnnácskozáson S?mptetl László apos
toli kormányzói helynök elnökölt. Ao: elnöksénben foglalt helyet Rerentóczy
Mik lós e. prépost. az OSKB főtitkára, Hor/Híth Richúni ternolomírrazcato, a Ka
tdikus Szo fős:,~erkeszlője és Timkó Imre, az ()p'IS Pari': iga~~;1tóhf'"lv('ttp,,->. Meg
jt--!"nt az értelt evleten és fels coó1:Jlt Balló Ist'.'~'1'1. <17. AHami E~,'h"7ii!~l'i Hivatn!
elnökhelvettr-se. Jelen volt Herlinq .Iakab. 1'IZ Allami E"vhfl7iir:\'i Hivalul mb-Iő

osztályvezetője. Az úi félév elvi és gyakorla:i kérdésetről R2rp~ztóc?y Mí.clós fő

titkár adott tájékoztatást. A referátum elhangzása után Tim '~ó Imre profes szor.
a Pa:l.' Chl'isti mO'lgalom NSZK-beli kéo\'is,~liiinek budanesti láotf)~atásáról s a
bt kemozg31mi kap::sq'3tok bővülésének eredmén~'eiről számolt be.


