
-K ö z L E M N y E K .__...

Mécs László, a neves katolikus költő, csendben ünnepelte meg aranymiséjét, és
január 17-én 75. évébe lépett. Barátai, tisztelői örömmelolvasták néhány hónapja
a Vigiliában megjelent. versen, me~ekalkoltQJi;.edvét és friss szellemét b.iz()I1:yítják.
Január 31-i esti adásában a Vatikáni Rádió is megemlékezett a 75 éves MécS' 'Lász
lóról, megemlítve Vas István Kortársban megjelent cikkét és a Vigiliában meg
jelent ismertetést.

A Szent IstL'án jubileumi év megünneplésének előkészítésére alakult Püspökkari
Különbízottság Budapesten. az Actio Catholica Országos Elnökségének helyiségé
ben megtartotta első ülését, melyen Ijjas József kalocsai érsek. a püspöki kar el
nökének vezetésével jelen voltak: Brezanóczy Pál egri érsek, püspökkari titkár.
Cserháti József, pécsi rnegyéspüspök, Szabó Imre püspök, esztergomi, Kisberk
Imre püspök, székesfehérvári apostoli kormányzók, Monsberger Ulrik pannonhalmi
kormányzó perjel, Várkonyi Imre prépost, őrkanonok, az A. C. országos igazgatója
és Szántay István az A. C. országos főtitkára. A Püspökkari Különbizobtság a
jubileumi esztendő ünnepség-sorozatának általános leérdéseit tárgyalta.

A Budapesten megjelenő MagYa?' Hírek fiatal pappal, Farkas Attilával, az
esztergomi Keresztén'Y Múzeum egyházi szakelőadójával beszélgetett. Az újságíró
kérdésére "a papi hivatás lényego összhangban van-e korunkban a társadalom
törekvéseivel?" -, a pap így válaszclt: "Az egyház hozzáfogott, hogy megtalálja
a helyét és tennivalóit az új társudalombari. Isten szolgálata az ember szelgálatát
is jelenti, az ember szolgúlatában pedig nem lehet ellentét hivő tS hitetlen közott.
A papi hivatás így a korszerű magyar társadalomban sem vált Iéttclermé."

A bencésrendi nagykáptalan folytatta munkáját, és a rendi alkotmány meg
újítását a II. Vatikáni zsinat, valamint az azóta kiadott rendelkezések szellemében
kezdte meg. A legutóbbi ülésen a nagykáptalan elhatározta nevelési bizottság fel
állítását, amelynek feladata lett. hoay nevelési, olctatásí kérdésekben a rendi veze
tőségnek tanácsot adjon. javaslatokat tegyen. A nagykáptalan ezenkívül a rendi
munkakörökkel is foglalkozott.

Szent Margit ereklyéi valósúnííleg ma is megvannak Po::sonyban. Erre Jesze
nák Gábor kanonok ku.atásat derítettek fényt. J,eszenák kanonok a pozsonyi vá
rosi levéltárban az ún. Rakovszky Cellactanea-ban kutatva megtalálta Dankó
József kőműves vérrrendeletét. Ebben elmondja a mesterernber, hogy a klarisszák
anátmőie 1782. április 5-én azzal bízta meg őt, hogy fontos ereklvéket, iratokat.
könyveket és e.ryház! felszereléseket falazzon be a klarissvák kriotájába. t;cn való
színű, hogy cl szóban forgó ercklvcl: ki',!':",1:\ varmale Szerit M> r".i.\ ereklyéi is. eset
leg a régi könyvek közőrt reá vonatkozó fdjegyzések és j.eg:'zőkönyvek.

Újjáépítő és helyreállító munkálatok miatt hosszú évek óra szünetelt az isten
tisztelet a sárospataki v.u-tomplomban. A rnunkák, amelyek nyomán Magyarország
új kulturálís kinccsel gyarapodott, annyira előrehaladtak, hogy az egyházközség a
december 7-í búcsút a helyreállított templomban tarthatta meg. Az ünnepi nagy
rnisét Hamér Gyula sútoraljaújhclyí apát-plébános mutatta be. Bl'ezanóczll Pál
érsek a visszaköltözós alkalmából kelyhet ajándékozott a templomnak.

1I1iskolc-Tap!Jlcán, cl télen-nyáron ncpszerű Iürdő közelóben barlangtemplom
rnúköduc, l!J:]4-ben az .egri Ierences házfőnök S?abó Pius kezdeményezésérc in
dult a nagy munka, Több mínt ('Z2r köbméter földet hordtak el a barlang szá
Jától. A templom belsejét a szi kla természetes anyagából faragták ki.

Iványi Siindor egri Iőköuvvturos a Hazafias Népfront Heves megyei Katolikus
Békebizobtsni.muk üléséri a nepi- és szabadsúgmoz-mlmakban részt vevő papok
ról tartott előadást, Beszélt a kuruc világban E<i!,áczi fejedelemhez csatlakozó
kispapokról, es azokról, akik annak idején az 1348-as szabadságharc oldalára
álltak.

Az cqri Jűs.:élcesegyház európai hírű orgonáluri or'gonuhanrversenyt adtak az
egyházi ének és zene pártfogójúnak, Szerit Cecíliának tiszteletére. Sím.on Sándor
Érseki tanácsos, karnagy és orgonista Bach, Pikéthv és Alain művekej adott elő.
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SZAMUNK lROIROL. - Gyürki László olaszfai plébános, biblikus, a szeritírás
fordítási bizottság tagja. "Az evangéliumok és a történelem" círnű tanulmányát
ez évi januári számunkban közöltük.

Szántó Konrád történész, ferences tanár Esztergomban. 1967 májusában "Fe
rences gimnáziumok Magyarországon" címmel írt tanulmányt lapunkban.

Tűz Tamás a harmincas-negyvenes évek fordulóján föllépett kö1tőnemzedék

egyik jelentős tagja; itthon és külföldön több kötete jelent meg; verseit főként a
Vigilia közölte. legutóbb 1956 áprilisában. Jelenleg Rómában él, ahol új. gyűjte

ményes kötetét rendezi saitó alá.

Mal'ie Noel francia költőnő, Auxerre-ben született 13113-ban, ott is élt, kívül
minden irodalmi mozgalmon és társaságon. 1920 és 1947 közt öt kötete [elent meg.

"Egyszeru, bensőséges, igaz, szabad és természetes": ilyesféle jelzőkkel jellemzik
kritlkusaí. Valamennyi kortársa közül az ő lírája áll a legközelebb a dallamos,
naiv népi lírizmushoz. 1959-ben jelent meg "Notes intimes" címmel naplója (ahon
nét szemelvényeink valók); föltárta látszólag problémátlan Iírája mögött a lélek
villámszaggatta éjszakáját, és első pillantásra gyermekien naiv hitében "a kételyt,
ezt a homályos imádást".
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Teilhard de Chardín körül míndmáig folynak a viták; ezeket foglalja össze,
és ezekbe kapcsolódik Teilhard egyik legalaposabb ismerőjének, művei ma
gyar tolmácsolójának, Rezek Román Sao-Pauló-i bencés professzornak "Nyu
gatiak harca Teilhard körül" című polemikus tanulmánya, melyet áprilisi
számunkban jelentetünk meg. - További. tanulmányok a számból: Boda
László: "Szellem az anyagban"; Horváth Richárd: "Isten és ember"; Pilinsz
ky János: "Egy lírikus naplójából" ; Kunszery Gyula: "A fasizmus utolsó író
áldozata Magyarországon." - Közöljük Deák Károly és Hegyi Béla elbeszé
léseit; a Dokumentum rovatban Miklós Dezső az unios közős istentiszteletek
fontos ökumenikus tényéről számol be; ugyanott közöljük a felszabadulás
utáni első magyar írókongresszus állásfoglalását a béke és háború kérdé
sében; új rovatunkban, a Párbeszéd-ben pedig Ijjas Antal új "Szentek élete"
kapcsán a hagiológia lehetőségeiről és határairól lesz szó a marxista-keresz
tény dialógus szemszögéböl.
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Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


