Januári számunkban ismertettük a Bilan.:: des ungarischen Katholtzismus
címú könyvet. A mú szerzőinek nevében dr. Morel Gyula az alábbi sorok kbzreadását kérte annak a "barátságos eszmecserének a szellemében, amely a Vigilia
wmertetését is jellemezte"; kívánságának készséggel teszünk eleget:
,A nemrég megjelent Papok a hontalanság ban cím ű könyv hat oldalon foglal-

kozik az általam alapított Magyar Egyházszociológiai Intézettel. Személyemre vonatkozó barátságos megjegyzései ellenére őszinte sajnálattal kellett megállapítanom, hogy a rövid szövegben nem kevés tárgyi tévedés és félreértés szerepel.
Ané.kül, hogy a részlelekre kitérnek, szeretnék rámutatni arra a lehetőségre,
mely megelőzhet minden tévedést, illetve félreértést: az Intézet bécsi és müncheni
irodája és teljes anyagtára nyitva áll minden komoly érdeklődő előtt, akár posta
útján, akár személyes látogatás formájában keresi valaki a kapcsolatot - a lehetőségek keretei között igaz vendégszeretettel.
dr. Morel Gyula

a szociológia nyilvános rendes tanára
az innsbrucki egyetem jog- és államtudományi fakultásán"
Névtelen levelekre nem reflektálunk; ebben az esetben azonban eltekintünk
a többi szerkesztóséggel közös elvünktől. Az alábbi levél ugyanis mínd hangjában, mind önteltségében, mind felszínes tudálékosságában olyan tipikusan jellemző egy bizonyos magatartásra és mentalitásra, hogy bizonyára olvasóink is
kellőképpen méltányolni fogják.
"A Vigilia Szerkesztősége - Horváth Lászlónak helyben.

ettől

Olvastam a Vigilia decemberi számában írt cikkét és elszomorodtam, Mert
bizony szomorú, hogy milyen felületes felkészültséggel írnak egyesek még katolikus folyóiratokban is. Ön is azok közül való.
Nem tudom, hogy, civil vagy pap-e, de hogy nem gyűjtötte össze a szentírásból
a Jánosra vonatkozó helyeket, az bizonyos! Különben olvasta volna János evangéliumában Szent János - a Keresztelő - kijelentését: ,Én nem ismertem'. - Majd
ismét, pár sorral lejjebb: ,Én nem ismertem őt'... (Jn l, 3 t; 33.) Vagy azt akarja,
hogy hazugnak tartsuk a Szentet? No, azt már nem! Tehát az egész fejtegetése,
hogy miként ismerkedhetett össze az Úr Jánossal, alaptalan. S hogy egy másik
helyen a szentírással ellentétben azt állítja, hogy nem angyalok szelgáltak az
Úrnak, hanem a remeték, ez olyan fokú pimaszság öntől, hogy nagyon helytelennek
tartom, hogy egy katolikus folyóiratban cikkezhet! Mert hisz meghazudtolja az
Evangelistát, aki nyilván nem keverte össze az embereket az angyalokkal, Ha ön
nem hisz a szentírásban, akkor kérjük önt is, a Szerkesztőséget is, ne traktáljanak minket az ön ,főztjeivel'!
Kérem, ne haragudjon meg az őszinte szavakért, de az ember nem azért áldoz
a Vigiliára, hogy hitetlen cikkírókkal kelljen vítáznia, hanem hogy elmélyüljön
és megerősödjön hitében!"
Uqyancsa]( Horváth László cikkére kaptuk a

következő

levelet:

"Georgetown Egyetem, 1970. január 13.
Kedves Uram,
éppen most olvastam el Horváth László Jézus, János, Kurmán című cikkét a
Vigilia 19S9 decemberi számában. Nagyon örültem e cikk magas tudományos szintjének.
Rendszeresen olvasom a Vigiliát. Még jól olvasok magyarul, írásban azonban
nehezen fejezem ki magamat anyanyelvemen. mert már huszonkét éve annak, hogy
eljöttem hazulról.
A legjobbakat kívánom:
Rev Joseph Zrinyi

a Georgetown egyetem professzora"
A Vig-ilia szcrkesztésége közli:
fogadóórák hétfőn, csütörtökön és péntekea
után 4 órál«.
Kéziratot nem órzünk meg és nem küldünk vissza.
Szerkesztőségí
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Budapest felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából a Központi Hittudományi
Akadémia ünnepséget tartott, melyen a hallgatóság, a szemínáríumí elöljáróság és
a tanárí kar előtt Pfeifer János dékán mondott ünnepi beszédet, A megemlékezesen
e nap jelentőséget és az elmúlt negyedszázad alabt az ország
ményeket méltatták.

Az esztergomi

főegyházmegye

fejlődésében

templomaiban megrendezett

elért ered-

gyűjtés

- amely a
vietnami nép megsegítését szolgálja - eredményesen zárult. Az összegyúlt 63776 forilltot a főpásztor márís továbbította, hogy a segítség mielőbb eljusson rendeltetési
helyére. Kovács Sándor szornbathelyí megyespüspök közölte, hogy a vietnami segélyakció keretében egyházmegyéjében 25 OOO forint gyűlt össze.

A XXIII. János békeencilclikájáról elnevezett "Pacem in terris" szövetség az
észak-franciaországi Lille-ben február 6-7-én tartotta ezévi értekezletét. Hazánkat
Várkonyi Imre prépost-kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, akit néhány
évvel ezelőtt a szövetség díszelnökévé választott, és Magyar Ferenc, az Új Ember
főmunkatársa képviselte a nemzetközi tanácskozáson. Az idei konferencia meglepetése volt, hogy Jean Caullet főtitkár külvárosi családi házában, Quesnoy sur Deuleben rendezték meg. A tanácskozás a szövetség elmúlt évi tevékenységéről, idei munkaprograrnjáról, az időszerű nemzetközi kérdésekről és döntően az európai biztonság
és a világbéke kérdéseiről folyt.
Az Opus Pacis intézőbizottsága és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága.

ülést tartott. melyen részt vett Ijjas József kalocsai érsek, a katolikus püspöki kar,
az Opus Pacis és az OBKB elnöke, al püspöki kar több más tagja, továbbá az Opus
Pacis intézőbizottságának és az Országos Béketamács Katolikus Bizottságának tagjai. Ijjas József megnyitója után Mag Béla c. apát, az Opus Pacis ügyvezető igazgatója tartott beszámolót az elkövetkező félév papi békemozgalmának feladatairól. Az
ülés résztvevői elhatározták, hogy márciusban Budapesten és a megyeszékhelyeken a
katolikus papság széles rétegeinek részvételével ünnepi gyűléseken emlékeznek meg
hazánk felszabadulásának 25. évfordulójáról. Az ülés Ijjas József zárszavával ért
véget. Az intézőbizottsági értekezletet követően február l8-án az OBKB országos tanácskozásra hívta össze Budapestre a megyei katolikus bizottságok elnökeit és titkárait.
Az országos értekezlet elnöki tisztét Sernptey László budapesti helynök töltötte be, akinek bevezető szavai után Mag Béla c. apát, az Opus Pacis ügyvezető
igazgatója tartotta meg előadását, melyet az együttes értekezleten már ismertetett. A tanácskozáson megjelentek a papi békemozgalrni szervek vezetői. Jelen
volt és felszólalt Balló István míníszterhelyettes. az Allamí Egyházügyi Hivatal
elnökhelyettese. Mag Béla átfogó tájékoztatójához Beresztóczy Miklós, az ODKB fő
titkára szólt hozzá, aki gyakorlati eligazítást adott a soron következő munkaév programjához. A főtilkári tájékoztatást több hozzászólás követte, majd az országos értekezlet Semptey László budapesti helynök zárszavával és imájával ért véget.

Dr. Cavallier József egyetemi tanár, ny. követ, író és új.ságírót, a Katolikus Sző
munkatársát nagy részvéttel temették a Farkasréti temetőben. Az egyházi szertartást Szabó Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzó végezte, aki a halottasházban történt beszentelés után gyászbeszéddel búcsúzott a tudóstól, írótól és újságírótól. A sírnál Miháczi József váci általános helynök, a Katolikus Szó felelős
szerkesztőie mondott gyászbeszédet. A temetésen megjelent Brezanóczy Pál egri érsek,
Endrey Mihály püspök, Semptey László budapesti helynök, Beresztóczv Miklós, az
Országgyűlés alelnöke, az OBKB főtitkára, Horváth Richárd, az Elnöki Tanács tagja,
a Katolíkus Szó főszerkesztője, Pfeifer János, a Központi Hittudományi Akadémia
ezidei dékánja. Váradi Béla ferences és Albert István piarista tartományfőnökök
és sokan mások.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalná1.

