
K ö z L E M É N y E K
A katolikus papság országszerte megünnepelte hazánk felszabadulásának 25.

évfordulóját. Miskolcon március 10-én tartotta a Hazafias Népfront Borsod megyeí
katolikus békebizottsága jubileumi emlékünnepélyét a Hazafias Népfront székházá
ban, ahol Beresztóczy Miklós prépost, az OBKB országos főtitkára mondott ünne
pi beszédet. Felszólalt Brezanóczy Pál egri érsek. Az esztergomi: Érseki Papnevelő
Intézet március 21-én ünnepség keretében emlékezett meg az ország és a város
felszabadulásának évfordulójáról. Március 23-án a budapesti római katolikus Hit
tudományi Akadémia a felszabadulás negyedszázados évfordulójának tiszteletére
ünnepi ülést tartott. Pfeifer János dékán üdvözölte a megjelent vendégeket, és az
ünnepet méltató előadást tartott. Budapesten márcus 24-én az új Városháza dísz
termében tartotta a Hazafias Népfront nagybudapesti szervezetének katolikus bi
zottsága felszabadulási emlékünnepségét, Az elnöklő Horváth Richárd templom
igazgató, az Elnöki Tanács tagja köszöntötte a főváros katolikus papságát, majd
Beresztóczy Miklós prépost, az országgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet. Fel
szólalt Bodonyi Pálné képviselő, a Hazafias Népfront budapesti bizottságának tit
kára és Zemplén György segédpüspök, a Központi Szeminárium rektora. Kapos
várott április l-én a Hazafias Népfront Somogy megyeí bizottsága mellett működő

megyeí katolíkus bizottság hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából
tartott ünnepséget, melyen Pfeifer János apát, a Hittudományi Akadémia tanára
és ezídeí dékánja mondott ünnepi beszédet. Az esztergomi ferences gimnázium nö
vendékei április 3-án ünnepelték felszabadulásunk negyedszázados évfordulóját. Az
ünnepély keretében hirdették lm a Leninről írt irodalmi pályázat díjnyertes mű

veit. Kecskeméten április s-án a kalocsai és a váci egyházmegye papsága ünnep
ségen emlékezett meg Magyarország felszabadulásának 25 éves évfordulójáról,
melynek színhelye a kecskeméti piarista gimnázium díszterme volt. Részt vett ezen
mindkét egyházmegye főpásztora: Ijjas József kalocsai érsek és Bánk József váci
megyéspüspök, Várkonyi Imre prépost kanonok, az Actio Catholica országos igaz
gatója ünnepi beszédében mélyreható történelmi elemzéssel vázolta fel a negyed
századdal ezelőtti eseményeket, melyek nemcsak hazánk, népünk, de a magyar
katolíczmus életében is gyökeres változás és fejlődés előtt nyitották meg a kapu
kat. Ijjas József kalocsai érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke meghatott szavak
kal emlékezett meg az előző nap eltemetett Hamvas András kalocsai érsek élet
művéről, aki ércnél maradandóbb emléket és jövőbe mutató példát állított a ma
gyar katolikus papság elé.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa - hazánk felszabadulásának 25. évfol'dulója
alkalmából - a népünk. szabadságáért és a szoeializrnus építésében kifejtett ered
ményes munka elismeréséül kítüntetéseket adományozott: dr. Balogh István apát,
templomigazgató a Magyar Népköztársaság zászlórendje első fokozata; dr. Beresz
tóczy Míklós prépost, az országgyűlés alelnöke, az Országos Béketanács Katolíkus
Bizottságának főtitkára a Magyar Népköztársaság zászlórendje második fokozatá;
dr. Horváth Richárd, templomígazgató, a Katolikus Szó főszerkesztője, dr. Babo
csa Endre apát, főesperes és Mag Béla apát, az Opus Pacis ügyvezető igazgatója a
Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapta. A kitüntetettek tiszteletére
április 2-án az Allarní Egyházügyi Hivatal fogadást adott a Vörös Csillag szálloda
különtermében, melyen az Allamí Egyházügyi Hivatal vezetőségéri kívül megje
lentek a különböző egyházak vezetői és kiemelkedő képviselői, valamint más köz
életi személyiségek. Míklós Imre miníszterhelyettes, az Allami Egyházügyi Hiva
tal első elnökhelyettese köszöntötte a kltüntetettelcet,

Száll József l'ómai magyar nagykövet fogadást adott Magyarország felszabadu
lásának negyedszázados évfordulója alkalmából. A fogadásori részt vettek a Pá
pai Magyar Intézet ösztöndíjasai is, akik házi ünnepségen színtén megemlékeztek
az ünnepi évfordulóról.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Prantner Józse! államtitkárt, az Allami
Egyházügyi Hivatal elnökét - hazánk felszabadulásának 25, évfordulója alkalmá
ból - a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki.

Hamvas András nyugalmazott kalocsai érsek, szentségekkel ellátva, a Szent
atya külön áldásában részesülve, hosszas betegség után április 3-án, SO éves korá-
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ban elhunyt. A temetését megelőző ünnepélyes requimet április 7-én a kalocsai fő

székesegyházban Ijjas József kalocsai érsek, Brezanóczy Pál egri érsek, Cserháti
József pécsi, Bánk József váci megyespüspök és Winkler József szornbathelyi se
gédpüspök mondta. Hamvas András 1890. február 27-én született. 1913-ban szen
teltuk pappá. HJ29 szepternber étol teológiai tanár és lelki.gazgat ó az esztergomi
Papnevelő Intézetben, 1930-ban szentsz ékí jegyzővé, majd prímási titkárrá nevez
ték ki. 1940 júliusában Budapestre kerül, mint érseki általános helytartó. XII.
Pius pápa 1944-ben nevezte ki csanádi püspökké. Az 1950-52-es években az állam
és az egyház közötti tárgyalások egyik vezetője. A II. vatikání zsinat munkájá
ban kezdettől fogva megbetegedéséig részt vett. 1964. szeptember 14-én VI. Pál
pápa kalocsai érsekké nevezte ld, ahonnan 1969-ben betegségére való tekintettel
címzetes kalocsai érsekként nyugállományba vonult.

A rendi kormányzatról tárgyalt a panonnhalmi nagykáptalan. A tanácskozás
legfontosabb tárgya a főapát-választás módjának meghatározása volt. Az elfoga
dott határozat szerint ezután a főapátot évi korlátozás nélkül választják, de kilenc
évenként a főapát titkos szavazással köteles a rendet megkérdezni, hogy óhajt-e új
választást. Ha igen, úgy meg kell tartani az új választást, ha nem, akkor további
kilenc évig a főapát hivatalban marad. Ez a megkérdezés korlátozás nélkül ismé
telhető. A főapát mellé a nagykáptalan hattagú főapáti tanács felállítását hatá
rozta el. Az új rendi kormányzatban érvényesül korunk igénye: a kollektív veze
tés és az egyéni felelősség.

Az augusztus 20-án kezdődő - Szent István születésének 1000. évfordulójára
emlékező - millenniumi év folyamán Budapest legnagyobb temploma, a Szerit Ist
ván bazilika országos jellegű ünnepségek színhelye lesz. Az ünnepségre felkészü
lés egyik jelentős mozzanata a Bazilika épületének helyreállitása. A külső reno
válást a műernl ékeinkért óriási áldozatot hozó államunk végezteti, de a belső ta
tarozás csak a hívek áldozatkész segítségével valósítható meg.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend arany fokoza
tával tűntette ki a 91 éves Réthly Antal nyugalmazott egyetemi tanárt, a Mete
orológiai Intézet volt igazgatóját, a külföldön is i~mert tudóst. Réthly Antal hosszú
évtizedek óta tevékeny szeraplője a magyar katolikus szellemi életnek: í931 óta
elnöke a Szent István Társulatnak.

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

A felszabadulás nemcsak gazdasági és társadalmi struktúránkat változ
tatta meg, hanem ezzel párhuzamosan új kérdéseket vetett föl a gyakorlati
lelkipásztorkodásban és új problémák elé állította a teológiai gondolkodást is
Mik voltak ezek a problémák? Mílyen feladatokat kellett megoldani? Mindez
hogyan hatott teológiai gondolkodásunkra? Ennek fölmérésére tesz úttörő kí
sérletet Holezer Gyula és Kassa László "Az idők jelei" című tanulmánya. 
Pályi András Hevesi Sándorról ír tanulmányt; Bangó István "Urbanizmus és
teológia" címmel a kérdés modern irodalmát ismerteti; Bálint Sándor a sze
gedi népnyelv vallási eredetű szólásait gyűjti csokorba; Szeghalmi Elemér
lVIándy Iván novellaírói munkásságát méltatja; Timkó Imre a Szent István
év alkalmából három tanulmányban követi nyomon a magyarság krisztiani
zálódásának folyamatát, s elsőül, júliusi számunkban a vándorló magyarság
kapcsolatait a keleti kereszténységgel.
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