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Az Opus Pacis meghívására 1969 szeptemberében a Pax Christi Internatiunalis
mozgalom mainzi és Iimburgi egyházmegyei csoportja Magyarországra látogatott.
A nyílt, őszinte találkozás viszonzásaképpen az Opus Pacis egy csoportja, melyben
a békemozgalom és a katolikus sajto képviselői kaptak helyet, áprilisban Mainz
ba utazott. A Pax Christi mozgalom vendégeként meglátogatták Mainz, Worrns,
Speyer és Lirnburg városokat. A találkozás célja többek közott az volt, hogy meg
beszéljék a közös békemunka további lehetőségeit,

A Művelődésügyi Minisztérium Muzeumi Főos;:tálya az Allami Egyházügyi
Hivatallal egyetértésben áprilisban szakmai továbbképző tanfolyamot rendezett az
egyházi múzeumi gyűjtemények vezetői és kezelői részére. Az előadásokat a Ma
gyal' Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban és a Budapesti Történeti
Múzeumban tartották. Az elméleti előadásokat kiegészítette az a gyakorlati tá
jékoztatás, amelyet az egyházi szakemberek a Szépművészeti Múzeum restaurátor
műhelyében kaptak a templomi képek és szobrok helyes kezeléséről, valamint a
puszrulásnak indult értékek megmentéséről.

A Magyal' Püspö/ci Kar konferenciáján úgy döntött, hogy a vasárnapi, illetve
parancsolt ünnepi szentmise hallgatasi kötelezettségnek már szombaton, illetve
az ünnepnapot megelőző napon este lehet eleget tenni. Ezt az engedélyt a római
Rituskongt-egáctó 1967 májusában adta meg először, és azóta maga a Szent
atya is bevezette saját római egyházmegyéjében.

VI. Pál pápa a l',1átraverebély-Szentkút kegytemplomnak a "basilica minor"
cimet adományozta - [e.lenteóte be Szabó Imre püspök, esztergom apostoli kor
mányzó a kegytemplomban április 26-án. Az ünnepélyes kihirdetés időpontjául a
Szent István év első vasárnapját, augusztus 23-át jelölte meg.

A papsár; lelki nezetésének és gondozásának idősz'erűségét hangsúlyozta Szabó
Imre pűspük esztergomi apostoli kormányzó körlevelében. A f'őegyházrnegyeí Papi
Szenatus elmúlt ülésére célozva a föpásztor közölte: "alkalom nyílott megtárgyalni
il papi élet és a papi lélek megszente.ésének fontos kérdéseit. Meggyőződésem,

hogy ezzel a megbeszéléssel megtettük az első lépést papságunk lelkiségének
mcgújítására, megszentelésére és megmentésére, Hangsúlyozottan megismétlem,
hogy ez csak az első lépés... Ezt követnie kell az átelmélkedeet és buzgó
imával kísért további terveknek és javaslatoknak. Céltudatos tevékenységünkkel
IC:,::éünk képesek csak arra, hogy visszaadjuk és megőrizzük a ,só ízét' és a ,mécs
vüágát', amí papi küldetésünket jelenti."

Ünnepség colt a fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulója alkalmából
május B-án es.c a Vfgszrnházban. Katolíkus részről megjelent Ijjas József ikalocsai
Érsek, a püspökkari konfcrrmciák elnöke, Brezanóczy Pál egri érsek, a püspökkari
konferenciák titkára, Várkonyi. Imre prépost kanonok, az A. C. országos igazga
tója, Babocza Endre c. apát, főesperes és Pénzes Balduin, az Új Ember főszer

kesztője.



l la
• • • 1970 július

r

AI'a 9. - Ft.

Sajnovics János munkásságáról május 11-13 között Székesfehérvárott nemzet
közi nyelvészkonferenciát rendeztek. Május 14-én csütörtökön a tudós pap szülő

földjén, a Fejér megyeí Tordason tartottak ernlékünnepséget.

A Pápai Magyar Intézet kápolnájában Tome,k Vince, a piarista rend volt álta
lános rendfőnöke, Fábián Arpáddal, az intézet rektor-igazgatójával és az intézet

,

valamennyi tagjával együ.t közös szootmisét mondott Hallwas András, volt
kalocsai érsek lelkiüdvéért. A Rómából távollevő Száll József magyar nagykövet
képviseletében Zsigmond Ferenc nagykövetségi tanácsos, a római Magyar Aka
dómía képviseletében pedig Kiss Oszkár főtitkár volt jelen a szentrnisén.

A "Berlini Konferencia" (I. F. A. vezetőségi) ülésére magyar részről Várkonyi
Imre prépost kanonok az A. C. országos igazgatója, Timkó Imre kanonok, görög
katolikus püspöki helynök és Nyiri Tamás akadémiai professzor utazott a Német
Demokratikus Köztársaság fővárosába. "A keresztény katolikusok berlini kon
ferenciája" május végén, közvétlenül az I. F. A. ülés után rendezte nemzetközi
szimpoziumát, amelyen magyar részről az említett vezetőségi tagokon kívül Szántay
István az A. C. főtitkára, Magyar Ferenc az Új Ember segédszerkesztő]e és
Márkus László az Új Ember munkatársa vettek részt.

Szent László király hermáját, a középkorí ötvösművészet remekét a győri

székesegyház kincstára a krakkói Wawel Múzeumban megnyílt "Magyar-lengyel
kapcsolatok ezer éve" című reprezentaJtív k.állításra kölcsönözte,

Rudolf Weiler, a bécsi egyetem teológia fa.lw.ltásán az etika és társadalom
tudomány nyilvános, rendes tanára "A katolikus szocíálís tan tegnap, ma és
holnap' címmel előadást tartott a budapesti Hittudományi Akadémián. A két
részes előadás első felében áttekintést adott ra keresztény szociológia régi és új
irányzatairól, előadásának második részében a katolikus szociális tan értékelé
sével és feladataival foglalkozott.

Az esztergomi Keresztény Múzeum átalakítása és belső felújítása míatt néhány
hónappal ezelőtt bezárta állandó kiállítását. Mialatt az állam és egyház együtt
működésével és komoly anyagi áldozataival járó munkálatok folynak, a Művelő

désügyí Mímisztérium Múzeumí Főosztálya és a Megyei Tanács lehetővé tette,
hogy az esztergomi Balassi Bálint Múzeum új kiállítási épületében (Bajcsy
Zsilinszky u. 63.) a Keresztény Múzeum időszakos kiállításon mutassa be európaí
hírű képzőművészeti anyagának egy-egy részét. Május 15-én a múzeum 17-19.
századi magyar és külföldi anyagából összeállított kiállítást nyitotta meg Szabó
Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzó és Verő Gábor, a Művelődésügyi

Mínisztérium Múzeumi Főosztályának helyettes vezetője.

Készpénzzel bérmentesitve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.
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