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Onnepélyes külsőségek közott kilenc nővéndékét avatta doktorrá a Hittudományi
Akadémia professzori kara. A hagyományos szabályok szerint lefolyt avatásori dok
torrá fogadták Bálint József és Hajnal György esztergomi, Enzsöl Ellák és Kovács
Imre váci, Keresztes Pál pécsi, Katona István és Lotz Antal csanádi, Te!egdy László
székesfehérvári és Galavits József győri egyházmegyés papokat. Az ünnepélyes dok
torrá fogadás után Pietter János apát, az Akadémia dékánja szólott új doktortár
saihoz.

Franz Jonas osztrák államelnök magyarországi látogatása során Rudolf Kirschláger
osztrák külügyrnínísaterrel együtt Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács elnökhelyettesének
és Sarlós István, a Fővárosi Tanács vb-elnökének társaságában fölkereste a buda
vári Mátyás-templomot. A vendégeket Fábián János plébános köszöntötte, majd
végigkalauzolta őket a templomon és a múzeumon,

Az árvízkárosultak részére az egri főegyházmegye hívei 732 OOO forintot, a kor
mányzanlílag Egerhez tartozó északi részek 230 OOO forintot adakoztak. Az eszter
gomi főegyházmegye 465 191 forintot gyűjtött. A szombathelyí egyházmegyében az
árvízkárosultak javára tartott templomi gyűjtésen a papok és hívek adományaiból
282228 forint gyűlt össze, A váci egyházmegye plébáníáí 384 OOO forintot küldtek a
rászorulők megsegítésére. A gYőJ:1i egyházmegye 316 500 forintot gyűjtött össze az
árvízkárosultak javára.

A magyarországi bencés rend speciális káptalangyűlésénekV. ülésszakát június
15--17 közott tartották. Az ülés rendi kormányzati kérdésekkel foglalkozott: a fő

monostor és a győri rendház kormányzásával. valamint a rendi káptalan hivatásá
val és szerepevel. A hozott határozatokban érvényre juttatták a II. vatikáni zsi
natnak a szerzetesrendi kormányzatra vonatkozó kívánalmait, így a kollegiális ve
zetés alkalmazását. Ezzel az ülésszakkal a káptalan lényegében végzett a rendi statu
tumok korszerű megújításával. Ezeket a Szeritszék elé terjesztik kipróbálás céljából
való engedélyezésre.

Új Szent István templom épül Rácalrnáson. Az új rácalmási templomnak külő

nös jelentőséget ad az, hogy a magyar kereszténység millenniumán épül, és Szent
István király lesz a védőszentje. Az építés alapokmányát - a püspök, az esperes,
a plébános és valamennyi egyházközségi képviselőtestületi tag aláírásával ellátva
- egy, a régi templom toronygombjában találc vörösréz ládikába zárva az új temp
lom alapkövében fogják elhelyezni.

Szabó Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzó körlevelében az Egyházme
gyei Művészetí Bizottság az elmúlt években szerzett tapasztalatai alapján összefog
lalta a templombelsővel kapcsolatos feladatokat. A templomfelújítás gyakorlati szem
pontjait a II. vatikáni zsinat szellemében érintebték, amikor hangsúlyoztak, hogy
a liturgikus megújulás középpontjában Jézus Krtsztus áll, s így "a templomi mű

vészet mai törekvése az, hogy megváltásunk liturgikus. ünneplésének szolgálatában
a dolgok igaz értéke és szépsége érvényesüljön a műalkotások külső formáján is".

A Magyar Nemzeti Galéria rendező bizottsága a Magyar Püspöki Karral egyet
értésben és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ. valamint a különböző ha
zai egyházak támogatásával nagyszabású kiállítást készít elő. Az októberi múzeuml
hónapban a Magyar Nemzeti Galériában megnyíló kiállítás a magyar kereszténység
fennállásának ezeréves évfordulójához kapcsolódik. Ez lesz a magyar egyházművé

szet értékeinek első ilyen jellegű reprezentatív és ökumenikus bemutatója ha
zánkban.

Az esztergomi Főegyházmegyei Hatóság Mucsi András művészettörténészta Ke
resztény Múzeum vezető múzeológusává neveme ki. Ezzel az Intézkedessel a Ke
resztény Múzeum az első egyházi intézmény, ahol a múzeum szakmai irányítását
állami státuszból átrninősített, szakképzett művészettörténész végzi. Működéséhez

szükséges anyagi fedezetről a Főegyházmegye- Hatóság és az Állami Egyházügyi
Hivatal közösen gondoskodik. Varga Dezső főiskolai tanár restaurátorműv'észta Mű
velődésügyi Mínísztéríum Múzeumi Főosztálya a Keresztény Múzeurnhoz delegált
főrestaurátorrá nevezte ki, és megbízta a múzeumban dolgozó restauratorok munká
jának irányításával és szakmai ellenőrzésével.
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Magyarfaz.,Ja, a Sopron szomszédságában fekvő kis község katolikusainak hité
lete kilenc hónapon át - ordináriusi engedéll.yel - a helyi evangélikus templomban
folyt. A község 700 éves katolikus templomát ugyanis 1969 márciusában az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség szakembereinek irányításával restaurálni kezdték, és a
felújítási munkálatok szükségessé tették, hogy a terriolom használatát az építkezés
idejére felfüggésszék. A község katolikus papjának, Erdész Ferencnek és evangéli
kus lelkészének. Gosztola Lászlónak barátsága eredményezte a példás kezdeménye
zést. hogya falu evangélikus közössége felajánlotta templomát.

Körn1/e és Vértessomló között valószínűleg a török korban elpusztult falut ta
láltak. A régészek többek között egy nagy kiterjedésű temetőt és egy hazánkban
ritkaságnak számító Arpad-kori köralaprajzú templom maradványait szabadították
ki a homoktakaró alól. A templom restaurálását megkezdték a műemlékvédelmi
szakemberek.

A 88 esztendős Beöthy Istvánt, a veszprémi egyházmegye új nagyprépostját a
veszprémi székeskáptalan szenior kanonokját július 14-én bensőséges ünnepség ke
retében iktatta be stallumába Klempa Sándor apostoli kormányzó. Anagyprépost
ugyanakkor mutatta be vasmiséjét.

KÖVETKEZO SZAMAINKBÚL

Hét esztendeje halt meg Sík Sándor; őrá emlékezve közöljük októberi szá
munkban műve alapos ismerőjének és hagyatéka gondozójának, Kardos Klárá
nak "A hetedik nap dallama" cimű tanulmányát, amely arra a kérdésre felel.
misztikus volt-e Sík Sándor, mint költő és mint ember, illetve hogyan nyilat
kozik meg sajátos "immanens misztikája" költészetében. - Nyíri Tamás ta
nulmánya, "Valláskritika és ideológia-kritika" címmel egy mind a párbeszéd,
mind a "belső tisztázás" szempontjából alapvetően fontos kérdésben teremt vi
lágosságot. - Márkus Tamás és Hegyi Béla "Az egyszarvú örök históriája" ci
mű tanulmánya a mítoszok és legendák híres unikornisával. annak keresztény
értelmezésével és egyik legszebb művészi ábrázolásával, a párizsi Cluny mú
zeum falkárpit-sorozatával foglalkozik. - Irodalmi részünkben Szeder Kata
lin és Vasadi Péter verseit, Szarka Géza Szent Erzsébet drámájának első ré
szét és Kopácsy Margit elbeszélését közöljük.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


