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Találkozóm jöttek össze a Központi Papnevelő Intézetben azok a volt szerni
náriumi növendékek, akik ötven évvel ezelőtt kezdték Budapesten teológiai. egye
temi tanulmányaikat és negyvenöt éve álltak a felszentelő püspök elé: Ijjas József
kalocsai érsek, Angeli Ottó kanonok, Asguthí Adám apátplébános. Farkas József
nagyprépost. Frajna András ny. plébános, Havadi Ferenc ny. plébános, Hóka
Imre plébános, Horváth Zsigmond OFM rektor, Szalay Sándor lelkész, Sigmond
Ernő ny. hittanár, Tanay Ferenc esperes-plébános. Az Egyetemí-ternplcmban kon
celebrált szentmisét mutattak be Ijjas József kalocsai érsek vezetésével.

A Deo sacrum elnevezésű holland katolikus kórus Poeldijk-ből érkezett ha
zánkba a KISZ művészegyüttesének hollandiai hangversenykörútját viszonozva.
Budapesti hangversenyükön kívül az esztergomi Bazilika egyik szentmiséjén is
részt vettek. Velük érkezett papjuk mutatta be az áldozatot latinul. Palestrína
Missa brevis-ét és más többszólamú kórusmúveket énekeltek.

Gál Ferenc professzorntLk a római katolikus Hittudományi Akadémia 1970-71.
tanévi dékánjává való megválasztását a Magyar Püspöki Kar nevében Ijjas Jó
zsef kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke a szokásos állami hozzájárulás kieszköz
lése után megerősítette,

Ijjas József kalocsai érsek a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke és Breza
nóczy Pál egri érsek a püspöki kar titkára köszöntötték a negyedszázados jubi
leumát ünneplő Új Embert a katolikus hetilap 197(}. augusztus 9-i jubileumi szá
mában megjelent írásaikkal.

Száll József, hazánk volt római nagylcövete és felesége búcsúfogadásori látta
vendégül az olasz közélet és. diplomáciai testület képviselőit. Száll JÓlJSef nyolc
éven át képviseLte hazánkat Olaszországban. A búcsúfogadásen megjelent Casa
rolí érsek is, az Egyházi Közügyek Tanácsának titkára.

Giovanni Tcholakian, konstantinápolyi örmény szertartású katolikus érsek
hetvenöt örmény származású törökországi hívével európai körútja során hazánk
ba is ellátogatott és augusztus 2-án, vasárnap a budavári Mátyás-templomban fő

papi szentmisét pontifikált. Evangélium után Timkó Imre hittudományi akadémiai
professzor, görög katolikus püspöki helynök mondott szeritbeszédet és köszöntötte
az érseket és kíséretét.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar ünnepi. körlevélben fordult a magyar kato
likusokhoz a Szent István jubileumi év megnyitása alkalmából. "Szent István hal
hatatlanná tette nevét és művét, Megteremtette a magyar államot és annak első

uralkodója lett. Ugyanakkor megvetette a magyar kereszténység alapjait is, és
ezért méltán tiszteljük őt nemzetünk apostolának és egyházunk dicső szeritjének.
Nemzeti életünk és katolikus egyházunk ma is élő valóság. Éppen ezért katolíkus
egyházunk ma sem érzi magát idegen testnek a nemzet életében. hanem annak
építő eleme akar lenni. A keresztény eszme ma is alkotó összetevője a magyar
kultúrának. A vallásos ember ma is értékes, dolgos tagja törekszik lenni társa
dalrnunknak. Amikor Szent István születésének jubileumát ünnepelve erről tanú
ságot teszünk, úgy érezzük, az ő nyomdokain járunk és szerétett népünk további
boldogulását építjük" - állapították meg a Magyar Püspöki Kar tagjai.

A püspöki kar Külügyi Bizottsága és az Opus Pacis meghívására a Pax
Christi dortmundi csoportjának tíz fiatalja hazánkban töltött két hetet. A cso
port vezetője Hans H. Hűekirig 29 éves lelkész volt, a csoport tagjai pedig 17-21
évesek. A vendégeket dr. SzántJay István, az Actio Catholica főtitkára, a Külügyi
Bizottság ügyvezető főtdtkárhelyettese fogadta. A vendéglátók egyhetes balatoni
és egyhetes budapesti programot szerveztek, malynek célja a pihenésen és szóra
kozáson kívül hazánk és a magyar nép életének a megismerése volt.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a békemozgalomban Icifejtett ered
ményes munkájuk elismeréseként katolikus papokat tüntetett ki. A kitüntetéseket
augusztus 10-én, hétfőn Praritner József államtitkár, az Allami Egyházügyi Hi
vatal elnöke adta át a Hazafias Népfront Országos Tanácsának székházában.
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A váci egyházmegye hívei a megtartott egyházmegyei gyűjtés eredményeként
3114.000 forintot ajánlottak fel az árvízkárosultak megsegítésére. A csanádi egyház
megye és a nagyváradi egyházmegye Magyarországhoz tartozó részének hívei
270.018 forintot adakoztak az árvízkárosultak javára.

Augusztus 20-án a budapesti Szent István bazilikában a püspöki kar koncelebrált
szentmiséjével nyitották meg a Szent István jubileumi évet, Evangélium után Fábián
Árpád, a Pápai Magyar Intézet rektora olvasta fel a Szeritatya apostoli levelét, "sze
retett magyar katolikus fiaihoz az egyház Magyarországon tört ént alapításanak.
egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezeréves jubileuma alkal
mából."

Augusztus 19-én, Szent István sziiletésének e::redfordulója alkalmából <.l míl
Ienárís ünnepségeket megnyitó országos nagygyűlést Székesfehérvárott rendezték.
ahol Losonczi Pál, az Elnöki 'Tanács elnöke tartott ünnepi beszédet. Este a szé
kesegyházban Ksberk Imre püspök, székesfehérvári apostoli kormányzó ünnepi
koncelebrációs szentmísét mondott, másnap pedig - Szerit István ünnepéri 
megkoszorúzták a nagy király István téri lovasszobrát. Augusztus 18-án a székes
fehérvári István király Múzeurnban emlékkiállítás nyűott a Magyar Nemzeti Mú
zeum, a helyi múzeum és a Hazafias Népfront megyei elnöksége rendezésében. A
k állítást Molnár János minlszterhelyettes nyitotta meg. Beszédében többek kö
zött kifejezte köszönetét az egyházaknak a kiállításhoz nyújtott segítségéért.
Augusztus 20-án délelőtt a Hazafias Népfront Országos Tanácsa megkoszorúzta az
államalapító király budai várbeli szobrát több közéleti és egyházi személy jelen
létében. A koszorúzásí ünnepséget a Szózat hangjaival fejeztek be.
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A múlt század egyik legérdekesebb alakja Rónay Jácint bencés szerzetes,
a szabadságharc honvéd papja és kormánybiztosa, az emigrációban Kossuth
fiainak tanára, majd Habsburg Rudolf nevelője és pozsonyi prépost. Csupa
ellentét; és önként fölmerül a kérdés: "Hogyan fér ez bele egy ember éle
tébe, akit nemcsak barátai, de ellenfelei is túlnyomórészt tisztelettel, tisztes
séges emberként emlegetnek?" - Erre ad választ Sinkó Ferenc tanulmánya,
"Egy magyar pap élete a XIX. században". A tanulmányt szemelvények
egészítik ki Rónay Jácint naplójából, mely 1884-88 közt mindössze tíz pél
dányban jelent meg.

Közöljük nemrég elhunyt munkatársunk, Szotnor Tamás utolsó írását,
Az élet és küzdés értelme Avilai Szent Teréznél" címmel; Timkó bnre ta

nulmány-sorozatának befejező részét a latin és görög szertartású keresztény
ség együttéléséről Szent István korában; Ottó Ferenc közli az ötven éve
meghalt kiváló festő, Körösfői Kriesch ALadár- "Fohász az igaz halálért" című

kiadatlan versét fakszimilében ; szépirodalmi anyagunkban Szarka Géza
Szerit Erzsébet drámájának második, befejező része mellett Bede Anna, Kál
noky Dászló és Osz Iván versei szerepeinek.
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