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A SZENT ISTVAN JUBILEUMI ÉV HíREI. A Magyar Tudományos Akadé
mia felolvasó termében Szent Istvánt méltató tudományos emlékülést tartott a
Magyar Történelmi Társulat, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Haza
zafias Népfront honismereti bizottsága. Az ünnepségerr többek között megjelent
Bánk József váci megyéspüspök, Ud'vardy József püspök, csanádi apostoli kor
mányzó, Vajda József váci segédpüspök, P. Váradi Béla ferences tartományfőnök

és EstY Miklós, az Actio Catholica országos alelnöke. Kisházi ödön, az Elnöki Ta
nács helyettes elnöke azt hangoztatta bevezető előadásában, hogy az egybegyűltek
az államalapító István király előtt kívánják leróni tiszteletüket, aki történetünk
legnagyobb államférfia. Az emlékülésen Bónis György, az állam- és jogtudományok
doktora tartott előadást Szent István királyról. - A pannonhalmi monostorban is
megünnepelték a Szent István jubileumi év megnyitását. Augusztus 20-án kilenc
órakor megszólaltak a Bazilika harangjai, 10 órakor koncelebrált ünnepi szentmí
se volt, fél 12-kor pedig a főapátság könyvtárának dísztermében rendeztek meg
nyitó ünnepséget, melyen megjelentek a megyo, a megyei Népfront, az Államí
Egyházügyi Hivatal, a járás és a község hatóságal, illetve képviselői. Ugyanekkor
nyílt kiállítás Szent Istvánnak Pannonhalmán található emlékeiből. - Méltó hely
re került Pátzay Pál Kossuth-díjas szobrászművész Szerit István szobra, melyet
először 1938-ban, Párizsban állítottak ki. Barti Lőrinc prelátus-rektor kezdeménye
zésére Berecz Ferenc, a Keresztény Múzeum szobrászművész-restaurátora eredeti
szépségében újította meg a fából faragott szobrot, majd az esztergomi Bazilikában
helyezték el. - A Szetit István király tiszteletére szentelt pomázi plébániatemplom
200 éves jubileuma alkalmából Kisberk Imre püspök, székesfehérvári apostoli kor
mányzó vezetésével Pomáz 16 volt lelkipásztora koncelebrált szentmisét mutatott
be. Kisberk püspök magával vitte Szent István fejereklyéjét a székesfehérvári Ba
zilikából. A templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek és órákon át megható mó
don fejezték ki hódolatukat a szent király ereklyéje előtt. - A Szent István Tál'
sulat igazgatóválasztmányának augusztusi ülésén Halász Endre péceli plébános ér
tékes előadását olvasta fel "Lelkipásztori megfontolások Szent István jubileumi
évében" címmel. - Szabó Míklós operaénekes saját szerzésű és szövegű dalát adta
elő augusztus 20-án, Szent István napján a Budapest-belvárosi plébániatemplom
ban "Ének Szent István királyhoz" címmel. - Mária1cönnyén, a Baja melletti ősi
kegyhelyen tartották a kalocsai főegyházmegyében a Szent István év első zarán
doklatát. A kegyhelyre érkezett Ijjas József kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke,
aki a kápolna melletti téren felállított oltárnál ünnepi szentmisét mutatott be és
szentbeszédet mondott. Beszédében hangsúlyozta, hogy nemzetünk atyját Szent
Istvánt és égi édesanyánkat a Boldogságos Szűzanyát is tisztelnünk kell.

Kovács Vince püspök, a váci székeskáptalan nagyprépostja és az egyházmegye
ny. apostoli kormányzója kettős jubileumot, pappászentelésenek 60. évfordulóját
és püspökké szentelésének 30. évfordulóját ünnepelte. Ünnepélyes szentmiséjét
szepternber 22-én mutatta be a váci székesegyházban. A szentélyben a püspöki kar
tagjai foglaltak helyet. Ákos Géza irodaigazgató a Szeritatya üdvözlő levelét ol
vasta fel. Az idős püspök mellett Bánk József megyespüspök látta el a kézvezető

szercpét, és szerető támogatással kísérte Kovács Vince püspök gyémántmiséjét. Az
evangélium után az egykori váci lelkipásztor, Kacziba József püspök, győri apos
toli kormányzó mondott szeritbeszédet. Szentmíse után a gyémántmisés püspök
áldásában részesítette a püspöki kar tagjait. A püspöki székház szalonjában Balló
István, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese köszöntötte Kovács Vincét és
nyújtotta át ajándékát, majd az egyházmegye üdvözlése következett, utána pedig
a testvér-egyházak vezetői fejezték ki szívélyes jókívánságaikat a jubilánsnak.

Pénzes Balduint, az Új Ember főszerkesztőjét 60. születésnapján az Új EmbeT
szerkesztőségében kereste fel és köszöntötte Balló István miniszterhelyettes, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese Maruzs József csoportvezető kíséretében.
Az Új Ember és a Vigilia szerkesztőségének családias ünnepségéri Magyar Ferenc
olvasta fel Ijjas József érseknek, a püspöki kar elnökének Pénzes főszerkesztőhöz

intézett üdvözlő sorait, majd Szigeti Endre a munkatársak, Várkonyi Imre pedig
a laptulajdonos Actio Catholica nevében köszöntötte az ünnepeltet.

A székesfehérvári egyházmegye egyik legszebb szembemlséző oltárát állították
fel a 300 hivőt számláló Tabajdon. A II. világháborúban elpusztult alcsuti kas
tély-templom egyik mellékoltárát alakították át erre a célra, melyet 1882-ben grazi
márványból készítettek.
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A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kézíratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzete

sen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdolgoz
hatónak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

SZÁMUNK fROIROL. - Szomor Tamás, lapunk állandó munkatársa már nem
érhette meg Avilai Szent Terézről szóló tanulmányának megjelenését: július 9-én
Szornbathelyen szívbénulás következtében meghalt. Kívánsága szerint Csornán te
mették el, július 14-én. Temetési miséjén Dr. Porpáczy Ernő lelkész mondott be
szédet; utolsó útjára, sok tanítványa mel'ett, elkísérte Dr. Kacziba József győri

apostolt kormányzó is. Munkássága teljében, élete 58-ik, premontrei szerzetessége
:lD-ik, áldozópapsága 34-ik évében távozott el a földről. A Vigilia egyik legkép
zettebb munkatársát vesztette el benne. Tanulmányai (Személy és személyiség, 1956;
Allati lét és emberi lelkiismeret, Leibniz élő szelleme, 1967; Az ember és a túlsó
part, 1(68) a legnehezebb filozófiai, világnézeti, pedagógiai és teológiai kérdéseket
is mindíg úgy tárgyaltak, hogy bennük a legkorszerűbb tudományosságot össze
tudta egyeztetni a világossággal és a közérthetőséggel. annak a discretiónal{, tapin
tatos udvariasságnak a szellemében, amely egyszerre volt jellemző tartózkodó és
szeretetteljes egyéniségére is, meg rendjének lelkiségére is. - Utolsó munkáiát, a
kitűnő francia katolikus gondolkodóról.Gabrtel Marcelről kérésünkre készülő ta
nulmányát sajnos már nem tudta befejezni.

Sinkó Ferenc az Oj Ember szerkesztőségének tagja; legutóbb (1969 májusában)
a századforduló egyik fontos, elfelejtett folyóiratáról, a Magyar Szemléről írt ta
nulmányát közöltük.

----------

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

Ki volt C. S. Lewis? Irodalomtörténész, egyetemi tanár, Milton és a kö
zépkori angol irodalcm elismert kutatója; amellett az ötvenes évek egyik
legnagyobb hatású lelkiírója, akinek könyvei Angliában és Amerikában a
bestsellerek listáján futottak. Róla és nevezetes művéről, a híres Csiircsaoar
leveleiről ír, s közös szemelvényeket Lukács Lászlá "A boldogság karjaiban"
címü tanulmánya. - Közöljük VoLLy István írását a világhírű magyar f2ny
képművészről, Rácz Istvánról, "aki megmutatta a finn nép arcát", Kunszery
Gyula megemlékezését az ötven éve meghalt Endrődy Sándorról ; szepiro
dalmi anyagunkban elkezdjük Possonyi LászLó "Hivatás" című kisregényének
kőzlését; Beney Zsuzsa, Csanád Béla és Izes MiháLy versei mellett decemberi
számunkban közöljük Sík Sándor egy ismeretlen novelláját, mely Rubinyi
Mózes hagyatékából került elő.

ELOFIZETOINKHEZ, OLVASOlNKHOZ! Felhívjuk figyelmüket, hogy postafiók számunk meg
változott. Az új postacím: Bp. 4, postafiók 111. KérjÜk, b,ogy leveleiket, küIdcményelket e
címre szfveskedjenek küldeni.

Készpénzzel bérmentesítve
il Bp. 72. sz. postahivatalná:l.
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