
- A Vigilia 1975 szeptemberi számában köszöntötte a világszerte ismert do
monkos tudóst, M. D. Chenu professzort nyolcvanadik születésnapja alkalmából.
Megemlékezésünkre Chenu professzor az alábbiakban válaszolt:

Olvastam a Vigilia rólam szóló megernlékezését a hozzácsatolt francia nyelvú
összefoglalás alapján. Mélyen meghatva fogadtam ezt a nagylelkűséget. amit
irántam, öreg teológus iránt kifejeztek. Nagyon köszönöm a gondolataírnmal,
törekvéseimmel való együttérzésüket ... Magam is atyai-testvéri közösségembe fo
.gadom kedves magyar testvéreim minden reménységét és törekvését ...

Tisztelettel és odaadó ragaszkodással

- A Helsinkiben megjelenő finn irodalmi és kritikai folyóirat, a Parnasso
1975. évi 4. számában Marja Mustakallo Evankeliumi Juhászin mukaan c. cik
kében ismerteti Hegyi Bélának Juhász Ferenccel folytatott beszélgetését és iro
dalmi portrét rajzol a költőről.

- A Bolognában kiadott CSEO-documentazione 1975 decemberi (10l.) száma
leközli Cserháti József püspök "Az egyház dialógusa hazánkban" és Hegyi Bélá
nak "Élő jel a társadalomban" c. tanulmányát, mindkettő a Vigilia 1975 no
'vemberi számában jelent meg.

A CSEO-documentazione 1976 februári száma leközölte Goják János Hivők

a szocialista társadalomban c. cikkét, mely a Vigilia 1976 januári számában jelent
meg.

- A Budapest-kelenföldi református egyházközség gyülekezete 1976. február
22-én ökumenikus Vigilia-estet rendezett, melyen Nyíri Tamás "Feuerbach és
Horkheimer olvasása közben" címmel tartott előadást, Rónay György legujabb
versciklusát olvasta fel, Tóth Sándor a magyar szakrális néprajz feladatairól szó
lott, Hegyi Béla egy készülö, a Vigiliában megjelenő beszélgetését ismertette a
nagyszámú hallgatósággal.

- A belgiumi Leuvenben megjelenő Documentation sur L'Europe Centrale
1975. évi 4. száma ismerteti Cserháti József püspöknek a Vigilia 1975 novemberi
számában közölt, "Az egyház dialógusa hazánkban" c. tanulmányát.

- A Szetit Imre plébániatemplom és egyházközség (XI., Villányi út) fiatal
házasoknak rendezett nagyböjti elmélkedésén a Vigilia szerkesztősége közremű

ködött. Hequi Béla ,.A szabad keresztény ember" címmel tartott előadást, Rónay
György spirituális ihletésű verseiből olvasott fel, Nuírí Tamás a keresztény szol
zálat megvalósításáról beszélt a családban, Tóth Sándor az erkölcsi és hitbéli
művelődés korszerű eszközeiről szólott a hivő közösség előtt.

A szerkesztőség közli: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzete

sen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gezhatéknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Utó
lagos reklamációkat nem fogadunk el.


