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Új könyvek. Szerkesztőségünkbe az alábbi új kiadványok érkeztek: Vitányi
György: "A II. vatikáni zsinat"; Ecclesia kiadó, 429 oldal, 105,- Ft. - Egyete
mes könyörgések (Oratio fidelium) ; Szerit István Társulat kiadása 94 oldal,
35,- Ft. - Kecskés Pál: "Az erkölcsi élet alapjai"; Szent István Társulat ki
adása, 277 oldal, 60,- Ft.

VI. Pál pápa koronázásának évfordulója alkalmából június 25-én, vasárnap
délután 6 órakor ünnepi hálaadás volt a budapesti Szent István bazilikában, az
Actio Catholica országos elnökségének rendezésében. A főpapi szentmisét
Kovács Sándor szombathelyi megyespüspök mutatta be, az ünnepi szentbeszé
det Vajay István esztergomi protonotárius kanonok mondta.

A magyar katolikus püspöki kar május 31-én tartott idei második konfe
renciáján, amelyen mint rangidős, Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári
püspök elnökölt, nieleg ünneplésben részesítették Klempa Sándor veszprémi
apostoli kormányzot életének 70. és egyházkormányzásának 10. évében. Az ér
tekezleten az egyházi anyakönyvvezetés új szabályzatával, a szemínáríumí re
formjavaslattal, az elsőáldozás és a bérmálás alsó korhatárának megállapítá
sával, a halotthamvasztással kapcsolatos egyöntetű rendelkezés kiadásával, a
szentírás új magyar fordításával, valamint egyházművészeti kérdésekkel és
liturgikus javaslatokkal foglalkoztak. A püspökkari titkár bejelentette, hogya
Szentatya jóváhagyta a magyar püspökkari konferencia egy régebbi határoza
tát, amelynek értelmében az ezévi szeptember 29-én a Vatikánban összeülő

püspöki szinóduson a magyar püspöki kart Brezanóczy Pál püspök, egri apos
toli kormányzó, püspökkari titkár fogja képviselni. A püspökkari konferencia
határozott a "Populorum Progressio" pápai körlevél magyar nyelvű kiadásá
ról is. \

A Szent István Társulat május 31-én tartotta 119. évi közgyűlését. amelyen
majdnem teljes számban jelent meg a magyar püspöki kar és még sok vezető

egyházi szcmélylség. A közgyűlésen Dudás Miklós hajdúdorogi megvéspüspök
tartott ünnepi előadást "Ökuménikus feladataink" címmel. A Társulat elmúlt
évi kiadói tevékenységéről Félegyházy József alelnök számolt be. Jelentéséből

kiderült, hogy ,a Társulat 1966-ban 125 OOO példány hittankönyvet, 90 OOO darab
imakönyvet, 15 OOO példány tudományos munkát, 507800 darab liturgikus ki
adványt, 18 OOO példányszámban zsinati kiadványt magyar nyelvre fordítva, va
lamint 39 500 példányban zenei műveket adott ki. Ez utóbbiak sorában Kodály
Zoltán utolsó kompozícióját a "Magyar Misét" is. Jelentős esemény volt a Tár
sulat múlt évi történetében, hogya püspöki kar javaslatára a Rómában szé
kelő Liturgikus Tanács a "Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra
Liturgia", az új liturgikus kiadványok "editio typica" jellegével ruházta fel a
Társulatot.

A ferences rend Assisiben megtartott nagykáptalanján a rend hét definitor
generálisának egyikévé Király Ferenc Pacificot, a budapesti Szent Kereszt egy
házközség plébánosát választottál, meg. Király Ferenc, a Magyar Népköztár
saság területén, valamint az északi és déli szláv népek között működő ference
seket képviseli majd a rend vezetőségében.

Közös értekezletet tartott a Katolikus Műemléki Tanács és az Országos
Műemléki Felügyelőség, Az összejövetelen egyházi részről több püspök is meg
jelent. Az értekezlet célja az volt, hogy összehangolják a két szerv munkáját,
Az értekezleten előadások ismertették a Műernléki Felügyelőség szervezetét,
az új liturgikus rendelkezések és a műerrilékvédelrni érdekek összeegyeztetésé
nek lehetőségét, valamint a templomfestészet kérdéseit.

A Budapesti Központi Szemináriumnak a nyári hónapokban megürülő he
lyiségeiben az idén is megrendezik az országos nyári kántorképző tanfolyamot.
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VI. Pál pápa pápai áldásában részesítette Mandl Józsefet, a mezőörsí tem
plom sekrestvesét abból az alkalomból, hogy most ünnepelte templomi szol
gálatárrak 40. évfordulóját, ami egybeesett házasságkötésének 40 éves évfor
dúlójával.

A budapesti Római ,Katolikus Hittudományi Akadémián május 29~én, ünne
pélyes keretek között avatták doktorrá Klaus Gamber-t, a regensburgi litur
gikus intézet vezetőjét. A nemzetközileg elismert neves liturgiatörténész, aki
a római Pápai Liturgikus Intézetnek is tiszteleti tagja, részben baráti kapcso
Latok révén, részben pedig azért választotta Budapestet doktorátusának szín
helyéül, mert szakkutatásainak keretében főleg a Duna-térség régi szertartás
könyveivel és kézirataival foglalkozik. Mint sajtónyilatkozatában elmondotta,
boldog, hogy megismerkedhet azzal a néppel, azokkal az emberekkel. akiknek
régi kulturális kincsei munkája során annyiszor fellelkesítették.

A hivatalos rendelkezés értelmében az 1967-68-as iskolai tanévre az álta
lános iskolákban és az általános gimnáziumokban június 21-én és 22-én voltak
a hittani beíratások. A beiratást ugyanabban az iskolában, amelyben a tanuló
egyébként is tanul, az egyik szülő, Illetőleg a gyám, az iskola igazgatója vagy
a beíratást végző pedagógus előtt szóban, vagy meg nem jelenés esetéri írásban
kérhétte.

A budapesti Hittudományi Akadémia megüresedett I. számú bölcseleti tan
székének tanszékvezető nyilvános tanárává Paskai Lászlót. a Központi Szemí
nárium lelki igazgatóját nevezte ki a püspöki kar.

A magyar katolikus teológiai tanároknak az Opus Pacis és az Országos
Béketanács katolikus bizottsága keretében hat évvel ezelőtt megalakult mun
kaközössége országos értekezleten tárgyalta meg a papnevelésnek a II. vatikáni
zsinat szellemében történő megújrtását.

A Szentatya Péter és Pál emlékérmet küldött a dámóci görögkatolikus egy
házközség legöregebb tagjának és saját aláírásával ellátott emlékképeket az
egyházközség több fiatal tagjának, akik az egyházközség legutóbbi jubileumi
ünnepségének megrendezésében tevékenyen résztvettek.

Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó legutóbbi körlevelében
tette közzé a magyar püspöki karnak azt a határozatát, amelynek értelmében
hamvasztás esetében nemcsak a hamvasztás előtt szentelhető be a holttest, ha
nem a ravatalozóban beszentelhetók a hamvak is, majd a szartartástvégző pap
elkísérheti őket a kolumbáriumba, ahol mint sírhelyet, a fülkét is meg lehet
áldani egyszeru szertartással.

A 'Magyar ,Kulturális Intézmények vendégeként néhány napot Budapesten
töltött Alfredo Silva Santiago c. érsek, a chilei Santiago katolikus egyetemé
nek rektora. Az érsek annak a tanulmányi csoportnak tagjaként érkezett Ma
gyarországra, amely a Szovjetunió santiagói nagykövetségének meghívására
tett hosszabb tanulmányutat a Szovjetunióban, Lengyelországban, Csehszlová
kiában és Magyarországon.

"Teológia" címmel új katolíkus hittudományi folyóirat megjelenését en
gedélyezte a Míníszterelnökség Tájékoztatási Hivatala. Az errevonatkozó ok 
mányt június 14-én vette át Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia dékán
ja, a liturgia tanszékének professzora, mint felelős szerkesztő, és Várkonyi
Imre prépost, az Actio catholica országos igazgatója, mint felelős 'kiadó. Az
új katolikus folyóirat negyedévenként jelenik majd meg, az első száma ezév
októberében.


