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új katolikus kiadvány: A Szent István Társulat kiadásában december má-.
sodík felében jelent meg az újszövetségi szentírás Iegújabb magyar fordítása.
Ara 80,- forint. Beszerezhető a Szent István Társulatnál, Budapest V. Károlyi
Mihály u. 4-8. III. lépcső 1. emelet.

Pétery Józse! püspök, életének 77., áldozópapságának 55. és püspökké
szentelésének 25. évében november 25-én csendesen elhunyt. Temetése decem
ber 2-án volt a váci székesegyházban. Az ünnepélyes requiemct Shvoy Lajos
pápai trónálló. székesfehérvári megvéspüspök mutatta be, amely után a díszes
katafalknál az ilyenkor szokásos ötös abszolúcíót Endrey Mihály, Szabó Imre,
Ijjas József, Cserháti József és Shvoy Lajos püspökök adták meg.

Kalocsán sokan keresték fel Hamvas András kalocsai érseket, a püspök
kari konferenciák elnökét nevenapja alkalmából, Az Allami Egyházügyi Hi
vatal elnökének Prantner József miniszternek jókívánságadt Nagy László 10_
osztályvezető tolmácsolta. Az esztergomi és budapesti papság üdvözletét Szabó
Imre püspök és Semptey László helynök közvetítette, míg az Actio Catholica
részéről VárLanyi Imre prépost-kanonok, országos igazgató és Szántay István
főtitkár, a Szerit István Társulat részéről EstY Miklós, az új Ember és a Vi
gilia rnunkatársaí nevében Pénzes Balduin köszöntötte az érseket.

A magyar püspöki kar december 6-án tartotta meg 1967 évi negyedik és
egyben utolsó konferenciáját Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári me
gyéspüspök, elnökletével. A tárgysorozat keretében megtárgyalták a római pá
pai magyar intézet, a budapesti ihittudOlIlláJnyi akadémia ügyeit, a magasabb
egyházzenei képzés biztosítását, a liturgia vonalán a perikópák magyar fordí
tását és kiadását, az 1968 évre esedékes rendkívüli államsegély kérdését, az
Actio Catholica országos elnökségének előterjesztéséta "Katolikus Gyűjtemény

kezelési Központ" felállításáról, valamint az egy!hází anyakönyvi szabályzat mó
dosítását, a félhivatalos magyar katolikus ihíviigynökség kőnyornatosának, a
Magyar Kurirnak modernízálását és :további megjelenésének anyagíbiztosítá
sát, végül az 1968-ban Bogotában megrendezendő nemzetközi eucharisztikus
kongresszussal kapcsolatos kérdéseket. Még a tárgysorozat előtt Brezanóczy
Pál püspök, egri apostoli kormányzó, püspökkari titkár számolt be a konferen
cia résztvevőinek az első püspöki színodusról.

Az Országos Magyar Cecilia Egyesület hetvenéves fennállását ünnepelte és
ebből az alkalomból jubiláris közgyűlést rendezett a budapesti Központi Sze
rnínáríum dísztermében. A közgyűlésen Shvoy Lajos székesfehérvári megyés
püspök, az egyesület elnöke elnökölt. A díszülésen megemlékeztek az egye
sület halottairól, így elsősorban Kodály Zoltánról, aki az egyesület díszelnöke
volt, továbbá Tamás Gergely Alajosról a neves zeneszerző karnagyról, és Ker
tész Gyulár61, az OMCE-nek ugyancsak az elmúlt évben elhunyt volt főtátká

ráróI.

Bánk Józse! püspök, győri apostoli kormányzó, aki az új egyházi törvény
könyv megszerkesztésére hívetett pápai bizottság tagjaként részt vett a bizott
ság római ülésén, nyilatkozatot adott a vatikáni rádíónak, amelyben ismer
tette az egyházi törvénykönyv tervezett reformjának irányelveit, Elmondotta,
hogy az új törvénykönyvben előtérbe kerül a tekintély és az autoritás új meg
fogalmazása, amely elsősorban szolgálat az úr Jézus tanításának megfelelőert.
Az új büntetőjogban lényegesen csökkennek a büntetések, különösen az ún.
tüstént beálló, "latae sententíae" büntetések.

Juhász Vilmos a neves író, történettudós és újságíró, aki a második világ
háború után két éven keresztül társszerkesztőjevolt a Vigíliának, New York
ban 68 éves korában elhunyt.



Vigilia 1968 J a n u á r
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Asványráró község templomában, amelyet még 1954-'ben súlyosan megron
gált az árvíz, s amelyet azóta újjáépítettek és az új liturgia követelményének
rnegfolelöen alakítottak ki, érdekes liturgikus bemutató volt, amelynek kere
télben azt rnutatták be, hogy báranelyík egyedülálló pap hogyan teheti ünnepé
Iyesebbé a szentmisét. Érdekes újítás Asványrárón, hogy nemcsak a f'iúkat , ha
Inem a lányokat is bevonják az oltárszolgálatba, hétköznapokon ők olvassák a
változó részeket a hívek nevében. A lémyok viszik felajánláskor az oltárra az
áldoztató edényt a benne lévő ostyákkal és a boros és vizes kancsókat.

A budapesti központi Hittudományi A1cadémia kánonjogi tanszékének ed
digi professzora, Bánk József' püspök, főpásztori elfoglaltsága miatt megvált
katedrajától. A magyar püspöki kar a meghírdetett pályázat után Borovi Jó
zsefet nevezte M a kárionjog professzorává, A kinevezést az illetékes állami ha
tóságok [óváhagyták, Az új profess2íor, aki 1917-ben született, eddig a budapesti
Központi Szemínárium vicerektora volt.

Újkígyóson bensőséges keretelcközött ünnepelte gyémántlakodalmát Bánfy
János és felesége. A jubiláns négy évtized óta tevékeny tagja az egyházközségi
képvlselőtestületnek. Ijjas József püspök, apostoli kormányzó levélben köszön
tötte a [ubilánst.

" Ilona". Családi és személyes jellegű problémáival fordult hozzánk olvasónk
névtelen levélben. A névtelenséget így indokolja: "Ugye megbocsátanak, ha nem
írom alá a levelet, rhisz.en a gyóntatószékbe is névtelenül lép be az ember ..."
Allapitsuk meg itt mindjárt, hogy a hasonlat kissé sántít az adott esetben. Mert
bár' igaz, hogya gyóntatószékbe névtelenül lép be mindenki, ott mégis meg
van a Iehetősóge annak, hogy az egyedi problémára a kellőképpen árnyalt
egyedi választ kapja. A gyóntató pap nem kürtölí ezrek előtt vílággá, hogy
mílyen, esetleg csak az ő egyedi esetükre érvényes eligazítást adott X-nek
vagy Y~nak. Amikor Imi azt kérjüle olvasóínktól, hogy levdeiken tűntessék föl
nevüket és pontos címüket, azt nem indiszkrécióból tesszük, hanem azért, mert
a hozzánk intézett kérdésekre gyakran csak levélben tudunk megfelelő. ki
merítő és kielégitő választ adna. A nyomtatott szó ugyanis akarva-nemakarva
általános érvényűvé teszi a legsajátosabb eseteket is. Így olvasónk kérdésére
is 'egyelőre csak két, valóban általános érvényű megállapítással válaszolhatunk.
Az egyik az, hogy egy huszonhat éves önállóan kereső férfi döntésével kapcso
latban, mégha mégolyan életbevágó is az, a szülőket a :szeretettel előadott vé
leményadásori és tanácson túlmenő kötelezettség nem terheli , és helyesen
teszik, ha nem is rnemmek ennél tovább. Ami pedig ezt a kérdést illeti: "... ha
sreretettel fogadom Zs.-t - amit szavern szerint meg is temnék --, nem vét
kezern-e a parancs enem?", erre csak azt válaszolhatjuk, hogy szeretettel, és
annak kimutatásával semmiféle parancs ellen nem lehet vétkezni, hiszen
maga Jézus mondotta, hogy a szeretet a legfőbb és mínden mást megelőző

parancs.

Konsztantinosz Kosxiiisz (1863-1933) újgörög költő, akinek verseit e szá
munkiban közöljük. konstantinápolyi eredetű családból született Alexandriában,
ott is élt, részint apjától örökölt vagyonából, részint mínt tisztviselő. Kitűnő

Ismerője volt a késő antikvításnak, és szülővárosa egy szúk értelmiségi rétege
nagyrabecsülte. Míntegy százhetven verse maradt ránk; életébein nem adott
ki könyvet. Egyike az első ".modern" (kifejezésben puritán, romantikus ele
meketelvető, "tárgyilagos", ,,objektív") kőltőknek; ma a huszadik századi líra
egyik legnagyobbjának tartják. Magyarul az 1966"'ban Kövek címmel meg
jelent újgörög lírai antológia közölt válogatást verseiből Vas István és Somlyó
György fordításában.


