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.A magyar püspöki kar június 19-én tartotta nyári konferenc'v.ját a buda
pesti Központi Szeminárium tanácskozótermében Dudás Miklós hajdúdorogi
megyéspűspök elnökletével. A konferencia tagjai hálás köszönetüket és fiúi
ragaszkodásukat nyilvánították a Szentatyának, aki kérésükre a budapesti
Központi Szernínártum tatarozásához 20.000 dollár segéllyel járult hozzá. A
konferencia valamennyi magyar egyházmegyére vonatkozólag kinyilvánította,
hogya szombati nászmise résztvevői a másnapra szóló rnisehallgatási kötele
zettség alól felmentést nyernek. A püspökkari konferencia a teológusok római
bizottságába Gál Ferenc és Radó Polikárp professzorokat ajánlotta. Megtár
gyalták ezután a karitász és az egyházi műemlékvédelern kérdését, valamint
Ll. budapesti Központi Hittudományi Akadémia megüresedett 2. számú böl
cseleti tanszékének betöltését, amelyre pályázatot hirdetnek.

KOVlics Sándor szombathelyí megvéspüspököt, aki betegszabadságon Pan
nonhalmán tartózkodik, egyházmegyéjéből népes küldöttség kereste fel 75. szü
Intésnapja alkalmából. A küldöttség, amelyet Winkler József segédpüspök ve
zetett, az egész egyházmegye jókívánatalt tolmácsolta. üdvözölte a püspököt a
vasmegvei tanács végrehaj tóbizottságának elnöke is.

A budapesti Hittudományi Akadémián kilenc jelöltet avattak a teológia
doktorává. A jelöltek közül egy "summa cum Laude", négy "magna cum Laude",
három "cum laude" és egy "rite" fokozattal nyerte el a tudományos címet.

Az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága együttes
értekezletet tartott, amelyen Hamvas Lndrc kalocsai érseknek, a katolikus bé
keszervezet elnökének megbízásából Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kor
mányzó elnökölt. Az ülésen a magyar püspöki kar több tagja megjelent. Az
elnöklő főpásztor megnyitó szavai után Beresztóczy Miklés prépost, az OBKB
főtitkára tartotta meg beszámolóját, arnelvben mínt a világpolitika legfájdal
másabb tényéről emlékezett meg a vietnami háborúról. Kegyelettel emlékezett
meg Robert Kennedy amerikai szenátor és Martin Luther King lelkész tra
gikus haláláró!, majd kimerítően fozlalkozott a világpolitika és a békemoz
galom kérdései vel. Az európai katolikusok berlini konfercnclájáról és a teo
lógiai bizottság munkájáról Timkó Imre professzor az Opus Pacis titkára szá
molt be.

VI. Pál pápa megkoronázásának évfordulójáról. valamint a "hit évének"
bezárúsáról ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a budapesti hívek
Az Actio Catholica rendezésében a Szent István bazilikában június utolsó va
sárnapján Brezanóczy Pál püspök egri apostoli kormányzó pontif'ikálta az ün
nepl mísét, Az evangélium után Szára János főesperes, mískolcí apátkanonok
mondta a szentbeszédet, amelyben a magyar katolikus híveknek a Szeritatya
iránti hűségét hangoztatta.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó legutóbbi körlevelében há
rom évre meghosszabította az egyházközségi képviselőtestületek mandá
tumát, A főpásztor ebből az alkalomból fel hivta az egyházmegye papságának
!lgyelmét az egyházközségi képviselőtestületek mai szerepére. Megállapítja a
körlevél, hogy nálunk az egyházközségi képviselőtestületek tagjaira vár az a
szerop. am,")~,,(,t a zsinat a világi apostoloknak szánt. Ennek megfelelőerr fl kép
viselőtestület tagjainak jó példával kell elöliárniok vallási életükkel, gyer
mekeik vallásos nevelésével. A képviselő testületnek az egész közösséget va
lóban képviselnie kell műveltség, foglalkozás és területi elosztás szerint is.
Az egyházi elnök feladata viszont, hogy bevonja őket az egyházközségi mun
kába, ahol igénybe veszi szakmai tudásukat. Szerephez kell, hogy jussanak a
liturgikus életben is.
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Potyondy Imre székesfehérvári káptalani helynök koncelebrált szentmise
keretében áldotta meg a háborús sérüléseiből helyreállított és most belülről

is kifestett sukorói templomot.

JúliU$ 6-án rendkívüli konferenciát tartott a magyar katolikus püspöki
kar Dudás Miklós hajdúdorogi megy éspüspök, mint rangidős elnökletével. A
konferencia áttekintette a 18 évvel ezelőtt, 1950-ben a magyar állam és a ma
gyar katolikus egyház kőzt létrejött megállapodás óta eltelt id őszakot. Remé
nyét és bizaimát fejezte ki, hogy ezeket az eredményekben gazdag éveket az
állam és a katolikus egyház közötti jóviszony további erősödése fogja követni.
Az akkori megállapodás értelmében az állam évről évre megfelelő segélyben
részesítette az egyházat, ílym ódon is biztosítva rnűködését, A rendkívüli püs
pökkari konferencia a forradalmi munkás-paraszt kormány elé terjesztette
kérését, hogy az eddig élvezett államsegélyt továbbra is biztosítsa a katolikus
egyház számára.

Budapest legnagyobb múltú templomának, a budavári Mátyás templomnak
helyreállításáról és a templom további terveiről számolt be saitónyilatkoza
tában Tóth János, a templom plébánosa. A templom restaurációs munkálatai
még két évig tartanak, de ez nem zavarja a templom liturgikus rendjét. A
templom festményeinek, freskóinak felújításával egyidőben a mai technika is
helyet kap a templomban, bekapcsolják a távfűtésbe és új rejtett világítást
építenek be. A templom múzeuma máris a magyar főváros egyik legérdeke
sebb látványossága. Beszámolt a plébános a templomban lezajlott beat-rruse
bemutatóról is, amely nagy hullámokat vert fől és a hívek egy részének heves
ellentmondását váltotta ki, ugyanakkor a fiatalok körében nagy sikere voll

Dudás Miklós hajdúdorogi rnegyéspüspök volt jelen magyar . részról a
kairói új kopt ortodox székesegyház fölszen teléséri. Ennek az új templomnak
főoltára alatt helyezték el Szent Márk evangélista ereklyéit, amelyeket VI. Pál
pápa juttatott el a kopt ortodox egyháznak. Útjáról beszámoló nyilatkozatában
elmondotta Dudás püspök - aki egyébként az egyetlen európai püspök volt
a szertartáson - hogy a legmélyebb benyomást a kopt nép gyermekien mély
őszinte hite tette rá.

Ortilos új templomát a pápakoronázás évfordulóján áldotta meg Klempa
Sándor veszprémi apostoli kormányzó. Ezen a napon volt az új Szerit László
templom búcsúja is. A megáldás után az apostoli kormányzó a bérmálás szent
ségét osztotta ki.

A sokorópátkai egyházközség helyreállította ősi templomát, amelyben
szembeoltárt állítottak lel. Az oltárt Bánk József püspök áldotta meg.

A magyarországi püspöki székesegyházakban június végén zajlottak le a
hagyományos papszentelések. Ezeknek során Kalocsán 2, Esztergomban 6,
Egerben 5, Pécsett 3, Győrött 4 diákonust szenteltek áldozópappá az illetékes
püspökök.
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