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"Emeljük föl szívünket!" címmel görögkatolikus imakönyv jelent meg,
amely a legfontosabb imádságokat, a nyilvános isteni szelgálatok és ájtatos
ságok szövegét, valamint a liturgia változó részeit, továbbá temetési énekeket
és más népénekeket tartalmaz. Ara 30,- Ft. Beszerezhető a Szent István Tár
sulatnál, Budapest, V., Károlyi Mihály u. 4-S.

Az egyhá,2megyei papi tanácsok megszervezéséről intézkedett körleveleben
legutóbb a magyar katolikus püspöki kar. A tanácsokat az idei évben minden
egyházmegyében fel kell állítaní.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó, aki az egyházi törvény
könyv revíziós bizottságának legutóbbi ülése alkalmából Rómában tartózko
dott, három más országbeli püspöktársával együtt részt vett VI. Pál pápa
egyik nyilvános f'ogadásán. A Szentatya még a zarándokokhoz intézett be
széde előtt meleg szavakkal köszöntötte Bánk püspököt. utalva arra, hogy
"szíve mennyíre közel van a magyar egyházhoz, amelynek fejlődéséért min
dig imádkozik". A fogadás végén a Szeritatya a négy püspökkel, köztük Bánk
Józseffel együtt adta a zarándokokra az áldást.

Szent István király ünnepét az idén is megülték augusztus 20-án a magyar
katolikusok. Budapesten a Szent István-bazilikában délelőtt Kovács Vince
püspök, váci apostoli kormányzó, délután Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli
kormányzó mutatott be ünnepi szcntrnísét.

Papszentelésekről adtunk hírt legutóbb Közöltük, hogy Kalocsán 2, Esz
tergomban 6, Egerben 5, Pécsett 3, Győrött 4 diákonust szenteltek áldozó
pappá az illetékes püspökök. Ezt egészítjük ki most azzal, hogy Klempa Sán
dor veszprémi apostoli kormányzó felkérésére B,j,lk József rüspök Veszprém
ben 8 diákonust, Szegeden pedig Ijjas József püspök apostoli kormányzó 1
diákonust szentelt áldozópappá.

A beat- és jazz-misékkel kapcsolatban Schwartz-Eggenhofer Artúr eszter
gomi aposloli kormányzó rendeletben közölte, hogy bár elvben nem tiltja a
modern zene felhasználását, a főegyházmegye templomaiban akár a szentmise
keretében, akár azon kívül, beat- vagy jazzzenei alkotást csak előzetes enge
délye alapján lehet bemutatni. Az ilyen irányú kéréshez csatolni kell a vonat
kozó műkottájút és szövcgét, valamint az egész mű zenekari felvételét mag
nctofonszalagon vagy lernezen.

Az elértéktelenetiett misealapítványok fejében ezentúl évente csak egyet
len szentrnisct kell elmondani az esztergomi Iőegyházmegye termetén az il
lető plébánia vagy lelkészség templomában. Új misealapítványok maximális
időtartama 20 év, utána az alapítvány akkor fennálló összege a templompénz
WI' tulajdonába megy át.

Szennay András, a budapesti Hittudományi Akadémia tanára, a vatikáni
Nemhívők Titkárságának magyar szakértője, a trieri teológiai kar meghívására
"A tudományba vetett hit és a vallásos hit vonatkozásai" címmel július 5-én
előadást tartott.

A katotikus dolgozók világmozgalmá"1ak (MMTC) európai tagozata a svájci
Delemontban "vendégmunkás-kongresszus"-t rendezett, amelyen magyar
részről Szántay István, az Actio Catholica főtitkára vett részt.

Békéscsaba hitéletérőt közölt érdekes riportot az Ú j Ember. Avarost,
amely a török megszállás alatt teljesen elpusztult, 250 évvel ezelőtt kezdték
újjáépíteni. Első telepesei nagyrészt evangélikus vallású szlovákok voltak, a
katolikusok száma az 50-et sem érte el. A város jelenlegi 60.000 lakosából
EOOO a katolikus, akiknek lelki gondozását immár két plebánia végzi. A fő-
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plebánia templomában egy-egy vasárnap a hat szentmisén mintegy 3.600 hívd
jelenik meg rendszeresen. A fiatalságnak rnintegy 20%-a jár szentrnisére.

Nyári kántorképző tanfolyamot rendeznek immár 20 év óta a budapesti
Központi Szemináriumban, A tanfolyam két éven át mindannyiszor öt hétig
tartó tanulmányt és gyakorlatot jelent. A tanfolyamnak az idén 143 növendéke
volt. Végzett hallgatói július 29-én nyilvános egyházzenei bemutató keretében
adtak számot tudásukról.

Érdekes zarándok járt Győr városában: Edward Geiskopf newburgí ple
bános, A szabadságát Európában töltő amerikai pap a győri székesegyházban
levő Mária-kegyképet kívánta megtekíntení, éspedig azért, mert amikor leg
utóbb Írországban járt, Galway városkában megmutatták neki azt a nevezetes
képkeretet, amelyből a képet Lynch Walter clonfertí püspök 1G55-ben a Crom
well-féle katolikus üldözés idején kiemelte és magával hozta Győrbe.

A pannonhalmi bencés főapátság épületén repedéseket észleltek. Főleg az
északkeleti része rongálódott meg. Az Országos Műemléki Felügyelőség el
határozta az épület restaurálasát s már utasítást is adott a tervek elkészítésére.

Szenta község 100 éves templomát, amelyet annakidején is a hívek épí
tettek, most a hívek segítségével restaurálták. Ünnepélyes megáldása július
14-én történt. - Egy másik község. Sárszenuutota templomát, amely a má
sodik világháború alatt teljesen elpusztult, a hívek újból felépítették.

Ernesto Balducci, akinek tanulmányát ebben a számunkban közöljük.
piarista teológus, neves egyházi író, a Testimonianze firenzei folyóirat társ
szcrkesztöje. Ez a tanulmánya is eredetileg a nevezett folyóiratban jelent meg.

"Humanae vitae". Többek kérdésére válaszolva közöljük. hogy VI. Pál
pápának ezzel a legujabb enciklikajával is behatóan foglalkozni kívánunk.
Egyelőre annyit, hogya körlevél lényegében XI. Pius és XII. Pius pápák ide
vágó tanítását foglalja össze és eleveníti fel. azzal a többlettel, hogy nagyobb
hangsúlyt kap benne a családtervezés és születésszabálvozás lehetősége. Ugyan
akkor azonban VI. Pál továbbra is csak a "természetes" módszereket, tehát
általában a nemi megtartóztatast vagy a Knaus-Ogino ajánlotta időszaki meg
k..rtóztatást engedi meg. A körlevél mindenesetre nem zárja ki a kérdés meg
ítélésének további alakulását. Döpfner bíboros nyilatkozata szerint miután "az
új enciklika sok és nem könnyű feladat elé állítja főleg a lelkipásztorkodó
papságot", szükségesnek látszik, hogy a püspöki karok "alkalma~ segítség"
nyújtása céljából mihamarabb megtanácskozzák a felmerülő problémákat. Ah
hoz tehát, hogy kellőképpen mérlegelhessük az enciklikát. nem érhetjük be
az eddigi sajtóvisszhangokkal, hanem mindenekelőtt a püspöki karok állás
foglalásait is figyelembe kell vennünk.

"Nyugtalan olvasó". Semmiképpen sem osztjuk aggodalmait. Abból a kö
rülményből, hogy ma a hit- és erkölcstan egynéhány olyan kérdésében is el
térő nézetek nyil vánulnak meg, amelyek nemrégiben még vitán felül álltak,
illetve nem voltak ví tatl tók, egyáltalán nem az következik, hogy az egyház
"halóban van", hanem el.cnkezően, éppen az, hogy egyházunk nagyonis él és
eleven.

Készpénzzel bérmentesítve
a El), 72. sz. postahivatalnáJ.


