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Új katciíkus kiadvány: A Szent István Társulat kiadásában újabb Te
metési Könyv jelent meg, amely a szertartások anyanyelvű liturgikus szö
vegeí mellett szabadon választható alkalmi imákat is tartalmaz Kerny Géza
tollaból. Ara 37,- torint. Megrendelhető a kiadónál : Budapest, V., Károlyi
Míhály u. '1-8. III. lépcső I. em. 8.

A budapesti Központi Hittudományi Akadémia szeptember 23-án nyi
totta meg ünmepélyesen új tanévét. Enneik keretében vettek búcsút Kecskés
Páltól, az Akadémia nyugalomba vonuló szenior-professzorától, aki a
ncoskolasztikus bölcselet ezidőszerint legjelentősebb képviselője hazánkban.
A professzor 40 esztendőt átölelő nevelő és tudományos munkásságát Zemplén
György professzor, a Pápai Magyal' Intézet rektora méltatta. Befejezésül. fe'l
olvasta Cicognaní bíboros-államtííxár üdvözlő táviratit és Benelli érsek, ál
bmtíVkál'sági "sosLituLo" levelet, majd átnyújtotta a Szentatuá ajándékát, a
ju bilcurnd cmlókérmct.

Nyiri Tamást nevezte ki Hamvas András kalocsai érsek -a püspöki kar
jelölése alapján és állami hozzájárulással - a Hittudományi .I1kadé'mia II.
bölcseleti tanszekére, amely Kecsnee Pál nyugalomba vonulásával megüre
sedett. Nyíri Tamás 192C-ban született, 19·1.'i-ben szentelték pappá, 1947-ben
avautáx hittudományi doktorrá a bécsi egyetemen; H;;i2-ben az esztergcml
szeminárium dogmanka- és filozófiatanára lett, 1963 úta leltcipásztorí beosz
tásban műkődött. Budapesten. Az új professzornak, aki eddig is jelentős íro
dalmi tevesenységet fejtett ki, a Vigilia is számos értékes tanulmányát kö
zölte.

Zemplén GYÖ1'gyüt, a Hittudományi Akadémia prof'esszorát, a római
Pápai Magyar Intézet rektorút nevezte ki a püspöki kar áltarní hozzájárulás
sat cl. budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora vá. Zemplén György ok
tóber l-én vette át új hivatalát.

Galla Ferenc pápai prelátus, aki előbb a budapesti tudományegyetem hit
tudományi karának, majd a Központi Hittttdományi Akadémia megalakulása
után 19:5i) szcptember.ig ennek professzora, s közben 1932·-.55-ig a Központi
Papnevelő Intézet rektora volt, szeprember 23-án töltötte be 80. életévét. A
professzorról, aki nyugalomba vonulása óta is töretlen erővel folytatja ere
deti Levéltári kutatásokra támaszkodó tudományos murrkásságát, ebből az
alkalomból-nemcsatc volt tanítványainaik serege, de az egész magyar katolikus
társadalom is meleg szerétettel emlékezett meg.

.A hitoktatókhoz intézett az új tanév megkezdése alkalmából főpásztori

buzditás t körleveiébcn Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó, Ki
emelte: ma sokkal többet kell nyújtani az ifjúságnak, mint régebben, hogy
öntuda tos, gyakorló katolücusokká neveljük őket. A hitoktatóknak éppen
ezért soha sem szabad csüggedníök és Istenbe vetett rendíthetetlen bizalom
mal kellellábniok teladatukat. Pontosan és lelkiismeretesen tartsanak meg
mínden órát az iskolákban, s ugyanígy végezzék a templomi 'katekézist is. Jól
gondolják át és módszeresen dolgozzák fel a hittételeket és minden óra anya
gát. Emlékezzeneik a II. vatikáni zsinat meghagvására. amely szerímt a hit
oktatás célja az, hogya hitet élővé, tudatossá és tevékennyé tegye. Hangsú
Iyozzák éppen ezért a családi nevelés fontosságát is a szülők előtt. Nagyon
helyes, ha a templomi katekéziseken a felnőttok is részt vesznek, továbbá
ha a hitoktatással kapcsolatos témákról őket is tájékoztatják a szeritbeszé
dekben.

A magyar püS'po'kikar öt hittankönyv megirására hirdetett pályázatot.
A benyújtast határidő 1969. július 1.

Ijjas József püspök, csanádi apostoli ilmrmár.yzó, a Pápai Magyar Inté
zet ügyeinek intézésére október 5-én Rómába utazott. Az Intézetbe megér
kezett az az újabb nyolc magyar ösztöndíjas is, akiket a püspö'ci kar [elölt ki.

A irionori i<;rae!ita temetőben szeptember 8-án okuménucu« ájtatosságat
rendeztek él községből 24 évvel ezelőtt elhurcoltak emlékére. Az áltatosságon
megjelentek a helyi katolikus, református és evangélikus egyházak vezetői is.



Vigilia 1968 N o, e m b e r
Ára 9. - Ft.

Az Országos M agyar Cecilia 'l'arsulat október 8-án tartotta új munka
évet nyitó közös szentmís éi ét a b udapesti Egyetemi te mplomban . Után a egy
h ázzen ei hangverseny volt, majd ünnepi ülés következett a Központi Szemi
n ár i um.ban . Ennek során megemlékezés történt a német Cecil ia-egyesül et
m ega la kul ásán ak ide i 100. évfordulójáról.

Érdekes kezdeményezés sz ínhel ye volt szeptem ber R-á n a budai Alsó
vízivárosi templom. Négy lelk es fiatal művész a fiatalság körében ma any
nyira kedvelt hangszeren. négy "klasszikus" gitárori sz ólaltatta meg Bach,
Pal es.r i na és Schubert több egyházzenei m űv ét, A kezdeményezés n agy si 
k er t a r a to tt.

Klempa Sándor veszprémi apostoli korm ányzó körlevélben adta a hívek
tudomására, h ogy rövidesen megkezdik a veszprémi székesegyház helyreáll í
tását. A székesegyház külsej ének rendbehozásat 1969- re tervezik, míg belse
jén ek tatarozása az 1970- 71- <.'5 évek feladata les z.

A "szívek templomának" nevezte B rez anóczy P ál püspök, egri a posto li
k or m á nyzó az immár másodszor is h el yre állított és b else jéb en tel jesen meg
újíto tt ma rkazi plebániatemp lom ot, arnikor szepternber 8-án ü nnepélyesen
m eg áüdotta. Nagylelkű adomán yai k mellett a hívek társadalmi munkájukkal
is h ozzájárultak a restaur áláshoz. - Ugyancsak BTezanóczy püspök szeri telte
fel szepternber l -én a füzérradványi pleb ániúhoz tartozó Vágáshuta leánv
egyház kápolnáját, amelyet a h ív ek az eg yházmegye támogatásával az egyik
dombtetőn emeltek Szűz Mária tiszteletére.

BőnYl'étalap község új templomát Dánie József püspök, győri apostoli
kormányz ó szeritelte fe l. A legujabb liturgikus szempontoknak megfelelő

templom és a hozzá csatlakozó paplak költségén ek felét , kö ze! 200.000 forinto t
a h ívek adták össze. Bánk. püs p ök áldotta meg Siittör község új és mo 
de rn plebániaépületét is, amelyet a h ívek pénzadományaikon kívül társa
dalmi m unk ával emeltek.

Cserháti József püspök, p écsi apostoli korm á nyzó sz entelte fel Kisha j m ás
Baranya-megyel <közs ég új já épített katoliku s tem plo m á t.

K isberk I m r e felszentelt püsp ök áldotta m eg a F ejér-egyház megyéhez
tar toz ó A.hp község te mplom át. a m elyet a nyá r fo lyamán úijá építettek . A
k öl tségeket teljes egészükben a h ívek fedezték. .

" Kö telesség, vagy sem?" - Bizonyos, h ogy vallásunk tanítása szerint a
h itet elfogadni, vagyis hinni - k ötel essé ge az embernek. Ez azonban Icor ánt 
sem jelenti azt, hogy mihel yt felvilágosították err ől, mindenki nyomban ele
get is tud tenni ennek a kötelezettségnek. A hit ugyanis "igent" m ondó sze 
m él yes válasz egy személyes kérdésre. Hogy kiváltképpen azok számára,
akikért k ülön felelősséggel is tartozunk, rninden módon meg kell könny íte
nünk ezt az "igent", h ely tá ll ó érvekk el és tanúságtevő p éldaadással, magától
értetődik, elen gedh e tetle n azonban, hogy ez az .Jgen " tel jes szabadság bi rto
kában h an gozzék el. A z ilyen i rányú döntésnek ki kell é rl elődn í e a lélek ben,
aminek időtartama, mínt az evangéliumból is látha t ó, egy énenként külön 
böző . Nagy hiba lenne tehá t, h a annak a tételnek al a pj án, amelyből kiindul
tun k, bárkire is rá akarnók erőltetni a hitet. Az erőszakol ással csak meg
f osztariók szabadságá tól, s amit az illető cselek ed né k , nem lenne többé "h it- ·
döntés" . A végső elhatár ozást cníndenkinek egye dül ken megtenn íe,

Készpénzz el bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postabi vatalnál.


