
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Új könyvek. Szerkesztőségünkbeaz alábbi új könyvek érIkeztek: Gál Fe
rene: A hit ébresztése, 256 oldal, Szent István Társulat kiadása (ára 34,- Ft).
A szerző, a budapesti Hittudományi Akadémia professzora, úiabb konferen
ciabeszédeinek válogatását közlí ebben a kötetben. - Kézai Béla: Jel és sors
(188 oldal) Ecclesia kiadása (ára 42,- Flt). Az író újabb elbeszéléseinek gyűj

teménye.
Bánk József püspököt, agyő:ri egyházmegye káptalani helynökét, római

tartózkodása alkalmából VI. Pál pápa rnagánkíhaflgatáson fogadta.

sc sátoraljaújhelyi volt piarista templom padlásán megtalálták a temp
lomtorony órájának még 1501-ben készített számlapját. A nem míndennapí
emléket az újhelyi múzeumban helyezik el. Egyébként a városi tanács úgy
határozott, hogy helyreállíttatja a sátoraljaújhelyi nagytemplom 1836.,ba[1 ké
szült toronyóráját.

Nagy várakozás előzte meg a ~atolikus hívek körében a magyarnyelvű

szentmise bevezetését. Az Új Ember három munkatársa három különböző

budapesti templomban szerzett tapasztalatairól számolt be az első adventi va
sárnap után. Kiderül ezekből, hogya hívek ádtalában kedvezően fogadták az
újítást. Néhány templomban azonban még nehézségeket okoz aszembemiséző

oltár felállítása.

Száll József a Magyar Népköztársaság római nagykövete Zsigmond Fe
renc követségi tanácsos kíséretében meglátogatta a római Pápai Magyar In
tézetet. A vendégeket Zemplén Györ:gy, az intézet rektora fogadta s rövid üd
vözdő beszéd után bemutatta nekik a növendékeket. A Pápai Magyar Intézet
növendékei a rektorral az élükön résztvettek a római Magyar Akadémia évad
nyi;tó első ikulturális estélyéri is, amelyen Gabos Gábor zongoraművész adott
hangversenyt.

Dudás Miklós hajdúdorogi megvéspüspök zsinati jubileumi szentmísét
celebrált Üjfehértón a környékheli papság segédletével.

Névnapja alkalmából sokan köszöntötték Hamvas András kalocsai érseket,
a magyar püspökkari konferencia elnökét. A kalocsai főkáptalan ünmepélyes
főpapi rnísével vemlékezett meg a főpásztorról. A még mándig gyengélkedő

érseket a káptalan küldöttsége Betegágyánál köszöntötte fel. Az ÁUami Egy
házügyi Hivatal elnökének névnapi [ókívánságaít Nagy László főosztályve

zető tolmácsolta az érseknek. A hivatalos orvosi jelentés szerínt egyébként a
kalocsai érsek állapotában némi javulás következett be.

Stefan László eisenstadti megyéspüspőkkel folytatott beszélgetést Saád
Béla az Új Ember felelős szenkesztője a láturgíkus reformmal kapcsolatos
osztrák tapasztalatokról. László püspök elmondotta, azon fáradoznak, hogy a
magyar anyanyelvű katolikusok a zsinati Iíturgikus reform szellemében ré
szesüljenek korszerű Ielkipásztorí gondozásban. Azokat a magyar nyelvű li
turgííkus szövegeket, amelyeket a magyar püspöki kar jóváhagy s amelyeket
Magyarországon használnak, az Ausztriában élő magyar anyanyelvű kateli
kusok számára is kötelezővé kívánják tenni.

A magyar püspöki kar december 13-i konferenciáján megállapította a ha
zai Iatímszertartású egyházmegyékben ezentúl érvényes új böj'ti fegyelmet.
Ezentúl a böjt és a hústól való tartózkodás együttesen csupán az esztendőkét
napján lesz kötelező: hamvazó szerdán és nagypénteken, A hústól való tar
tózkodás pedig csupán a nagyböjt péntekeire vonatkoziJk. Általános felmén
tésük van a híveknek a hústilalom alól - az egyház parancsolt ünnepein kí
vül - a.zokon a pénteki napokon is, amelyek állami ünneppel esnek egybe.

Klempa Sándor veszprémi apostolt kormányzó jubdleumi szentévet befe
jező főpapi szentmísét mutatott be a veszpréeni székesegyházban,
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Advent első vasárnapJan közös ökumenikus imaórát tartottak a korná
rommegvei Szák község katolikus és evangélikus hívői. Ebből az ahkalomból
Szákra látogatott a .Taizé-i protestáns közösség f'gy tagja is, aki éppen Ma
gyarországon tartózkodott. Az imaóra a római katolikus templomban kezdő

dött, majd átvonultak a helyi evangélikus templomba, ahol a bevezető éne
ket Balogh Jenő római katolíkus lelkész imája követte, majd Csonka Albert
evangélikus lelkész mondott beszédet. Az imaóra végén Szent Pál szeretet
himnuszát olvasták fel és elénekelték a magyar Himnuszt.

A Szentatya két levelében juttatta kifejezésre elismerését a Szerit István
Társulat könyvkiadói tevékenységével kapcsolatbam. Mindkét levelet Angelo
del Aequa államtítkárhelyettes írta alá. Az egyik levél címzettje Est y Miklós
a Szerit István Társulat delegált admimisztrátora, aklinek a levél megköszöni
a Szentatyának megküldött 'könyveket, amelyeket a Szent István 'I'ársulat
1966-ban publikálc. A másik levél Hamvas András kalocsai érseknek szól. Ez
a levét! is elismeréssel emlékezik meg a Szerit István Társulat kiadványairól
és hangoztatja, hogy Krisztus helytartója az érseknek és Magyarország többi
főpásztorának is szerencsekivánatait fejezi ki a Szerit Istvám Társulat műkö

désével kapcsolatban. A levél a Szentatya apostoli áldását lis közvetíti.

Boleslaw Piaseeki, a lengyel Pax elnöke, felesége és a Slowo Powczechne
főszerkesztője, Witold Jankowski és főmunkatársa Sygmunt Tyszka társasá
gában az Új Ember és a Vigilia meghívására néhány napot Budapesten töl
tött, Magyarországi látogatása ahkalmával találkozott Brezanóczy Pál püs
pökkel és Prantner József miníszterrel, az Allami Egyházügyi Hivatal elnő

kével. Várkonyi Imre, az Actio Catholica országos igazgatója, ebédet adott
a vendégek tiszteletére.

Országos értekezletet rendezett Budapesten a katolikus teológiai tanárok
mumkaközössége. Az értekezleten a vonatkozó zsinati dekrétummad kapcso
latban a papnevelés időszerű ,kérdéseit beszélték meg.

A budapesti V. kerületi tanács úgy határozott, hogya jövőben a főváros
legnagyobb templomát, a Szemt István Bazilikát is ki világítj ák. A megfelelő
vílúgítötestek szerelese már folyamatban van.

A Kanadába szakadt magyarok körében szerzett tapasztalatairól számolt be
az Új Ember hasábjain a lap egyik olvasója. Az ott élő magyárok főként a
templomok körül, istentisztelet alkalmával találkoznak egymással az egyházak
által rendezett ünnepélyeken, tudományos, művészi előadásokon, családi jellegű
vacsórákon. A beszámoló írója örömmel állapította meg, hogy künnélő honfi
társaink hűséges lélekkel ápolják hitüket és az Óhaza iránti szeretetüket.

Újjáépített templomok. A megújult miskolci Nagyboldogasszony templo
mot Brezanóczy Pál püspök áldotta meg. - 'I'arjámpusztán a Szerit Benedek
rend egykori gazdasági kÖ2ipontjána,k kis templomát a híveik nagy áldozat
készségével kifestették. A felújított templomot Bánk József püspök áldotta
meg Advent első vasárnaptán. - Ugyanezen a napon áldotta meg Shvoy La
jos pápai trónálló, székesfehérvárt megyéspüspök, Üröm és 'I'ahitótfalu fel
újított templomait. - A nagykárolyi templomot, amelyet újonrian festettek ki,
Borbás Alfréd egri prépostIkanonok áldotta meg. - A fejérmegyei Tabajd
egyházközsége kétévi mumkával tatarozta templomát és rendbehozta a plébá
nia épületét is. Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári megyéspüspöx, JU
talmul a hív.ek áldozatkészségéért az eddigi lelkészséget plébánia rangjára
emelte. A restaurált templomot advent harmadik vasárnapján áldotta meg a
püspök.


