
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

VI. Pál pápa dr. Bánk József püspököt 1966. december 22-i hatállyal a győri

egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki. Kinevezéséhez és működésé

hez a Mag,YW',Népköztársas«tg Elnöki 'I'anácsa-azielőzeteshozzájárulást meg
adta. Dr. Bánk József ezév január 2-án. Dobi István, ai ElnpkiTanács elnöke
előtt esküt .t.ett a Magyar Népköztársaságraiés annak .alkotrnánvára. A:.>; eskü
tételnél jelenvolt Kiss Károly az Elnöki Tanács titkára, Prantner József az
Allarní Egyházügyi Hivatal elnöke és dr: BrezanóqYf'á), püspök/egri apostoli
kormányzó, a magyar .Püspöki Kar.fitkára... '. .

VI. Pálpápa elismerő olelevelet és a Il: vatikáni zstnat-harmadtk és negye
dik ülésszakának emlékplakettjét küldte el a nemzetközi hírnevű herendi por
cclángyárnak,. Az oklevél elismeréssel nyilatkozott a· herendí, porcelángyár
művészetéről.. ésRöszönetét f.ej~:l~ ki az. ott dolgozóknak gondos . tevékenysé
gükért. AMa~yar Püspöki-Kar. ugyanis egy If, személyes desszertes készletet,
egy lT)atyó .Madonnát és Szent, IstvánkirálYPQrcelánbólkészült lovasszobrát
ajándékezta-a Szeritatyának. Wuamennyi műtárgy a. herendi gyár alkotása.

Értékes,' tizennyolc regiszteres orgonára fig}"eltek föl·asárospataki római
katolíkus templom restaurálása során.iA becses, hangszert rnost teliesenrendbe
hozzák és ajövőben orgonahangversenyeket rendeznek a. templomban.

AzOl'sz&(Jos Magyar Cecilia Egyesület egyik legutóbbi kőzös szentmiséjén
Weiner Katalin zeneszerző "Pacem in 'I'errls'v-cfrnű és magyar egyházzenei
motívumokra épült míséjét adták elő.

A jugoszláviai Siabadkán szerzett tapasztalatairól ésZ-dekanivic Mátyás
bácskai. apostolikormányzóval folytatott beszélgetésérőlszámol be azÚ j .Ember
hasábjain Saád Béla, a lap felelős szerkesztője, Horvát, magyar, német és ,szlo
vák anyanyelvű .hivek élnek együtt ebben az egyházmegyében, amelyben ~
mint a cikkíró megállapítja - nagyonis elevenek a zsinati jelrnondatok : sok
féleség ,az egységben; és fordítva is: egység a sokféleségben. AZ anyanyelvű

míséknél a legteljesebb egyensúly megtartására törekszenek: A magyar hívek
részére már 1965 tavaszán 'pevezettékaz anyanyelvű liturgiát~gy nem sokkal
előbb megjelent vasárnapi magyar. misszálé alapján.. Most azonban itt is a
Szentszék által jóváhagyott hivatalos magyar szöveget veszik majd át.

A Párizsbanmegjelenő Journalistes Catholiques, a katolikus sajtó Iletnzet
köziszövetségének folyóirata legutóbbi számában közli Satui Bélának, az Új
Ember felelős szerkesztőjének francia nyelvű cikkét, amelyben az Új Embert
és a Vigiliát mutatja be. A Firenzében megjelenő Note di Cultura Mihelics Vid
nek a Vigilia felelős szerkesztőiénekdk'két közölte. amelyben a Vigilia prog
ramjáról és tevékenységéről emlékezik meg.

A budapesti I. kerületi Tanács JÖVŐ évi építési p~ogramjában,~rp.éljetmost
hagytak jóvá, több egyházi vonatkozású munka is s;zerepel. A. jovŐévben to
vább folytatják a Mátyás templom belső restáurálását, amelynek' keretében
belső rejtett világítást is kap a magyar fővároslegI1agyobb történelmlrp.últra
visszatekintő temploma. Még az idén helyreállítják aMátyás teri).plOrfi élőtt álló
Szenthárornság szobrot, ' . ,

Hatvanadik születésnapja alkalmából a magyar katolíkus sajtó :is köszön
tötte Ferencsik Jánost, a világhírű magyar karmestert, akinek nevéhez számta
lan [elentös egyházzenei mű magyarországi bemutatója is fűződik Ferencsik
döntő szerepet játszott Liszt Ferenc újra felfedezésében is. A nagy magyar
zeneszerző Esztergomi és Koronázási miséjének Ferencsik által vezényelt le
mezfelvétele világszerte elismerést keltett.

VI. Pál pápa a vatikáni államtitkárság útján levélben 'köszönte meg a
Herder könyvkiadó ígazgatójának, Oriol Schaedelnek Radó Polikárp teológiai
professzor Enchiridion liturgicum című művének második kiadását. Ai. új ki-
bővített 'kiadást a szerző a Szeritatyának ajánlotta. '
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A Budapesten megjelenő Dailly News círnű angolnyelvű napilap jólértesült
római forrásra hivatkozva jelentette, hogy öt magyar ordinárius magas korára
hivatkozva felajánlotta lemondását a Szentszéknek. A hivatalából visszavonulni
szándékozó öt főpap: Hamvas András 76 esztendős kalocsai érsek a Magyar
Püspöki Kar elnöke; Shvoy Lajos 87 éves székesfehérvári megyésp üspök, pápai
trónálló; Kovács Vince 81 esztendős püspök, váci apostoli kormányzó; Péteri
Józse! 76 éves püspök, és Schwarz-Eggenhofer Art úr esztergomi apostoli admi
nisztrátor, aki az idén tölti be a 77. életévét.

A balatonmenti Kővágóőrs egyházközsége, a falu tanácsa és a helybeli ter
melőszövetkezetközös erőfeszítéssel restaurálta a község kétszáz éves plébánia
házát. A helyreállítási munkálatok anyagi fedezéséhez jelentős mértékben hoz
zájárult egy kétszázéves örökség is. Annak idején, 1760-ban az egyik hívő egy
szőlőt hagyományozott a plébániára. Ezt a szőlőt most középítkezések érdeké
ben kisajították és a kisajátítás ellenértékét is az építkezésnél használták fel.

Budapest egyik legnagyobb k ülső kerületének. Pesterzsébetnek főplébá

niája érdekes adatokat közölt az egyházközség hitéletéről. A plébánia területén
18.000 hívőt tartanak nyilván. A plébániatemplomban vasárnaponként nyolc
misét mondanak és az új magyar liturgia nagyon népszerű. A plébániatemp
lomban megkötött házasságok száma 1965-ben 150, 1966-ban 180 volt. Ugyan
ebben az időszakban a keresztelések száma is növekedett 299-ről 343-ra.

Takácsy Dénes nyugalmazott plébános, az ismert egyházzen ész. akinek a
közelmúltban jelent meg Békét a lelkeknek című gyászmise énekgyűjteménye.

ljjas József püspök jelenlétében rnutatta be a szegedi Szemináriumban arany
miséjét.

Mint az Új Ember elkésve jelentette, még a múlt év októberében Buka
restben meghalt Pakocs Károly szatmári kanonok, a neves katolikus költő és
író. Személyében az erdélyi magyar irodalom és katolikus élet egyik kiemel
kedő és általános tiszteletnek örvendő alakja távozott az élők sorából.

Restaurált templomok. - Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó
áldotta meg Gyömöre helyreállított műemléktemplomát, Fellner Jakabnak a
neves építésznek alkotását. - Páli k özs ég karácsony ünnepére fejezte be temp
lomának külső helyreállítását.

F. L. Budapest. - Engedje meg, hogy a levelében fölvetett problémára fe
leletül néhány sort idézzünk André Godin jezsuita atya Szülők és gyermekek
Isten előtt című könyvéből, amely a múlt évben Svájcban jelent meg: "Isten
- írja Godin - nem eszköz annak elérésére, hogya gyermek jó legyen. Nem
az a 4, 6 vagy 8 éves korban sem . . . Sőt azt kell mondani akkor a legkevésbé.
mert ilyen korban a gyermek esetleg még el is hiszi, amit a sz ülők Istenről

mondanak neki, Ha bízonyos anyáknak és apáknak hinni lehetne, akkor az
ezernyi apró konflíktusban, amelyben a szülői tekintély a gyermek hangula
tával e1lkerülhetetlenül összeütközik, Isten míndig a szülők oldal án áll. ,Ha
nem eszed meg a teibedarát, a Jézuska 8'Í["!' ,Ne hintázz a széken!' (a gyermek
leesik) ,Látod, most megbüntetett a Jóisten!' ,Ha nem játszol nyugodtan a kis
testvéreddel, az őrangyal megmondja a Jóístennek!' Valójában azonban ki az a
Jézuska, aki a meg nem evett tejbedara miatt sír? Ki az a Jóisten, aki fölbuk
tatja a széket? Es az őrangyal, ruki árulkodik? .. Ök az őrzői ann ak a rend
nek, amelyet a szülők egyébként jogosan állítottak föl; a láthatatlanság által
védett szolgáló í egy mágikus hatalomnak, akiket a szülők idéznek meg, hogy
szelgáljanak nekik (és akik hamarosan senkinek sem fognak többé szolgálni).
Nem egyebek, mint Isten karikatúrái. Az igaz Isten sohasem lehet eszköz, ha
nem m índíg csaik cél."


