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Várkonyi Imre örkanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, ország
gyűlési képviselő, csadádvédelrní problémáikkal kapcsolatban szólalt fel a par
lamerit költségvetési tárgyalásán. A felszódalásán elhangzottakról részletesen
nyilatkozott az Új Embernek. Nyílatkozata elején külön felhívja a figyelmet
arra, hogy Magyarországon jelenleg 9,900.000 ember részesül társadalombizto
sításban, vagyis szirite az ország egész lakossága. Arnennyire azonban örven
detes ez él tény, aggasztó az a másik, hogy az 1965 évihez képest még mindig
csak nagyon csekély javulást mutat a születésí statisztaka. Várkonyi ImI1e sze
rint mindenképpen túlhaladott az a még 10 évvel ezelőtt hOZJO,tt törvény, amely
Magyarországon a művi vetéléseket szaoáííyozta. Nemcsak azért, mert kezdet
től fogva bizonyos hiányosságokat tartalmazott, hanern azért is, mert közis
mertek azok a károsodások, amelyeket az abortus okoz, és amelyek később,

amikor az asszony már szeretné, hogy gyermeke szülessen, ezt megakadályoz
zák. Hangoztatta Várkonyi Imre, hogy az élveszüíetéseík javulásánssk arány
száma egyidőben erkölcsi és anyagi kérdés. Sajnos az utóbbi öt évben jelen
tős mértékben emelkedett a válások száma, ami szintén azt rnutatja, hogy az
erkölcsi ráhatásnak elsősorban a családi élet megbecsülésének irányában kell
hatnia. Ugyanakkor fontos helyet kell biztositani a lakásépítíkczésnck és to
vábbirendezésre szorul a csatádí pótlék is, amelynek Várkonyi Imre javaslata
szerímt a harmadik gyermek után ikellcne ugrásszerűen és progrosszíven növe
kednie.

Bánk József püspök, györi apostoli kormányzó körlevélben rnondott nyil
vános Iköszönetet az egyházmegye hiveinek, almiért adományaikécal sok temp
lom és egyházi épület felújítását tBtték lehetövé. A körlevél 27 helységet illetve
templomot sorol fö1.

Hegyhátszentjakab kisközség Arpád-kori templomának régi harangja meg
hibásodott Amikor a javítás céljából megvizsgálták. Ikiderült, hogy az ország
egyik leg,régibb harangja ez. Több mínt négy évszázada, 1552-,ben öntötte bi
zonyos Magister Michael. A történelmi becsű ernléket a Nemzeti Múzeurnban
helyezik el.

A nagyböjt alatt Budapest legtöbb templomában konferencia beszédekkel
készítik elő a híveket a húsvét ünnepére. A nagyböjt végén ezenkívül három
napos lelktgyakorlatok is lesznek a temolomolcban részben a virágvasárnapot
megelőző három napon, részben él nagyhét első három napján.

A magyar hivatalos lap közölte az építésügyi mjniszter rendeletét a mű

emlékvédeíemről, aJIT1€11y egységeseh és véglegesen szabályuzza az összes ide
vágó kérdést, A rendelet egyházi szempontból is leülőn figyelmet érdemel, mert
nagyon sok müemlék van egyházi tulaidonben. A műomlékvédelemrnel feírne
rülö költségeket a rendelet értelmében az állam viseli még akíkor' is, ha a szó
banforgó műemlék magánkézben van. Az új rendellet a védelmet kitell'jeszti a
képzőművészeti értékű síremlékeiore is. Az új rendelet Európa egyik Jogkor
szefűbb múemlékvédelmí előírésa.

Berki Ferizzel a magyar ortodox egyházközség és admínísztratura esperes
vezetőjével folytatott beszélgetést az Új Ember munkatársa. ELmondotta az
esperes, hogy az ortodoxia szcmporntjából Magyarország a Iegnyugatíbb perem
vidékihez tartozik, amelytől nyugatabbra nincsenek összefüggő egyházközségek.
A magyarországi hívek is aránylag csekély számúak. E híveik számára azon
ban Berki Feríz rnos] a római katolilkusegyházhoz hasondóan magyar litur
gikus szövegeket dolgoz ikí. A beszélgetés során !kiderült, hogy Benki Fertz ta
nuírnányait Görögországban végezte, ahOO diáktársa volt Makariosz cíprusí ér
sek, akó.vel míndrnáíg levelezésben van.
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Február ll-én, a Szeplőtelen Szűz lourdesi megjelenésének ünnepén tar
tották meg a budapeseí hívek a hagyományos évi szent óráját a Betegek Gyó
gyítójánaík tiszteletére, az Egyetemi Templomban.

A Budapest külterületén fekvő Csákíhgeten, ahol javarészt kisemberek
laknak aprócska családi házakban, az ott élő nyugdíjasok építették föl akis
település 1000 lélek befogadására alkalmas rnodern stíbusú templomát. Ma már
mínden vasárnap és nagyobb ünnepen öt mísét rnutaonak be az új temp
lomban.

Nagybecsű történelmi kincsek kerültek ismét napvilágra a budavári Má
tyás templomban, ahol az egyházközség és a Magyar Nemzeti Múzeum meg
állapodása nyomári újból ikinylitották az 1l96~ban ehhúnyt III. Béla Arpád-hází
királly és első felesége, antiochiai ATlIIla sírját. III. Béla kiemelkedő alakja volt
a íkö2J6pkovi magyar történelemnék és az ő nevéhez fűződik a széleskörű fran
cía-e-magyar kapcsolatok :kIíépülése. Milkor antíochíaí Anna meghalrt, a klirály
ismét francia hercegnőt, Capet Margitot vette feleségűl. III. Bélát eredetileg
Székesfehérváron temették el, és ott találták meg l848...;ban, szerenesés körül
rnények között épségben maradt sírját. Az ott előkerült leletek rukkol' átme
rietileg a Nemzeti Múzeurnba kerüloak, ahonnan l872-ben szállftottá« át a Má
tyás templomba. Ott díszes SÍII1hely Ikészült, arnelvbe az eredeti síoban +alált
ékszereket is visszatemették. Most azért nyitották fel a sírt, hogy a nagyobb
részt aranyból készülJt ékszereiket megóvják a további pusztulástól és közszem
lére tehessék. A 'k:iffilysiPból elokerült rnűkincsek a jövőben a Magyar Nem
zeti MÚZJeUllngyűjteményétgazdagítják. A sír visszazárása előtt a csontokról
gípszmímtét készttettek és ezek alapján Gerassímov szovjet professzor a világ
hírű antropológus-szobrász rekonstruálja majd az uralkodópár alakját és arc
vonásaít.

Három újonnan kinevezett esperes és tizenkét plébános tette le a hivatali
esküt Ijjas József püspök, apostoli kormányzó előtt a szegedi püspöki székház
kápolnájában.

Szerkesztőségünkbe érkezett kiadvány: A Szent Istvárn Társulat !kiadásá
ban jelent meg Kodály Zoltán: "Magyar Míse" című művének partrtúrája. 12
oldal, 10,- Forint.

Amatőr csillagász. - Mi is olvastuk a levelében idézett jelentést, amely
mínt Del CluI.mberlain ameríkad csillagász megállapította 'Volna, hogy a nap
keleti bölcsek által látott betlehemi csillag vadójábam a Jupiter volt, amely "a
Saturnus közelsége folytán fényesen fölizzo1Jt". Ez a megádlapítás azonban eb
ben a formában túl fantasztikus, lényegét tekintve pedig nem újkeletű, mint
azt Huberta von Bronsart a Christ in der Gegenwart~ban megállapítja. A Ju
piter és a SatUt1TIUS konjunkciója, együttáltása (amakor a ikéi bolygó a Földről

nézve egymás közelébe kerill sőt esetleg fedi is egymást) nagyjából 46 éven
ként következík be, de a távolság közöttük ilyenikor is 600 rndldió kélométer s a
teljesen 'kiihűlt Jupiter fölizzása a Saturnus hatására ellképzelhetetlen. Tény
viszont, s ezt Kepler is tudta már, hogy Krisztus tényleges születési évében
(hat évvel Időszámításunk 'kezdete előtt) a Jupiter és a Saturnus ilyen együtt
állására került sorv-mégpedíg a "Hallak" csi1laglképében. Erre a csfldagászatí
eseményre azonban csak a kaldeus "bőlcselk" (magas szintű asztronómiai is
meretekkel rendelkező hbvatalos csílűagjósok) figyeltek föl, A kaldeusok a zsi
dók babiloni fogsága óta őrizték a várt Messiás hitét és a "királyok csillagá
nak", a Jupiternek a "Zslidó nép csildagának', a Satumuenak és az ugyancsak
egy nyugati országra utaló Halaik csí llagképnek ez a \konjunkciója számukra
a Messiás elérkezesének bíztos jele volt, s a "bölcsek" ezért indultak útnak


