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Kovács Sándor szombathelyí megyéspüspököt, aki a liturgikus konstítúció
végrehajtására alakult tanács ülésein vett részt Rómában, magárikíhallgatá
son fogadta a Szeritatya.

1501-ból származó magyar Mária-éneket fedezett fel Domokos Pál Péter a
lengyelországi Czestochowa kolostorában. A fohász a jó halálért könyörög a
Boldogságos Szűzhöz.

Josef Klaus osztrák szövetségí kancellár, aki a magyar kormány vendége
ként több napot töltött Magyarországon. felesége társaságában megtekintette
az esztergomi főszékesegyházat.A templomot és világhírű kinestárát Vajai Ist
ván kanonok mutatta meg a magas vendégeknek. Áldozócsütörtökön este 6
órakor a kancellár, felesége, és Lujo Toncic-Sornij osztrák külügymíníszter a bu
davári Mátyás templomban hallgatott szentmisét, ahol kíséretében ott volt
Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó a magyar püspöki kar titkára,
és Beresztóczy Miklós prépost az országgyűlés alelnöke, .az Országos Béketa
nács Katolrkus Bizottságának főtitkára is. Az ünnepi szentmisét Szabó Imre
püspök, apostoli kormányzói vikárius pontifikálta. A 'templom ének- és zene
kara Liszt "Koronázási misé"-jét adta elő. A következő nap május első pén
teke volt, és ezen a napon a kancellár a budapesti Al kantarai Szerit Péter
templomban hallgatott szentmisét. Az osztrák szővetségí kancellár látogatásai
során felkereste Brezanóczy Pál püspök egri apostoli kormányzót, a magyar
püspöki kar titkárát is.

A budapesti Szent István bazilika előcsarnokában emléktáblát állítottak
Harmat Arthurnak. a magyar katolikus egyházi ének- és zenekultúra öt évvel
ezelőtt elhunyt nagy megújítójának. Az emléktábla Borsos Miklós szobrászmű

vész alkotása. Az emléktábla leleplezését megelőzően Shvoy Lajos pápai trón
álló, székesfehérvári megyéspüspök főpapi misét mondott.

Váradi Béla OFM tartományfőnök képviselte a magyar Ferenceseket a
rend Assisiben tartott nagykáptalanján.

A veszprémi egyházmegye papságának képviseletében hatvan pap köszön
tötte Klempa Sándor apostoli korrnányzót 70. születésnapján, valamint abból
áz alkalomból, hogy tíz évvel ezelőtt vette át a veszprémi egyházmegye kor
mányzását. Az ünnepségen jelen volt Nagy László, az Állami Egyházügyi Hi
vatal főosztályvezetője is, aki a hivatal elnökének szivélyes köszöntését és
ajándékát nyújtotta át a jubilánsnak.

Budapest legnagyobb templomának a Szent István bazilikának plóbániája
az idén ünnepli fennállásának 150 éves évfordulóját. Az egyházközségi anya
könyv első bejegyzésoí 1817 őszéről származnak, amikor a mai bazilika helyén
egy kis templom állott, egyébként szinte lakatlan területen. Ez a templom az
1E·i8-49-es szabadságharc idején olyan súlyosan megsérült, hogy le kellett bon
tani. A jelenlegi neo-reneszánsz stílusú templomot ,a múlt század második
felében épitették.

A hodászi cigánykűpolnában, amely egyik fontos központja a magyarcr
szági cigányság pasztorációjának, ünnepélyes keretek között adta át a kápolna
lelkésze Sója Miklós VI. Pál pápa ajándékát a legbuzgóbb cigányleánynak. A
Szeritatya aláírásán 'kívül egy rövid imát is írt az ajándékba küldött szerit
képre. Néprajzi érdekessége volta misének, hogy az egyébként görögkatolikus
szertartás egy részét a hívek cigány nyelven énekelték.

Brezanóczy Pál püspök egri apostoli kormányzó a pünkösdi ünnepélyes
szentmisén felajánlotta híveit Máriának, az egyház anyjának. Ebből az alka
lomból külön szertartás volt az egri főszékesegyház szentélyénél felállított
Mária szobornál, amelyet Fatimából küldtek Egernek.

Az európai püspöki értekezleten a magyar püspöki kar képviseletében
Brezanóczy Pál, Cserháti József és Ijjas József püspökök vesznek részt.
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EszakkeletMagyarországon a Nyírségben járt az Új Ember munkatársa,
ahol a lakosság nagy százaléka bizánci szertartású katolikus. Ennek a nagy
múltú egyháznak egyik legnagyobb gondja, hogya joghatóság rendezetlensége
miatt működésük megszabott területhez kötött és így az innen elkerülő hí
veiket csak nagy nehézségek árán részesíthetik lelki gondozásban. Magyaror
szág nyugati részén nincs egyházközségüle és joghatóságuk sincs.

Erdekes egyházzenei eseményről számol be, részben a Pestmegyei Hírlap
nyomán az Új Ember. A Budapesttől nem messze fekvő Abony községben beat
stílusú gitármisét mutatta.; be a plébánia templomban. A "beat-mise" dalla
mait egyházilag jóváhagyott magyarnyelvű szövegekre komponálták. A bemu
tató, különösen az ifjúság körében, nagy sikert aratott.

Az anyák napja alkalmából Kecskeméten külön ünnepséget rendeztek a
megye és a környék papi édesanyáinak. A kecskeméti piarista rendház ká
polnájában 25 papi édesanya jött össze és részesült külön áldásban.

A zalagalsai egyházközség melegen megünnepeltegyémántmeny,egzőjeal
kalmából Radics József templomatyát. A hálaadó szentmisén és jubileumi ál
dáson az idős házaspáron kívül jelen volt tíz gyermekük, huszonkilenc unoká
juk és kilenc dédunokájuk is, a menyekkel és vőkkel együtt az egész hatvan
kilenc tagú nagy család. Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó meleg
hangú levélben köszöntötte az ünneplő házaspárt.

Templomrestaurálások. Kisberk Imre püspök vezetésével felújítjáJk: a szé
kesfehérvári bazilikát. - Felújították a székesfehérvári egyházmegyéhez tar
tozó Dinnyés templomát. - Békéscsaba-Erzsébethelyen Ijjas József püspök,
csanádi apostoli kormányzó áldotta meg a megnagyobbított kápolna új lour
desi barlangját. Ugyanitt új lelkészlakot is építettek. - A budapestkörnyéki
és a második világháború után közigazgatásilag is a fővároshoz csatolt Rákos
csaba-Újtelepen felújították a negyedszázaddal ezelőtt épült templomot, amely
ebből az alkalomból új vasbeton tornyot is kapott.

"Mítosztalanítás" - Szerkesztőségünkhöz intézett levelében olvasónk annak
az aggodalomnak ad kifejezést, vajon nem esik-e túlzásba a modern bibltatu
domány, amikor kétségessé tesz egy sor eddig érvényben volt szentírásma
gyarázatot. Olvasónk aggodalmára a legmegfelelőbben König bíboros szavaival
válaszolhatunk, aki a legutóbb egy bécsi bibliakiállítás alkalmával tartott be
szédében vette védelmébe a modern bibliatudomány módszereit és eredményeit.
Kifejtette König bíboros, hogy a hívek körében mutatkozó gyakori zavarra bi
zonyára nem került volna sor, ha a "mítosztalanítás" szó nem lenne oly :könnyen
félreérthető. A helyes szándékú mítosztalanítást azonban nem kell elutasítani
- mondotta a bíboros. A döntő kérdés ugyanis az: miként lehet az antik világ
kép keretében megfogalmazott isteni Igazságot napjainkban korszerűen megér
teni és hirdetni? Az e kérdés körül folyó vita arra az eredményreyezetett,
hogyabibliát nem lehet részvétlenül olvasni mint valamiféle történetek gyúj
teményét, hanem csak mint közvetlenül nekünk szóló üzenetet. A hit szempont
jából közörnbös, hogy egyik vagy másik bibliai esemény történetisége tudomá
nyosan igazolható-e vagy sem, mert hiszen a biblia üdvtörténetet közöl, amely
lényegénél fogva már értelmezett történet. A szentírás, mínt olyan sugalmazott,
nem sugalmazott azonban minden szava és nem sugalmazott az az antik világ
kép sem, amely alapjául szolgált, A bibliának nem célja, hogy valami
lyen objektív igazságfogalmat fejtsen ki - mint mondjulk az antik filozófia -,
hanem a mindenkor változó személyes szituációkban élő emberekhez szóló üzenet.
A bibliában felfedezhető látszólagos ellentmondások éppen abból a tényből

folynak, hogy ezek az emberisaítuációk nem hozhatók általános, közös nevezőre.


