
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A Il. vatikánt zsinat okmányai magyarul. A Szent István Társulat kiadá
sában eddig a II. vatikáni zsinat okmányai Iközül az alábbiak jelentek meg ma
gyar nyelven: A $zent liturujáról és az eqyházról szóló két konstttúcíó; a vilá
giak apostalkodá8i1rol'~_a keresztény egységre-Wrelévésról szóló dek~tum~,
valamint il vallásszabadságróZ és az egyháznak a nem-keresztény vaZlasokhoz
vaZó viszonyár6Z' szóíö nyilatkozatok.

A Keresztény, Katolikusok Berlini Konferenciája Potsdamban értekezletet
tartott, amelyen háromtagúmagyar papi delegáció vett részt, A delegáció ve
zetójeYá1'ko1tyi Imre prépost, őrkanonok, az Actio Catholica országos igazga
tója volt, tagjai pedig: Timkó Imre kanonok, a Hittudományi Akadémia wo
fesszora és Nagy Tibor püspöki tanácsos, püspöki titlkár, Szegedről.

4 biidapesti romai katolikus központi Hittudományi Akadémia tíz végzett
hallgatójának adta meg az egyházi tudományos élet legmagasabb folkozatát,a
doktori cimet. Az ünnepélyes doktorráavató gyűlésen a magyar püspöki kar
több tagja is megjelent és képviseltette magát az Allami Egyházügyi Hivatal'
is. Az új doktorokhoz Radó Polikárp dékán intézett beszédet, amelyben a teo
lógia tartalmát és [elentőségét méltatta,

AszékesfehérváTi egyházmegye, alapításának 190. évében és Shvoy Lajos
pápai trónálló, megvéspüspök 40 éves főpásztori jubileumára értékes történeti
adatokat is tartalmazó új sematízmust bocsátott iki, amelynek egyik legérdeke

-sebb adata, hogy 1945, tehát a háború befejezésének éve óta az egyhámnegye
területén 42 lelkészség fejlődött önálló plébáníává, .

A magyar országgyűlés [úlíusban tartott új ülésszakát a gazdasági Iránví
tás küszöbön állő reformjának szentelte. A vitához, amelyet Fock Jenónek,a
minísztertanács elnökének beszéde vezetett be, hozzászólt Beresztóczy Miklós
c. prépost, az országgyűlés alelnöke is. Felszólalásában annak a meggyőződése
nek adott kifejezést, hogy, mínden emberi tevékenység, tehát a gazdasági ter

've'k végrehajtása is, csak akkor lehet valóban eredményes, ha két hatóerő ér
vényesül benne: egyik a szakértelem, a másik pedig a szakértelem műkődését

egyenesben tartó erkölcsi öntudat. Ezt az egyetemes erkölcsi tudatot szolgálja a
Magyarországon rnűködő míntegy 4000 katolikus lelkipásztor is.

Tomek Vincét; a piarista rend generálísát díszdoktorrá avatta a budapesti
Központi Hittudományi Akadémia. A díszdoktorátusról szóló oklevelet a Hit
tudományi Akadémia püspökkari bizottságának tagjai: Ijjas .Iózsef ipűspők,
csanádi apostoli 'kormányzó, Albert István a piarista rend magyarországi tar
tományfőnöke, Zemplén György akadémiai professzor, a római Pápai Magyar
Intézet rektora és Radó Polikárp dékán, Rómában adták át a kitüntetettnek. .

Ijjas Józse! piispök, a csanádi egyházmegye apostoli admínísztrátora, az aj
.Embernek adott nyilatkozatában számolt. be az európai püspökök noordwíjker
houti összejöveteléről,amelyen a magyar püspöki kar részéről rajta kívül még
Brezanóczy Pál püspök, a magyar püspöki kartilJkára és Cserháti József püs
pök, pécsi apostoli kormányzó vettek részt. Nyilatkozatában Ijjas püspök sze
retettel és a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg az értekezlet kiváló ren
dezéséről és hasznos munkájáról, Elmondotta, hogy a magyar püspökök felszó
'lalásait nagy figyelemmel fogadták és, elismeréssel adóztak a magyar papok
latirn tudásának.

A .budapesti Hittudományi Akadémia új dékánja dr. Szörényi Andor pro
fesszor lett, akit ebben a -mínőségében Hamvas András kalocsai érsek, a magyar
,püspök!Í kar ezddőszeríntí elnöke megerősített és a megválasztáshoz- szükséges
áHamihozzájáruIást is megszerezte, '

Magyarország valamennyi egyházm,egy~jében ünnepélyes főpapi, helyen
ként koneeleorácíós mísével emlékeztek meg a Szeritatya által meghirdetett. "a
hit événe!k" megnyitásáról.
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Rákos Rajmund római magyar apostoli gyóntató a Vatikáni Rádió magyar
adásának keretében elmondotta, hogy a magyar apostoli gyóntatók a XIII. szá
zad óta működnek Rómában. Rákos Rajmund 1958 óta tölti be ezt a tisztet.

A székesfehérvári egyházmegye nyolc ezüstmisés papja a székesfehérvári
Bazilikában Shvoy Lajos pápai trónálló megyéspüspökkel együtt koneelebrá
ciós szentrnísét mutatott be. A jubiláns papok később működésl helyükön is
bemutatták ezüstmíséjüket,

A pápai Kisboldogasszony templom hívei rneleg ünneplésben részesítették
a templom kántorát Moór Jánost, aki 40 éve látja el feladatát, vakon. A jubi
láns vak kántonnak, akinek kilenc élő gyermeke van, a Szentatya apostoli ál
dását küldte.

Új templomot kapott Hollóháza az eddigi kís kápolna helyett, amely an
nakidején a hollóházi porcelángyár udvarán épült. A gyár nagyarányú fejlő

dése szükségessé tette a régi gyárudvar átrendezését, amelynek során a régi
templomocska is lebontásra kerül. Ezt megelőzően azonban már megépült a
falu és a gyártelep középpontjában az új templom, amelyet Csaba László Kos
suth díjas építész tervezett, és amelyet Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli
kormányzó június 25-én benedíkált,

A Budapest-Kőbányán működő lengyel templom bensőséges keretek kő

zött ünnepelte búcsúját, amelyen nagy számban jelentek meg a kőbányai len
gyel és magyar hívek.

Papszentelések: Az esztergomi egyházmegyében Szabó Imre püspök hat,
az egri egyházmegyében Brezanóczy Pál püspök tíz, a székesfehérvári egyház
megyében Shvoy Lajos megvéspüspök két végzős szernínáríumí növendéket
szentelt pappá.

TemplomrestauráIások. Fehérvárcsurg6 XIV. századból származó román
stílusú templomát az Országos Műemlék Felügyelőség helyreállíttatta. - Zal
kod egyházközsége VI. Pál pápától kapott segélyt, hogy templomát rendbeho
zathassa, Az adományt Brezanóczy Pál püspök köszönte meg a Szeritatyának. 
Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó áldotta meg a zalamegvet Gelse
tatarozott templomát. - Győrladamér község templomához új templomtornyot
építettek, és a hívek új, három mázsás harangot önttettek a torony számára.

Mennybevétel. Augusztus IS-e valóban Mária mennybevételének ünnepe, 8
az volt már akkor is, amikor még ki sem hirdették az erre vonatkozó dogmát.
A dogma egyébként is csak a régen vallott hit megerősítése volt. A Grosser
Entschluss írja ezzel kapcsolatban a következőket: "Nem véletlen, hogy a Má
ria testszerinti mennybevételéről szóló dogma éppen napíaínsoan került Ikihir
detésre. Régebben nem sokat törődtek az ember testi mívoltának jövőjével. Két
ségtelen, hogy míndig hittek föltámadásában is, de ennek a föltámadásnak igazi
értelmét nem fogták föl helyesen. A testet i.n!kább a lélek börtönének tartották,
amelytől a halál szabadítja meg. Napjaink materializmusa talán éppen egy
fajta megvédése a testi, anyagi mivoltnak a túlzó elszellemiesítéssel szemben.
A Nagyboldogasszony ünnepe arra utal, hogy a megváltás. Krisztus győzelme

a halál fölött, éppúgy kiterjed a testre és a láthatóra, mint a lélekre, hiszen az
emberben a kettő egy, és az egész ember részesül a megváltásban. nemcsalk a
lelke. Mária az elsőnek megváltott. és testi mennybevételével mintegy élővé

telezI rnínden megváltott embernek lelket és testet egyaránt boldogító jövőjét."




