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Augusztus 20-án, vasárnap, Szent István napján, az Actio Catholica Orszá
gos Elnökségének rendezésében két főpapi mise volt a Szent Jobb ereklye je
lenlétében a budapesti Szent István bazilikában. Az elsőt délelőtt 10 órakor
Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó mutatta be, míg a másodikat
délután 6 órakor Kovács Sándor szombathelyi megyespüspök. Mindkét misén
nagy számban jelentek meg a katolikus hívek, akiknek alkalmuk nyílt, hogy a
szent király kézereklyéje előtt is tisztelegjenek.

Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári megyéspüspök augusztus 8-án
ünnepelte püspökke szentelésének 40. évfordulóját. A jubileumi ünnepségen,
amely a székesfehérvári székesegyházban k~W;1ött, nagy számban vettek részt
a magyar püspöki kar tagjai és képviselte'..'L-e-hlagát az Államí Egy;házügyi Hi
vatal is. Shvoy Lajos megyespüspök délelőtt 10 órakor Kovács Vince, Breza
nóczy Pál, Ijjas József, Winkler József, Kisberk Imre, Endrey Mihály és Szabó
Imre püspökök társaságában koncelebrácíós szentmisét mutatott be. A mise
kezdete előtt Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök köszöntötte a 88 éves
jubiláns főpásztort, akinek érdemeit méltatta Dudás Míklós hajdúdorogi görög
szertartású püspök is a szentmise alatt mondott szentbeszédében. A koncelebrá
ciós mísén a hívek százai járultak szentáldozáshoz, majd a főpásztori áldás
után maga Shvoy püspök intonálta a Te Deumot. A mise után az egyházi ün
népségen megjelent ordináriusok, püspökök, dígnítáríusok, papok és meghívot
tak átvonultak a püspöki palotába, ahol elsőnek Miklós Imre az Allamí Egy
házügyi Hivatal elnökhelyettese köszöntötte az ünnepeltet. üdvözlő beszédében
többek között a következőket mondotta: "A keresztény tanítások és a marxis
ták erkölcsi normál egyaránt hirdetik az öregek tiszteletét és megbecsülését.
A különböző világnézetű becsületes emberek ebben is - oly sok más mellett
- egyetértenek és együtt munkálkodhatnak. Más világnézet, eltérő politikai
felfogás nem lehet akadálya annak, hogy tiszteljük egymást és tiszteletben
tartsuk egymás elveit. Engedje meg, püspök úr, hogy azok sorába kapcsolód
jak, akik a kimagasló jubileum alkalmából köszöntik." A jubiláns püspök vá
laszábanköszönetét fejezte ki az Egyházügyi Hivatal elnökhelyettesének jó
kívánságaíért, majd a főpásztor agapén látta vendégül a megjelenteket. Itt
Potyondy Imre székesfehérvári nagyprépost. püspöki helynök, az egyházmegye
papsága nevében, Kovács Sándor szombathelyi megvéspüspök pedig a püspöki
kar nevében mondott köszöntőt, majd Kovács Géza kanonok, kalocsai érseki
irodaigazgató olvasta fel a gyengélkedő Hamvas András kalocsai érsek meleg
hangú levelét. Shvoy püspök meghatottan mondott köszönetet az üdvözlésekért.

Shvoy Lajos megyéspüspök negyvenéves püspöki jubileumára ajándékul
építették fel az egyházmegye papságának és híveinek áldozatkészségébőla Bu
dapest déli határa mentén fekvő Csepel-Királyerdő új templomát. A Szeplő

telen Sziv tiszteletére szentelt templom, amelyet a nyolc éve működő kápolna
helyére emeltek, végre kielégítheti a királyerdei hívek igényeit. Az építésből

maguk a hívek is tevékenyen kivették részüket, Az új templom felszentelésére
augusztus 6-án került sor, a szentelési szertartást Shvoy Lajos székesfehérvári
megvéspüspök végezte. A szentelési szertartás után a püspök az egyházmegye
papságának képviselőivel koncelebrálta az első misét, magyar nyelven, mi köz
ben a templom énekkara Kodály Zoltán magyar miséjét adta elő.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó, augusztusi körlévelében
nyomatékosan felhívja egyházmegyéje papjainak figyelmet a templomi mű

értékek védelmére. Előírja a gondos leltár készítését templomok felszerelési
tárgyairól. Bármilyen, esetleg használaton kívül, vagy értéktelennek vélt temp
lomi berendezési és felszerelési tárgyát is, csak a püspök előzetes engedélyével
szabad értékesíteni. Bejelenti a főpásztor egy egyházmegyei múzeum létesíté
sét is.
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Schwarz-Eggenhofer Artúr, az esztergomi egyházmegye apostoli kormány
zója körlevélben fordult az egyházmegye k ántoraihoz. akik, mint írja, "nehéz
és felelősségteljes rnunkát vállaltak a n épnyelvű liturgia bevezetésénél". A
többfelől elhangzott aggodalmakkal szemben, a körlevél kifejti, hogy az új li
turgia semmiképpen sem teszi fölöslegessé sem a k ántorok, sem az egyházi
énekkarok munkáját.

Templomrestaurálások. A hívek és az Állami Műemlékvédelmi Felügyelő
ség áldozatkészségébőlhároméves munkával és 1,300 OOŰ forintos költséggel hoz
ták rendbe Nagybörzsöny község nagy műv észi becsű Árpád-kori templomát s
ugyanakkor tatarozták a község másik barokkori templomát is. - Nagyboldog
asszony napján áldották meg Csatka helyreállított 610 éves gótikus templo
mát. - Felújították a Balatonkörnyék egyik legnagyobb templomát Aszófőn.

Hatvanötéves papi jubileumát ünnepelte Preszellet Ferenc nyugalmazott
piarista tanár, a magyar piarista rend nesztora. Vasmiséjét a mosoni plébánia
templomban mutatta be.

"Mérnök." - Tökéletesen igaza van, hogy a szeretetről szóló cikkból, ame
lyet júliusi számunkban közöltünk, kimaradt a megbocsátás rnívoltának kifej
tése. A cikk azonban a hangsúlyt más rnozzanatra helyezte, ezért maradt el
a megbocsátás meghatározása. Hogy ezt pótoljuk - egy kiváló teológus nyo
mán - a megbocsátás lényeget röviden a következőkben foglaljuk össze: 1. A
megbocsátás jelenti a haragról, a gyűlölködő érzületről és a bosszúról való le
mondást, 2. tökéletesebb megvalósulása esetén az elégtétel-adás elengedését, 3.
a formális kibékülést, 4. legmagasabb fokon a bűnössel szemben való pozitív
jóindulatot (érzületben, sőt külső cselekedetekben). A keresztény erkölcs ér
telmében mindenki kötelezve van arra, hogyamegbocsátásra való készséget
magában ápolja, hogy adott esetben le tudja magában győzni a harag, a bosz
szúállás, az elégtétel követelésének magától feltörő indulatát. Ha az elszenve
dett sérelem a mindennapi élet megszakott keretein belül marad, a fegyelme
zett keresztény ember azonnal meg tud bocsátani, lelkében semmi rossz érzés
nem marad vissza. Súlyosabb esetekben egy bizonyos időre, esetleg belső lelki
küzdelemre van szükség, hogy lelki egyensúlyunk helyre álljon. De lehet olyan
eset is, amikor a sértés, a bántás olyan fokú, hogy annak elviselése már az em
beri teljesítő-képesség határán van, azaz .,ha tá r helyzet" áll elő. A keresztény
szeretetnek megbocsátást követelő parancsa ilyenkor is teljes mértékben kö
telező marad - de hogya sértett személy mikor, milyen lelki -k üzd elm ek után
és mílyen mértékben tud annak eleget tenni, az a lélek félelmes titka. A közbe
eső cselekedetekről ítéletet mondani pedig egyedül a .szívet és veséket vízs
gáló" Isten joga. Az ember csak egyet tehet: imádkoznia kell, hogy "ne vigy
minket a kisértésbe".

erdekIódó. - A hollandjai Noordwijkerhoutban megtartott európai püs
pölcí találkozón tizenkilenc európai ország 68 püspöke jelent meg. Az össze
jövetel célja azonban nem az volt, hogy afféle .,szuper püspökkari értekezletet"
hozzanak létre. Etchegaray, a francia püspöki kar titkára, aki az európai
püspökösszejövetel titkárságának vezetője is volt, két ízben is hangsúlyosan
kiemelte, hogy nem gondolnak egy ilyen nemzetek fölötti szuperstruktúrára.
Másrészt viszont éppen a zsinati határozatok végrehajtása során a püspökök
gyakran tapasztalták. mennyire kevés értesüléssei bírnak a más egyházme
gyék helyzetéről, az esetleges reformkísérletek sikeréről. A Noordwijkerhout
ban tartott szabad és kötetlen beszélgetés nagyon hasznosnak bizonyult és előre

láthatólag két év m úlva megismétlik.


