
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A magyar püspöki kar közös főpásztori szózattal fordult a papsághoz;
amelyben ismerteti az "Instructio de musica in sacra liturgia" szövegét, a li
turgíkus rendelkezéseket.

Bre~anóczy .l;'ál PÜ§P(:>k, egrijapostoli ~o:rmá~zót,aki a magyar .katolíkus
~üspöki kar <képviseletében v.ett részt az első. püspöki színoduson, VI. P41 pá
pa kihallgatáson fogadta. Brezanóczy püspök, valamint a Iaikusok kongresszusa
alkalmával ugyancsak Rómában tartózkodó Ijjas József püspök, csanádi apos
toli kormányzó tiszteletére. a Pápai Magyar Intézet, rektora október 21.,én
ebédet adott. Az ebéden jelen volt: Agostino Casaroli érsek, a rendkivüli ügyek
kongregációjának titkára, Néaseu Eduárd püspök, nyitrai apostoli kormányzó,
Tomek Vince, a piarista' rend volt generálisa, Sieghard Kleiner, a ciszterci-ta
rend generálisa, Roger' Etchegaray prelátus, a francia. püspöki -konferencía
titkára, Luigi. Bongianino és Giovanni Cheli államtitkársági tanácsosok, Fran
cesco Marchisano, a szemínáríumok kongregációjának, Dalos Patrik, a Con
cilium de Laicis (Laikus Tanács) tudományos munkatársai.

Rómában. összeült a kánonjogi kódex reformját előkészítő zsinat utáni bi
zottság, A tárgyalásokon a.. magyar püspökd kar r-észéről Bánk József püspök,
győri apostoli kormányzó vesz részt.

A londoni "Victoria and Albert" múzeumban nagysikeru kiállítást rendez:"
tek a középkori magyar művészet legszebb alkotásaiból. A kiállítás' anyagának
javát az esztergomi Keresztény Múzeum és az esztergomi főszékesegyházi

kincstár bocsátotta rendelkezésre.

Hubert Beuve-Méry, a párizsi Le Mande igazgató főszerkesztőjenéhány na
pot Budapesten töltött, ahol fogadta őt Kádár János a párt első titkára. Beuve-·
Méry' előadást tartott a budapesti Tudományegyetemen, ellátogatott az eszter
gomi Keresztény Múzeumba, majd felkereste az Új Ember és a Vigilia szer
kesztőségét is, ahol Mi1íelics Viddel és Saád Bélával foytatott közel kétórás
kollegiális eszmecserét.

A vatikáni rádióban SzaM Ferenc .foglalkozott külön előadásban Saád
Béla: A zsinat budapesti szemmel című könyvével, helyenként elismerően,
helyenként bírálva és vítatkozva.v A vatikáni rádió előadója ebből az alkalom
ból szólt amarxisták és katolikusok közötti párbeszédről is. Előadását ezekkel
a szavakkal zárta: "Segíthetjük egymást, hiszen közös célunk a magyar nép,
a magyar egyház szolgálata, Ez az írás sem akart kizárólagos bírálat lenni,
hanem kísérlet a párbeszédre,"

A székesfehérvári bazilikában az egyik legutóbbi vasárnap esti szentrnísén
a Siófoki énekkar jazzmisét mutatott be. A mísezenei anyagát ·Léber Miklós
szentbalázsi káplán, az énekkar vezetője állította össze néger spírituálékból,
A gitárokkal és ütőhangszerekkel kísért zene nagy tetszést aratott különösen
az ifjúság körében.

Templomrestaurálásnk, Prügyön október .Iő-én áldották meg a templom új
oltárát, amelynél a templom búcsúja alkalmábólösszegyült környékbeli pap.
!'iM koncelebrációs misét mutatott be. - Bánk József püspök, győri apostoli
kormányzó áldotta, meg Várbalog felújított templomát és ugyanakkor megszen
telte a templom új harangját. A szertartást követő szentmise alatt 100" gyer
mek vette fel a bérmálás szentségét. - Horváth Alajos nagyprépost. érseki
helynök áldotta meg Hercegszántó restaurált templomát. - Október 15-én ál
dotta meg Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári megvéspüspök az
urhídaí templomot, - A szobi egyházközség ünnepélyes keretek között fogott
hozzá 200 éves templomának teljes. restaurálásához. A munkálatok jelképes
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elkezdése a templomtorony aranyozott keresztjének elhelyezése volt - Klempa
Sándor veszprémi apostoli kormányzó áldotta meg a toponári templom újjá
épitett orgonáját - űnnepélyes keretek között szentelték meg Szák plébánia
templomának új harangját. A szertartáson lelkészükkel az élen a falu evan
gélikus hívei is nagy számban vettek részt . - November 12-én áldotta meg
Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó a keszthelyi volt karmelita
templom újonnan készült Nagy Szent Teréz oltárát.

,,Felebal'áti szeretet" - Júliusi számunk ,,A kis út" című rovatához, vala
mint azt kiegészítő szeptemberi szerkesztőí üzenetilnkhöz kapcsolódva azt a
kérdést veti fel olvasónk, vajon a felebaráti szeretet szószerinti értelmezése,
amely minden embertársunk iránt ugyanazt a szeretetet követeli meg, nem
tesz-e igazságtalan egyenlőségjelet az emberek közé. Hiszen tapasztalatből

tudjuk, hogy vannak emberek, akik a többinéf jobban rászorulnak szeréte
tünkre, önzetlen segítőkészségünkre. Vajon a felebaráti 'szerete t /parancsa nem
teszi-e a különböző és megannyi egyéniséggel rendelkező embereket egyetlen
tömegge, amikor is személyes kapcsolatról, tehát igazi szeretetről már nehéz
beszélni. Olvasónk problémájával kapcsolatban a felebaráti szeretet teoló
glájához kell fordulnunk. Eszerint a kérdés az, mi az, amiben, mint emberek,
míndny ájan egyforma értékűek vagyunk és semmiben sem különbözünk egy:
mástól. Ez az egyenértékűség abban nyilvánul meg, hogy lsten felől néz
ve minden ember bűnös és szüks ége van a kegyelemre. Mint emberek, nagyon
küiönbözhetünk egymástól a kegyelem előtt azonban valamennyien csupaszon
és nélk ülözőként állunk. Akárcsak az újszülött gyermek, Ebben a vonatk()
zásban senki sem előzi meg a másikat és mindenki csak segíthet a másiknak.
l!:ppen a karácsony ünnepkörébe illik bele az a szép gondolat, hogy voltakép-
pen Isten közeledése az emberekhez teszi őket mind egyenlővé. Ez a közele
dés akkor vált a legnagyobb fokúvá, amikor Isten emberré lett. A megtestesü
lés nem olyan esemény, ami csupán Isten és az istenanya között játszódott
le. Elhangzott már olyan nézet is , amely szerínt Istennek ,,szüksége" volt a
testre, hogy azt áldozatul adhassa az emberekért és ezért hozta létre ezt a
testet a Szentlélek erejével a Szűzanya testében. További jelentósége azonban
nem lenne a megtestesülésnek. Ez azonban nagyonis szűkkeblű szemlélet len
ne, ami semmiképp sem felelne meg Isten tágasságának, és túl jogászi, sem
hogy eleget tehessen Isten szeretetének. A megtestesülés széleskörű és min
dent átfogó esemény. Hatott már a világ teremtésénél ls, mert Isten nem
akármilyen világot teremtett, hanem olyat, amelyhez ó is hozzá akart tar
tozní, Az olyan világ, amellyel Isten személyesen egyesülni kivánt, merőben

különbözik az olyantól, ámelyet Isten csupán létre hív és teremtő erejével
fenntart. A mi világunk istenközelI vi lág. persze kézenfekvő az ellenvetés,
hogy az IstenközelI világnak másképp kellene festenIe. Erre csak azt válaszol
hatjuk, hogy valójában nem tudjuk hogyan fest a világ. Még csak azt sem
tudjuk, mi a helyzet az egyes emberekkel. A kezdet és a beteljesülés között
tágas tér terül -el. Kezdeti világban "é lü nk, amelynek a végére még csak kö
vetkeztetni' sem tudünk. Mert a beteljesült világ nem -k övetkez ík szükségkép
pen a befeiezetieDból. hanem Isten szabad adományaként nyerjük majd el.:
..fme újjáalkotokmindent" (Jel. 21, 5). Az Istenországát nem tudjuk elképzelnI,
mert rn índ íg csak evilági képekhez vazvunk kénytelenek folyamodni. A föld
és az ég Pedig elmúlnak és velük együtt elmúlnak hozzájuk kaocsolódó ké
peink is. Isten közeisege akkor majd az örömben és a beteljesülésben mutat
kozik meg. Most rnéa a rossz és a bún elleni küzdelem Idejét éljUk, de az em
beriség a bűn ellenére ls Isten közelében van, ml több. éooen bűnei révén.
hlszen a n~'IZtm megkeresi az elveszett juhot és btínet ellenére sem hazvia el.
Isten minden ember mellett ott sn és voltaképpen ez a jelenléte tesz.! egyen
16vé az embereket. Krisztus ~7.i"et~1 Isten el!V lett kÖ7.ÜliIr>k. s ezután már
egyetlen emberre sem tekinthetünk !lgy, mlnt akinek nincs · k~· Istenhes;


