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Új katolikus kiadvány. A Szent István Társulatnál új kiadásban jelent meg
Czapik Gyula: Aldjuk az UTat című ima és énekeskönyve. Ára 18.- Ft. Meg
rendelhető a Szent István Társulatnál, Budapest, V. Károlyi Mihály u. 4-8.
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Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, a magyar püspökkari
konferencia titkára nyilatkozatot adott az Új Embernek a magyar püspöki kar
tavaszi értekezletének legérdekesebb határozatairól. Elmondotta, hogy az ér
tekezlet elfogadta az egyházmegyériként életre hivandó "papi szenátus" a con
silium presbyterale egységes szabályzatát. Feladata lesz ennek a testületnek,
hogya főpásztort az egyházmegye kormányzásában és az egyházmegyei ügyek
intézésében tanácsaival hathatósan támogassa. A tanács tagjainak kétharmadát
az egyházmegye papsága titkos szavazás útján választja, egyharmadát pedig a
főpásztor nevezi ki. - A püspökkari értekezlet pályázatot írt ki az új magyar
híttankönyvekre. Ezzel kapcsolatban elmondotta Brezanóczy püspök, hogy a
hittankönyv író k eddig iskolai osztályokban gondolkoztak. Ma és holnap azon
ban már a korosztályokhoz kell a hittankönyveket igazítani. A magyar püspöki
kar öt könyvre írt ki most pályázatot; az első azoknak a gyereikeknek szól, akik
még nem tudnak olvasni, az ötödik pedig már a felnőtteknek. - Elmondotta
nyilatkozatában a püspök, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal a püspöki kar
kérésére 1968-ra is biztosította a rendes és rendkívüli államsegély teljes össze
gét. Brezanóczy püspök annak a reményének adott kifejezést, hogy az ille
tékes állami tényezők a jövőben is megértéssel lesznek az egyházra nehezedő

súlyos anyagi terhek iránt. Hiszen bármilyen áldozatkészséget tanúsítanak is
a hívek, ez egymagában nem lenne elegendő az egyházi intézmények és épü
letek fenntartására.

A Hazafias Népfront április 17-19-ig tartotta negyedik kongresszusát,
amelynek elnökségében ott volt két katolikus püspök: Brezanóczy Pál egri
apostoli kormányzó és Ijjas József csanádi apostoli kormányzó. A kongresszu
son felszólal t Kádár János is, aki a Hazafias Népfront és általában a nemzet
előtt álló feladatokról szólva ezúttal is hangoztatta a materialisták és a hívők

együttműködésének szükségességét, Katolikus részről Brezanóczy Pál püspök
szólalt fel a kongresszuson. Beszédében a többek között ezeket mondotta: "Kö
zelről érint bennünket a kongresszusi állásfoglalás harmadik pontjában ránk
vonatkoztatott kijelentés, amely arról szól, hogya világnézeti különbségek el
lenére is lehetséges a nemzeti egység, ha a különböző világnézetet vallók a kö
zös nagy társadalmi és nemzeti célokat követik. Ezen alapszik hazánkban az
állam és az egyház közötti egyezség, a hívők és egyházi vezetők együttműkö

dése a népi nemzeti egység keretében." A Hazafias Népfront kongresszusa a
záró ülésen a katolikus egyház ordináriusai közül Hamvas András kalocsai
érseket Brezanóczy Pál püspököt és Ijjas József püspököt választotta be a Nép
front vezető testületébe.

Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházi elnökévé az elhunyt Shvoy
Lajos székesfehérvári megyespüspök helyébe Klempa Sándor veszprémi apos
toli kormányzót választotta meg a magyar püspöki kar.

A [erencesresui teljes tanácsa június 2-án tartja évi kongresszusát Rómában.
A tárgyalásokon tevékenyeri résztvesz KiTáry Ferenc Pacifik a magyar-szlav
rendtartomány tanácsosa is, mínt a rendi alkotmány egyik fejezetének szak
előadója.

A Pápai Magyar Intézet számára négytagú felügyelő bizottságet jelöltek ki,
amelynek feladata, hogy az intézet fegyelmi és anyagi kérdéseiben tanáccsal
szolgáljon, valamint az évi jelentést is hitelesítse. Ezt a feladatot az idén
Tomek Vince, a piarista rend nyugalmazott generálisa, Franz Wasner az Anima
Collegium rektora, P. Johannes Schasching, a Collegium Hungaricum-Germani
cum rektora és P. Sigmond Rajmund látták el.

Magyarnyelvű szentmisét rendszeresítettek az idei nagyböjt első vasárnap
jától kezdve a horvátországi Zágrábban. A magyar mise színhelye a Káptalan
dombon álló ferences templom.



Vigilia 1968 Máj u s
Ára 9. - Ft.

Bánk József püspök győri apostoli kormányzó áldotta meg a bősárkányi

templom lourdesi barlangját. Ugyancsak a püspök egy jelképes aktussal - va
koló kanállal megbontotta a székesegyház vakolatát - megkezdte Győr ősi

püspöki templomának restaurálását.

A "III. keresztyén béke világgyűlés" április első napjaiban zajlott le Prá
gában. Magyar katolikus részről megfigyelőként jelen voltak: Várkonyi Imre
prépost kanonok, a magyar Actio Catholica országos igazgatója, Semptey László
protonotárius kanonok, budapesti helynök, Rákosi Elek kanonok, Száva János
kanonok és Timkó Imre professzor, az Opus Pacis ügyvezető igazgató-helyet
tese. A küldöttség tolmácsolta Hamvas András kalocsai érseknek a béke világ
gyűléshez intézett nieleghangú üzenetét.

A magyar egyházi személyek betegbiztosításáról nyilatkozott az Új Ember
húsvéti számában Szántay István a magyar Actio Catholica országos főtitkára.

Elmondotta, hogya magyar betegsegélyezés államosítása után a magyar püs
pöki karral és személy szerint Czapik Gyula érsekkel való megállapodás alap
ján, az 1951. augusztus 2-án megjelent minisztertanácsi határozat a római és
görögszertartású egyházi személyeket, - plébánosokat, lelkészeket, segédlel
készeket, az egyházkormányzatban működő papi személyeket, teológiai taná
rokat és kispapokat - bevonta az állami társadalombiztosításba. Bevonta ezen
felül a római katolikus szertartású papok szüleit, háztartásukat vezető testvé
reit, a görög szertartású katolikus papok házastársait és gyermekeit is. Min
den egyházi személy tehát, aki állami fizetéskiegészítést kap, kongruája révén
automatikusan tagja a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnak. A tár
sadalombiztosításban részesülő papok és egyházi személyek ugyanazokat a szol
gáltatásokat kapják, mint az egyéb SzTK biztosítottak. Táppénzt nem kapnak
a kongruás papok, viszont betegségük idején nem is vonnak le kongruájukból
semmit. A hivatalos állami biztosításon kívül az AC elnöksége a Caritas In
ternationalis révén segítségére van a papoknak ritkább külföldi gyógyszerek
és gyógyászati segédeszközök beszerzésében. A papi balesetbiztosítást az 1967
augusztusában megalakult Római Katolikus Egyházi Biztosítási és Orisegélye
zési Csoport szolgálía.

Amerigo Tot a magyar születésű világhírű szobrászművész több évtizedes
távollét után meglátogatta szülőfaluját, Fehérvárcsurgót, A művészt a falu
plébánosa is üdvözölte és felkérte, hogy készítsen a helybeli katolikus templom
részére egy Krisztus szobrot. A protestáns családból származó művész igazi
ökumenikus szellemben fogadta el a megbízást és megígérte, hogy a Krisztus
szobor egy éven belül Fehérvárcsurgóra érkezik.

Mint a Magyar Kurir jelentése beszámolt róla, örvendetesen nagy volt az
idén is Magyarországon a húsvéti szertartások és az azokat megelőző trtduu
mok látogatottsága. Sok templomban kevésnek bizonyult a gyóntatók száma,
úgy, hogya gyónni kívánók hosszú sorokban kényszerültek várakozni. Magas
volt a szent áldozások száma is, főleg Virágvasárnap és Húsvét vasárnapján.
A szent áldozáshoz járulók sorát a legtöbb helyen az egyházközség világi elnö
kével az élén a képviselő testületi tagok nyitották meg. A Magyarországon szo
kásos feltámadási körmenetek is sok résztvevővel zajlottak le.

E számunk íróiról: Adrian F. Manning, holland vezető világi katolikus
személyiség a nijmegenl egyetem tanára. - Mikajel Satirjan örmény szovjet
Író. 1916-ban született és a második világháború idején tűnt fel novelláival. Ave
Maria című elbeszélése az örmény-szovjet próza 1960. évi reprezentatív gyűj

teményében orosz fordításban jelent meg..

Készpénzzel bérmentesítve a Bp. '72. sz. P08tahivatalnál.


