
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk,
csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek, vagy átdolgozhatóknak találjuk. Kézira
tokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A Magyar Köuönyben a kormány hivatalos lapjában jelent meg az alábbi köz
lemény:

"A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 1026/1968. (XII. ll.) szárnú
határozata a magyarországi egyházaknak nyújtandó államsegélyek folyósításáról.

1.. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya magyarországi egyházak
és vallásfelekezetek kérelmére, figyelemmel az állam, valamint az egyházak és val
lasfelekezetek között az 1948-ban és 1950-ben kötött egyezmények és megállapo
dások alapján kialakult megfelelő kapcsolatokra, elhatározza, hogy az egyházak és
a vallásfelekezetek részére a jövőben is biztosítja az 1968. december 31-én lejáró
személyi és dologi államsegélyeket.

2. A személyí és dologi államsegélyeket 1974. december 31-ig évente az 1968.
évben jutrtatott összegnek megfelelő mértékben kell folyósítani.

Az államsegély összegét az állami költségvetésben kell biztosítaní.

3. Ez a határozat 1969. január l-én lép hatályba, végrehajtásáról a pénzügymi
niszter az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével egyetértésben gondoskodik. Fock
Jenő sk. a Magyar Forradalmí Munkás-Paraszt kormány elnöke."

A magyar püspöki kar december 4-én tartotta évzáró konferenciáját, amelyen
a betegsége miatt távollevő Hamvas András kalocsai érsek helyett a rangidős Dudás
Míklós hajdudorogi megvéspüspök elnökölt. A konferencia résztvevői egyhangúlag
elhatározták, hogy a magyar püspöki kar felirattal fordul a Szeritatyához. Dudás
püspök részletesen ismertette a konferenciával Prantner József államtitkárnak, az
Allami Egyházügyi Hivatal elnökének a püspöki karhoz intézett válaszíratát, amely
ben laz államsegély meghosszabbításáról értesíti a magyar püspöki kart. A tanács
kozás résztvevői. elhatározták, hogy magyar nyelven kiadják VI. Pál pápa Huma
nae Vito'!című enoíkl.íkáját és az instrukciókat közölni fogják a lelkészkedő papság
gal. A folyó ügyek megtárgyalása után Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kor
mányzó számolt be a Szeritatya által meghirdetett ,világbéke nap" (1969. január 1.)
előkészületeiről. Részleteselőterjesztéséta püspöki kar egyhangúlag tudomásul vet
te.

Az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága december 3
án ünnepélyes gyűlést tartott Budapesten. Az elnöki tisztet a betegsége miatt aka
dályozott Hamvas András kalocsai érsek felkérésére Brezan6czy Pál püspök, egri
apostoli kormányzó töltötte be. A gyűlésen a magyar püspöki kar több tagja és az
egyházi közélet több kiemelkedő személyísége jelent meg. Ott volt a gyűlésen

P1'antner József államtitkár, az Állami Egyházügvl Hivatal elnöke is. Brezanóczy
püspök bevezetője után Bereszt6czy Miklós főtitkár mondotta el ünnepi referátu
mát, amelyben megemlékezett az állam és az egyház megegyezésének két évtize
déről, majd annak a reményének adott kifejezést, hogy az elkövetkezendő időkben

a ma még nyitott kérdések is kölcsönös tárgyalások útján és a fejlődő jóviszony
szellemében megoldódnak. Ezután Erdei Ferenc a Hazafias Népfront főtitkára szó
lalt fel elemezve az állam és az egyház közötti együttműködés vonásait. Döntő ezek
ben a szociális ember morális elkötelezettsége. Cserháti József püspök, pécsi apos
toli kormányzó a dialógus jelentőségét hangoztatta és kifejtette. hogya katolücus
egyház nyíltan vallja a szecialista állam humanista céljait, bár sajátos eszközeivel,
de a népet akarja szolgálni, és előmozdítani hazájának fölemelkedését, valamint a
világ békéjét. Több felszólalás után Brezanóczy Pál püspök rekesztette be a gyű

lést. Ugyanaz nap délután Prantner József államtitkár, az Állami Egyházügyi Híva
tal elnöke az állam és egyház közötti egyezmény megkötésének 20. évfordulója



Vigilia 1969 J a II II á r
Ára 9. - Ft.

alkalmából hivatalában fogadást adott a magyarországi egyházi vezetők tisztele
tére.

Zemplén Gytirgyöt a pápai magyar intézet távozó rektorát VI. Pál pápa no
vember 20-án kihallgatáson fogadta. A professzor, aki a budapesti Központi Sze
mínáríum rektora lett, tisztelgő Iátogatáson jelent meg Garrone bíborosnál is.

A római magyar pápai intézet ösztöndíjasai különféle pápai egyetemeken kezd
ték meg, illetve folytatják tanulmányaikat. Magyar hallgatója van a Gregort
ananának, a Szent Anzelm egyetemnek, az Academia Alfonsiananak, az Institutum
Orientalenak és a lateráni egyetemnek. Az újonnan érkezett ösztöndijasok a Dan
te intézetben kezdték meg az olasz nyelv tanulását.

Szent Cecilia ünnepét, amely hagyományosan az egyházi zene ünnepe, ország
szerte jelentős hangversenyekkel. zenei bemutatókkal ünnepelte meg a magyar egy
házzenei mozgalorn. A budapesti Bazilikában a Magyar Cecilia Egyesület szokásos
évi közös éneklését rendezte meg Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó
főpapi míséíével kapcsolatban.

Mint a papi szolgálat kiváló példamutató;áról emlékezik meg az Új Ember
Novák Vilmos nagyatádi káplánról, aki életének 60. évében lelkipásztori munká
jának végzése közben halt meg. Bár többször felkinálták neki, nem vállalt plé
bániát, élete végéig megmaradt káplán nak. hogy legközvetlenebbül szentelhesse
magát a hívek lelki szolgálatának.

trdekes ásatások folynak az egykori pécsi püspökvár feltárására. A feltárási
munkálatok megkönnyítésére Cserháti József püspök, pécsi apostoli kormányzó át
adta a városnak az egyik püspöki kertrészletet. A munkálatok során eddig feltár
tak egy a XIII. századból származó fedett folyosót.

Kecskeméten a piarista gimnázium növendékei Magyarországon első ízben be
mutatták Paul Claudel Kolumbusz Kristóf könyve című mísztérturndrámáiát, Clau
del drámai művei közül eddig Magyarországon csak a Johanna a máglyán című

oratórium került előadásra.

Új katolikus kiadványok: A Szent István Társulat kiadásában jelent meg Le
Iovtes Lipót: Szent Tamás breviárium (ára 44.-Ft), továbbá a II. vatikáni zsinat
,.határozata a keleti katolíkus egyházakról" (ez utóbbit csak az egyházmegyei 'köz
pontok árusitják).

I\:észpépzzel bérmentesitve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.
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