
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

~lihelics Vid halála alkalmával sok olvasónk keresett tel bennünket levelével. A
résztvevő sorokért ezúton mondunk mindenkinek köszönetet.

Római katolikus érsekek és püspökök kinevezése.
Lapunk februári számának lezárása után kaptuk az alábbi 'kö2J1eményt: VI.

Pál pápa - korukra és egészségi állapotukra való tekintettel - hozzájárult dr.
Hamvas András kalocsai érsek, dr. Kovács Vince püspök, váci apostoli. kormányzó,
dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomí apostoli kormányzó nyugalomba vonulása
hoz, és ezzel egyidejűleg elfogadta Legányi Norbert pannonhalmi főapát lemondását.

A pápa dr. ljjas József püspök csanádi apostoli kormányzót kalocsai érsekké, dr.
Brezanóczy Pál püspök egri apostoli kormányzot egri érsekké, dr. Bánk József püs
pök győri apostoli korrnányzót váci megyéspüspökké, dr.. Cserháti József püspök
pécsi apostoli adrnimisztrátort pécsi megyéspüspökké, továbbá dr.. Szabó Imre püs
pököt esztergomi apostolé kormányzóvá, Kisberk Imre püspököt székesfehérvári apos
toli kormányzóvá, dr. Kacziba József plébánost püspökké és győri apostoli kormány
zóvá, dr. Zemplén György budapesti központi szemináríumí rektort esztergomi segéd
püspökké, dr. Vajda József esztergomi szemináriumi relotort pedig váci segédpűs-

pőkké nevezte ki. _ _ .
A felszenteüésekhez, illetve kinevezésekhez a népköztársaság elnöki tanácsa as

UJ57. évi 22. számú törvényerejű rendelet alapján előzetesen hozzátárult. Az újon
nan Mnevezetit Ilmrtolikus főpapok január 23-án tették le az esküt a Magyar Népköz
társaságra és annak alkotmánvára Losonczi Pál a Népköztársaság Elnöki Tanácsárrak
elnöke előtt. Az eskütét-elen jelen volt Cseterki Lajos az Elnöki Tanács titkára, dr.
Horváth Richárd az Elnökí Tanács tagja, Prasitner József államtitkár, az Allami
Egyházűgyi Hivatal elnöke és Miklós Imre laz Afiami Egyházügyi Hivatal elnökhe-
Ivettese is. _

A magyar katoIJ;kus egyházi élet e kiemelkedő eseményének máltatására legkö
zelebbi számunkban visszatérünk.

A magyar. katolikus püspöki kar újévi szózattal fordult a hívekhez, amelyben
a többek közöbt ezeket írja: "Isten iránti hálával tekintünk vissza új évünk küsző
bén a letűnt esztendőre és így vesszük számba a míndnyájunk által élvezett ,közös
javainIkat ... Újéyi vértezeeben fordulunk sajátos ügyeirikben híveinkhez és irányít
juk köszöntésünket. [ókívánaitadrikat minden magyar testvérünikhöz." A pésztorlevél
három gondolat köré csoportosteja mondandóját, Az első így hangzik: "Mi a vilá
gosság szolgáí vagyunk és rnírrt ,iJlyeneknek, ünnepi _~lada:tunlk, hogy Isten kegyel
mével új és több fényt VÚJgyiink bele egyházunk életébe az új esztendőben." A kör
levél itt hangoztetja, hogy a püspökök hitünk fényEméi és a Szentatya tanítását
igénybe véve mutafnak rá emberi létünk magasztos voltára. Az emberi élet nagy
kérdései különösen a családban jel€'ll1JIreznek. A család a bölcsője az új életeknek és
általuk a családia fenntartóia a népek, az egyház és az egész világ jövendőjének.
A csalá~di életközösség megszentelt volta olyan komoly tényező, hogy a püspökök
külön is szólní kívánnaik majd erről.

Majd 'arra hívják fel a püspökök a hívek figyelmét, hogy ők alkotjáik az egy
házait. "Mi, Istentől rendelt főpásztoraitok és papjaitok - mondía szószerínt a kör
levél - nem tekintjük magunikat az egyház kíváltságosaínak." A főpásztori és papi
tiszt lényege a hívek szoígálata, Érezze tehát mindenki magáénak az egyház ügyét és
ugyanálven szolgálat szellemében végezze egyházi jellegű kötelességeit.

A körlevél második részében arról emlékeZJ.ik meg a pásztorlevél, hogy az egy
ház az újév ünnepét a világbéke napjává avatta. Ennelk megfelelően a magyar ka
tolikusoknak ís úgy kell ikezdeniök az uj évet, hogy keresik a rneleg kézfogást és
mindirukább erősödő együvé tartozást és összefogást mínden magyar testvérükkel és
minden jóakaraM emberrel. Az annyira áh1tott vílágbéke legádázabb kerék
kötője a mimden szírrten lelepleződő önzés. Nincs és nem lehet békességünk, ha nem
tartunk egyenjogúnak mínden embert, ha lekicsímyeljük embertestvérünket. ha bár
kit kirekesztünk a rrrindenkft megíllető [avakból. _A béke újévi hangsúlyozásában
benne foglaltamik a. !léke legvészesebb rombolój1!TIIalk, a háborúnak ismételt elítélése
is. Nem ülhetünk méltó, mÓ9-9'D újévet és vi:l~gbélre napot, ha nem kárhoetatjuk a
Ieghatározottabban a dúló háJborÚlkat. EZJért híveinikikel és minden hazánkfiával to-
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vábbra is azon küzdünk, hogy Uljön el a fegyverek zaja Vietnam mérhetetlen szen
vedésekkel átitatotJt földjén, szűnjön meg a testvérharc Nigériában. A mi új év ün k
nem lehet békés, ha nem lesz gondunk arra, hogy szűnjenek meg a háborús feszült
ségek Közel-keleten és másutt,

A ikörlevél harmadik része azt a gondolatot fejtegeti, hogy "a szép, békés és
boldog jövőt leginkább ott építhetjük, ahol élünk és dolgozunk, vagyis szer étett
hazánkban, drága népünk körében és k özöss égében." A magyar püspök ök újévi
óhajtása is az, hogy forrjon össze példás testvéri egységben és összefogásban a ma
gyar dolgozó nép, amikor hív a haza, Újév napján a püspökök a köszönetnek is
hangot kívánnak adni. Ezt írják: "Allamunk, híven alkotmányunkhoz és a szabadság
eszmélhez. az idei költségvetésébe is belevette az egyházak és vallási k özöss égek
anyagi támogatását. Mi ebben a gesztusban híveink munkáiának megbecsülését és
vallásos igényeinek elismerését látjuk. Ezért híveinkkel együtt mondunk köszönetet
a gondoskodásért államunk vezetőinek és ígérjük, hogy a magunk részéről a ténvek
és további közös javunkat szolgál ó tettek beszédével fogunk m éltó módon válaszolni.
Csak úgy tuduruk híveinkkel és minden hazánkfiával úiévcln í, hogy v elük ünnepel
jük meg eddigi eredményeinket és velük együtt veszünk továbbra is részt szocia
lista gazdasági célíkitűzéseink merrval ósításában. Közben zavartalanul tápláljuk azon
reménvünket, hogy akadálytalanul teljesíthetjük Istentől nyert pásztori és hivő k ül
detésünket."

Templomok megáldása: Orosházán Ijjas J ózsef püspök december 15-én áldotta
meg a hívek adom ányai ból kifestett templomot. A szentrnise vé gén a püspök áldá s
ban részesítette a jubíl úló házastársakat. - Kerecsenden ugvanezen a napon szen
telte fel a község újjáépüIt templomát Mészáros Lajos egri prépostkanonok. iroda
igazgató. - Demjén temploma is kívül-belül megújult. Brezan áczu Pál püspök, egri
apostoli kormányzó nemcsak a sz ép templomot áldotta meg, h anem külőn a kis
gyermekeket is. - Ugyancsak Brezanóczy püspök áldotta meg Dédestapolcsány 160 éves
újonnan kifestett és ú j világítással fölszerelt templomát. - Kéleshalorn helvre állí 
tett pl ébániatemplomát Horváth Alajos kalocsai nagyprépost, érseki helynök áld ot ta
meg.

"Az igaz is hétszer," - A jeligét folytatva: "esik el naponta". Ezt a közkeletű
s eléggé népszerű mondást ebben a formában és a rendszerint hozzáfűzött célzattal
sehol sem találjuk a szeritírásban. Forrása kétségkívül a Pélüabeszédek: Könyve: "Ne
ólálkodj ál, te istentelen, az igaznak ha jléka k ör ül és fel ne dúld nyugv óhelyet! Mert
essék el bár hétszer az iga z, mégis felkel, a gonoszok ellenben elbuknak a ba jban"
(25, 15-16) . Nyilvánvaló, hogy azt az elesést és elbukást, amiről itt szó van, nem
vonatkoztathat juk csupán erkölcsi v étségekre. sokkal inkább azokra a bajokra és
szerenesétlens égekre kell vonatkoztatnunk, amelyek bennünket érhetnek. Feltehető,

hogy az "igaz" ember, akire itt a szent szerző utal. vagyis az Istenben hivő és b ízó
ember az ismétlődő vétkektól is újból és újból szabadulni fog, az idézett sz öveg he
lyes értelmét azonban m égis akként kell felfognunk, hogy azt az embert, aki hisz és
bízik Istenben, az élet mindannyí megpróbáltatása sem zúzza össze, mert mindig
lesz ereje ahhoz, hogy Isten segítő kegyelmével fölébük emelkedjék. Ne feledjük
továbbá. hogy az a bizonyos .Jstenteten" itt valójában közönséges tolvaj, betörő vagy
rabló. Ot akarja elriasztani a szent szerző azzal a megállapításával, hogy végül is
nem az istenfélőnek fog ártani, hanem ő maga rohan a vesztébe. Felhívhatjuk még
arra is a figyelmet, hogya "naponta" kitétel egyáltalán nem szerepel az idézett
szövegben. Valószínű, hogya k öz épkorban valamelyik bűnbánat-hirdető toldotta
hozzá, aki előtt a Lukács-evangéliumnak ez a helye (17, 4) lebegett: "Ha testvéred
hétszer vétkezik is naponta ellened és h étszer fordul hozzád aZ7.aI, hogy bánja, bo
csáss meg neki!"

Készpénzzel bérmentcsítve

a Bp. '72. sz. postahivatalnál.


