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ljjas József' kalocsai érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke október 31-én
interjút adott a Vatikáni Rádióban. Az érsek többek között ezeket mondotta:
Eletbc vágó feladatként jelentkezrk az egyházban, hogy Szent Peter utoua oiyan
együttműködésben gyakorolja Krisztustól vett egyházfői hatalmát a világ püspö
keivel, mint amilyen együttműködésben beléptek az emberiség életébe Szent
Péter főségével az apostolok. Az érsek kijelentette, hogy az apostol-utódok e fel
adatban rászorulnak a hívek imatámogatására. Ijjas érsek november 8-án tért
vissza a püspöki szinodusról. A Ferihegyi repülő.éren Mi/dós Imre és Ballo Ist
ván, az Altamí Egyházügyi Hivatal elnökhelyettesei. Semptey László budapesti
helynök, Várkonyi Imre, az Actio Catholica országos igazgatója, Völgyesi Mátyás,
az AEH főosztályvezetője, Fábián Árpád, a római Magyar Egyházi Intézet rek
tora, Kováts Géza érseki irodaígazgató, Szántay István, az AC országos főtitkára

és Nagygyörgy László érseki titkár fogadta.

Az egész magyar sajtó megemlékezett a 25 éve kivégzett mártirpapról,
Kálló Ferencről, Annak idején azért lett katonalelkész, hogy a szociális igazság
tevés eszméit a honvédek lelkébe plántátja. Kálló Ferenc ott állott a harmincas

évek sajtómozgalmaínak bölcsőjénél is. A Korunk Szava és a Vigilia későbbi szer
kesztői az ő honvédkórházbeli szolgálati lakásában jöttek össze lapalapítási tervez
getéseik megbeszélésére, míg végre 1931-ben megszületeti a Korunk Szava, majd
1935-ben a Vigilia.

SzenJtay András a Hittudományi Akadémia professzora, a Nemhivők Titkársá
gának magyarországi összekötő munkatársa, a nemhivőkkel folytatott párbeszéd
ről nyilatkozott.

- Nem a szemben álló tételeket, doktrinákat, hanem magukat az embereket
tartjuk szemünk előtt. Ezt kívánja VI. Pál pápa és az általa életre hívott Nem
hivők Titkársága, amidőn minden nemhivő emberrel' őszinte dialógust akar foly
tatni. Mindig az egész emberiséget kell a hit hirdetésénél és megvallásánál szem
előtt tartunk. E feladat azonban nem merülhet ki olykor fölösleges, máskor egye
nesen szeretetlenségről tanúskodó egyéni hitvitákban. Az egyház a Il. Vatikáni
Zsinat óta mind világosabban latja, hogy ma a közös, minden embert érintő

emberi célkitűzésekről kell elsősorban nyílt párbeszédet folytatnunk. Hivők és
nemhivők nem építhetnek maguknak a földön két külön világot. Eg:,ik "tábor"
sem vonulhat valamiféle önkényesen megteremtett rezervátumba, Mt a dialógus
során nem mondunk le meggyőződésünkről, de valljuk, hogy a "másikra", nem
hivőkre való ügyelés lelkileg-szellemileg minket is gazdagíthat. Amint ismeretes,
a Nemhivők Titkárságának hivatalos dokumentuma (1968. augusztus) a dialógus
nak három fajtáját különböztetí meg: 1. a személyes találkozások. kapcsolatok
nyomán születőt, 2. az elméleti és 3. a gyakorlati közös munkában végzett dialó
gust. Hazánkban az első és harmadik vonatkozásban már jelentős tapasztalatokat
szerezhettünk - mondotta Szennay András.

Az Országos Egyházművészeti és Műemlékvédelmi Tanács Cserháti József
pécsi rnegyéspüspök elnökletével Budapesten és Esztergomban tartotta őszi ankét
ját. Esztergár Pál mérnök a templom elektromos berendezésének műszakí köve
telményeíről, Lovász Imre a világítás esztétikai szempontjairól tartott előadást,

Kálmán István mérnök pedig a templom fűtési lehetőségeiről. A tanács tagjai föl
keresték a budavári Nagyboldogasszony templomot, ahol Zádor Míhály, a restau
rálás vezetője és Lantos Tibor, a világítás tervező-mérnőke ismertette a templom
Ielújításának menetét. Másnap az esztergomi Keresztény Múzeumban Meszlényi
Antal igazgató köszöntötte az ankét részvevőit, majd Farkas Attila múzeumi elő

adó kalauzolta őket. Mucsi András múzeológus és Varga Dezső fiJrestaurátor ve
tített képekkel kísért előadáson számolt be Báti mestor Szent Katalin képének
restaurálasi rnunkáiáról. A résztvevők útközben betértek Pilisszentlélekre. Anna
völzybánvára és Sárisápra, ahol Kákonyi Asztrik ismertette az általa kifestett és
újjárendezett templomokat. A tanulmányi utat a pilisvörösvári templomfűtés és
harangozó-berendezés megtekintése zárta.



l la
• • • 1970 j a II II á r

Ára 9. - Ft.

A Bécsben kiadott Mérleg címü, katolíkus, negyedévenként megjelenő magyar
nyelvű folyóiratra a Posta Központi Hírlapiroda küldföldi hírlapelőfizetési osztálya
(Budapest, VII., Lövölde tér 7.) elfogad előfizetéseket. Egy évi előfizetés Irányára
267,- forint.

VI. Pál pápa dr. Fábián Árpád lelkészt a római Pápai Magyar Egyházi Inté
zet igazgatójává nevezte ki. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a kinevezéshez elő

zetes hozzájárulását adta. Dr. Fábián Árpád, az elnöki Tanács helyettes elnöke,
Kxsházi Ödön előtt a Magyar Népköztársaság alkotmányára letette az esküt. Az
eskütételen jelen volt Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Prantner József
államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke és dr. Ijjas József kalocsai ér
sek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke.

Bejelentették, hogy még az idén elkészül két hittankönyv. A Magyar Püspöki
Kar Hittankönyv Bizottságának a budapesti Központi Szemináriumban tartott
együttes ülésén Udvardy József püspök, csanádi apostoli kormányzó, a bizottság
felelős vezetője köszöntötte a díjnyertes pályázókat, majd ismertette az eddig
végzett munkát. Merksz Elemér apostoli kormányzói helynök, a bizottság elnöke
értékelte a nyertes pályaműveket és tájékoztatott a kiadás terveiről. Csanád Béla
akadémiai magántanár a legközelebbi gyakorlati feladatokat ismertette. A szer
zők és a lektorok közölték. hogy még az idén két könyv nyomdára készen kerül
a bizottság asztalára.

Nyíregyházán, a három esperesi kerület papjai számára tartott rekollekción
Kovács Endre, az egri szerninárium lelki vezetője a liturgikus változások beveze
tésének gyakorlati problémáiról beszélt a jelenlevőknek. A rekollekció külföldi
vendége, Simon Bastian strassbourgi plébános, egyházmegyéje Caritas szerveze
tének igazgatóhelyettese, a neves munkás-püspök, Mgr. Ancel munkatársa is elő

adást tartott. Előadásának középpontjában a papi lelkiség, a pap mindennapos,
személyes tanúságtételének megújítása állott, amelyet Franciaországban aPrado
elnevezésű világi papi mozgalom szorgalmaz, A Prado papjai az evangéliumi
élethez való hűséget hirdetik paptársaiknak, az egyszerűséget és a józan lemon
dást.

- Minden munkánkban az emberekből indulunk ki, arra figyelve, mit várnak
tőlünk, papoktól. Szolgálatunk hídépítés Isten és az emberek között, mert mind
két világhoz kapcsolódunk: Istenhez is és a földihez is - mondotta Bastian atya.

Forster Gyula rádói plébános - Imrik László soproni mérnök újítása alap
ján - sikerrel víztelenítette a veszprémi egyházmegye egyik legnedvesebb templo
mát. Az eljárás lényegéről Forster Gyula beszámolt az Új Ember munkatársának:
- Az elektroozmózis elve alapján, ha folyadék-részecskék mozognak a falban,
akkor elektromos feszültség keletkezik. Ezt megfelelő ellenfeszültséggel kiegyeri
Iítjük. így meggátolhatjuk. hogy újabb víz szívódjon fel a falakba. A szükséges
<iramot a hálózatból vesszük. Havonta 3-4 forintba kerül. Az Imrik-újítás egyetlen
hibája az volt, hogy a bevakolt vasvezetékek hamar tönkrementek. Forster Gyula
az elektródákat összekötő vasvezetéket nem vakolta be, hanem nyitott légcsator
nába helyezte, és rozsdarnentesítő festékkel bevonta. Már ezzel a módosítással
készült a zalaegerszegi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a soproni Gyermek
Szívszanatórium víztelemtése is.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


