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M. János Kádár, premier secrétaíre du Comité Central du Parti Socialiste

Ouvrier Hongroís a fait au eorrespondant de l'UNITA une déclaratíon qui fut
communíquée simultanément en Italie et en Hongrie. Le [ournalíste italienavait
demandé entre autres si la célebre devise: "Celui qui n'est pas contré nous est
avee nous" étaít eneore en vigueur aujourd'hui, "Il est tout fl fait clair que les
communistes ne peuvont pas eontsruire tout seuls le socialisme, qui n'est
réalisable qu'avee la participation du peuple tout entier. C'est pourquoi, dans la
Republtque Populaire Hongroíse, nous efforeens continuellemené de faire cont
ribuer toutes le honnétes gens, toutes les rorces eréatrices du peuple et de la
nation il l'édifieation de la sociétét socialiste, de sorte que cette eontsruetion
devienne une cause nationale. Nous aspirons fl ce que ceux qui sant hors du
parti estiment les communistes d'apres le travaít aeompli en faveur de la siciété
et li ce qu' ils entendent leur appel. En rnérne temps, nous déclarons que sans
distinction de parti, de conception, d'orgine au de profession, tous eeux qui parti
cipent il la construction du socialisme [ouissent des mérnes droíts et de la mérne
estirne" - a dit M. János Kádár.

M. Józse! Prantner, secrétaire d'État, président de l'Offiee National des
Affaires du Culte, a fait une vísite a l'ordre des piaristes. A eette occasion, il s'est
entretenu amícalement avee le provinclal István Albert, les dirtgeants et les
rnembres de I'ordre sur les questions actuelles de la politique écclésiastique.

Dans sa proclamation du Nouvel An, le Corps Épiscopal Honrois s'est adressé
aux fideles en ces termes: "Ily y a deux ans, le 15 décembre 1967, notre Sairit
Pere nous a adressé a taus un message nous faisant savoir que, désormais, le
premier [our de chaque année seraít célébré comme le [our de la paíx, De cette
paix, dant le marique dans certaines parties du monde est si arnerement ressenti
par nous tous, de cette paix, dont la réalisation exíge tant d'efforts, mais apporte
aussi tant de bénédictions. De eette paíx, si ardemment désirée dans de si
nornbreuses parttes du monde, Seigneur! donne nous la paix et conserve la nous
pour notre salut a maus tous l" ont dit les évéques horigroís.

KÖZLÉSEK ÉS VÁLASZOK
Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára az UNITA tudó

sítójának adott nyilatkozatot, melyet egyidejűleg hoztak nyilvánosságra Olasz
országban és Magyarországon. Az olasz újságíró érdeklődött az iránt is, hogy érvé
nyes-e még ma a hiressé vált jelszó, hogy "aki nincs ellenünk, az velünk van."
"Teljesen világos, hogy a szocializmust a kommunisták egyedül nem építhetik
fel, az csak az egész nép közös műveként jöhet létre. Éppen ezért mi a Ma
gyar Népköztársaságban következetesen arra törekszünk, hogy mánden tisztessé
ges embert, a nép, a nemzet minden alkotóerejét bevonjuk a szociallsta társada
lom építésébe, s így a szocialista társadalom teljes felépítése nemzeti üggyé váljon.
Arra törekszünk, hogy a párton kívüliek a kommunistákat a társadalom érdekében
végzett munkájuk alapján becsüljék, és hívó szavukat kövessék. Ugyanakkor hír
detjük, hogy pártállásra. világnézetre, szárrnazásra, foglalkozásra való tekin
tet nélkül azonos jog és megbecsülés illet meg mindenkit, aki részt vesz és
helytáll a szocialista építőmunkában" - mondotta Kádár János.

Prantner József államtitkár, az Aliamí Egyházügyi Hivatal elnöke látogatást
lett a piarista rendnél. A látogatás alkalmából időszerű egyházpolitikai kérdések
ről folytatott szfvélyes és közverlen eszmecserét Albert István tartományfőnökkel.

a rend vezetőivel és a rendtagokkal.
A Magyar Püspöki Kar újévi szózatban fordult a hívekhez: "Szentatyánk két

esztendeje, 1967. december 15-én üzenetet adott mindnyájunknak, hogy minden
esztendő első napját, mint a béke napját köszöntsük. Azt a békét, amelynek
hiánya a világ egyes részein oly keserves mindnváiunk részére. Azt a békét,
amelynek megvalósulása annyi erőfeszítést kíván, de oly sok áldással is jár. Azt
a békét, amely után a világ sok táján annyian sóvárognak. Adj, Uram békét nap
jainkban és tarsd meg ezt a békét mindnyájunk üdvére!" - hangsúlyozták a
magyar püspökök.
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A remény jegyében tartotta meg a bécsi Ielkípásztorí intézet szokásos kará
csonyi konferenciáját 1969. december 29-31-én.-A megnyitó istentiszteletet I. Wag
ner segédpüspök pontifikálta és rövid beszédet is mondott a sk6t bencések temp
lomában. A konferencia a bécsi egyetem auditorium maximumában tartotta ülé
seít. A megnyitó ülésen a megjelenteket P. Zeirunger üdvözölte. Jelen voltak az
osztrák püspöki kar tagjai, Rossi pápai nuncius, Melkizedek orosz ortodox püspök
és az osztráken kívül a német, svájci, jugoszlávlaí, magyar, lengyel pt; cseh
küldöttségek. Magyar részről Nyíri Tamás és Paskai László teológiai akadémíaí
professzorok és a lelkipásztorkod6 papság részéről Faith István, Szabo Géza,
Tomka Ferenc és Vitányi György vettek részt a konferencián, amelynek témája
így szólt: "Mindenki reménysége".

Lombos Ferenc, a Győr-Sopron Megyei Tanács vb-elnöke udvariassági viszont
látogatást tett a bencés rend kormányzó perjelénél, Monsberger Ulriknál Pannon
halmán. A talalkozón a községet és a bencés rendet kölcsönösen érintő témákról
is tárgyaltak.

A hajdúdorogi görög szertartású kJatolikus egyházmegye [oghatóságát Magyar
ország középső és nyugati vidékeire kiterjesztette VI. Pál pápa 1968-as dekrétuma.
Dudás Miklós hajdúdorogi megvéspüspök az egyházmegvén kívül élő hívek gon
dozásának irányítását Timkó Imre professzorra bízta, akit püspöki víkáríussá ne
vezett ki. Az eddig végzett munkáról Timkó Imre ezeket mondotta: - Az elmúlt
időszak alatt a rám bízott szörványterületen két lelkészséget szervezhetünk: egyi--ket a főváros budai, másikat a pesti oldalán. Híveink szórványcsoportjaíról eddigi
tapasztalataink szerint azt mondhatorn, hogy közel ugyanannyi hívünk lesz al.
egyházmegye területén kívül szerte az országban, mínt amennyi Szabolcs-Szat
már-Bihar megyében él. A latin szertartású megyéspüspököknél és ordináriusoknál
tett látogatásokat, és a joghatóság gyakorlati kérdéseiről folytatott eszmecserék azt
bizonyították, hogy püspökeink megértették a görög szertarlású szórvány létfon
tosságát a rítus fennmaradása szempontjából és feladatad teljesítéséhez messze
menő támogatást fognak nyújtani.

25 évvel ezelőtt szabadult fel Eger városa a német megszállás alól. A jubileum
alkalmából ünnepséget tartottak az egri Papnevelő Intézetben. Az ünnepségerr
jelen volt B1'ezanóczy Pál érsek, Beresztóczy Miklós az Országgyűlés alelnöke,
az érseki iroda több képviselője, a szemmártum elöljárói és tanárai, a főkáptalan

és a székváros papjai, valamint a szeminárium növendékei.

Tavasztól megújult egyházművészeti kiállítás látható a Mátyás templomban.
A mai gyűjtemény egyike Budapest leglátogatottabb kiállításainak. Szinte az egesz
magyar kereszténységről akar vallani. így látja ezt Fábián János plébános is:
- A templom gyűjteménye nemcsak régi értékeket őriz. Számos új tárgy került ide,
s igen jelentősek azok a letéti darabok, melyeket püspökségek, plébániák bocsá
tottak rendelkezésünkre. A jelenlegi anyag alapos felmérésre és rendezésre szorul,
Ugyanakkor foglalkoznunk kell a múzeum biztonságával is. A felújított termek
átalakítják a gyűjtemény arculatát. Egyetlen darabunk sem lesz, melyet tudomá
nyosan fel ne dolgoztunk volna. Új műszaki tervek alapján gondoskodunk a meg
felelő világitásről. kíncseink állagmegőrzéséről. Az állandó kiállítás mellett a
Mátyás templom helyet fog adni, hogy évenkint többször időszakos kiállításokon
egy-egy tájegység, egyházmegye vagy nagyobb gyűjtemény bemutathassa nálunk
értékeit.

Megjelent a Vigilia 1'969. évi számainak összesített tartalomjegyzéke melyet
1 Ft-os bélyeg előzetes beküldése ellenében a kiadóhivatal kérésre megküld,

HIBAIGAZiTAS. Lapunk januári számában Szennay András cikkébe a szer
kesztőség hibáján kívül értelemzavaró sajtóhiba csúszott be (az általunk javított
levonatban még nem szerepelt). A 49. oldalon a baloldali hasábban a ~. bekez
dés 9-10 sorában "",isteni« tapasztalattal" helye bt ,,»isteni« tapintattal" olvasandó.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


