
- Lékai László bíboros, prímás "a leendő papság teológiai felkészítésében
tanúsított buzgó és eredményes munkája, valamint a teológiai irodalomban ki
fejtett sokrétű és gazdag tevékenysége elismerése [eléül" Nyíri Tamás professzor
nak, a Hittudományi Akadémia dékánjának, lapunk szerkesztő bizottsága tag
jának a c. préposti címet adományozta.

- Szennay András, a Teológia felelős szerkesztője, folyóiratunk munkatársa
1976. november 30-án, a tübingeni egyetem katolikus teológiai fakultásának
meghívására "Die Kirche als Gemeinschaft der Christusglaubenden" címmel tar
tott előadást. A mintegy másfél órás előadás során azt fejtegette, hogy az egy
háznak vminden korban, így a mában is, meg kell fogalmaznia önmaga számá
ra: oly közösség, melv a hit erejében Isten hívására gyűlt össze, azaz a Krisz
tus-hivők közössége. Az egyháznak minden időben újra és újra tudatosan kell
reflektálnia konkrét feladataira, helyzetére és célkitűzéseire. Igaz, az egyház min
den időben kritikus distanciában áll a világgnl szemben, de egyszersmind adósa
is annak. Azt kell továbbadnía, amit kapott: Isten örömhírét, felszabadító
üzenetét.

- Rónay Gyorgy felelős szerkesztő interjút adott a Reformátusok Lapja
munkatársának, Makay Miklósnak, Az " ... átitatott az evangélium ..." címmel
közölt beszélgetés a lap 1976. december 19-i számában jelent meg. .,Ami a II.
vatikáni zsinattal elindult, az szükségszerűen az ökumenizmus irányába mutat 
válaszolta többek között Rónay György -. Érthető, hogy az egyhazon belül en
nek vannak ellenzői, de meggyőződésem. hogy a folyamat visszafordíthatatlan,
és aki az egyházon belül észreveszi - ahogy azt XXIII. János pápa mondta 
az idők jeleit, az csak az ökumenizmus felé tarthat. Nem kell itt protestantizá
lódásról beszélni, hanem arról, hogy az egyház il maga legigazlbb, legtisztább
Iényegét keresi" ...

- A Magyar Nemzet 1977. január 28-i számának folyóiratszemléje ismerteti
Cserháti József pécsi püspök "Az egyházi tanítóhivatal és a mai teológia" című

tanulmányát, mely a Vigilia 1977 januári számában jelent meg.

- A Philadelphiában kiadott Journal of Ecumenical Studies 11)76. évi 3.
száma ismerteti Cserháti József "Az egyház dialógusa hazánkban" és Bárczi Gé2u
"A Biblia új, teljes magyar fordítása" című tanulmányát; mindkettő a Vigilia
1975 novemberi számában látott napvilágot.

- Az Osservatore della Domr'nica című római képes hetilap 1977. január
23-i száma cikket közöl az ismert olasz katolikus újságíró, Federico Mandlflo
tollából a magyar katolikus egyház helyzetéről. Az ANSA olasz hírügynökség
vatikáni tudósítója és szerkesztője Magyarországon szerzett tapasztalatait foglalja
össze ,.Utazás a magyar egyházban" címmel, melynek mottója: "A reménység
pillanatai egyezeréves történelmet élő közösségben", Elísmeréssel szól többek kö
zött a magyar egyházi kiadványok - Új Ember, Vigilia - szellemi és kulturálís
színvonaláról, arról a törekvésről. hogy bekapcsolódjanak az egyetemes kultu
rálís áramlatokba. A cikket ismertette a Magyar Nemzet 1977. január 25-i és a
Budapesten megjelenő. német nyelvű Budapester Rundschau február 14-i száma.

- A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, a Theelo
giai Szemle 1976. évi 9-10. száma kritikai ismertetést közöl a Xavier Léon
Dufour irányításával készült. Szabó Ferenc SJ és Nagy Ferenc SJ gondozásában
Rómában magyar nyelven is ki adott Bibilikus teoló(Jiai szótárról. Ugyanebben a
számban Zay László méltatja Rónay György Júdás könyve (Magvető. 1976) című

kötetét, melynek drámai anyaga a Vigilia 1970. évfolyamában jelent meg.

- Székely András Munkácsy-monográfiáia, melvről 1977 ianuárí számunk
ban - előzetes recenzióként - ismertetést közöltünk, valószínűleg ez év júniu
sában keriil könyvkereskedői forgalomba.


