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Alexandre Sík: Te Deum, 1948. - Discours prononcé par le R. P. Sík, provmcial des
piaristes, lors du Te Deum de la fin de I'année scolaire du College Piariste, á
la veille de la nationalisation des écoles. L'éducation chrétienne est basée sur
deux principes fondamentaux - dit le R. P. Sík - le respect de la personnaIité
et le respect de la réalité totale comprenant le naturel et le surnaturel. or, ce
sont justement ces principes qui sont menacés par la nationaIisation des écoles.
En prenant congé de ses disciples, le R. P. Sík leur donne le conseil de n'étre
jamals inférieurs á eux-mémes et de ne jamais mutiIer dans leurs ames la
réaIité totale.

Guillaume Juhász: Fatima. - Le message de la Sainte Vierge a attiré I'attention de
l'humanité sur le róle historique et poIitique du péché et de I'expiation indi
viduels qui peuvent avoir des répercussions cosmiques, comme le disait le sym
böle de la derniére apparition. L'autre enseignement qu'on peut tirer du message
de Fatima est le suivant: les enfants, médiateurs et réaIisateurs du désir exprimé
par la Sainte Vierge, sont les moyens du salut de I'humaníté, aussi est-cé le plus
grand péché contre I'Esprit Saint que de s'ernparer de I'áme de la jeunesse et
la corrompre pour s'assurer le pouvoir tempore!.

Saint Grégoire de Nazianze: Extrait de son poéme autobiographique.

Georges Rónay: Le drame d'un déiste (extrait d'une biographie de Lamartine). Le drame
spirituel de Lamartine dont le catholicisme héréditaire aboutit au rationaIisme
déiste est typique de toute une époque. Tous ceux qui se débarassent des dogmes,
glissent fatalement vers les hérésies: déisme, panthéisme, manichéisme et les
diverses formes du mysticisme romantique moderne, dont les origines remontent
il Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Benjamin Constant, NovaIis, etc. SeuI le
dogme vécu avec inteIIigence et épanoui dans la charité peut nous mener il Dieu.

Eugéne Mattyasovszky: L'agriculture de la Hongrie de 1848 il nos jours,

Catherine Molnár: Nouvelle. Jean Pilinszky, Thomas Tűz: Poésies.
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Gf61izet6inRftez és ofuasóinRftoz I
Ezzel a számunkkal megváltoztatjuk példányszámonkénti és előfizetési

árainkat. 1948 július l-től kezdve a Vigilia példányonkénti ára 5.- forint, évi
előfizetése 50.- forint, félévre 25.- forint, negyedévre 13.- forint.

Olvasóink és előfizetőink bizonyára észrevették, hogy ez év januárjában
formaváltozást hajtottunk végre, magasabb és szélesebb formára tértünk át,
ami 15--20% -k al bővítette a laptartalmat s ugyanakkor ennyivel növelte az
előállítási költséget is. Később életbelépett a nyomdai költségek 14'36/0-os emel
kedése s a papírbeszerzés is költségesebb lett. Ezeknek a tényeknek a követ
keztében a szerény árváltozást csak úgy tudnánk elkerülni, ha a formát változ
tatnánk s vele a lap tartaImát csökkentenénk. Úgy véljük, ezt nem vennék szí
vesen olvasóink és előfizetőink.

Sajnos, a közeljövőben esetleg egy külső változást így is végre kell haj
tanunk lapunkon, éspedig a borítólapon, mert az a finom kartonpapír, amelyen
borítékunk készült, nem kapható, készletünk pedig kimerülőben van.

A július 1. után esedékes előfizetéseket már az új áron kérjük.

Kérjük olvasóink és előfizetőink eddigi megértését és szeretetét.

A Vigilia kiadóhivatala.
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E R A JeI Tmegszünteti a kéz-, hónalj- és lábizzadást.

1 üveg Ft 6.90 -11.50. NAGY DROGhlA, VIII., József-körút 19.
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JÓ SZEMÜVEGET IC II APECZ.TÓL
SZEMOVEQEK RECEPTRE IS. FOTÓCIKKEK

BUDAPEST, IX•• OLLOI.ÜT 79. az Örök.midAs.templom melletl. I
-,

FESZTI MASA:
,,7IJoldoeasszOnllII,

kivágójáték képekből minden gyermek művészí

JIlária--oltárt
készíthet magának.
Ára Ft 6.50, több alakkal és háttérrel Ft 20.
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