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1957, julius . Regnum Marianun 1,

SZENT JAKAB APOSTOL KATOLIKUS LEVELE
( 3 ? 1-13.)

" Ne akarjatok sokan, tanitok lenni, testvére in,tudván, 
hogy annál súlyosabb Útéletet vesztek magatokra. Mert 
sokban vétünk mindnyájan.- •Ha. valaki: szavában nem hibáz, az tökéletes fér- 
1 ‘lü> az fokén tudja tartani egész testét is.
Ha ugyanis a lovaknak zabolát-teszünk a szájukba, hogy 
nekünk engedelmeskedjenek, egész testüket kormányozzuk, 
l.ám a hajók is, bár nagyok és; :erös szelektpl hajtatnak, 
kis kormány által odairányittatnak, ahová -a kormányos 
akarata hajtja*
így a nyelv is kicsiny tag ugyan. 'de nagy dóig okát visz 
végbe * IméT csekely tűz mily nagy erdőt gyűjrTU1 el 1  
A nyelv is tűz, a'gonoszságnak-egész világ a 0 -A nyelv tag
jaink közt a j  amely beszennyezi egész- te-s tünket s a 
pokoltol lángra dobbantva, egész életünk forgását láng
ra gyullasztja* ' á' • • ■/
kert az összes vadállatok és madarak, kígyók és egyéb- 
rélék természete megszelídíthető és meg is szeliditte- 
kett az emberi természet által; a nyelvét azonban sen
ki sem szeliöltheti meg az emberek közüli nyugtalan 
rossz az telve halálos méreggel* y- • : -/rgzal áldjuk az Istent és Atyát és azzal 
.átkozzulc az emberekétj akik Isten hasonlatosságára 
VannakTteremtve*"Ugyanabból a szájból ered áldás és 
átok,, Nem kellene ennek igy lennie testvéreim*
Vájjon a forrás ugyanazon nyilasból bocsájt-e édes és 
keserű, vizet? Vájjon teremhet-e testvéreim, a fügefa 
'szőlőt, vagy a szőlő fügét? így a' sósforrás sem adhat■ 
édes. vizet.ki közöttetek a bölcs és képzett? Mutassa meg munkál
kodását jo magaviseletéből bölcs szelidségben*
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Isten:, létének;-tula.i donságai: A. gondolkodó. ember nemcsak 
t.:; ■.... ^ a z t  ., érti,#meg, . hogy van,; Isten., hanéin ;azt is ?

.hö§y ki"” Ö és Imi no tulajdonságai ;vannak* Ami
szépség.,., jóság és' tökéletessegjván- a ' teremtet

..'.jj■vliágten,. mindez, végtelen f ökbán-Van meg o-
benrie, hiszen Ö" a legteljesebb szépség■a- lég 

; -r. ■ ■ nagyo.hb lóság és a Iegtel.ies.ebh tökéletesség
,'.Az.:: e,níberi::'nyelv gyönge arra, hogy ki tadja fejezni Iste 
...; tulajdpnsjágait. Ezért, is mondta. Szent Ágoston: könnyebb 
megmondani;, mi nem az Isten,. mint "azt, hogy mi*
Szellem, Az Istenről mindenekelőtt azt kell tudnánk^hog 
•, =• ;v ö . szellem, más. szóval lélek, akinek teste nin-
....I.:... csen*: Ebből következik., hogy Istent. ..szemmel ne'
. láthatjuk, • hanem .ésszel kell öt felismernünkg A' gyarló^ 
emberi ész,sajnos, sók tévedésbe esett Isten milyenségé 
hejk .u kérdésében;.

Egye dalvalóságát felcserélte a sokistenség té
vedésével X politheizmus), amikor azt hitte, hogy az^ 
.Istenek száma-nagy és hogy az emberi ..társadalom módjára
- élnek*.;'; ;•••'■•' ■ ^- •,... Azután beleesett a mindenistenség tévedésébe,
(.pantheizmus). Imádta a természet, nagy. jelenségeit: a 
napot, holdat, csillagokat, tüzet, vizet* Istenitette ̂ 
az állatokat,, sőt még sajat keze alkotását is, a bálvá
nyokat*

■ Amióta azonban az isteni Üdvözítő elhozta 
a kinyilatkoztatás világosságát a főidre, azóta egyre 
jobban terjed az e g y  i g a z  I s t e n  ismerete a 
népek között* így az emberi értelem az isteni kinyilat
koztatás segítségével a .vallás egyéb. igazságai mellett 
az Istenről is egyre tisztább--képet alkothat-magának*

való ...Isten Önmagától való, azaz-letét-Önma- .gában bírja és nem mástól kapta. Ezért 
mondhatta Mózesnek: n EK VAGYOK, AKI 
VAGYOK , vagyis öröktől fogva létezem*
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Ir..y {''/.ölj Izrael- fiainak, aki vari, az küldött engem hoz- 
m I.<>k• H ( Ex. .3,14,)

Az Isten tehát nem lett, hanem öröktől fogva 
V" II. Mllenben mindaz ami kívüle van, nem-önmagától lelő z 1 k , hanem tőle. vette eredetet.
örökkévaló; Ezzel függ össze Isten örökkévalósága. Neki 

nincs kezdete és nem is lesz vége. Mikor még 
semmi sem volt., Ö már létezett és ö általa lett minden. ,. - 

Kz'rl mondja a zsoltáros:
..te alapit ottad. a földet 

és az egek kezeid alkotmánya.
Ezek elmúlnak, te pedig megmaradsz; 
mindenek elavulnak mint a ruha, 
te pedig ugyanaz vagy és éveid nem 
fogynak el. u ( 10.Zolt.26-28.)

a szellemi Istennek önmagától való örökkévalóságát hin
ni ésszerűbb, mint az anyagi világnak önmagától való 
• ■ i *ö kkéva 1 o s ágát e lkép z e lni .

Vegyünk gyarló hasonlatot a vonattol. Isten
ien éppenugy meg lehet találni Önmaga és a mindenség lé
in zésének okát, mint a hosszú kocsikból összeállított 
vonat mozgásának okát, a gépekkel, gőzzel fölszerelt 
mozdonyban.
Változatlan: Isten örökkévalóságából következik, hogy

változatlan. Ez annyit jelent, hogy mindig 
ugyanaz. Hozzá semmi nem adható s tőle el 
sem vehető. Létezését az idő nem korlátozhatja. Nincs előtte sem múlt, sem jövő, csa; Örök szakadatlan jelen.

M indenütt .jelenlévő: Amint az Isten előtt nincs időbeli változás,, ugyanúgy nincs tárbeli sem. 
Mélység és magasság, közelség ós távolság Öt nem érint
heti. Mindenütt i elen van, mennyben, földön és minden 
helyen. Élő és"élettelen anyag egyformán uralma alatt 
éli. Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

~ C Ap.csel.17,28.)
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IDŐTÁLLÓ KSRESZTBRYSÍQ; : L '» ' ; •
.1 ' Mihályi G. ’ LtAí*’- ..1, «

Sokan vannak manapság, akik azt hiszik, hogy a keresz
ténység ereje megtört. Vannak, akik úgy látják, hogy nem 
tudja ■ megáldani a ma és a j ovo problémáj át', elvesztette 
. életformáló erejét, .csődbe jutott.

Ennek a gondolkodásnak forrása főleg az a 
hibás gondolat, hogy a kereszténységet azonosítják a nyu* 
gáti kultúra alkotásaival. Ss esek válságbajutasából a 
kereszténység elgyengülésére' következtetnek. IE vácira maga XII. Pius Pápa adja meg a ; választ 1941 karácsonyi szózatában: j

íf A kereszténység nem mondott csődöt. I
Ellenben az emberek faragtak maguknak bálványt j 
amely nem üdvözít, amely nem tudja megfékezni j 
a test kivánsagait, sem az arany-ezüst kapzsi- • 
ságat, sem az-elet kevélységét*'
Uj vallást gyártottak maguknak lélek nélkül, 
lelket vallas nélkül., kereszténységét Krisztus 
szelleme nélkül, s ráfogják a kereszténységre, 
hogy csődöt mondott*,f 1

A keresztények árulása, a vallás meghamisitasa ás a tett 
erős keresztény lelkűiét megfogyatkozása az oka, hogy 
a kereszténység kiszorul a világ ügyeincf>intézéséből!í 
Kern az eszme a hibás, hanem az emberek, akiknek'e'zt;'*'' 
diadalmasan hordoznlok, vállalniok.és élniok kellene! ) 

Kemzedékröl-nemzedékre szól a próféta aj
káról':.7". "M Mindazok,, akik Téged elhagynak, 

megszégyenülnek
,....és akik Tőled eltávoznak, "'..r y '

a porba iratnak, '"7"mert elhagyták az élő vizek forrását
az Urat ! u 7 ..*.7 """  ̂. *A hosszú századokon at tartó szekularizáló folyamát 

eclmé nyék ént a nyugati kultúra elvesztette keresztény 
jellegét, sőt sokban azzal ellenségessé lett*
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1948 -bán a Szentélya így mondja a XI. világ- li'iiM.i'uban semmit sem- tanultr tétováz6 emberiság szeld Ih >;
" ^egye tudomásul -most mar mindenki, hogy az el

múlt. ('vekben elszenvedett gyötrelmek és veszteségek 
ú;v'í*L szakadtak reánk? mert Jézus Krisztus vallása nem 
u rn lkod ott sem az egyenek, sem a családok, sem a társain 1 nm életében úgy, amint kellett volna. ”..........

Utalnunk kell arra, hogy a kereszténység nem 
puiizt/tn történelmi jelenség, éppen azért nem mérhető le 
’uitink mértékeivel..'Lényegében kinyilatkoztatott, termé- n■/,nt,í\iletii. vallás: igazság os élet l .- Telülemelkedik ' l.<'rténelem adottságais idő, tér és események fölé*

Következőleg a kereszténység nem azonosítható 
lHiönbozö történelmi helyzet politikai-gazdasigi-kul- t.ii rélls-társadalmi berendezkedésével és annak sorsával, 

A kereszténység nem azonosítható sem Nyugatiét I, sem Kelettel, mert a kereszténység nem frakcióké,
I im i<:ui egyetelítésen mindenkiéö '- -v. I :-.ö.m•.
I'I'öl következik, hogy.az európai-kultúra hanyatlása 
■ii jelenti egyúttal a kereszténység hanyatlásat is0
ii iil. ihinden kultúra,■ a nyugati kultúra is .Önmagában 
... ■ i idő % ’ Egyáltalán' nem. haihat at lan. Létének éltető I ve, * a';kereszténység megtagadása-miatt' el is pusztul- 
ut., de /noní a kei ászt énysog, meXy...eÍ|Juá.ztithatatlan és i'■ e;ílj.iu.; . j. o

T * B*' Mac'üiay, ( 18 o o -1859) angol t ö rténé s z pro te s ■ 
uis létére- ánnyira meglátta az Egyház belső természe- 
ö-l., ahogy egy katolikus is alig tudta volna jobban*
■ Le' való az 'alábbi. Idézet?.

Egy intézmény, sem áll már - az Egyházon ki vili - 
amely élt már akkor, cUiaikor áldozati füst szállt 
fel a Pántéónban.v.Az .Egyház látta kezdetét az 
összes kormányoknak' és nem lehetetlen, hogy mind
egyiknek a végét -is látni fogja. ...és változatlan 
erőben fog létezni-, amikor majd egy ujzélandi utas 
a londoni hid eltörött ivén ülve; szemléli a Ezent 
Pál bazilika romjait » ,f History of England)
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Ö N I S M E fí E T 
(Nevelési problémák)

A SANGUINIKUS, EMBERT k ü 1 s o:i 1 <e g igy jellemezhe't-
jük legjobban:

Karcsú, finom testalkat, szabályos, csinos arcvonások. 
Járása könnyed, mozdulatai gyorsak,Szemjarasa fürge.
Igen nehezére esik nyugodtan állni vagy ülni. Idegrend
szerét könnyű izgalomba hpzni es roppant befolyásolható*

. ..B e l s ő  tulajdonsagai:
Mozgékony, alIhatatlan, kiváncsi és felületes.

Esz.iurasa roppant ólénk. Fürge szemei 
mindent latnak; f, lei mindent meghallanak 
azt is,amit nem kell. ízlése kihámozza min
denből azt ami kellemes, 

benyomásai mindenesetre nem melyek, hamar íeLejt. legto
vább a kellemes és vidám emlékei maradnak meg. Minden
hez szeret hozzászólni, ahhoz is,amihez nem ért.

Képzelete szines és csapongó. Zabolátlanul ugrál egyik dologrol a másikra, A 
mondat közepén képes hirtüen valami egé
szen más dologrol beszélni.

Ami képzeletében megjelenik azt rögtön ki is mondja 
akár megfelel az alkalom arra, akár nem. Az iskolában 
rendszerint n kotnyelesnek” nevezik.Gondolkodását nagy kíváncsiság jellemzi, 

de hamar kifárad.. Inkább szellemes mint 
tiszta és mély. Egy sanguinikus gyermek 
mindent megtanul, amit neki még nem kell 

tanulnia, de amit kell az sémiéi örömet sem okoz neki, különösen akkor, ha hosszabb időt vesz igénybe. Az is
kolában egy uj tantárgyból az első. két érán többet ta
nul, mint a kővetkező hat órában. Legjobban azokat a
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i mmI..irg.yakat szereti, ahol képzeletre és emlékezotehet- 
m yiv viin szükség; ének, rajz, történelem, fogalmazás. 
i;. ■ • M imii sokszor kiváló. A számtant és nyelvtant azonban Mi tJ.jn. Ltéletében - éppenugy a dicséretben mint elité- 
I ni inti, - szertelen.

Érzelmi életét a nagy fellángolások^és a 
( ) gyors lehűlések jellemzik. Minden szépért,v /  jóért, nemesért, igazért lelkesedik. dev cseppet sem kitartóan. Könnyen barátkozik 

■m könnyen felejt. Igen sokszor kitünően tadja ember- 
l .i-s-iii, utánozni, s igy egy társasagot szórakoztatni.
sniiguiriikus legszívesebben nevet. Sokszor még siras 

k ■.'.imn ;i.s.Semmit sem^vesz tragikusan és nincsenek álmát- 
lm éjszakái a problémai miatt. Az emberek általában 
»i/,.uvLi.k a sanguinikus típusu egyéneket.

2 Hogyan kell nevelni őket ?
. . r V
l(..‘l 
ni, 
k -r
n 111
IMII

‘iatal sanguinikust derűs komolysággal kell kezelni, 
ykelenkedéseit nem szabad tulságosan tragikusan ven- 
Ha dolgoznia,tanulnia kell, 1 <hetoleg mindén zavaró 

u l.irionyt ki kell kapcsolni. Tehát pl. nem szabad öt 
ükhöz közel ültetni, vagy rádiót bekapcsolni vagy kö~
• d.l.e beszélgetnieSzükséges hogy jól érezze magát, akkor, amikor 
amit el akarunk érni nála. igen sok türelemre van^ 
ksége a nevelőnek, mert ezen típusu gyermeknek száz- 
r el kell ismételnie ugyanazt, mig végre megjegyzi

■ii‘ -1 ■ ■ iii'-ko Igen fontos dolog, hogy rendre szoktassuk ö- 
Kendet kell tartania a szobájában,’ fiókjában, tás- 

M .i.bnn, szekrényében stb. Nem szabad neki uj könyvet _
• ni, míg a régit el nem olvasta, - és uj munkát bízni 
r., ainig a régit be nem fejezte. Különös gonddal kell 
•'b.yázni, hogy a munkát rendes, tiszta és csinos kivi- 
i ■• I hon végezze.

A nevelőnek ügyelnie kell arra, hogy sangui- 
níl-iis neveltjét rászoktassa az igazmondásra. Ha túlzá
sba esik, kijózanító és lehütö kérdéseket kell fel- 

i.i■ mll nekio Nyalánkság tekintetében szigorúan kell fogni.( folyt„)



8. Regnum Marianum 1957, julius

AUGUSZTUS 2ván VIDÁM TARKA EST-et rendez a-Szent
. Imre Ifjúsági Egyesület Foötball cSft«

pénteken .este J' pata . . Ali-lAL
a hawthornl"' M A N R E 2 í B A I,

8 órakor .. . ■ ;; g// :-
'At EST-et tánc követi. Kitűnő zene- ///.//. kari Ital engedély is van]

• Jegyek áras 15/-, 12/6, ás 10/-,
AUGUSZTUS 3-ári : ““-7"- “ :

CSALADI-EST-re a • - Bourke St.-enszombaton este 
".

r8 órakor
• .gt-- . • sz-e rátéttel meghívja minden barátját

AUGUSZTUS 23-án
péntekén, este

■ 8 órai kezdettel 
reggel 3 óráig

’ a prahrani • L E. G G E T 1 S
BÁLTEREMBEN

rendezzük meg ezévi nagy 
S Z E N T  I B T V A lt B Á L-unkat
amelyre minden, magyart szeretettel 
meghív és vár a Regnum Marianum Egy
házközség Rendezd Bizottsága.

Beléptidij: 15/-she
Elsőrangú buffet. Italról mindenki 
maga gondoskodik- a? hangulatról pe
dig az közkedvelt NESZ BÉLA bácsi.
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1956 október 31-én este XII. Pius pápa a következő 
üzenetet .küldte Mindszenty József hercegprímásnak:

w Bárcsak felvirágoznék hazádban az annyi veszélyes tévedés és vérontás közt.meg
újult katolikus élet és felragyogna az 
Egyhá-zhoz való hüségtek, inélyet Öseiték
től örököltetek”

Ma, odahaza a kommunista rémuralom éltiprással fenyege
ti a romok között kiviragzott katolikus életet. Ide- 
kint a hontalanságban pedig úgy hullunk szét mint ol - 
Hott kéve.

' A U.G U S Z T U S 25-én
u szokásos nagy és ünnepélyes Szt., Istváni nagymisén 

1 / 2 12 drakgr a Bourke St.-i 
Szent Ágoston templomban

-'.ért fogunk együtt könyörögni, hogy tekintsen Te Isten 
n Duna-Tisza táján Szent István országát épitö hü

magyar népé re V ,

SZEPTEMBER 1-én S Z E N T  I S T  V Á N
vasárnap délután ...... ÜNNEPSÉGET
. 4 órakor tartunk a hawthorni Manréza

nagytermében.

AKIX MEG NEM BÉRMÁLKOZTAKés szedetnék fölvenni a szentséget 
jolentkezzenek VARGA' ATYÁNÁL augusztus 20-ig.
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A REGNUM MARIANUl'I Melbourne-! MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG 
1957 julius 19-én tartott közgyűlésén
a kővetkező tisztika

Elnöks Dr. Endrey Antal, 
Jegyző: Dr. Ostor András, 
Pénzt áros; Kövess Zoltán,

választotta*

Titkárok; Csákfay Tibor 
Keller György 
Sala ez Béla

Ellenőrök: Rabong Tivadar 
Urbán Janos

Háznagyok: Bittrich Pál 
Nesz Béla.

Választmány:
Arady Erik 
FülÖp Sándor 
Dr. Gallus Sándor 
Keller Györgyné 
Kormos Vilmos 
Tolnaffy Sándor 
Szabó József

Urbán István 
Varga Gyula 
Weber Elek 
toeber Elekné 
Zsizsmann Tibor 
Zsizsmann Tiborné

A Választmánynak hivatalból tagjai:
Stoll Károly 
Csákfay Tibor 
Bolváry Miklós 
Csihy József 
Dr* Orosz Márta 
Huebel Irén.

Az uj vezetőség nehéz és sok áldozatot kiváno munká
jára a jo Isten bőséges áldását kérjük*
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MAGYAR MONP-fo BS NÉPMESEK.

lüTlilJ KARDJA
,i• t'*lmh;£i gót történetírónál találjuk a következő mon- 
• !m ! hagyományt:

” Habár Attila már természeténél* fogva magasra 
tort, magához való bizalmát me^ növelte Mars 
(hadiisten) kardjának megtalálása, melyet a 
szkita királyok mindig szentnek tartottak# 
Ennek fölfedezését Priskos Rhetor következőkép 
adja elő: . -

•Egyszer, úgymond,egy pásztor észrevette, 
hogy nyájának egyik üszője sántít, de sebesülé
sének okát megtalálni nem bírta; nyugtalanul a 
vér nyomát követi s végül egy kardhoz ér, amely
be az üsző véletlenül, legeiés közben belelépett# 
A pásztor kiássa a kardot s egyenest Attilához ■ 
viszi# Ez megörülve az ajándéknak, nagyratörö 
elméjével arra magyarázza, hogy ö az egész vi
lág uralkodójául van rendelve s hogy Jjával a harcok fölötti hatalom rá van

h híradásban az a nevezetes, hogy olyan valak 
i-".'. Ik Ion ne, aki Attila udvarában megfordult 
i >M«-i.i;t ott azon melegében hallott^#
ii*. i’ni l<jtos görög történetíró a szkítákról irt 
fljegyzi, hogy - M telephelyeik főhelyén,egy
l ...... I . n í J ' n n o ’i  t r a  c V < 5T » r Í A +  á l  1 r  - P K l  . H

(• i meredek, negyedik oldalán lejtos,dombot
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Istenszeretet, vagy
felebarát 1 szeretet? • Kérdés, hogy az'Istenszeretet, ,,

• • ’ ■' : ; ~ vagy a' • f e 1 eb arat! ,s z e r e t e t tekin1
■ tendo-e a tökéletessóg fokmérő-
. ■ jének?

Ha ayfelebarátf szereteted megkülönböztetjükmattol a természetes hajlandosagtol, amely mások.iránti pusztán 
' ..természetes eredetű részvét folytán jótékonyságra ösztönöz , valamint a nem természetieletti indítookokbol 
táplálkozó 'barátkozásóktól, -és szeretetkapcsőlatoktol, ; 
akkor ‘azt kell mondanunk, hogy a kettő elválaszt hatat- i 
lan "egymástol. r-: - -: ‘ 'v.;' • rt

Á természetfeletti felebaráti•szeretetten 
is megkell azonban tar tanunk a •szeretet .rendjét, amely 
szerint Istent jobban kell szeretni?mint' mágiánkat, saját 
lelki javunkat felebarátunk lelki javaielé kell helyez- 

:■ künk, f elebarátunk lelki javát ' azónban saját'/ t.esti j a~ 
vünk elé kell tennünk.
k  V V y : ' 'ó - Noha önmagában véve- az 'Istenszeretet kül-

\so cselekedetei tökéletesebbek, mágasabbrendüek:;a f ©le
párát! szeretet külső cselekedeteinél, néha mégis maga 
Jísten követeli ..meg, hogy az utóbbiakat helyezzük az 
ylöbbiok elő - : s';ebbén as esetben-maga az ■■-Istenszeretet 
inéit minket -érre, s cselekedetünk' tökéletesebb lesz, 
yltha fordított sorrendben jártunk volna el. ... •
\ . ;Iehát nem attól függ egy cselekedet tökéle-

■ tősége, hogy annak önmagában véve milyen-, a tökéletessé- 
Sáfoká, hanem attól, hegy a •Gondviselés intézkedése 

irtán melyik vezet -minket az Istentől elénk tűzött Coling. . . ' ' ‘ _■ ■ Vb--’
\ Ez a cselekedet lesz .érdemszerzöbb, ;s ez dicsőit! 
j\bban az Istent*
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Imivóíi olyan nagy elégtételt jelentő élményünk van, mint 
hdilkor egy pompás gondolat vetüdik fel bennünk. Volt 
vnl/imi nehézségünk, aminek megoldásén sokat gondolkoz- 
i.unk, úgy, hagy belefáradtunk, anélkül, hogy valami 
•«k<»{j.*it találtunk volna ki. Talán már el is felejtettük 
fiegészet s jót aludtunk utána, amikor .hirtelentől 
ii'hu nem is gondoltunk rá - eszünkbe ötlött a megoldás, iniiiUia az égből hullott volna ölünkbeo

ez Magátol értetődik, hogy nem minden gondolat
unk ''Víz eredete, de meglepő, hogy mégis milyen sok eset- 
l»Mi /jutunk igy hozzá a megoldáshoz. Hogy ez hogyan ját- 
ezedik le bennünk, az titok* .

A lélektan még a tudatos gondolkodás lefo
lynánk sem volt képes kikutatni, nemhogy a tudattalan
ból előtető eszmék kialakulásával tisztában lenne. .
I Miszt?m csak abból kiindulva tulajdonítják/ ezt a műkő - 
-l. u L a tudattalannak, hogy valahonnan kellett jönni ők

k r iá k az e s zmo knek, s ha tudató s an. nem ke le tkeztek 
vnnünlc, akkor a "tudattalan” világhoz tartoznakoMindnzyájan tapasztaltuk mar ezeknek, a.ben- 
niliiki )t ö romme 1 " eltültö f e lfed ezé s ekhék i lye n módón va- 
l*’■ /jelentkezését - de még feltűnőbb mcdón figyelhető ez 
M<g a nagy alkotások létrehozásánál, akár a bölcselet, 
ni..1 r az irodalom, művészet, zene, matematika, természet
eid mianyok ■ vagy technikai találmányok területét vizs- 
i- il/juktt Ugylátszik, hogy az igazán alkoto tevékenység bl /anyós fokban függ ettől a tudattalan működéstől,s 
uiti'lí mélyebb az illető tüdős intuicios képessége, an-
II ’t I é le sebben jelentkeznek nála ezek a gondolatok.

MOZART billiárdozás közben foganta a Varázs- tevula eszméjét. BERLIOZNAK fürdés,alatt jutott eszébe 
■ r.v régóta keresett dallam. KEKULE kémikus egy londoni autóbusz tetején való utazás közben látta maga előtt 
l'-hegni az atomokat olyan csoportosulásban, ahogyan 
l' ■ bb elméletében leírja azt*



14. Regnúm Marianum 1957,..julius

Egyes tudósok 6s művészek külön módszert ta
láltak ki arra, hogy kihasználják ezt á tudattalan mükü 
dást. HAYBN, ha úgy látta, hogy nem halad müvével, visz 
szavonult a kápolnába és elkezdte imádkozni a rozsafüzérfci 
MOZ4HT lovagolt,: vagy sétált ebéd után, vagy éjjeli ál
datlan óráit használta fel arra, hogy utat.engedjen a 
tudattalanban, kialakult melódiák felszínre kerülésének, 
WiTT éppen a golf pályára tartott, mikor hirtelen felét1 
lőtt benne a megoldás, hogy miként lehet a gőzgép ho 
veszteségét elkerülni. Sokan állandóan .jegyzetpapirt 
hordtak zsebükben, hogy felvillanó ötleteiket azonnal 1 ®' 
jegyezhessék. rI kiadjunk rá egyet - szokta mondani Walt aj 
S.GOTT, amikor, nem haladt munkájában - és reggel hétre 
meglesz a megoldás, r?Néha a megoldás előbb felmerül, mint 
annak a megokolása. NEWTON Izsák rendszerint előbb rájul̂  
az eredményre, mielőtt meg bizonyítani tudta volna. Egy felfedezését ( az egyenletek gyökeiről) csak 200 évvel 
később tudták levezetéssel bizonyítani,

A teremtő eszme kialakulását gyakran hason' 
litják a növekedéshez. A növekedéshez is kell azonban a 
mag. Ugyanígy az uj gondolathoz is szükséges, hogy annak' 
elemei meglegyenek az agyban, és azoknak uj egységbe fog* 
lalásábol megszülethessek az alkoto eszme,

( folytatjuk)

KERESZTELTEK; ‘ ‘ ■ .
Tragjasi Memet és neje Urbán Irén fia: Péter,-János nevűt*
Lengyel József és neje Meskyte Gertrude fia: Imre,.József

nevet,
Kovács László és neje Schweisguth Antomia leánya: Marianni

Kelen nevet,
Kornjátszeghy Endre és neje Hübel Olga fia: László,István

nevet
Molnár József és neje Schlichtling Betty fiai Mihály,

József nevet nyerte a szentkeresztségben
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Junius 15-töl- Julius 2t~ig,

MnrrluiHsy 0. £ 1/ 3/- Mann R* 10/-f ’m Ak fuy T, Mann J. £ 1 /— /-l|,fh ■ {iK * i A, £ 1/— /- N.N. 4/“
dy'tTl’y I, £ 1/167- Müller I. £ 3/— /-
llmt i*:. £2/--/- .Pfeiffer I, £ 1/— /-Hm f.’IUl‘ii'/.O I* £ 1/10/- Szabó J. £ 1/6/-
iItilt t.'if. P. £ 1/12/- Szabó Z»~né 8/~
K"|i|i'iu L. £ 2 / - / - .. Szent an'dr ás ®"r : i/— /-I'i', IVnvueS B.-né £ 2/15/“ . Tatár G. 10/-
hí*, Ujv•'iss I, 15/- - ■Urbán J.., . ' .14/“M 11* i.i hi .O.-né 4/- Tragjasi I. ' ■ 14/-
M 11'l.t>nlTy I. £ 1/iO/- Reményi A* £ 3/-/-1 >t h i j y t v.l. J , 8/- Kereszteny-

szighety S. ;£ ....,1/— /-
ISTEN FIZESSE MEG:. 1 V ;'/■

M Hl A1)ü A KÁRPÁTOKBAN" 11 c. magyar.dokumentációs' film
kerül bemutatásra a richmondl 

Augusztus 24*1/2 4 St« Ignatius teremben* •
■ ;i •’ 25 4 órakor.  ̂ .
.i*'-i-yc;k elővételben: Zsizsmann Tlbornénál Tel: LB 3€08 
*11 'i*.yi:k ara: felnőtteknek 5/~ sh. gyerekeknek 3/*- s.h*

í lA> IVAROK TitLÁLKOZO HELYE H A L Á S Z  M I K L Ó S
" MILK BÁR-ja ”

•im Commef cial ^d* Sth. Yarra. Mindennemű ̂ csokoládé ,
*• Mk(>fka, husitö italók,' dohányáru, fűszer és csemege
i«í választékban kapható*______■ __________
i ’l 'M  K.OSZTUMOKET,, KABÁTOKAT'," FÉRFI ÖLTÖNYT csináltasson 
!■ ,1 h I Á N J A N .Q S . 361 Chapel St* Sth, Yarra

s zabomé s térnél* ■ i ;;A i. ' Te Is BJ 3073



*16. Regnum Marianum 1957, julius

DEPOSIT NÉLKÜL minden kapható I
Lakásberendezési, ruházati és elektromos cikkek nagy választékban, a legelőnyösebb feltételek mellett.

s z a b a d i  A n d r á s

• . • ’ Tels BJ 5125 vagy WA 2625

S I N  G B -R S E- W I 'N G M A C H I N .E. CO.
849 Bürke Rd.CAMBERWELL Vegyen Singer Varrógépet* 
Egyetlen magyar megbízotti . .■

L 0 V A S S M ,1 K L 0 S 
■ .'Teli WB 1135

Zárás után; WU 3147 
Cserélje be régi gépét ujra«Uj gépet kívánságra háznál, kötelezettség nélkül, 
díjmentesen bemutatok* Szakszerű javítást vállalok. 
Alacsony deposit os havi részletek,

ÓRÁT,*ÉKSZERT,AJÁNDÉKTÁRGYAT vásároljon
K Á N T O R  I S T V Á N  

... - órásmesternélCirns 218 Bridge Rd, ■ Tel; JB 2223
Richmondp.... . .,... ...... ...____ __

BUDAPEST Ki) V A C S ANDRÁS ÉS.I V Á H  Y I  SÁNDOJJ 
CONTINENTAL " „ üzeme
sElLLGOODS Elsőrendü húsok, magyar ízlés szerint ke-- , 
PTYÁLTD. ’ szült hentesáruk állandóan frissen kaphatok;.. 

Reg a Cf f, 22 High- St St, Kil da 
Telt LA 4619

. i
SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT végeztesse I

FÁBIÁN MIHÁLY • női fodrásznál j
361 Chapel Sto Bth.- Yarraö Tel- BJ 3073 ;___  ' I
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Ml ,t.örténik azzal,, aki halálos bűnt követ el?
IfTvnszti Isten megszentelö kegyelmét és veie a menny- 

azonkívül ideigtartó ős örök szenvedéssel
htlnhődik*
IL követ el kisebbe vagyis bocsánatos kunt?
ÁloFTsten kisebb parancsának tadva é s ák arva nem enge
dő l.meskedikj vagy Isten fontos parancsának nem engeüel 
imiMküdikj de nem egészen tudva és akarva*
M| történik azzal,, aki bocsánatos bűnt követ el? 
íl'i/i lemos lesz a halálos bűnökre és ideigtarto szenvedi;! s o 1 bünhö dik *
j.J lj. kell annak tennieaki bűnt követett el? 
i.iiuél előbb ki kell bjlkitenie Istent*

U. hiinbánat legfőbb ideje a nagyböjt: hamvazószerdától 
‘szelve húsvéti negyven nap* A nagyböjt idején az IJr 

us szenvedéséről emlékezünk* Ezt a szenvedést bűne
ink okozták* Ezért méltó3 hogy Ilyenkor őszinte bánát
iul sajnáljuk vétkeinket* Ebben az ̂ időben katolikus 
uiaher zajos mulatságban nem vesz reszté
Egyedül Szűz Mária született áteredö bűn nélkül * _fizt a nagy kitüntetést december 8-ánö Szeplőtelen Fogan
tuk ás ünnepén ünnepeljük*
Miineinket alázatosan meghajolva, mellünket verve szok
tuk m^gvallani.• En vétkein, én vétkem, én igen nagy vétkem 
mondja a pap is a maga és a hívek nevében, amikor^az ol 
oltár előtt a szentmise elején meghajolva imádkozik.
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Minden vasarnap szentmise: 3/4 10 orakor a 
St. AugUiStin templomban a.Bourke str-en. 1/2 
12 kor a St. Thomas templomban Bromby str. 
Sth. Yarra. Szentmisek előtt gyóntatás.

Keresztelőket,. betegeket, hazassqgkotest, szent- 
misetnondatast Ieveiben vagy telefonon jelentsük 
az alabbi címen :

' Púbjisher': Fr,'i (Z l Varga, S.J.,.
345 Burwood Road, Hawihorn, E. 2, Melbourne. 

Telephoné : W A  3699

J ■. r ■ ::,.í j-.í.j ' í i  :l.,-vM •: '
Z MV.r

-1
u;;Uíi 
■ AJ


