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.tfeüS TESTAMEBfOMiROL ij1
. / \ '.II

(Ján.l3,lé)' jf

Midőn Judás kiment a í) teremből Jézus szere- ; te te és gyöngédsége ,|r 
ki áradt az apostolókra* ít 
Utolsó alkalommal ül * együtt tanítványaival iji 
és búcsú beszédében 
Összefoglalja azt a ta-jf nitást, amit három t .éven keresztül.adott ; 
nekik. }|
részlete

"Arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítvá
nyaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymáshoz."
n Én vagyok az Ut, Igazság és az Élet. Senki sem jut 
az Atyához máskép, mint én általam* Ha engéa mégis- 
nertetek volna, Atyámat isismemétek. n
" Akármit kértek majd az Atyától az én nevemben, meg
teszem azt*"
"Ha engem szerettek, parancsaimat tartsátok meg. És én 
kérni fogom az Atyát és más Vigasztalót ad nektek, 
hogy veletek legyen mindörökké."
n A Vigasztaló pedig a Szentlélek, kit az Atya az én nevemben küld, az majd megtanít titeket mindenre és 
eszetekbe juttat mindent, anit mondottam nektek."
"Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak."
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A MEá#LTO : ELJÖVETELE.

Sorsunk a bűn ú'tán. A 'bünbeesett í 
emberiség elvesztette Isten kegyel- f  
mát és a kárhozatra ítélve kétség- * 
be ejtő helyzetbe jutott, \

Innen önerejéből soha sem tudott volna megszabadulni. I 
Az ember, a teretmény képtelen lett volna kiengesztelni » 
Istent, a.Teremtöt, mert a teremtmény: képtelen olyat 
nyújtani, amit Istennek: a feremtönek el kellene fogadni; 
A bűnt az ember egymaga követte, abban Istennek nem : 
•volt része. I*e már a bűntől megszabadulni csak Isten segítségével sikerülhetett. A különbség ugyanis a meg
bántott és a megbántó között akkora, htgjr azt az ember nem birta volna áthidalni. Isten megbántását csak Isten 
negeszt ölhet te ki. • : :I j
Jézus Krisztus. Az ö végtelen szeretető s jóságos |• . Irgalma gondoskodott,-hogy legyen

az elbukott embernek olyan képvi- | 
selöje, aki saját áldozatával megadja a megfelelő elég- ) 
tételt. E z J é zu s K ri s zt us. Az ’Ő eljövetele ki csendül , i 
már az Ösevangéliumból, midőn, az Ür Így szól a kígyó- • : 
hoz : fí Ellenkezést vétek közötted,és az asszony között 
a te ivadékod és az ö ivadéka között; Ö megrontja fe
jedet és te sarka után leselkedél,n( l.Moz^3.15.J'
E szavakat úgy kell értelmezni, hogy egykor születni 
fog az asszonytol, a boldogságos Szűz Máriát ól valaki, 
aki az ördög hatalmát meg fogja törni.

Mess!ás-várás. * Az embereknek azonban többezer é-
vig kellett, a Megváltóra várni. A tudomány nem tudja kiszámítani, a 

ént Írás pedig r±em ad felvilágosítást arról, hogy meny
nyi ádö telt el Adómtól a vizözönig, azután Hóétól Ab
rak áráig. Csak innen a pátriárkáktól Mózesen és a zsi-
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dó királyokon át tudjuk a biblia eseményeit időrendben megállapítani*
Ez a sokezer év a siralmas várakozás

nak és a vágyó reménykedésnek volt az^ideje. Az a kor
szak, midőn a ma^árahagyatott emberiség az isteni kinyi
latkoztatástol távolodva, a sokistensé^et való pogány
ságnak, sőt a szégyenletes bálványimádásnak fertőjébe snXlyscl*k*

Aránylag csak^kevesen, az ószövet
ségi Szentirás pátriárkái és azután Izrael népe ismer
ték többé-kevésbbé az igaz Istent. Izrael földjén éltek a próféták is, akik az eljövendő Messiással biztatták a bálványimádásra és erkölcstelenségre hajló zsidó népet

A próféták a századok folyamán egyre több adatot szolgáltattak a Messiásról, kemény beszé
dekkel, szigorú intelmekkel ostorozták Izrael bűneit és 
jövendöléseikkel ápolták a reménység^és kitartás gyenge hajtásait. Megmondották^ hogy a Megváltó Betlehemben, 
szűztől fog'szüietni, Dániel próféta még az időt is e- 
löre .jelezte, hogy mikor következik be az ö eljövetele.( 70 évhét). Izajás a Megváltó megcsufoltatásat, szén 
védését, keresztrefeszitését hirdette előre. Öt a fáj
dalmak férfiának mondja*Ez volt az urjovetnek ( advent) ide
je melyet az Egyház a Karácsonyt megelőző négy héten "át 
ünnepel ( Rorate). Hangulatát legszebben Izajás próféta fejezi kis n Egek harmatozzatok onnan felUl es a felle- 
gek^csepegjék az igazat. Hyiljék meg a föld és teremje 
az Üdvozitot.11

A várvavárt Üdvözitö nem volt más mint Jézus Krisztus,, akiben a próféták jövendölései 
mind beteljesedtek. Az Ur Jézus a jövendöléseket több 
alkalommal magára vonatkoztatta* Messiási hivatását sok
szor a farizeusok nagy megbotránkoztatására is hangoz
tatta. András, a legelső apostolok egyike is igy hivta 
Öccsét, Simon-Pétert Jézáshozs u Megtaláltuk a Messiást.

Jézus neve. Az Üdvözitö messiási, azaz megváltói
hivatására utal nevének jelentése is
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Jézus neve annyit jelent mint Megválté vagy uővozito. 
Elgörögösitett alakja a^zsidó ^ehosuas vagy Jozsue név** nek, Krisztus már tisztán görög sz&, annyit jelent ma
gyarul, 'mint iolkent.

punK es Kiraxyunic egy szemexyDen.ue me, 
nem csupán ember,mint ahogy az őszövét 
főpapjai es királyai'voltak,hanem Iste. 
Fia,a Szentháromság második személye,a; 
bérré lett.

A nehézségeket háromféle képen oldhatjuk meg5 !i
l) veszünk televíziót. Ez azonban csak tökéletlen ! megoldás, mert. másutt hozzájut a gyermek, s ha nem en
gedik meg neki, akkor titokban fogja nézni a szomszé- i 
dóknál. Va^y úgy érzik,, hogy elnyomják őket a szÜleik- 
hogy az egyeb ezzel kapcsolatos nehézségekről ne is 
beszéljünk. Tehát ez nem tökéletes megoldásé

2) A szülő eloiria a gyermek számára, hogy mit és meny* nyi ideig nézhet, és a gyermek e nge d eÍme s ke dik0 Ez esőt11 
lég megoldana a problémát, de könnyen lehetséges,hogy 
a gyermek csak külsőleg engedelmeskedik, belsőleg pe
dig lázadozik* Tehát ez sem biztonságos megoldás^

Aki az 6szövetségben próféta, főpap vagy ki

Mit tehetnek a szülök és nevelők 
ennék érdekében?

A TELEVÍZIÓ NEVELŐ HATÁSÁNAK
biztosítása
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3) Nevelöhatásuvá kell tenni a televíziót. Ez a. toká
iét es^egFIHafíT^elyteIenT!érme~arra_:Eöi^keöni , hogy, kikapcsoljuk a televíziót a mai életből - ez úgysem lenne eredményes és káros is lenne, mert hiszen sok 
jót kaphatunk általa és nagyban elősegítheti a gyer
mek nevelését ás értelmi fejlődését*

Először a szülök nézzék meg az alöadásokat és állapítsák meg, hogy mi jé es mi rossz* Az előadásokat 
rendszerint megismétlik ̂ ugyanazon vagy más adón s mi- ; vei sorozatok vannak önálló, de azonos nívójú előadások- j 
kai, így valóban megállapíthatják, hogy ̂ melyik vagy *i
legalább is milyenfajta műsor nevelöértékü s melyik ka- i 
ros a gyermek lelki fejlődésére*

Utána tartsanak családi megbeszélést akár étke- [ zés közben, akár este - de nem a tej.evízió előtti ■'Töre
kedjenek a szülök a jó adások felé irányítani a gyerme- j 
küket. Mondják meg nekik, hogy tartsanak mértéket a te
levízió-nézésben és ok állapítsák meg, hogy hol a határ* j 
Csodálkozni fognak a szülök azon, hogy a legtöbb gyér- j mek mily szívesen közreműködik ebben!

tervezzenek televízió -helyettesítő tevékenysé- 
geket* Gondoljanak a televízió előtti időkre. Mivel foglalkoztak akkor a gyermekek? Kíséreljek ezt meg most is* j

i
• • : ' . • • ; J

Vannak olyan televíziós előadások, amelyek nagyon is jó hatással vannak a gyermek értelmi fejlődésére? a tor- J 
ténelemmel, tudományokkal, zenével, jelenlegi események- j 
kel kapcsolatos előadások. - A könyvtárakban megfigyel
ték, hogy a gyermekek mennyire megrohanják a könyvtára- j 
kát, ha egy-egy érdekes könyvet ismertettek előttük-a j 
televízióban. - Az egyszerű kísérleteket bemutató e~ 
loadások megtanítják a gyermeket a kísérletek megismét
lésére* • \Kellőképen meg kell válogatni tehát az előadáso
kat és nem szabad engedni, hogy • rablohistoriákkal 
szórakozzanak a gyermekek és a világot azon keresztül lássák........ ...... ......  !
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A televízió-használat még nem -okoz világszerte] komoly problémát, mert csak az: US&-ban terjedt el iF 
nyiraj hogy úgyszólván minden gyermek hozzájuthat lamikepen. Minthogy; elöbb-utóbb azonban ez is által 
nos probléma lesz,, érdemes figyelemmel kísérnünk, h< az amerikai nevelők mire figyeltek fel*

A gyermekek a szülök példáján okulnak* Ha azt li 
jak, hogy a szülök esak nekik tiltják" az ostoba vagy 
erkölcsileg nagyon is kétesértékü előadásokat! de tfft' 
maguk nagy élvezettel nézik azokat, akkor minden 3nt( «« f-i crvimav.t.p■t,£« ví c?.q*jc,-pot 4 sül el* A gyérmék utdnoIes figyelmeztetes visszafele 
ni akarja a felnőtteket*

Ezt a rossz hatást erősen felfokozza az a tény* 
hogy a gyermekeket általában nagyon :vonza a telov.1 /,lé 
és a ;szülök :ürölnék neki, hogy a gyermekük n csendbafl 
van*1, ” nem csavarog az utcán” legalább-is addig mljjp 
a televíziót nézi nem okoz nekik gondot! . •

Megfigyelték, hogy a gyermekek legkedveltebb áljji 
adása a rémhistóriák:* gyilkosságok, detektlvfllmgk kjfl 
zül kerül ki* Ennek következtében jönnek a rémes dljijfl 
áz :idégesség,;_.az izgalmas történetek nézésének fnifnS 

kozott :vágya, áTbühnel szembeni helytelen ..magatart dfl M  
a büntettek varázsa. v. • liA televízió okos mértékkel nevel, tulzAabjl 
vive és meg nem válogatva mérgezi Szellemileg és ni'Kil 
csileg félrenevelhet és megakadályozhatja a gyer]iink$Í| 
értelmi gondolkodó képességének kifejlődését* ,
Az ideális megoldása a problémának 
az-'lenne, ha a szülök úgy le ̂ tud
nák kötni a gyermek érdeklődését 
más elfoglaltságokkal, és szellemi 
fejlődésüket úgy ki'tudnák elégi- ' 
teni, hogy a televízió nem első- 
hanem csak másod- vagy harmadran- 
gu szórakozási vagy érdeklődési . 
pontként. jönne számításba*

4

í

1
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Egy másik hozzászólás a televízió -kérdéshezs 
A család mielőtt megvenné a'televíziót szögezze lei
1) Hol fogják azt felállítani? A nappali szobában el-* sörangú szerepet fog betöltenimert ott mindenki bár
mikor megnézheti* Ha azonban az.ebédlőben vagy dolgo- zo-szobában; állítják fel, akkor .ezzel mindjárt bizto
sítják azt is, hogy csak masödrangu szerephez jut a televízió*
2) Mikor kapcsolják maid^be? Csak a házimunkák és há
zi f eladatokelvegzeseu^ Előre ki kell kötni, hogy 
mikor kell kikapcsolni és igy nem lehet vita a lefek
vés tideje körül.
3 )•■■ Milyen műsort fognak ■ megnézni? A műsorok áttanulmányozása által jóelöre igyekezzenek megállapítani a 
jó előadásokat.
4) Ki lesz megbízva a televízió kezelésével? Az illető 
feladata'lesz a viták elintézése és eldöntése. Amikor 
a szülök nincsenek otthon az idősebb gyermekek felvált 
va megkaphatják ezt a tisztséget. Á legfontosabb, hogy 
bármilyen^vitaesetén,a szülök a megbízott gyermek 
tekintélyét, alátámasszák*

’̂eimiöszetesen, amikor már meg van a ̂ készülék, még az 
ilyen előkészület után is? nagy nehézségeket okoz a 
meglévő vagy fejlődésnek induló rossz szokások meg
fékezése. Itt a szülőknek kell jó példával elöljárni- 
ok* mert . ha ők elhanyagolj ák a -házimunkákat a televi- 
ziőnézés miatt, akkor nem ramélhatik, hogy gyermekeik 
jobbak lesznek náluk.
NevelŐhatásu műsorokat ̂ ma már az iskolák is kezdik^be- 
vezetni, mint az oktatás szerves részét. Sokan kérik 
hogy zenetanitási órákat is adjanak.Ha sok szülő fel
fogná a televízió hatását és követelné a nevelö-müsoro 
kát a kér* társaságok kénytelenek lennének azt követni
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H Í R  E K

C'S&kiPI jjjgg*-- Áprilisi családi es
tünkön április 5-án este 8 orakor 
P* Varga^Zoltán tart nagy-szombati almáikéáást a Bourke St. -i templom-* 
bán*M Bünbánat, bünbocsánat és gyógyulás"cimmel.

Májusi Családi-estünkön "Anyák napját tartunk a.Szt.
Margit Leánykor rendezésében*
PÁPAI DELEGÁTUS* Április 6~án Húsvétvasárnap ö.u. 3

órakor Msgr. Carboni, pápai delegátus ;j 
fog beszélni a melbournei emigráns 
csoportokhoz a Catheűral-Hall-ban.( Brunswick St* Fitzroy. A Szt. Patrik] 
katedrális mögött*)

NAGYPÉNTEKEN' "'gyóntatás este 5-töl 8-ig a Bourke St.-i 
Szt. Ágoston templomban*

Imakönyvek magyar mise ás énekes könyv kapható P.Var* gánál0 Ara 14 sír. ...

A

A L E G S E T T  

KITŰNŐ ZENEKAR.

S HALLBAN.
* BUFFET 1ÍS !
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HÚSVÉTI MISÉKÉNT Húsvétvasárnap 10 órakor a Szt*
Ágoston templomban lesz az- első • mise*
3/4 12“kor a South Yarra-i Szt. Ta~
más templomban lesz a második szent
mise* Gyónási lehetőség a mise előtt.

..

A rtOsaládi~EsttT-ek háziasszonyainak beosztása az1958* évre*

Április: Dr* Kovács Béláné, Simon Józsefne*
Május: Seidl Gézáné, Zsizsmann Tiborné^
Június: Györffy Istvánná, Dittrich Fálne*
Július:': Csatho Gyuláné* _
Augusztus:Bakos Mihalyne,Kemény! Andrásné*
Szeptember: Urbán Istvánná.
Október: Kozányi Zsigmondné és családja*
Hovember: Könyves Istvánná,Fazekas Erzsébet-*
De c embe r: Rabong Tavad a rná, W ebe r El ekné, Sz ak ác s ■ Anta Iné <,

Szivu.i ságra újabb előfizetéseket elfogadunk* Mutatvány 
szám kérhető 1/6 d. beküldése ellenében 
Zsizsmann Tibornétol, (18/a Orange Gve*

• Eas.t St* -KiIda)

E G Y E S Ü L E T  Á P R I L I S  18-án

JELMEZVERSENY l AZ 5 LEGJOBB JELMEZ DÍJAZVA.
iély. T 0 M B .0 L A,
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PEDAGÓGIAI
SOROZAT I. P A Z M A H Y  P S T E R

bibornok, esztergomi érsek 
Magyárorsz ág he re egprimása

1636-ban megjelent könyvéből idézzük

A F I Á K  N E V E L É S É R Ő L
•(3)

mekintsük meg immár mi kívántatik a gyermek jó. neve lésé re,n

Hamiadszors nem elég a fiák neveléséhez a szülék pél- 
bája és jóra-tanítása; de arra is gongyok 

' ■ legyen, hogy-ló ta&itó-mesteri es jé tár
sai legyenek a gyermeknek.

Szent Jeronimus azt parancsollya Laeta asszonynak, 
hogyha maga nem neveli gyermekét^ oly dajkát válasszon 
ki részeges, buja , nyelves ne legyen í 
Plutarchos azt kívánja az atyáktól, hogy a mely gyer
mekkel kisded fiók társalkodik jó erkölesüek legyenek, 
mert egy gonosz példa, egy feslett beszélgetés sok go
noszságot olthat a gyemnek szüvébe.
Világ-biré Nagy Sándort attya eléb Deonidásra bizzá, 
akitől tanulta vétkeit és kiváltképpen a részegséget, 
melyben sok fö-barátit megölte. Ezt nem tudta belőle 
kiirtani Aristoteles, aki utóbb nevelte Öt.
A tridenti zsinat erössen megparancsolá a püspököknek és káptalanoknak, hogy nem csak tudós- de isten-félö* 
és jó-erkölcsü mestereket szerezzenek az ifjúság eleíbQ|
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ki tül semmi éktelenséget ne hallyanak,, sót még,, a könyvek is, mellyekben valami rütság vagyon tiltva5le
gyenek.

Tiszteságtelen,^ utálatos, barom-embernek tarta
nék, akik ollyan ocsmányságokat beszélgetnének,, a miné- 
műk könyvekben vágynak: mit. mongyunk tehát azokrul,kik 
ezt Írva sdgyák?- holot sokkal ártalmasb efféléket 
könyvbe irni, hogy~sem^szoval mondani* Sokan szemérem
ből elfutnának, bedugnák fülüket« ha azt mástól holla-* nak« amit magok, szemerem nélkül, könyvekben olvasnak.

A régi atyák megégették vagy letötolyték 
a csintalan és fajtalan dolgokat a könyvekből* Heliodo- rust levetették a püspökségből, mert olyan könyvet írna, 
melyben noha- nyilvánvaló ocsmányság nincsen, de olyan 
szerelmes dolgok Vannak, hogy botránkozást adhatnak az ifjúságnak* , ■
BOIDOG ISTEN l Vallyon mit mondanának ezek a jámborok 

ha a mi üőönket látnák? melyben akármi- nemű emberek azzal mutogattyák éles elméjeket, hogy undok énekeket irkáinak, mellyeket mind gyermekek, mind 
leány-asszonyok kardéra tudnak.

Vaj, ha meggondolnák azok, akik effélék
ben mutogattyák - nem tudom'elméjeket vagy latorságokat- 
hogy az ö lelkeik adnak számot azokért a gondolatokért . 
és indulatokért, mellyek efféle énekek hallásából'kö
vetkeznek ;.bizony, béfalnák a sípot és jobb^dologban 
foglalnák elmejek élességét0

Negyedszer: és utólszor; a jó szülék^tisztigaz, jiogy
----- ----- fiokát szájakon hordozzák: megráncsak

néha a zabolát, fenyítékben.nevellyék, 
és mikor megérdemlik, ne kedvezzenek, ne 
negedgyenek, hanem dorgállyák őket.

Tudta jól Boldog Asszony, hogy Krisztus Urunkban senni 
fogyatkozás nincsen, mégis megdorgáLlá, mikor elmara-
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dott töllölcfi - mit cselekedtől Így velünk? Atyád ősén bankó övá kerestünk téged,11 •'
•• /Vannak oly atyák, akik rugy bánnak; fiókkal mint1 

a máj mok,: Ezekről Írj a Pliniuss hogy mikor megko lykd z- 
nek, igen. .gyönyörködnek kölykükbeh, Addig forgattyák,. i 
nyalják-'falják ükét, hogy ugyan megölik végre. Ezek is 
addig kinyeskedtetik, gyengáltetik fiokat, mig nagy szerété tűk mián lelkűkben és erkölcsükben elvesztik Őket, 
Vagyon valami bolondság minden gyermek szüveben. meIlyeti 
egy súgár-vesszöcske kikerget belüle*Aki kiméül a vesz-I szót, gyűlöli fiát, j

A természet tovisek-közzé rekeszti a gyenge 
rózsát, nem azért, hogy szaggassa. hanem hogy óltalmaz- 
za» Az Atyák dorgalása efféle tövis: óltaImazza, nem 
hervasztya a fiakat.
Menyin vannak szülék, kik meg nem dorgállyák, sőt neve-* 
téssel hallgattyák,mikor szitkozódik kisded fiók:és 
nemcsak, torkába töltik a bort,biztatván,hogy ígyék,mert 1 az apja is ezzel'kereste,ami nincsjde ugyan gyönyörköd
nek latorságában:és katona gyermeknek,furcsa gyors elméjűnek itilik,ha,mindent jól tud szidalmazni,amint a 
nyelvet tudja mozgatni..

Bezzeg a Szent írás?nem arra tanít,hogy nevetvo 
hallyad gyermeked csintalansagát;hanem azt mondgya: ne 
nevess fiacskáddal, mert ebből nagy szabadságot vészen 
a gyermek; es vegre neked vásik fogad belé, mert aki 
mást megszidogat gyermekkorában, magadat gyaláz öreg
korában*

Noha ̂ meg kell az atyáknak tartani Szent Fái parancsólattyát: hogy fiokat mód-r^lkül és féletteb ne 
haborgassák.-- hogy. el ne essék szívok és el ne kedvetle- 
ne ügye nek minden dolgokban.

Megtanultátok immán-, mely nagy kötelességek vagyon a szüléknek, hogy gyermekeiket jól neveljék; mely .. 
sanyarú ostorival szokta látogatni Isten az atyákat ebben való tunyaságát.
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A S2IVUJSÁGB0L KÖZÖLJíÍK

■ le l fordult vi-acj
Ha egy no fürdőruhában Jelennék meg a színházban, azt mindenki botránynak minözitené. De ha Ötven no bikini
ben vonul fel a mutrálók előtt, azt ”szépségkirályno- választásnak.” nevezik.
Ha két részeg összeverekszik rendőrt hívnak, ha kát jó
zan ember lÖ'~l£0ooo ember előtt kiveri egymás fogát es eszméletlenre verik egymást, azt úgy hívják, hogy 
,r öko Ívivó-sport c. ”
Ha valaki jól nevelt társaságban kétértelműségeket koc
káztat meg, az illetőt mocskos-szájúnak minözitik és 
legközelebb nem hívják meg. Ha valaki azonban kötetekre 
való trágárságot gyűjt össze és azt kinyomtatja az 
”uj-realizmusn*
Azt, aki rágalmakat terjeszt szomszédjáról ,biró elé 
viszik, űé ha ugyanezt újságban teszi ,r szenzációs 
leleplezés” vagy ” választási propaganda”.
Ha valaki az utcán levetkőznék, bevinnék a bolondokhá
zába* D e h a :a vetközési jelenetet filmre veszik és mil
liók előtt lejátszák akkor az csupán Egészséges-ero
tikának” minősül és megtölti a mozipénztárakat0 . .
Ha.8-10 egyén, arra szövetkezik, hogy rabolni, gyilkolni fog, gengsztereknek nevezik és mozgósítják az állam- 
rendőrséget. Ha ugyanezt egy állam tűzi ki politikai 
programiként, azt beveszik az Egyesült Nemzetekbe,

Kérdés immár: az ami önmagában rossz, elfogadhatóvá,
válik-e azáltal hogy sokan teszik?
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KERESZTELTEK NÉVSORA:
Bihary Ervin és neje Zádory Fekete Ilona fia: Steven, Alexander, William nevet,
Papp József és Sadeczki Erzsébet leánya: Erzsébet,Teréz nevet,
Ilosfai János és neje Kovacsics Irán fia: János nevet,
Kántor Lajos és neje Brágya Irén leánya: Elizabeth, Apollónia nevet,
Varga Gábor és neje Andreika Emma leánya: Aranka, Mária, Katalin nevet,
Módos Vilmos és neje Bokkon Anna fia: William, Tibor nevet,
Benárik Mihály és neje Kamasz! Mária leánya: Margit, Teréz nevet,
Lukács Béla és neje Czégényi Ilona leánya: Katalin, Gabriella nevet,
Burány Péter és neje Kéri Irén leánya: Anette,. Irénnevet,
Szajkó István és neje Muckstast Katalin leánya : Kata. lin nevet,
Rothnagel József és neje Strehlon Sigrun fia: József, Atilla nevet,
Major Lajos és neje Takács Veronika leánya: Ildikó,. Dorothy nevet,
Horváth Gyula és neje Szabó Anna leánya: Erzsébet nevet,
Dudás János és neje Micskó Gizella leánya: Gizella, 

Teréz nevet,
Garamszegi János és neje Pintér Vilma,Katalin fia: Péter nevet,
Egri Tibor és neje Tokay Renee,Ilona fia: Tibor,István nevet,
Gutfreund Henry és neje Varga Mária leánya: Olga, 

Susanna nevet
Horváth László és neje Széplaki Erzsébet leánya: Anna, Katalin nevet

kapták a szentkeresztségben.
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EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK BEFIZETÉSÉNEK NYUGTÁZÁSA 
február 9-töl - március 25-ig,

Barna I. 10/- Mann R* 10/'
Benyft I* ' 10/- Mann I* £ 1 /--/■Darabos E, 12/- Markb F. £ 5 /■Dr. Elek S. £ 2/-/-. Mártonyi. B*.... £ 3/— /-
Facskí) A. £ V - / - Nesz B, £ 1/— /-
Fekete J. £ 1/— /- Pálffy K. £ X/— /-Fejes G.& M. £ 1/ 6/- Palánta! E. 10/-
Fábián F. £ 3/-/- Pfeiffer I. £ 1/— /-
Gauder A. £ 5/-/- Takács R„ * £ 1/— /-
Hofmann Gy.• ...12/- Török S* ... £ 2/-/-
Janka Z. 10/- Tragjasy I. 5/-
Juhász P, £ 1/lC/- -Úrban J. 5/-
Kovács K, £ 2/-/- Varga J. £ 2/— /-
Kajtár M. 10/- Zalai T....., £ 1/10/-
Lengyel J. 4/- Zsizsmann T, £ 5/ 4/-

Virik F. £ 1/— /-

■ I •S T E 1 F I Z E S S E  M E G

ÓRÁT, ÉKSZERT, AJÁNDÉKTÁRGYAT 
vásároljon

■ KÁNTOR- ISTVÁN ferésmesteinel 
218 Bridge Rde Richmond 

lel: JB 2223
BUDAPEST K O V Á C S  András és I V A N Y I Sándor 
CONTINENTAL üzemeSMAL2/500DS Elsőrendű húsok, magyar Ízlés szerint ké~ 
PTY. LTD. . szült hentesáruk állandóan frissen kapha

tok.
Reg.. Off. 22 High St» St. Kjlda. Teli LA 4619,

szabadi andrasnal
DEPOSIT NÉLKÜL MINDEN KAPHATÓ i Tel: BJ 5125
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FIGYELEM , MAGYAR FODRÁSZ  ̂ FIGYELEM
Uj fodrász üzletemet.. március 17-'tol megnyitom

97 Grevilié Bt. ' - •
a Prahran-i állomás mellett. Kérem a magyar kozonségj 
szives támogatását. TÓTH DEZSŐ fodrász* í

k e w . seivimg centre
286-287 High St.- , ■KEW■
Tel: -\m 7535. ,

A világ legmodrrnebb egyszerű 
teljes automata varrógépéi kaj* ték alacsony áron és ‘részletre!

11 - CONNAISSEUR BSLICACIES *
a2 Station St. Cheltenham . 

T-'Az" állomással pont szem- 
ben*)-HALASZ MIKLÓS' ' ES NEJE

Modern uj csémege és Ülj 
szer különlegességek, fi 
élelmiszer,Ínyencségek világ minden tájáról.

Magyarul, németül^ franciául 
és olaszul is beszélünk.

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT 
végeztesse

NŐI KOSZTÜMÖKETjKABÁiai 
Férfi-öltönyt csináltÜ

F Á B I Á H  MIHÁLY 
női-fodrásznál

F Á B I Á N  J Á N O f l  
szabó-mesternél

361 Chapel St.Sth.Yarra 
Tels BJ 3073 599 Hlgh St. Prahran 

Tel! LA 3164

HÖLGYEIM, FIGYELEM í 
LACKÓ BERNADETTÉ '
4 Bárdia St*: Ringwood. 
Tel: WU 6906

Budapestről ismert^gyogymaih szór ismét praktizál Melboii! 
neban.



KATEKIZMUS

A* m a n n a  . A választott nép Mózes vezetésével a
pusztába vándorolt* A hosszú ut miatt egv alkalommal nagyon zúgolódtak; n Inkább maradtunk volna Egyiptomban* Azért hoztatok a pusztába, hogy é~ 

hen pusztuljunk? n - Az Ur ekkor igy szólt Mózeshez? 
"Mondd meg nekik, hogy este húst kapnak, reggel pedig bőven lesz kenyerük* Ismerjétek meg, hogy en Uratok és Istenetek vagyok,n

Este a ftírjek tömege szállt le a tábor helyen. ̂ Másnap reggel pedig mintha aér lepte volna el 
a pusztát* Azt kérdezték egymástól; " Mi ez?"( ^anhu) 
Mózes igy felelt: "Ez a kenyér, melyet az Ur ad nektek, 
Gytijtsetek belőle annyit, amennyi egy napra^kell*"A kenyeret mannának nevezték* aegyven évig táplálkoztak vele, mig Kánaán földjére értek*
A manna az igazi égi kenyérnek, az Olt áriszent ségnek előképe*

JÉZUS MEGÍGÉRI AZ OLTARISZE^TSEGET*
Jézus egy alkalommalpusztában taní

tott. Az emberek napokon át hallgatták* Jézus megsaj
nálta a sokaságot és csodálatosan^megszapotitott néhány 
kenyeret és halat, úgyhogy mindnyájan jóllaktak.

Masnap Jézus Kafarnau, városában tani 
tott.Az emberek ide is követték Öt. Jézus ekkor igy 
szólt hozzájuk: " Kerestek engem, mert ettetek a kenyér' böl és jóllaktatok* Olyan kenyérért dolgozzatok, amely 
az örök életre megmarad és amelyet ̂ Atyám ad nektek* Is
ten kenyere az, aki az égből jött és eletet ad a világ
nak* M Ekkor azt mondták: " Uram, add nekünk 
ezt a kenyeret mindenkor." Jézus igy felelt: " En 
gyök az élet kenyere* Aki ebből eszik.nem hal meg* A 
kenyér, amelyet majd ̂ adok, az én testem. Ha^nem eszi
tek az Emberfia testét, és nem isszátok vérét, nem lesz 
élet bennetek. Aki eszi testemet, és issza véremet, 
bennem marad, és én Őbenne*"
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