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A második nagy” jelenésében "az Ur Jézus kifejez
te kívánságát?hogy ̂ Szivének képét tiszteljék az emberek. 
Megígérte,hogy bőségesen elárasztja kegyelmeivel azo
kat, akik kívánságát teljesitik.Meghagyta Alacoque Szent 
Margitnak,hogy Szivének képéről készíttessen rézkarcot 
és nyomassa ki.^ikor ezzel késtek,kifejezte nemtetszé
sét emiatt.Végre a Szent nagy őrömére elkészültek az 
első nyomtatott képek,és ettől kezdve gyorsan terjedt 
a Jézus Szive-kép tisztelete.

A jelenésekben Alacoque Szent Margit néha csak 
az Ur Jézus. Szivét látta,láncokkal körülvéve,áttetsző 
kristályként csillogva,az imadásramélto Sebbel és &,■ 
töviskoszóruval koronázva.Máskor pqdig látta az Ur Jé
zus személyét,amint megnyitja keblet es megmutatja ne
ki dicsőségtől sugárzó,lángoló Szivét*

Az Alacoque Szent Margit által készített első kép 
csak a Szivet ábrázolja,és az azt követő képeken is. 
csak a Szív szerepel,az Ur Jézus alakjajaelkül.Alapta
lan az a tévhit,hogy az Egyház tiltja Jézus Szivének 
ilyen módón való ábrázolását.Sőt még búcsúkkal is el- 
látta azokat,akik ilyen képét nagykőn viselnek.Csak azt

modpn, ábrázolják,Jézus
■r, 4 ^ _ ______I Ir-X
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az Ur,Jézus személyéről készített képek,vagy §zobrok szolgálhatnak,amelyeken lathato Szentseges Szive
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Természetesen nem a s z í v orvosi ábrázolására van szüle 
ség5hanem jelképes alakjára?lehetőleg a hagyományos mól 
don:a sebbel,kereszttel,tőviskoszorubal és a langsuga" ‘ 
rakkal.

A kép tiszteletének módjai
Személyes tiszteletűn!! 

jelét adhatjuk azáltal,hogy Jézus Szivének képét érma \ 
vagy ruha-sk apui áré alakjaban magunkon hordjuk? a róla ' 
készített szentképeket imakönyvünkben használjuk,vagy 
Íróasztalunkra tesszük?bekeretezett képét elhelyezzük ' 
a lakásunkban*Jézus Szive iránti tiszteletünket kimutat1 
hatjuk a képre vetett tekintettel?virágokkal díszíthet* 
hetjük.IdÖnkint előtte térdelve imádkozhatunk kegyele
mért,hogy Jézust jobban megismerjük,szeressük és hűsé
gesebben szolgáljuk.Kifejezhetjük előtte hálánkat,má- 1 
sok bűnei miatti szomorúságunkat,engesztelési vágyunkat*

Az ^r Jézus nemcsak a>
egyének,hanem a közösségek részéről is‘"kérte Szivének 
tiszteletét.

Megígérte,hogy helyre-*
állítja'a családi békét az öt tisztelő családokban,ha 
nélkülözik azt jmegvédi Őket és- megsegíti szükségeikben. 
Ezekre az Ígéretekre csak azok a családok tarthatnak 
számot,ahol a család minden tagja nemcsak egyénilegyha- 
nem k ö z ö s e n  is tiszteli Jézus Szivét.A közös 
tisztelet egyik módja lehet,hogy a Jézus,Szive képet a 
lakas díszhelyére teszik,esetleg előtte közösen mond
ják el esti imájukat.

A nyilvános tiszteleta-*
das módja pedig az,hogyutak mentén,tereken,templomok
ban és kápolnákban"elhelyezik Jézus Szivének képét , 
vagy szobrát.Ez a szokás az utóbbi időben nagyon elter- 
jedt,föleg az'egyházközségek és a városok felajánlásá
val kapcsolatban.

/A Sz í v .1958,december./
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Levél Kutyabagosrol: ~ l
,   - - - --  r.   ■. - r ,   |

Kedves Olvasó, j

Kutyabagoshol min
denki hallott Magyarországon,bár ott/ senki sem járt.

Éqgy hol volt?
Sehol sem volt és mindenütt.J E L K E P voly, annak a 
nyomor9maradiság és földhözragadtságnak a jelképe, 
amelyben a magyar nép jorésze emberemlékezet óta élt.

De azért még a leg-
gőgösebb pesti ember sem képzelte el úgy Kutyabagost, 
hogy ott templom meg iskola ne lett volna.Jóllehet 
Magyarországon nem egy Kutyabagos volt,hanem többezer, 
mégis^mindegyikben ott állt az Isten háza,az iskola, 
sót még községháza,padiak,jegyzölak,tanitolak és még 
több hasznos es szükséges épület is.

Pedig a Kutyabago-
slak igazán szegények voltak.Szalmával,meg rözsével 
fütöttek,petróleummal világítottak,földes padlóju vá
lyogházakban laktak,bútoraik deszkából voltak Össze- 
eszkábálva.Érdekes,hogy^mégis telt pénzük a közösség 
jólétét szolgáló intézményekre,pedig csak a jc Isten 
a megmondhatója,milyen keserves munkával kuporgatták 
össze filléreiket.

Ha most felneszelsz,kedves Olvasó és azt 
gondolod:ahá,most bújik ki a szög a zsákból - akkor 
nagyon tévedsz,mert eszem ágában sincs,hogy templomot 
vagy iskolát akarjak veled Melbourneben éppittetni.
Még paplakot sem.Igaz,van itt vagy 10.000 magyar,aki
ből kitelne legalább öt igen^tisztességes Kutyabagos0 
De a templom- meg iskolaépítés munkáját elvégeztek már 
helyettünk a benszülött kutyabagosiák.

Egészen másról van szó. , .Volna nekünk egy Ifjúsági 
Kollégiumunk.A bentlakó 42 fiú közül 30 teljes tartás
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dijat fizetni./Ezek tartják fen számodra az egyházközségi 
épületet,ahol lelki segélyt, televíziót,klubhely iséget, 
szórakoztató előadásokat találsz,anélkül,hogy bárki meg
kérdezne tőled,fizetsz-e egyházközségi hozzájárulást , 
vagy sem?/

Van azonban 12 fiunk,aki tanul- 8 tanonc,egy 
egyetemista,3 gimnazista,ezek nem tudnak teljes tartás- 
dijat fizetni,sőt némelyik teljesen ingyenes ellátás - 
bán részesül,Ezek eltartása heti 35 fontjába kerül az 
Egyházközségnek.De az Egyházközség nem valami amerikai 
nagybácsis az belőlünk áll,Belőled meg énbelölem.

Az igazat megvallva ,ha csak kettőnkből állna, 
akkor bajban volnánk,mert ami engem illet,bizony én sem 
tudnék heti 17 font 10 schillinget a Kollégiumra, szánni, 
s nyilván Te sem*De legyünk egy kicsit optimisták . 

Mondjuk ajánljunk meg fejenfcint heti 5 schillinget . 
Azután keress Te is,meg keresek én is 70-70 másik ma
gyart, aki hajlandó ezt szintén megtenni.Tiz ezer magyar 
között talán csak tudunk 140-et találni,aki képes heti 
5 ssh-et áldozni a kollégisták kitanittatására?

Persze ehhez jogaidéval kell elöljárnunimAz ér
tesítőnek ebben a számában már olvashatod,hogy én mar 
befizettem négy hétre a rám eső 5 sch-eket.Remélem nem 
hagysz cserben,és a következő számban Te is 'benn leszel.

’ Eddig ezt nem kértem Tőled,mert volt még ösztön
díjas alapúink. /Emlékszel a sorsolásra?Már másfél éve , 
hogy tartottuk./Most már kifogytunk a pénzből. A Kollé
gium pénzügyei kutyabagosi nyomorban szenvednék. 
K é t s z e r  ad az aki g y o r s a n  ad.

S ha "véletlenül nem Kutyabagosrol indultál el, 
mint én,azért még köszönettel és szívesen fogadjuk a heti 
5 ^sKhillingjeidet. Lám Kövess Zoltán pénztárosunkat 
még a Kollégiumba is beköltöztettük, hogy ennyivel is
könnyebb dolgod legyen,hát vedd elő a bukszádat komám,s 
ha épen egy kék hasú bankó akadna a kezedbe,azt se res- 
teld beküldeni.Legalább öt hónapig nyugtod lesz.

Szeretettel s Dr.Endrey Antal.
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REGULUS KARTHÁGÓBAN. ' " f : A
\\ |Karthágó :-békét; kenő. követséget

küldött Romába/AJ kovátség vbz§tesét a fogoly romai Re- 
gulusra .-ki,hogy ha küldetése
nem j ár .sike^qűLyjriisé^at^’' a íégség-La. -

. ̂— -y -. 7 / í K á^heteéé üLellci ̂ megrgndülés ét ,
mikor ismét x'0.tthonVtdlt lezbxMtt1 1 '-lkomájában. és. otthon, is 
maradható tt vö'lná; .végkém ha .liáin’egiha- -a- --béke.

’ " ' S tudod Elit tett? " ‘ '•
Ö tüzelt legjobban a háború foly~. 

tatása mellett s mikor a szenátus öt otthonmaradásra 
biztatta azzal az indokolással,hogy az erővel kicsikart 
eskü nem kötelező,igy felelt: //— 7

nHát mindenáron azt akar^
játok,hogy becstelenné legyek?Jól tudom,hogy kin és ha
lál várakozik reám 5ha visszatérek*De mily csekélységek 
ezek.a becstelen tett szégyenéhez,a bűnös lélek sebei - 
hez képest,Legyek bár a karthagoiak foglya5romai jelle
memet tisztán akarom megorizni.Megesküdtem?hogy vissza
térek.Kötelességemnek eleget teszekoA többit bízzátok 
az istenekre."Visszatért Karthágóba s a karthagoiak 
nagy kínzás közt ki is végezték.

Ez romai jellem volt.
De akkor milyennek kell lennie

a keresztény jellemnek.
Hogy minden ember gazdag legyen, 

nem lehet megkövetelni*azt sem,hogy mindenki tudós le
gyen; azt sem,hogy mindenki hírneves legyen;

de igenis
mindenkitől meg lehet követelni egyet:hogy k e l l e 
m e s  legyen.

Országokat meghódítani kevés em
bernek adatik.Kevésnek homlokát disziti királyi korona. 
De elfoglalni a lélek kincses birodalmát s homlokunkra 
tenni a férfiúi jellem koronáját,ez oly szent,fönségés 
feladat,amely minden emberre kivétel nélkül vár.

Mindenkire vár.
Teread is.



Regnum Marianum 1959 , j and. as.

JÉZUS SZIVE HÓNAPJÁBANs

"Nézd e Szivet-,mely annyira sz<i 
rétté az embereket,hogy nem takarékoskodott,hanem teljn 
sen kimerítette és felemésztette magát,csakhogy irántun 
való szere tetet kimutassa."

Jézus Szive tiszteletének a ben 
söség és buzgalom arányában hármas fokozata van;

Az első fok az egyszerű tisztel 
a második az önfelajánlás,mellyel valaki egész valóját 
különös módón Jézus Szivének tiszteletére szenteli, 
végül az apostolkodás,vagyis az önként vállalt kötele - 
zettség ezen áhitat előmozdítására.Ezekre vonatkozóan 
az Ur Szent Margitnak a. következő Ígéretet tette;

A. / Minden igaz tisztelőnek;"Szent Szivének túlá
radó kegyelmeivel el fogja árasztani mindazokat,akik 
Szentséges Szivét tisztelik*"

B. /A magukat neki felajánlóknak: "Az Ur akarja , 
hogy Öt mindenki megismerje,szeresse és imádja s ezért 
nagy kegyelmeket igér azoknak,akik Szent Szivének tisztei 
letére szentelik magukat .Mindazok, akik a Szent Szív lis/, 
teletétöl áthatva Neki szentelik magukat,nem fognak el
veszni. "

C. /Az apóstolkodóknak: "Azon lelkeket,akik tehet - 
ségükhöz képest iparkodnak Szive tiszteletét és szerete
tet előmozdítani,a mennyei kegyelmek bőségével gazdagít
ja,melynek kutforrása a Szentséges Szív."

Azoknak,akik mint a Szent Szív tisztelet após- 
tólai,Neki szentelik magukat,az Ur a következő Ígéretet 
tette;"Nem hagyja őket elveszni;biztos menedékük lesz 
a kisértések idején,de fökép a halál óráján)szeretettel 
befogadja azokat Szent Szivébe,s ezzel biztosítja örök 
üdvüket,mert az jJr megadja nekik a kegyelmet,hogy meg - 
szenfelődjének,és a mennyei Atyához jutva,oly fokban di
csőül jeliek meg,amint ok iparkodtak Jézis Szive kultu - 
szát minél inkább szivükbe ültetni."
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Tóth Tihamér: Az olvasmányokról./Tiszta Férfíusag./

...... Akárhány léha könyv megcsúfolása nem -
csak az erkölcsnek,hanem soksxor a magyar stílusnak is. 
Ha tehát ajánlom is,hogy minél többet olvas sziszen ez 
hozzátartozik alaposabb művelődésedhez/,époly nyomatéko
san figyelmeztetlek,hogy olvasmányaid közt egyetlenegy
könyvet se, tűr A. amely gúnyt üz ,.az^erkQÍesbQl s az erkölcsi leha feliogast,a szabadosságot akar nyílt?akar két
értelmű módón tanítja.Ezek a könyvek rendesen már: stílus 
szempontjából is szemétjei az irodalomnak és mar ezért 
is kár az időt ilyenekre vesztegetned.Ilyen irodalom 
nyomán nem kultúra fakad.... ,

• sajnos akadnak a stílus es
elbeszélés mesterei között5akik Istentől kapott tehetsé
ges tollúkat nem restellik az^erkölcsi fertőbe mártani 
. és az .erkölcstelen élet"szépségeit,örömeit” tanítják
és hirdetik. . ... ... . ..

Ezek annál veszélyesebbek,
mert a maguk lelki lezüllöttségébe a toll hatalmával 
vonják;olvasóik lelkét is,Ha felisteneknek tartják is 
magukat,sokkal inkább egész malacok ok.Bármennyire művé
sziesen kidolgozott pisztoly kerül is a kezedbe,nem. 
röpítesz azért abból halálos golyót a fejeabe,ugy-e?
Épp igy vigyázz,hogy ezekből a művészi könyvekből halál 
ne szálljon a lelkedre.Minek turkálnál szemétdombon,

/még ha arannyal behintett szemétdombon is,/mikor az^iro
dalomban- hál Istennek- bőven bányászhatsz igazi gyé
mántokat is.

Szomorúan kell megállapí
tanunk,hogy a mai irodalom jorészben a szerelem vissza- 
éléseineka nemi élet eltévelyedéseinek a'dicsőítése...

ne kövesd azokat,akik össze-vissza mindent elol
vasnak,ami csak a kezükbe kerül.Ugy-e,aki mindent meg
eszik, ami csak -elébe-kerül, - elrontja a gyomrát.

Sokan furcsán okoskodnak ezen a téren,mondván:
Hcsak. tudni akarom,mit írnak & más felfogáson levők is,
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Nem fog. az nekem ártani,nem rossz szándékból olvasom.,f
En szívesen elhiszem neki,hogy nem rossz szándékb 

..csak kiváncsiságbol olvassa,de azt már nem hiszem,hogy 
nem fog neki artani.

Amint te sdm hinnéd el,hogy életben 
maradok,ha azzal állítanék be a patikába,hogy én most 
végig-fogok kostolni itt valamennyi mérget,de“nem rossa 
szándékból”,nem azért,hogy ártson,“csak ismerni akarom i 
hatásokat”.. ..

• Pedig, akárhány könyv betűiből'mér
gesebb por száll az olvaso lelkére a legerősebb cián- 
kálinál is. • ■ ■ , • ' |

Érthetetlen némely ember:ha egy haj] 
szálát talál a levesben,mar nem bírja tovább enni;ha 
bűzös a szoba levegője,nem bírja kiállni, - de ugyan- | 
akkor szó nélkül falja és nyeli le a légpiszkosabb s 
íégbüzöseb.b könyveket. y • ; 1 .o;-.

A te érzékeny lelkiismeréted legyen 
tehat mindig ̂ lea.i óbb zsinórmértéké olvasmányaidnak.

Bármiféle könyvet veszel a kezedbe/lenne az akár 
a ‘Xegmüvésziesebbnek kikiáltott könyv is/,ha olyan hely' 
re akadsz benne,amely a lelked tisztaságát a legkissebb 
mértékben is'sérti,legyen annyi akaraterőd,hogy olva
satiam! lapozd át azokat a helyeket;és h a ytöbbször fon 
dal elő abban a könyvben ilyen' rész,tedd félre,hagyd 
abba az egésznek az olvasását.'

Meglásd,nem bánod megyha- ezt a sza
bályt követed. Ugyanez legyen a szabályod a képes
lapokkal kapcsolatban is.Az állandó regényolvasás alom- 
világba ringat,olvass mellette más szakmai,tudományos, 
torténeImi,földrajzi munkákat,élettörténeteket és mind
ezek mellett mindig legyen néhány komoly,jellemneve1 Ö , 
akaratot edző könyved,

legyen az a sajátod,Ezeket ne 
igyekezz gyorsan végig olvasni,gondold át,elmélkedd at 
Őket,engedd,hogy formálják a lelkedet,Szép szokás lenne, 
ha esti imád elvégzése után,mindennap néhány mondatot 
olvasna! az Evangéliumból. ' ■' ■

Próbáld csak meg,meglátod,hogy 
milyen mély hatással lesz az a lelkedre.
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Móra Ferenc: Mindennapi kény erünk.

Már nag^cocsak gyerek voltaim, lehettem olyan Ötöd- 
fél. esztendős,és már körül tudtam bukfencezni a pernyés- 
gödröt,ha senki se látta.Úgy látszik politikusnak készül 
tem,azonban hamarosan kiderült,hogy nem való vagyok erre 
a pályára,mert a nyilvánosság előtt nem^tudok bukfen
cet vetni.Pedig a nyilvánosságot csak fel szem képvi
selte,amely az utcából bekukucskált rám a deszkakerí
tés hasadekán keresztül.Zsibrita Jóska volt e fél szem 
bírtokosa,velem egyidős gentleman,akihez a legoszin- 
tébb irigység fűzött.Tudniillik Jóska függetlenítette 
magát a polgári .divattól,és télen viselt szalmakalapot 
nyáron pedig akkora bárányborsüvegben járt,hogy abba 
belefért volpa a Dzsingiszkán feje is.Ezt azonban, nem 
azért tette nevezett kortársam,mintha szembe akart .. 
volna .-helyezkedni a Daru utcai tárdadalom .v.iláfölfo
gásával, hanem aért,mert télen az öreg Zsibritának kel
lett a sapka,és nyáron ö hordta a szalmából,készült, 
parszáritot.

Elég az hozzá,hogy Jóska bekukucskált a keríté
sen,ami még nem lett volna baj,de tudtomra is adta,. • 
hogy jelen vaní

tJátjakí ^
Én éppen akkor a fejem tetején álltam,de a kö

vetkező pillanatban már benne voltam a pernyében.^Sze
rencs ere puhára' estem,és igy politikai pályám anélkül 
ért véget,hogy csontom tört volna.Azóta meggyőződtem 
.róla,hogy előbb utóbb minden politikus belebukfencezik 
a per nyes gödörbe,s minél később esik bele,annál na
gyobbat puffan.

Nem is azért emlékezetes nekem ez a télyégi nap 
hanem.azért,mért akkor ettem először háromfogásos:va - 
csorát. ' '■ 0 ■ ■ ;•: :

Letappogtam magamról'a hamut, és beodalogtarn a 
szobába.Szerencsére szülém semmit sem vett észre,mert 
nagyon bele volt-merülve á Krisztus-aty§fiság'könyvébe. 
Odakuporodtam mellé a padkára,^a hona ara fúrtam a feje
met, és néztem,hogy mozog a szája:
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-Ö-rül-je-tek-és-ví-gad-ja-tok-mert-a ti-ju~tal- 
ma-tok-bö-sé-ges-meny-nyek-ben#

A voces paginarum hamar elaltatott.Mikor fölébred* 
,tem ,még mindig ott ültünk a'.padkán, az öltét őröl besütött; 
a frissen esett ho,a félhomályban is ki bírtam venni a 
szülém arcát.Most már lecsukott szemmel,könyv' nélkül 
imádkozott.

-Mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma...
-Édes anyám - állitottambe közé és a jo. Isten kö

zé - ,mit vacsorázunk máma?

Először végigmondta a miatyánkót,keresztet vetett,meg* 
csókolta a könyv tábláján a feszületet,aztán felelts 

-Háromfélit2 kenyeret,haj át5belit.
Azt mondtam erre,jobban szeretnék csak két felet ennlj 

úgy mint máskor,Szalonnát kenyérrel.
-Jaj,gyermekem,a szalonna most elment adóba- vetta 

elő anyám a; kanapé sarkából• az- abrosszal letakart fél
kenyeret. - örüljünk,hogy a mindennapi kenyeret megadja 
a jo Isten.

Arról persze még akkor semmit sem tudtam,hogy minden 
államnak támasza és talpköve az adó,s.hogy annak a malac* 
kanak,amit karácsonyra vágtunk,az volt a hivatása,hogy 
fél oldal szalonnájával fönntartsa az államot.Á jo Isten* 
röl azonban már tisztább fogalmam volt.Tudtam,hogy ha 
akart volna,legalább egy kis vajalját adhatott volna a 
kényérkéhez.No majd ha apám hazajön - gondoltam magamban# 
Oda volt dohányt vágni Ring kapitány urnák,és mindig 
csak az esti harangszo vetette haza.De soha snnélkül ha
sa nem jött,hogy legalább egy kis nemzetiszinü árpacukrot 
ne hozott volna.

Félálpmban voltam már,mikor hazaért,de bizony semmi
vel sem verte ki az álmot a szememből.Csöndesen ültek 
az asztalnál,elmorzsolt egy karaj kenyeret,megivott utá
na egy kancsó vizet,és csak akkor szolalt meg’,mikor' pi
pára JXJj4gy^£á^ause^f enne^enneí^a rosszallásnak,.lég jobb
volna.felgyújtani,akkor nem nyúznának az adóval.luiyeatg u k .
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Szalézi Szt.Ferenc szokta volt mondani %

"Hallani mindenütt bőven hallok 
a tökéletességről*

De látni kevés olyat látok,aki 
meg is valósítja.

Mindenkinek más fogalma van 
a szerzetesi ruhával öltheti

b ő d t ő l .

a1ami z snálko öas s al. 

való gyakori járulással.

külön kegyelmének sürgetésé

erről.Az egyik azt hiszi, 
magára. ’

A másik azzal,hogy

A harmadik

* Vagy a szent ség ekhe

Vagy elmélkedéssel. 
Vagy a szemlélődés 

el,vagy rendkívüli égi
adományok kérés ével.Ám ezek mind tévednek.összetévesz 
tik az eszközöket vagy^az eredményeket

a céllal és végokkal.

Ami engem illet,nem ismerek más 
tökéletességet,mint Istennek 
teljes szívből szerelését .
És felebarátunkét,mellyel öt, 
mint magunkat szeretjük.
A "charitas" nevét érdemlő 
s z e r e t e t  a z

e g y e d ü l i ^
ami Istennel éi emberrel igazán 

egyesit.
Ez. az egyesülés a végcélunk és rendeltetésünk.

Minden egyéb önáltatás.
/ Je an P i e r re C arous. /
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FELAJÁNLÁS JÉZUS SZSNTSÉG5S SZIVÉHEZ,

Édes Jézus,az emberi nem Megváltója,tekinti 
reánk,kik alázatosan leborulunk oltárod előtt.Tieid va- , 
gyünk,tieid akarunk lenni;hogy pedig annál szorosabb 
összeköttetésben lehessünk veled,ime ma mindegyikünk ön
ként a te szentséges Szivednek szenteli magát.Téged u - 
gyan sokan sohasem ismertek?parancsaidat megvetve,téged, i 
sokan visszautasítottak.

Irgalmazz mindnyájunknak,jóságos Jézus 
és vonj a te szent Szivedhez mindenkit.

Légy királya Urunk,nemcsak a te híveidnek, 
akik sohasem távoztak el tőled,hanem a tékozlö fiukn-r- 
is,akik elhagytak;

. add,hogy ezek az atyai házba csakhamar 
visszatérjenek,hogy el ne' vesszenek a nyomorban és 
Ínségben.
- : . kegy királya azoknak,akiket téves véleke-*
dé-sek tartanak fogva

vagy akiket egyenetlenkedés tart 
elszakítva' s hidd vissza őket az igazság kikötőjébe s a 
hit egységébe ’ /

hogy rövid idő múlva legyen egy akol es
egy pásztor.

Légy királya végül mindazoknak,akik a po- 
gányok régi; babonáságában sínylődnek,s ne vonakodjál 
Őket a sötétségből visszavezetni Isten világosságába és 
országába.

Adj,Urunk,a te Egyházadnak sértetlenül 
biztos szabadságot,adj minden nemzetnek békességes ren
det ;tedd,hogy a föld sarkai ugyanezen egy szózattól 
visszhangozzanak:

Legyen dicséret az isteni Szívnek,mely 
által nekünk üdvösségünk támadt?

övé a dicsőség és tisztelet
mindörökké. Ámen.



...A jellem nem főnyeremény,amelybe bele lehet poty- 
iyanni - érdem nélkül.A jellem nem előkeld név,amelyet 
születéssel lehet örökölni y* munka^■ riélkjil.A jellem 
k o meny küzdelemnek,önneve1 esne k ,önmegtagad ásnak,f é rfi- 
os lelki harcnak az eredménye.

Ezt a harcot mindenkinek
saját magának kell győztesen végig harcolnia.A küzdés 
nagyszerű eredménye a jellem. .

/'Az ember értékét az
akarat adja meg?t,mondja Szent Ágoston,'Egyre többen jön
nek rá manapság arra az igazságra,hogy a mai nevelés 
egyoldalúan sokat foglalkozik az értelem fejlesztésé
vel és túlságosan elhanyagolja a jellemnek és akarat
erőnek a kiképzését. Innen ered az a szomorú jelenség, 
hogy a felnőttek társadalmában is sokkal több a tanult 
fej,mint az acélos gerinc,több a tudás,mint a jellem. 
Márpedig az állam támasza,talpköve nem a tudomány,hanem 
a tiszta erkölcs,nem a vagyon,hanem a becsület,nem a 
gyávaság,hanem a jellem.

Különösen fontos ez a
mai időkben,

amikor az emberiség szinte egyetlen 
nagy betegsége az ijesztő akaratsorvadási .

amikor a jellemtelenséget okos alkal 
mazkodoképességnek nevezik,az elvtagadást reális poli
tikának, az Önérdek hajhászását közjónak hivják,

amikor az örökösen érzékenykedő 
megsértodést önbecsülésnek mondják,az irigységet igaz- 
ságszeretetre keresztelik,

amikor a nehéz munkát lehetetlenség 
címen kerülik,haj szólva kényelmet és élvezetet .
A jellemzőtja nem könnyű, _ki „kell mondanod^ HOGYy 

AKAROK UR LENNI érzékeim és érzelmeim fölött, 
AKAROK rendet teremteni a gondolataim között, 
AKAROK előbb gondolkodni s azután beszélni,
AKAROK előbb megfontolni s azután cselekedni, 
AKAROK a múltból okulni,a jövőre gondolni s ezért 

a jelent jól felhasználni,
AKAROK szívesen dolgozni,szo nélkül tűrni,mindig 
, jellemesen élni^s^gykqr nyugodtag. meghalni 

VAN-E CSL? MELYNEK MEGVALOSITASASRT ÉRDEMESEBB ÉLNI?
„ / Tóth . T ihamé vx Jelleme s,.. .1 f
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CSALÁDI EST;
jqliuei Családi-Estünkön a2 Egyház - ; 

község KántorasNesz Béla tart kívánsága ; 
hangversenyt. j

Bólvary Miklós konferál. 1

augusztusi Családi Estünkön j
Csepelyi Rudolf tart előadást j

"Fények az épszakában"címmel;

Amennyiben igényt tart a lapra,kérjük ne feledje' 
el címváltozását az alábbi címre jeleznis

Kövess Zoltán, 21 ^igin Ave,Armadale,
T c50 3383.

Hasonloképen hozzá juttassuk el egyházköz
ségi megajánlásunkat és újság előfizetésünket is. 
Ha nem is küldünk ki felszólításokat,kérjük a 
kedves Híveket,ne feledkezzenek meg erről,

Egyedül álló fiuk,-
tanoncok,-- jelentkezhetnek föl 

vételre a Kollégiumba ,21.Elgin Ave,^rmadale.
Teljes dij £ 5/— /-

a rászoruló
' taríonc oknak kedvezményt adunk.......

ImákÖnyvet,Szív Újság előfizetést
a vasárnapi szentmisék után

a sekrestyében kérjük.
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EGYHÁZKÖZSÉGI m G A J Á m f á o K  BEFIZETNÉNEK 'NYUGTÁZÁSA 
. május 15-töl junius 15-ig

-Dr* Kovács B.-né £ 1/12/- ,MM. Ararat. £ 3/--/-
Fodor M* £ 2/--/- S.J.L. £ 1/--/-Bőrc-s A* £ 3/--/- 4Tűz Z* *■ - £ 5/--̂ /-
id* Korányi Zs. £ 5/— /- Köhalmy J,.......4/-
H.T. £2/ -/- H.T. £ 2/~/~' 'ISTEN' FIZESSE MEG I

M E G H I V 'O. ■ ' *■ :U.
..............  A V l e t  o r i -a -1 •- M a g-.y a. r ..:K Ö.-

z ö s s é g e k  S z ő v e  t ;s... é g e
junius 28-án ?

vasárnap délután 4 órai kezdettel a Szent ^gnác temp
lom termében /Church str. Richmond./;

SZENT LÁSZLÓ ‘-------- HÖSÖKNAPJÁT

■ . . ünnepeli
meg?érre-minden.magyart meghiv és elvár a ;

Rendezőség*

Kollégiumi ösztöndíjas alap:
Dr.Endrey A, ■ ■ £ 1/--/- Piarista öregdiákok SzÖ-
Koltay S. £ 1 /--/- vétségéi £ .5 /--/-

Isten fizesse meg.

Minden hétfőn és szerdán 7-9 *
óráig BOLVARY MIKLÓS

tart ingyenes angol nyelvtanfolyamot :a Kollégium Helyi- 
ségében.Kesdök és haladok is jelentkezhetnek.
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NESZ BÉLA CRA . és , ik SZER ÜZLETE..

YORK-HOXJSE 294 Little Gollins St. Tel*MF 6814 
II* em* a lifttel szemben.

■ - Tel: este ÜL 1652............  .....
Mindenféle éra és ék&zer javítást vállal* 9-14-18. ka
rátos jegygyűrűk kaphatók.
Nyitva- naponta* 9- 1/2. Oí-ig, szombaton 9- 1/2 1-ig.

BUDAPESTRŐL ISMERT SZABÓMESTER

"'itt * is' készít önnek elegáns öltönyt-, - télikabátot jutányi 
áron a legifjabb divat szerint.
HQMAN ISTVÁN. 44 Waratah Ave. Tulamarine.Tels FY 7804/

KANTOR ISTVÁN 
órásmester

Órát, ékszert, ajándéktárgyat vásároljon nálam. 
218 Bridge Hd. ‘ Richmond 

Tel:. JB 2223.

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT 
végeztesse

NŐI KOSZTÜMÖKET, KABÁTOKAT 
Férfi-Öltönyt csináltasson

F Á B I Á N  MIHÁLY 
nöi-fodrásznál 

361 Chapel St. Sth. Yarira 
Tel: BJ 3073

F Á B I Á N J Á N O S
szabó -.mesternél 

599 • - H i g h St. -Prahran 
Tel: LA 3164

INGYENES ANGOL NYELVTANFOLYAM A TOORAKI ÁLLAMI ISKOLABZtfl 
Minden kedden és csütörtökön 

7.3o - 9.30 -ig.

Kezdő és haladó csoportok. Mindenkit tudásának megfele
lő csoportba tud beosztani Mr. SELVAY magyar tanár. 
•TOPNAK CENTRAL SCHOOL. Canterbury Rd. T o o r a k . ________



KATEKIZMUS

Mit kell annak tennieT aki gyónásából véletlenül kife
lejtett valamely halálos bűnt?
Mehet áldozni, de következő gyónásában meg kell monda
nia a kifelejtett bűnt.

Mit tegyünk, ha nincs alkalmunk meggyónni?
Indítsuk föl a tökéletes bánatot.

Mit kell annak tennie, aki gyónásából szándékosan ki
hagyott valamely halálos bűnt?
Nem mehet áldozni, hanem meg kell ismételnie rosszul 
végzett gyónásait, mert éigénytelenül gyónt és szentség- 
törést követett el.

Hogyan indíthatunk tökéletes bánatot?
Istenem bocsáss megí
Bánom minden bűnömet, mert mindennél jobban szeretlek.

Miiven hatása van a tökéletes bánatnak?
Azonnal visszaszerzi a megszentelő kegyelmet, és eltörli 
bűneinket; de halálos bűneinket legközelebbi gyónásunk
ban el kell mondani.

SZENTTAMÁSUNK MCDJA; Köszöntjük lelki atyánkat. Keresz
tet vetünk. Megmondjuk, hogy mikor 
gyóntunk legutóbb.

Elsoroljuk bűneinket. Elmondjuk a bánatimát* Föloldozás- 
kor keresztet vetünk. Köszönünk. Majd távozunk*

A fololdozást lelkiatyánk e szavakkal adja* 11 Föloldozlak
bűneidtől az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek nevében. Ámen."

A gyóntatószékhez nem szabad közel menni, amikor más 
gyónik. Ha mégis meghallunk valamit más gyónásából, ne
künk is meg kell tartanunk a gyónási titkofr.

amelyben több gyónsát megismátlijnk, 9sszénák nevezzük* Ilyet annak kell vege^nie, ak alkalommal rosszul gyónt*



Minden vasarnap szentmise : 3j4 iO arakor a 
Sí. Augustin templomban a fiourke str-en. Í j2 
12 kor a Sí. Thomas templomban Bromby str. 
Sth. . Yarra, Szentmisek előtt gyóntatás.

Keresztelőket, betegeket, hozassagkotest, szent- 
misémdndatast a szentmisek a tan a sekrestyeBen.

Fublisher: Fr. Z  Varga,
345 Burwood Road, Hawthorn, E.Z, Melbourne.


