
"Menj ki földedről és rokonságod közül és ; 
aty ád házából1*.. .

így szolt az Isten szava egykor Ábra- 
hámhoz.Valahogyan az övéhez hasonló volt István király 
nagy döntése^megpróbáltatásai és hite.

Apja,Géza fejedelem keleti vágása diplomatájellem, 
Volt mosolya a nyugati hithirdetök felé Is,de azért a 
pogányság fele sem volt szűkmarkú.Elég nagy urnák érezte 
magát ahhoz.-ezt a mondását idézgeti a régi krónika- 
hogy két Istent szolgáljon.

VAJK herceg tiz éves lehetett,amikor a szent prá
gai püspök*Adalbert,magyaros nevén Béla püspök megke
resztelte. Édesanyja,Sarolta■is keresztény volt.Vajk- 
a nagy vértanú,István diakónus nevét kapta a szent ke- 
resztségben. A név annyit jelent,mint "Megkoszorúzott11-, 
"Megkoronázott."



Apjának nyugatról jött papjaitól hallotta a népek történetéi® 
amelyeknek .temetőjévé lett a Duna-Tisza tája. Hallgatta az Evangélium* 
mct és látta* hogy az életük a szerint igazodik. Tanulta tőlük a tudó* 
mányt és a tudományok tudományát: az i m á d s á g o t .

Nem volt apja-fia *. Nem tudott két Ur felé hajbókolni, Párat* 
lan politikai éleslátással volt megáldva és hajlithatatlan akarattal, , 
Ezt a férfit választotta ki áte Isten arra, hogy egy népet kiveyes3©n A,  

pogányságból. István vezér eéy egész nép helyett látott és dontptt. 
Szakított a pogánysággal és'imegindult népével egy keresztény évezred

A 990-es évek vége felé vette kezébe az ország vezetését.Ko* 
ra egyik legműveltebb fejedelme volt és útban az életszentség magaslal

Keze alatt égett a munka. Papokat hozatott, templomokat épitl 
tett és eltiltotta a pogány áldozatokat. Az évezred fordulón már olyan 
eredményekről számoltak be követei a pápának, a tudós/ II.Szilveszterin 
hogy a Szentatya elcsodálkpzott:A ti királytok valóságos apostol!A kö«* 
vet,aki akoronát hozta:Szent Ásztrik lett az első esztergomi érsek s 5 
tette István fejére a királyi koronát 1001-ben,

ISTVÁN KIRÁLY világosan látta hivatását: népének megkeresstélése.EbbtA } 
látta népe fennmaradásának biztosítékát. Aki a hit ellAft í 

lázadt, az Isten müve ellen lázadt. Isten terveit gáncsolta s István s||A 
méhen a nemzet ellensége volt Koppány és a többi pogány lázadó , még hA f 
vérrokon volt, akkör is. S az építő kéz, az Ínségesek iránt oly kegyen 
lesújtott, • '

István kemény ur volt befelé, de a külföld szemében in 
tekintélyt szerzett népének. Birodalma érdekeit olyan'hatalmak ellen 
megvédelmezte, mint a német császár. Ezüst pénzének értéke volt messzi- 
föld on és amerre mgyarjai jártak, Romában, Konstantinápolyban vagy a 
Szentfölden, magyar zarándokház látta Őket vendégül,-.

Udvara sokkal inkább hasonlított kolostorhoz, mint a ké
sőbbi idők fényűző királyi palotáihoz. Piával és barátaival gyakran lá
togatta a kolostorokat és résztvett a barátok éjjeli zsolozsmáin, A ki
rályi udvar egyetlen szórakozása, férfias sportja a vadászat volt.

Hosszú uralkodása alatt tíz püspökséget szervezett, szá
mos templomot,kolostort épített. Építő és"rontó"kez.ét,; ezt a férfias 
jővőtremtő jobbot megdicsőitette az Isten. Ma is épségben a nemzet egyik 
legdrágább ereklyéje.... István király nemzetsége szentek nemzetségévé 
lett s a magyar kereszténység ezer év után is fiatal és diadalmas!!!!
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Móra Ferenc: M I N D E N N A P I  K E N Y E R Ü N K, ( folyt.)

■ Kicsit nyugtalan álmom volt, égett a házunk,-ropogott 
a nádtető, mint disznópörköléskor a szalma. Az apám pedig vásvillával 
két úriembert ̂ forgatott a tűzben,'
- ^it csinál, édesapán? - kérdeztem.
- Megpörkölöm, fiam, ezeket a disznő kosiebálokát.
A koslebálok, azok az úriemberek voltak,akik házrol-házra jártak minden 
esztendőben és konskribálták az adót. Egy mérges városi Írnok, aki ka- 
lamust hordott a füle mellett meg egy bakter, aki vitte utána az össze- 
Írási iveket meg a tintás üveget, No, meg az is a bakter tiszgje volt, 
hogy megakadályozza a kütelességteljesitésben a kutyákat, akik minden 
házban meg akarták harapni az Írnok urat.

Reggel, ahogy a nap kisütötte az álmot, a szemembül, 
az első dolgom volt kiszaladni az: udvarra, megnézni a nádtetőt, Meg volt 
friss jő egészségben. A nagy mohacsomok elevenen zoldeltek ki az ol
vadó hóból., ' ‘
- Más baj van itt; - szólalt meg bennem a lelkiismeret,- A Lacika gomb
ja. miatt fogta el a jo Isten a tenyerünk mell.öl a szalonnát.

Lacika a legrongyosabb szabó volt, áld. valaha e vilá
gon foltokat vetett a romlásnak indult nadrágokra és kabátokra„ Már 
úgy ötven felé járt, fehér fércek akadoztak a szakáiéba, de gyámolta
lan és együgyü volt, mint a gyerek. Ezért' hivtam Lacikának még én is, 
akit pedig ő mindig " fiatalember1,-nek szólított, Minden vasáma.p el- 
• jött hozzánk vecsernye után és lámpagyujtásig segített az apámnak Deák 
Ferencet szidni, Akkor felkászálodott és a nĵ akaníba akasztotta a bot
ja kampóját:

- - No, fiatalember, hogyan kell szépen köszönni?
"■ - Éljen a negyvennyolc! - rikkantottam el magam , mire Lacika elégedet
ten megveregette a vádiamat és megígérte, ha az Isten élteti, akkor 
ő nevel belülem olyan szabót, aki még attilát is tud szabni, olyat 
mint az övé.

Nem. hiszem, hogy lett volna a világon olyan kétsébeesétt 
madár!jesztö, aki azt az attilát vállalta volna, de volt rajta egy 
gomb, amihez fogható szépet nem fogok.már látni ebben az életben, A 
gomb piros csontból volt, de fekete karimával és az eredeti hivatása 
az volt, hogy női keblen fogja össze a kabátot. A Lacika atilláján a- 
zonban csak ltart pour 1* art nyert alkalmazást és a mester tekintete
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mindig őrajta pihent meg, ha galambepéjét felkavarta a politikai .ebö;
vedelem.’ ....

Hát ez a gomb volt az, amely két nap óta az én ingem derekában 
lappangott. Nem bírtam ellenállni a kisértésnek, és egy óvatlan pilla* 
natban, mikor Lacika az asztalra könyökölt, lesodongattam a kincset hl 
attáláról. Meg kell vallanom, hogy a bűntudat csak a gyomromom keresa*fe 
tül ébredt fel bennem, de egy percig sem haboztam a jivátétellel. Még ,j 
aznap délelőtt beosontam az öregtemplomba, s az oltárterito megcsóko- 
lásának ürügye alatt odacsempésztem a gombot az Ur asztalára. Talán, 
egyszerűbb lett volna a Lacika zsebébe csúsztatni, de altkor a jó Ist 
nem tudott volna róla, és én vele akartam a barátságot helyreállítani 

S azon az estén csakugyan azon örvendeztetett meg édesanyám! 
-rNo, cselédem, kertészpecsenye lesz a vacsoránk.

Hát az volt, de bicska nem kellett hozzá. Kertész.pecsenyénelc 
a sült-tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, 
de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Tél végén már vizet e- 
restt a tök, és elnyálkásodik armáze, Visszakivántam a mindennapi ke
nyeret, hajával, bélivel,. Le bizony néha a hajával is he kellett érni*! 
Igaz, hogy amint kitavaszodott, hetipiacos napon zöldhagymát is lehe
tett hozzá kapni. Ez volt a bérem azért, mert Vak Marinak, a zöldsé
ges kofának hazatoltam a piacról az üres talicskáját.

Rossz esztendő járt, mostohán bánt velünk a földecskénk# 
Amit meghagyott a fagy, elverte & jég, leégette a nap. 
t Az idén aszalt cseresznyét.termett a cseresznyefa - vágta a sarokba 
esténként az apám a posztó tarisznyát.

Az is jó volt nekem.már akkor, a magjára száradt cseresznyéi 
Olyan szűkös volt nálunk a' kenyér, hogy egszer szinét sem láttuk há
rom napig. _

Ebesen ödöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a 
gazdag Dohaimé, a csirkéskofa, rám kiáltott a muskátlis ablakukból : |
- Te, gyérek, szaggass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árok- j 
parton! ,

Szép, kövérlevelu .papsajtok bpdorodtak ott, a levelüket meg 
szedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek 
papsajtocskával. Abból lesz énnekem jó vacsprácskám.

Gazdag Dobákne igen meg:volt elégedve a.munkámmal. Nagy 
karaj fehér kenyeret adott napszámba. r
- Megállj, kenek rá mézet is - fordult he.a kamrába.
Le: én már akkor kívül voltam a kisajtón, és nekestem a kenyérnek. De 
.a falat nem ment le a torkomon, mert megképzett előttem az édesanyám 
sápadt képe.
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- De jó volna visszaragasztani - néztem a megcscnku.lt karajra, a 
belemarkoltam a papsajtba. Pedig most már nem volt olyan jóizü , 
mint azelőtt.

Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább 
sirvafakadtm és visszaeröltette rám az ajándékom,
- Én már megettem a másik karajt - vörösödtem el. ( Azóta sem esett 
hazugság ilyen nehezemre,)

Anyám meg azon erösködött, hogy ő is vacsorázott már.
Még pedig bundás gombócot. ( Az meg a hajába főtt krumplinak az ün
neplés neve. Rém rossz étel az se, ha só is van hozzá.)
- Hanem tudod mit? - torülgette meg anyám a szemit.- Eltesszük a 
kenyeret apádnak. Szegény ki lesz éhezve, ha hazaér a szőlőből.
Azt már én nem értem ébren, A papsajttól jó álma van az embernek, 
nem fekszi meg a gyomrát. Csak hajnalban ébredtem fel a szóváltás
ra.
- Ne bántsd, fiam, jobb lesz az nektek itthon - hallottam az apám 
szavát,- Én élvagyok kenyér nélkül is, ellát engem az eperfa*
- No, minket se féltsen - kevélykedett anyám, s becsusztatta a ke
nyeret a tarisznyába. - Jó az Isten, ma is ád annyit, mint tegnap.

Hát éppen annyit adott. Papsajtócskát, sárgarépáéskát, 
krumplicskát. De még egy darab sajtccskát is találtunk a láda fene
kén. Ott felejtődött még a télen, s úgy megkeményedett, hegy nem 
vette magába a kést. Anyám örült is neki nagyon, mert igy az egészet 
nekem adhatta. Azt mondta, hogy az ő foga már nem birja.

Még akkor is a kővé vált sajtot majszoltam, mikor es
te az apám hazaért a szőlőből, Vigan csóválta meg a tarisznyáját:
- No, Ferkó, találd ki, mit hoztam neked? -
- Jaj, mit? Talán fürjecskét? - ugrottam fel lelkendezve.
- Nagyobb újság ez annál is - bontogatta a tarisznya csücskit,- 
Nézd~e, madárlátta kenyér!

Tulajdon az a kenyér volt, amit én adtam anyámnak.
Azóta tudom, mi as "a m i n d e n n a p i  k e n y e r ü n k ”.

Teljesen jó állapotban lévő gyerekkocsi nagyon clcson eladó. 
Érdeklődni lehet Keller Györgynénél. Cim: 554/a Eigh St. Prahran.

Kérjük a Szivujság olvasóit, hogy előfizetésüket vasárnap a magyar 
misék után a sekrestyében adják le. Ugyanott még néhány magyar ima- 
könvvet is lehet kapni.______________ _____________ _______ ____________



T0TH TIHAMÉR.-

L ,;E L U  A H O L K O R S  Á_G_
I

Láttál már sápadt arcú gyermekeket, akiknek lá
buk, vagy nyakuk, hátuk gépbe van szeritva és siralmas görbén vonszolj^ i 
magukat? Az emberek részvéttel néznek utánuk: " Szegény, .kis angolkó- 
rcsak!" - . . > J

Hej, ha olyan szemünk volna, amellyel belenézhet* m 
nénk az emberek ( s a magunk leikébe isi) leikébe, akkor kiáltanánk fel I 
lépten-nyomon: " Szegény, • angolkóros lelkek!"- ' I

Milyenek azok az angolkóros lelkek? I
Olyan lelkek, akiket a kulturélet ezerféle kényelme, no meg a termesze* 1 
tülőbe gyökerezzö restség elpuhulttá, kocsonyássá tett, akik irtóznak 1 
mind-en erőkifejtéstől, akiknek a hideg szalad végig a‘ hátukon, hacsak f 
munkáról, kötelességről, önmegtagadásról, önuralomról hallanak is* \ 
Ilyenek fel is nőhetnek, eszüket ki is .képezhetik, de akaratuk - amely- f 
re lépten-nyomon szükség lesz az életben - vézna, csenevész, vérszegény! 
használhatatlan marad.
i ; Szegény, angolkóros lelkek! Te is ilyen akarsz

maradni? * :
-Maradni? - kérded, Hát most az vagyok? :
- Igen, az vagy, A testi angolkórság ritka betegség, de a lelki angol- j 
kórság annál gyakoribb* -Azzal születik az ember s ki kell gyógyítania 
magát belőle. , I

Láttál már négy-ötéves gyereket? No, figyeld csak j 
meg, ha cukrot vagy kalácsot eszel. Rögtön nyafog: "Nekem is kell!" I
Az utolsó falat még le sem ment a torkán, de már másik után sir. Ha 
játékot lát másnál, a saját az előbb/még dédelgetett játékát eldobja 
s feltétlen aMmásik" kell neki* Nem tud még ellenállni semmi vágyának, j 
parancsolni magának. Akarata még angolkóros. I

Nos, látod: az erős akarat bent szunnyad ugyan 
mindnyájunkban, de ez olyan képesség, amelyet tudatos, rendületlen, 
mindennapi gyakorlással kell magunkban kifejleszteni.
De akaratod nevelését kend el még ma!!.
Minél hamarább kezded, annál jobb! '
Alig van ember, aki a k a r n a  elbukni a bűnben. Mégis sokan elbuk
nak, Miért ? Mert gyönge az akaratuk.

Edzed a testedet'? Edzd azakaratodat is !



Kérdés: ...... tele vagyok keserűséggel, panasszal Önmagam iránt. E-
ros bennem a vágy a tökéletesség után s mégis, miért van az. 
hogy lelkes, szép elhatározásaim nem válnak valóra s önmagám
ban csak hiányokat látok?....

Válaszunk; A helyes lelkiélet valami nagyon egyszerű, magától' ér
tetődd természetes dolog. Amint a nap a természetben nem hoz 
létre semmiféle lármás, erőszakos forradalmakat, ugrándozó fej
lődés 3ket, hanem csak állandó, csendes,szerves növekedést, úgy 
az egészséges lelkiéleiben sem szabad előfordulni semmiféle 

■ erőszakos, ugrándozó, nyugtalanító: fejlődési fokoknak?5 i
:Amint a növekedő ember teste állandóan, észr^AtiWűl 

; érik, ügy- a lelkiélet fejlődése is hasonló ehhez* Emelkedő út
ja semmikép sem vezethet az egyszerűtől a zaklatottsághoz,a 
szabadságtól a megkötöttséghez, a békétől a nyugtalansághoz,,

Az örökös panaszkodás, önelégületlenség annak a je
le, hogy a lelkiélotevagy alapfelfogásában helytelen, vagy 
túlméretezte erőit s igy mellékvágányra siklott és nem halad 
az igazi cél felé0

Tisztában keli lennünk először is azzal, mi_ a tulajdonképeni célja a 
lelkiéletnek?! - Vagy inkább kérdezzük, hogy mi nem az első és tulaj- 
donképeni célja a lelkiéletnek?!

Az első és főcélja a lelkiéletnek nem a saját tökéletesedés<• 
fíoha,sehol sem szabad, hogy az ember legyen a végső cél, még 
a lelkiéletben sem. Az ember végső célja az Isten, tehát a 
lelkiélet első és végső célja is az Isten kell legyen. Áz i~ 
gazán lelki ember keveset gondol a saját tökéletességére,in
kább arra törekszik, hogy a jó Istent hogyan imádhassa, sze. 
rethesse, engesztelhesse egyre jobban és jobban. Ez a kifelé,

; ■ Isten’ felé való nézés önzetlenné, vidámmá, nyílttá őszin
tévé teszi az"embert s rávezeti bizonyos szent megnyugvásra 
saját kisebb vagy nagyobb tökéletessége tekintetében is,

( folyt,lo old,)
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Egész vágya és iparkodása Istenre irányúi, önmagáról mindjobban megfe
ledkezik, csak saját kicsinységét látja összehasonlítva Isten végtelen 
nagyságával és gazdagságával, . ■ ;

A negativ önvizsgáltatás helyett határtalan bizalommal veti 
bele kicsinységét a hatalmas Isten végtelen jóságába s ezzel a kinzó ön- 
marcangolás az egyetlen és igaz megoldást nyeri*

A lelkiélet fejlesztésében a jelszó Ma csendes továbbépítés^ 
Ami nyugtalanít, ami felizgat, az mindig legyen gyanús- olyan előtt,"aki 
a biinös élettel szakítva a jóról a jobbra törekszik* Sohasem szabad a moj 
lévőt lerombolni; s mindig újból- elölről kezdeni a lelkieletet. Azok a- 
lelkigyakorlatok, amelyekbe azzal á szándékkal megyünk, hogy mindent új
ra kezdünk, rendszerint nem a leggyümölcsözőbbek.
A lelkiélet művelésére a legalkalmasabb idő-pont. amelyben elhatározáso
kat helyesen és józanul tehetünk, az u.nc csendés idő. Sem a vigasz,sem 
a vigasztalanság állapota nem alkalma*-' arra*
Vigasztlanságban inkább hajiunk leislelkUségre és gyakran lemondunk oly ( ' 

vállalkozásokról és tettekről, amiket a kegyelem segít- i 
ségével jól elvégezhetnénk, : -

Viszont a vigasz állapotában könnyen túlbecsüljük erőinket és képessége
inket és olyan dolgokra is vállakozunk, amelyekben el
kerülhetetlenül megakadunk-

Természetesen mind a két esetben lelkünk békéjét megzavaró visszásságok
következnek be és kapkodók, szomorúak és nyugtalanok lessünk. S nem rit
kán az következik, hogy szegre akasztjuk bátorságunkat, mert valami dol
got nem tudtunk nyélbeütni, •

Ha nem fékezzük magunkat, s akár vigasztalásban, akár 
vigaszt lanságban határozunk lelkiéle tünk fontos kérdéseiben, a csalódások 
miatt bátortalanság és bizonytalanság nehezedik lelkünkre. Ez pedig ki
szárit, megsüketít a kegyelem hivó szavával szemben,,

Okvetlen be kell tartani tehát a Szent Ignác által annyira hangsúlyozott 
szabályt: hogy

a vigasztalanságban semmitől sem szabad tágítani 
a lelkiélet terén, de éppen úgy nem szabad
a vigasztalásban sem változtatni elhatározásunkon 
és uj túlméretezett;Ígéretek tenni.

Ha lelkiéletünkben szem előtt tártjuk, hogy 1 / inkább Istent mint önma- * 
gunkat keressük, és 2/ elírna tarozás okát csak a csendes időkben tesszünk, j 
he lkunk békés és nyugodt lesz.
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A Ü G  ü S Z.T U S 25- á n ? délelőtt 12 ó r a k o r  lesz
az ünnepélyes Szentistváni Nagymise nj

lé
s S Z E N T  Á G O S T O N  templomban a Cityben a Bourke St*-en,/j

( Közel a Spencer St„-i állomáshoz,) 

•>

A U G U S Z T U S  23- á n  délután 4 b r a i kezdettel Hj
tartjuk Szentistváni Ünnepségünket y

RÍa H A W T H 0 R N I T 0 ¥ N H A L L B A N  a Burwood RcL.-oni,,

/ $  ( Nagyon közel a Manrézahoz, Vonattal a Glenferrie áll Ay



KÉRJÜK KEDVES HÍVEIMET, amennyiben igényt tartanak a lapu 
ra ne felejtsék el címváltozásukat az alábbi cimre jelezni: \

KÖVESS ZOLTÁN 21 Slgin Ave. Armadáié
Tel: 5C-35-83 <

A SZAVALÖVERSENY a szentistváni ünnepségek miatt- eVbeai 
a hónapban elmarad. Kérjük figyeljék lapunkat, a jővo számban közölni 
fogjuk a verseny újabb időpontját. . !. . 1

A SZENT Í M E  IFJÚSÁGI EGYESÜLET ezentúl minden keddaj 
este tart gyűlést a Regnum Ifjúsági Otthonban, 21 Elgin. Ave... Armadale* 
Érdeklődő fiatalembereket szívesen látnak. i

SZEPTEMBERI CSALÁDI ESTünk inüsora Iir. Berán István jp 
c*r\̂ os tart előadást : ” Érdekességek az emberi agyról,f cimmel, A -,u 
Családi Est első szombaton szeptember 5-én lesz megtartva az Ifjúsági 
Otthon nagytermében.

EGYEDÜL ÁLLÓ FIUK
diákok, tanoncok jelentkezhetnek felvételre a HEGMJM 
IFJÚSÉGI OTTHONBA: 21 Elgin Ave. Armadale.

Heti ellátás teljes dija £ 5/-/- A rászorulóknak kedvezményt adunk. 
JELENTKEZNI LEHET P. Varga Zoltán, plébánosnál 

vagy KÖVESS ZOLTÁN igazgatónál.

KI VÁLLALNÁ EGY ITTENI SIR GONDOZÁSÁT CSERÉBE EGY OTTHONIÉRT ?
A tragikus körülmények kozptt elhunyt Simon János édes 
apja szívesen gondozna egy sirt odahaza, ha valaki itt 
utánanézne az ő fia sírjának* Részleteket KELLER 
GYÖRGYNÉTŐL lehet megérdeklődni,

( 554/a High St. Prahran,)
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A Szent István! ünnepély műsorát pontosan 1/2 5 órakor 
kezdjük a lányok "lakodalmas ■ tánc" levonulásával, kérjük 
...a kedves közönséget, hogy addigra foglalja el a helyét, mert 
a táncosok a termen keresztül fognak bevonulni. Utána*

Himnusz,
Vörösmarty: Szózatát szavalja 
ünnepi beszédet tart

Zeneszám,

A Regnum Ifjúsága magyar népdalokat énekel,
” Hej páva, hej páva császárné pávája" balladát adják elő

Garamázeghy Kati es Körmendi. Tibor . 
"KÖmives Kelemen" c, balladát szavalja Mészáros Marika.

" Hires Biró Máté" c. balladát adja elő az Ifjúság,
Főszereplők? Oláh Erzsiké, Juhász Gyula 
Táncosok? Tűz Miklós , Nahóczky Laci,

Hevesi Karcsi, és Pintér Jóslói*
A Szent Margit Leánykor tagjai Körtáncot táncolnak.

Szentgyörgyi András 
Dr. Endrey Antal
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EGYHÁZKÖZSÉGÜM APOSTOLI LELKŰ MEGBÍZOTTAI
a közeljövőben fölkeresik Kedves Híveinket, Hogy a fiataljaink tanítta
tására szolgáló Ö S Z T Ö N D Í J A S  A L A P R A  gyűjtsenek. Kérjük 
fogadják Őket szeretettel és ki-ki képességének megfelelően járuljon hoz
zá, hogy hazájától és családjától messzire szakadt magyar fiatalokon se
gíteni tudjunk,.

AZ EDDIGI GYŰJTÉS EREDMÉNYE :

Dr. Requini I. £ i/~ Harangozó I. . £ 2 / - A
id, Kozányi Zs* * £ 5/- Csepelyi R, £ 5 /-/-
Vihart J„ £ V - - Dr, Orosz M, £ 2/-/-
Fodor J a £ V - Zágon E, £ 1/ 1/-
Dr, Endrey A, £ 1/- N eN, £ b/ /

K flP, £ 1/-/-

ISTEN FIZESSE MEG !

KERESZTELTEK NÉVSORA;

Bartossy Ferenc és neje Sinka Judith leánya
Judith,, Franciska, Ildikó nevet; 

Cimesa Nicola és neje Fockt Anna leánya
• . ' Vera Elizabeth nevet;

Stettner Ferencz és neje Zovits Ágota fia
Ferenc József nevet;

Lajos János és neje Pánczél Ibolya, leánya
Ibolya Judith nevet;

Molnár Imre és ne je. Gelért Irén leánya
. Ildikó Irén nevet;

Berényi Sándor és neje Kovács Ilona fia
Tibor George nevet;
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EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK BEFIZETÉSÉNEK NYUGTÁZÁSA
junius 15-otöl - július 3 1-ig.

Kovács G. £ 2/-/- Csathé Gy. £ 1 /— /-
Tatár G. . £ 1 /1 o A Rácz Gy, 1 %
Jászay I, £ 2/-/- Varga G. £ 1/1 o/-
Dr. Zsámár V. £ 5/-/- Cgelko F. £ 1/-/-
Zsolnay M, £ 2/-/- Szabó I. £ 2/-/-
Vadász T, £ 2/-/- Palánkay E, i oA
Szigethy F, £ 2/1 o/- Agárdy F, £ 2/-/-
Varga L, £ 1/-/- Szarukán M, £ 3/-/-
Janka Z. £  3/-/- Pfeiffer I. £ 1/-/-
Lopert I. to/- Serföző I. £ 1/1 o/-
Mrs, E.K. £ 2/-/- N.N. ' £ 5/-/-
Németh J. £ 5/--7- Mann J. £ 1/1 o/~
Papp S. £ 1 / - A Maim R. 15/-
Fodor J, £ 1/— /- Köhalmy J, 5/-
Zágön E* £ 2/ 2/- - Reiner M, £ 1/--/-
Kovács K. £ 2/-/- Tolnaffy S. £ 1/-/-
Öreg Bencés Diák £ 1/-/- Dr. Szegheö I. £ 1/-/-
Sipos E, £ 1 /-/- Shaffer A. £ 2/-/-
Földes! B. £ 1/-/- Nemestothy K. £ 1 /-/-
Kovács Z. £ 1/— /- Reményi A. £  1/-/-
•Sallay I, £ 1/-/- Szirom I. £ 1/-/-
Shmidt L. 4/-

ISTEN" FIZESSE MEG !

Kereszteltek névsora ( folyt.)

Bagi Lajos és neje Székely Erzsébet leánya
Éva Susanne nevet; és fink 
Lajos Géza nevet;

Nagy Jizsef és neje Herodek Gabriella fia 
. „... ......... Joseph Stephen nevet;
Pari Ferenc és neje Farkas Anna leánya , L.

Anna nevet;
Geday Gyula és neje FÖldváry Éva leánya

Éva Zsuzsanna nevet kapták a szentkeresztségben.
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NESZ BÉLA GRA ás ÉKSZERÜZLETE.
YORK-HOUSE 294 Little Collins str, MF 6314 
második emeleten a lifttel szemben, 
üzletzárás után Tel: UL 1652 

Mindenfele óra és ékszerjavitást vállal,9“14-18- 
karátos jegygyűrűk kaphatok.
Nyitva naponta:9-1/2 6~ig,szombaton 9-1/2•1-ig,

BUDAPESTRŐL ISMERT SZABÓMESTER:  ̂ ■
itt is készit Önnek

elegáns öltönyt,télikabátot,jutanyós áron, 
a. legújabb divat szerint. T:FY 7804,

HOMÁRT ISTVÁN. 44 Waratah Ave, Tulamarine.

KANTOR ISTVÁN’
OR AT - EK S SE RT -AJ AND íKT ARGYAT vásároljon 

’ nalam.Óra es ékszerjavítást vállalok. 
218 Bridge Rd.Richmond, TelíJB 2223.

SZAKSZERŰ HAJÁPOLASAT 
VÉGEZTESSE

NŐI KOSZTÜMÖKET KABÁTOKAT 
Férfi- öltönyt csináltasson

F Á B I Á N  M I H Á L Y  ! F Á B I Á N  J Á^N 0 S 
női-fodrásznál . s z abo-meste rnél

361 Chapel str Sth.Yarra . 599 High str Prahran
T íBJ 3073 . T ;LA 3164

BOLVARY MIKLÓS
ingyenes angol nyelvtanfolyamot tart 

minden hétfőn és szerdán este 7™töl 9 óráig a 
Kollégium helyiségében.21 Bfgin Ave,Armadale.

SELÜ A Y ^T IB Ö R  ", ingyenes angol nyelvtanfolyamot tart minden kedden es csütörtökön este 7.30-^
TOORAK CENTRAL SCHOOL, Canterbury^Rd. Toorak.



Katekizmus;
A z  i n a s z a k a d t m e g g y o g y i - 

l á s a. Jézus egy alkalommal egy házban^tanított.Na
gyon sokan hallgattak.Tanítás közben négy férfi egy béna 
embert hozott oda^hogy Jézus megygyogyitsa.Mikor a nagy 
tömeg miatt nem fértek Jézushoz,fölmentek a tetőre,kibon- 
tották azt,és onnan bocsátották le a beteget ágyával e~ 
gyütt Jézus elé.

Jézus látta hitüket,és igy szolt a beteghez; 
bízzál fiam.Megbocsáttatnak bűneid.

A farizeusok és Írástudók közül némelyek ezt 
gondolták magukban;Karomkodik.Ki bocsáthatja meg bűnöket 
Istenen kivül?Jézus látta gondolataikat és mondásMiért 
gondoltok ilyet?Mi konnyebb?Azt mondani,megbocsáttatnak 
bűneid$vagy azt,kelj föl és járj?Hogy pedig tudj átok,hogy 
az Emberfiának hatalma van a bűnök megbocsátásara-monda ~ 
kelj föl,vedd ágyadat és menj haza.

A beteg azonnal fölkelt,fogta ágyát,dicsérte 
Istent,és hazament.Mindnyájan csodálkozva mondták;Csodás 
dolgot láttunk.
Miért rendelte Jézus a kenet szentségét?

Hegy a nagybetegek lelkenek es testének javára lég
gyen.

Mit ad a Szentlélek Úristen a kenet szentségében a beteg; 
lelkének?

Nagyobbitja a megszentelő 'kegyelmet,és lelki erőt 
ad a szenvedés elviselésére.

Mit tőből el a Szentiélek Úristen a kenet szentségeben 
r beteg leikéről?

A bűnöket,ha a beteg megbánta azokat,de már nem
tud meggyonni.

Mit ad a Szentlélek Úristen a kenet szentségében a 
beteg testenek?

Enyhíti fájdalmait,sőt sokszor egészséget is 
visszaadja.

Ki gondoskodik a kenet szentségéről? . _.------A’DHtü'g maga .Ha " nem göndör'T'á, vagy nem tudja kér
ni, a hozzátartozóknak kell papot hívni.



Minden vasárnap szentmise: 3/4 Í0 óra kor a 
St. Augustin templomban a Bourke str-en. 1/2 
12 kor a St. Thomas templomban Bromby str. 
Sth. Varra. Szentmisek előtt gyóntatás.

Keresztelőket, betegeket, hazassagkotest, szent- 
misemondatast a szentmisek után a sekrestyeben.

Pubiisber: Fr. Z  Vargo, S.J.*
345 Burwood Road, Hawthorn, £.2, Melbourne.


