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Regnum Márianum 11959, aug.-szep't.

AZ E V M G E L S M  RECEPT,
S*J.-től.

A  krisztusi élet eszmény és álláspont beköszöntése a mi nyu
gati civilizációnk középpontjába valami belső.ellentmondást hivott 
elő. A vallásunk a szeretet győzelmében.hisz, öröklött lelki beállí
tottságunk pedig az erőszak győzelmében hisz. ,

Nyugati civilizációnk feszültsége e két eszmény összeüt
közésének eredménye. Krisztus szerint élni nem tudunk, de feladni 
sem tudjuk Őt. Kasért makacsul a múlt pogánysága s olykor-olykor 
-megszólal egy Nietzschében, aki tájtékzó dühhel fordul a krisztusi 
óleteszmény ellen és igy kiált fel:

"Az egyetlen vétek a gyengeség, az egyetlen erény 
az erő!"
" Ne törődj senkivel csak magaddal! Fürgékké a pálya!"
" Erősekké a harcmező!"
" Légy kemény! Légy Übermensch!"
" Minden a tiéd! tedd magadévá, ha tudod!"

De éppen itt fordul meg a dolog. Nietzsche minden tombolo dühével 
sem tudta megszerezni a " mindent", s az őrültek házában halt megj 
A nemzetek sem tudták megszerezni, mert mindegyik csak vesztett.Har- 
cük zsákmánya tönkrement kezeik között. Fitogtatott erejük milliókat 
lökött a sírba, A nemzetek birhatatlan adósság teher alatt nyögnek.

Csak egy valaki került ki a háborúból megnövekedett tekin
téllyel: KRISZTUS.. Lelkiismeretünk eleven levelére mindjobban cda- 
ég annak tudata, hogy nagy haderlink. öldöklő fegyvereink nem erőnk 
jele,hanem gyengeséfiünké: azé, hogy mily kevés bennünk a szeretet, 
az életünket kormányzó jóindulat és bizalom.

Homályosan, de mégis csak kezdjük megérteni, hogy semmi sem 
szülhet mást, mint mi lényege. Hogy a gyűlölet gyűlöletet nemz, a 
háború háborút, Kiüzheti-e az ördög az ördögöt? Hogyan űzhetnénk ki 
ördögi ténykedéssel az ördögöt másokból ?

A gyűlölet helyébe a szeretet magvát kell vetnünk. A bizal
matlanság helyébe bizalmat. Az önszeretet helyébe áldozatkézséget.

Ez az evangéliumi recept.



2 . Regnum Marianum .. 1959,. aug.-szept, 1Tóth Tihamér:

" m e g t u d n í m. e a  a k a r n á m ! "

Nincs erős akarataink, legtöbb hibánknak ez a forrása. Ha velna, hej, 
egy csapásra kiemelkednénk, de sck hibánkból!
A zsarnok (SLigula római császár azt mondta:” Szeretném, ha minden ró
mainak együttvéve egy feje volna, hogy egyszerre leüthetném!"
No,s, ez'az egyetlen fej, amelyet le kellene ütnünk: az akarat gyönge- }
seg*
Hányán hajtogatják ezt: "Ojjé, én is megtudnám tenni ezt meg azt, ha 
akarnám." Állítólag vün tehát akaratunk, csak soha sem próbáljuk ki. 
Mert bizony a próbánál derülne ki, hogy csak úgy gondoltuk, hogy van 
akaratunk, de valójában....!

Olyanok vagyunk, mint a festett katonák, kik mindig lövésre tartják 
fegyverüket, ijesztő arcot vágnak, hogy "mindjárt lövök", de nem fél 
fölük senki, mert soha sem lőnek.
"Meg tunám, há akarnám!" Ha az a'- sok ha.,.ha..nem volna , Nincs a vi
lágon még égy olyan finom művészet, mint saját lelkünk művelése. :

Hallottál arról, hogy az embernek szabadakarata van; sőt, attól fé
lek* hogy- túlságosan is sokszor hallottad ezt. Az embernek tényleg 
van szabadakarata> de nincs erős' akarata. Neked sincs, mig meg nem 
szerzed. Az erŐ3 akarat nem velünk született ajándék, azt mndenki- 
nek önmagának kell komoly küzdelemmel megszereznie. Erős akaratot 
nem lehet önmagunknak díjmentesen adományozni és nem lehet nagy lelke
sedéssel kikiáltani: "Mától kezdve erős akaratú vagyok!" - Bizony 
keménnyen kell érte megdolgozni!

Az erős akarat csak -kitartó> sohasem lankadó, 
apró erőfeszítések,; lassú munka, örökös önjaví
tás jutalma.

Ezer és ezer " megtudnám, haakarnám" bilincsbevert törpe lélek jár kö
zöttünk.' Te is az vagy? Vagy el kezdtél már komolyan akarni? Most?
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Isten követésének titka a szeretet, az Atemberiesülés biztos 
útja a Szeretet, az ember szeretete az ember iránt, szeretet a barát 
és ellenség iránt. Ha ez a szeretet lehetetlen, üdvözülésünk is lehe
tetlen, Ha ellenünkre van az annak a jele, hogy a boldogság is elle - 
niinkre van* Ha agyrém? akkor' csupa agyrémek a megváltásba vetett re - 
menyeink is.

Az ellenség iránti szeretet a közfelfogás szerint őrültség - 
nek látszik, Ez annyit jelent, hogy üdvözülésünk az őrültségben vanö 
Az ellenségeink iránti szeretet hasonlít önmagunk gyülöléséhez. Ez any- 
nyit jelent, hogy a boldogságot csak önmagunk gyülölése áfán érhetjük 
el*

Semmitől sem szabad megriadnunk ezen a ponton, ameddig elju
tottunk* Akis mindent megpróbált, kiterített minden tapasztalaté-t* Ne 
mondjuk, hogy nem volt időnk minden próbára, amit meg akartunk tenni. 
Ezredévek sorozata éta egyebet sem teszünk itt a földön mint próbál - 
kozunk, s megujra próbálkozunk*

Megpróbáltuk a vadságot - s a vér vérért kiáltott «
' Megpróbáltuk a gyönyört ~ s a gyönyör rothadások izét hagyta 
szánkban s valami még győtröbb szomjükozást,

■ Megpróbáltuk a törvényi - és nem engedelmesktünk a Törvénynek 
megváltoztattuk és még igy sem -ha j tünk a szavára.
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Az igazság nem elégitette ki a mi szivünket.
Megpróbáltuk az észt,számbavettűk a világegyetemet, 

megolvastuk a csillagokat,leírtuk a növényeket, 
a holt és eleven dolgokat,

összefűztök okét a
fogalmak finom fonalaival, átalakítottuk őket a metafizikák mágikus 
gőzeiben,

és végeyetül is a dolgok olyanok voltak,mint mindig, 
örökké ugyanazok,

nem elégítették ki,és nem
tudtak megujhodni,és a nevek és a számok nem csillapították éhségünket 
és a legbölcsebbek azzal a bágyadt vallomással végeyték,

hogy nem tudnak semmit.
Megpróbáltuk a művészetet

és tehetetlenségünk kétségbe-
ejtette a legerősebbeket, '

mert a Magánvalo nem szorítható formákba, 
az Egyetlenből kiütközik a Különbőzőség, 
a megdolgozott Anyag nem rögzíti meg a Mulandot.

Megpróbáltuk a gazdagságot
és szegényebbeknek talál-

az Erőt s arra ébredtünk,hogy gyengébbek vagyunk.

A lelkünk nem pihent meg semmiben;

tűk magunkat;

akármi árnyékban nyújtóztattűk 
el testünket,sehol sem ízlelt igazi nyugalmat;

és a s z í v,anrindig kereső,

üresebb,
a mindig csalódott,.. ■ ,,ö 7 öregebb,faradtabb,

f

mert semmi jóban sem találta meg a Békességet,-

semmi gyönyörben az örömét, 
semmi hódításban a boldogságot.

Nyugtalan a mi szivünk,
amig Tebenned meg nem nyugszik-Istenünk.
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PAUL CLAHDEL; S e g í t ő  M i a s s z o n y  u n k

A nyomorék gyermek, aki tudja, hogy csöppet sem Piszkék 
rá és nem túlságosan rajonganak érte,

ha véletlenül megpihen rajta egy-egy melegebb tekintet 
fénye, arcába szökik a vér és hogy föl ne zokogjon, elkezd, nevetni 
bátran. .,

Úgyanigy az árvák és a kitagadottak ebben a rossz világban 
s azok, akiknek nincsen pénzük, , se tudományuk és még csak nem is 
szellemesek,

ahogy megvannak minden nélkül, barátok nélkül is ellehet
nek,,

A szegények .zárkózottak, de szivüket megnyerni mégsem
lehetetlen,

csak. figyelj egy kicsit rájuk és tartsd őket kissé tisz
teletben

Fogadd el hát tekintetem, ó te szegény,.fogd meg a keze
met, de ne bizz benne túlságosan.

Nemsokára, a magam fajtájával leszek együtt és nem is gon
dolok az életedre.

Ha nem lel valakit, aki szegényebb nála is, a szegénynek 
nincs biztos barátja. , \

Ezért jöjj hát szerencsétlen húgom, nézz föl Máriára« 
Szegény asszony, M n e k  gyöngék gyermekeid és a férjed 

iszákos, .' "
ha az embernek nincs határidőre pénze és inkább menekülne

már a halálhoz, ;
ah, ha nincs a világon semmid és életed mégis csupa tö- 

rődség, ' ..7.

jöjj a templomba, me szólj egy szót sem, nézd az Isten, 
szülőjét, ’ ■ .

Bármi igazságtalanság sújtson is és a nyomor bármekkora 
ha a gyermeke szenved, még szerencsétlenebb az anya. 
Nézd azt, aki itt áll előtted, egyformán panasztalan és 

reménytelen, •
mint a szegény, aki még szegényebbre lelt, és nézik 

egymást mind a kettén csendesen,
->ne****** * * * * * * * * *
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CSALÁDI EST Októberi Családi EstünkÖQj
Dr. Berán István orvos tart előadást 

' Érdekességek az emberi agyról” címmel*
> i •
! Novemberi Családi Estül

Vihart József fog beszélni, 
a '* festőművésze ti irányzatokról 11.

. ...... , *:X-X-***************^*;
MEGKAPTUK AZ ADÓMENTESSÉGET. Örömmel közöljük kedves Elveinkkel, hogy 
afederális kormány pénzügyminisztere Mr. Holt, f.évi augusztus 26.-i 
személyes levele .értelmében Ifjúsági Otthonunk" megkapta az adómentessé- 
get, .ami azzal jár, hogy az Ösztöndíjas Marunkra adott összes adomá
nyok'■adómentesek. vagyis az adományozók a teljes összeget levonhatják
adóköteles jövedelmükből.

Az adómentesség csak az évi £ 1, vagy annál nagyobb 
Összegű adományokra; vonatkozik. Adóbevallásunkban a "Gifts to Public 
Institutions, etc. ” rovat alatt kell' a levonást feltüntetnünk és fon
tos,'hogy az Ösztöndíja Alap angol nevét helyesen jelöljük meg,- azaz: 
MRegnum Marianum” Youth College Trust Pund. Az adómentességet 1959 
junius 1 ö i g .  visszamenőleg kapjuk meg, vagyis mindazok, akik azóta a 
Kollégium javára-adakoztak, jövőre igényelhetik á megfelelő levonást 
adóbevallásukban. •,

Reméljük, hogy a federális kormánynak ez a gesztusa, 
amelyet tudomásunk szerint az Ausztráliában működő "‘ uj-ausztrál” e- 
gyesületek közül eddig még egy sem kapott meg, újabb ösztönzésül fog 
szolgálni kedves Híveinknek Ösztöndíjas Alapunk támogatására.
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SZERT ISTVÁN BAL:, Augusztus 21,-én tartottuk hagyományos Szent
latrán Bálunkat, amelyen tötb mint 65o-en je
lentek meg híveink és honfitársaink közül. 

Ezúttal is megköszönjük Rész Bála bá* és zenekara remek játékát, 
mely az est sikeréhez nagy mértékben hozzájárult és anélkül, hogy 
neveket emlegetnénk, külön ki szeretnénk emelni a Szent Margitos 
mamák kitűnő buffetjét, a Szent Imre Ifjúsági Egyesület és a Regnum 
Ifjúsági Otthon tagjait, akik valamennyien lelkesen vettek részt a 
bál rendezésében. Az 11 öreg Regnum tagokat” csak azért nem emeljük 
ki, mert akkor magunkat is vállon kellene veregetnünk,
SZENT ISTVÁN! NAGYMISÉT augusztus 2>-án 12 orakor tartottuk ;a

Bourke St,-i Szent Ágoston templomban, 
ahol is a szokásos Szent István napi nagyszámú magyar hivősereg 

gyűlt össze, hogy együtt fohászkodjék első Szent Királyunkhoz az* 
otthon szenvedő és az emigrációban szétszórt magyarság megőrzéséért,

Dr, Endrey Antal
' a Regnum elnöke.

. AZ OKTÓBERI CSALÁDI EST ,
keretén helül

október 3-án este 8 órakor a Regnum Marianum 
V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z G Y Ű L É S T  tart

a Regnum Kollégium Nagytermében, 21 Elgin Ave, Armadale.

Pontos megjelenést kérünk, hogy a választást lebonyolíthassuk kellő 
időben és:ne akadályozzuk a Családi Est további programmját.

Szavazó cédulát a helyszínen vagy egy héttel a választás előtt a 
Kollégium igazgatójánál Kövess Zoltánnál lehet igényelni,

- Tel; 50-33-3 3. .



B e s z á m o l ó
a S z e n t  I s t v á n  ü n n e p é l y r ő l , .

A melbournei magyarság augusztus 23-án a hawthorni városháza nagytér- i 
méhen ünnepelte meg Szent István napját. Maga az ünneplés immár tiz- j 
esztendős hagyományra tekint vissza az itteni emigrációban és bizony í 
ily idő múltával az ismétlődés és sablonosság veszélye fenyegeti az évi ! 
programmot, "•

Ez alkalommal is aggódtunk, hogy élettelen és ólménytelen 
órákat kell eltoltenünk a programm-tervézok megfeszített, áldozatkész 
erőlködését követve. A kellemetlen várakozást azonban váratlanul kel
lemes csalódás követte. A műsor élt és egy-csapásra megoldotta a jö
vendő esztendők műsor-problémáját. A rendezők és a szereplők ösztönö
sen megtalálták a magyar kultúrának azt a területét, amelynek mélyében 
kibányászhatatlan mennyiségű kincs hever; - megtalálták a kincset, mely 
az idegenben talán még szebben ragyogj A  n é p m ű v é s z e t e t .

: A műsort a Szent Margit leányegyesület magyarruhás csoport
jának daloló bevonulása nyitotta meg, A lányok a bejárati 
ajtón át a közönség sorai közt ügyes kis táncléptekkel vo
nultak fel a színpadra, ahol a közönséggel együtt elénekelték

a Himnuszt.
Utána Szentgyörgyi András a Szózatot szavalta mély átérzéssel és kellő 
mértéktartással.
Az ünnepi beszédet Dr, Endrey Antal, a Regnum Marianum elnöke mondotta.
A beszéd belső-láztól fütött -.megvallása volt az emigrációban már annyi
ra megkopott és megfogyatkozott reménynek és hitnek. A hit látomásai 
bontakoztak a hallgatók elé, látomások melyek a nemzet jövőjében élnek 
és amelyek immár ezer esztendeje, meg nem szűnve, pusztulásokon és vé
szeken át is, hordozzák a reményt.

A legszebb emlék az est után az maradt, hogy annak hangulatéi, 
bizonyságául annak, hogy nem veszett el sem a nyelv sem a rK>w 
elégedeten tekinthetett végi Szent István király,
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A szünet után a népi játékok sorát a népdalok gyöngyeivel nyitotta 
meg a Regnum Marianum Ifjúsági Egyesületeinek kara.

A ” Hej páva, hej páva" c," balladát a közönség vidám kacaja k±sé-
* rétében Garamszeghy Katalin és Juhász Gyula adták elő.

,TKÖinüves Kelemen" népballadát Mészáros Marika nagyin szép hangon 
és finom árnyalatokkal szavalta el.

Az estnhagy játéka" - " Hires Biró Máté" népballadája volt, melyet 
Oláh Erzsiké, Juhász Gyula, Hevesi Károly, Hahoczky 
László, Pintár József, TUz Miklós, Kogon József, He
gyi Károly Bognár Károly - •• • •
Ecker Marilla, Garamszeghy Ági, Lehöcz Terézke és 
Requini Moci adták elő nagy sikerrel.
Látványos, ügyes és hangulatos volt a játék, a szép 
magyar szó tisztán és Ízesen hangzott a táncokban tűz 
volt és ritmus, Mindezek teljes egészükben úgy maguk
kal ragadták a nézőt, hogy az apróbb kivitelezési hi
bákat észre sem vette, mert maga is a játszókkal együtt 
élt* A minden egyedében kiváli együttesből ki kell 

- emelnünk juhász Gyulát, kinek játéka, játék'biztonsága 
sokat fejlődött.

Az igy előkészített hangulatot szinte betetőzte a Szent Margitos lá
nyok népi körtánca.

Hem. tudtam megszámolni- úgy forgolódtak - de igen 
sokan voltak, ami magyar viszonylatban nagy dolog. Ennyi sok pergő- 
forgó, éneklő lány, a mozdulat, a ritmus szépségével a pajkos nép
dalok utolérhetetlen bájával!!!!! A körtáncnak oly sikere volt, hogy 
a közönség tombolva ismétlést követelt, melyet meg is kapott és ez
zel a szép ̂ st sajnos véget ért.

. v: a A teljesítményért és sikerért köszönet illeti Orosz
Mártát, aki a balladákét betanította éa Méhész Mihálynet, aki a tán
cokat tanította be, valamint Horvát 'Zoltánt és Putnoki Józsefet, kik 
a zenét szolgáltatták. 5

-szépségét a magyar ifjúság kitartása és hite nyújtotta a nézőknek,
• számára. Köszönjük a szép estét, melyet, ha "az egekből idáig látni"

— i r —
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AZ OKTÓBERI MüYAR .FORRADALOM NAGYSZABÁSÚ' MEGÜNNEPLÉSE ; ■ •

A Committee of Nationals from Behind the írón Curtin, mely a leg
több vassfüggöny mögötti ország victóriai .egységes szervezeteit fog
lalja magában, továbbá a Free CMna-Australia Association és az Asian 
Peoples Antieommunist League-Australia Chapter elhatározták, hogy közö
sén rendezik meg.a n S z a b a d  s á g - I a p o t ” ( Freedom Rally) 
a magyar felkelés harmadik évfordulójának alakalmával.

•
Az emlitett szervezetek tudomására akarják hozni az ausztráliai 

közvéleménynek a bolseviznrus terjeszkedése elleni harc világjelentő- 
ségét* Magyarországtól Tibetig és Laosig az'összes harcoló és szenvedd 
népek demonstrációjává szélesítették t-ehát közös megemlékezésünket.
Ez a nagy világ-küzd'elem a magyar szabadságharc .köré kristályozódik, 
ami annyit jelent., hogy a magyar ügy továbbra is a világérdeklodés 
középpontjában áll, mint a kommunizmus elleni világküzdelem lényeges 
'eseménye*.. ’

Az- ünnepélyen nemcsak az ausztrál politikai élet kimagasló egyé
niségei fognak résztvenni és felszólalni, hanem a távolkeleti népek 
küzdelmét képviseld politikusok is hangsúlyozni fogjak az ünnepély és 
megemlékezés, az Összefogás, nagy jelentőségét*

A szónokok után művészi prcgramm következik, amelynek két kima
gasló eseménye egy magyar népi körtánc és mintegy kiegészitésképen és 
párhuzamos eseményként egy tévolkeleti népi tánc lesz*

Az ünnepélyt az egyesületek

NOVEMBER 7-én SZOMBTOM ESTE 1Í2 8 6RÁK0R
rendezik ,

AZ EXHIBITION BUILDING HELYISÉGEIBEN
E nap különös jelentőséget és érdekességet nyer azáltal, hogy mintegy 
bemutatva az ünnepély küzdelmi jellegét e napra, esik az crosz kommu
nista állam megalapításának ünnepélye és egy erős kcmmunista befolyás 
alatt tartandó kongresszus első napja.

Az ünnepély programmjárói még részletes tudósítás fo.g 'minden 
elérhető magyarhoz eljutni. Menjünk el mindnyájan erre az emlékünnepély
re, mert nemcsak emlékezünk, hanem meg akarjuk mutatni, hogy a magyar 
szabadságharc és küzdelem szelleme tovább él a szabad földön,

G,S.
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■SHÍÍTZ aM ; ,r AZ ÖRÖKÉVÁL0SÁG"' c. kötetéből

" Jővén egyszer télviz idején Szent Ferenc Le*ne testvér
rel Perugiából a Santa Maria degli Angioli felé, a hideg őt nagyin 
gyötörte, és szélitá Leone testvért, áld, egy kevéssel előtte lépke
dett, és mendá neki:

, - Halljad Leone testvér! Adja Isten,. h#gy a testvé
rek az egész világon jé .példáját adják az ö szent
ségüknek és ; jó viselkedésüknek# Mindaz máltai ír
jad és jegyezd föl szorgalmasan, hogy nem itt va- 
gyón az igazi boldogság. .....

És'aztán jönnek-mindannyiszor némi hallgatás után, a versek?
Ha az Össze párizsi doktorok testvérekké lennének,
Ha a testvérek oly csodákat művelnének, minőket az evangélium ir le,
Ha rendelkeznének minden tudománnyal és adománnyal,
Ha megtérítenék az egész világot...... .

a refrén mindig az:
- írjad Leone testvér, hogy nem itt vagyon az igazi' 

boldogság# ' ;
És amikor a szelíd Leone testvér végre unszolja: Kérlek téged az 
Isten nevében, mondd meg, hol vagyon-az igazi boldogság, megkapja a 
feleletet:

- fejd amikor megérkezünk Santa Maria degli Angioliba 
és ázva-fázva a'hideg esőben, sárosán és éhesen 
bekopogtatunk a ház ajtaján és a kapus kijön és , 
haragosan ránkförmed: Kik vagytok ti? -és mi fe
leljük: Mi is a ti testvéreitek közül valók va
gyunk, s ő azt mondja: Ti nem szóltok igazat,mert 
ti két gazfickó vagytok, csavargók és világcsalók, 
kik ellopjátok a szegények alamizsnáját#

- És nem nyit ajtót és otthágy bennünket ^dideregni 
és éhezni a hóban, sárban, . éjszakában# És ekkor, ha 
mi ennyi szidalmat és ennyi kegyetlenséget és ennyi 
hántást elviselünk türelmesen és zúgolódás és mor
gói odás nélkül,, és. alázatosan és. szeretettel gon
doljuk, hogy a kapus bizony jól ismer bennünket, és 
hogy Isten volt ki ágy beszéltette ellenünk — ó, •

Leone testvér Írjad: hogy itt vagyon az igazi boldogság!
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■SHÍÍTZ A É ÁL; '' AZ ÖRÖKÉVAL0SÁG”; c. kötetéből

"Jővén egyszer télviz időjén Szent Ferenc Le#ne testvér
rel PerugiábÓl a Santa Maria deglx Angiolx felé, a hideg őt nagytn 
gyötörte, és szélitá Leone testvért, aki egy kevéssel előtte lépke
dett, és monda neki; . v ....

, - Halljad Leone testvér! Adja Isten,, htgy a testvé
rek az.egész világon j4 .példáját adják az ö szent
ségüknek és jé viselkedésüknek. Mindazonáltal Ír
jad és jegyezd föl sz+rgalmaaan. hégy nem itt va- 
; gyón az igazi boldogság.....

És aztán jönnek,-mindannyiszor némi Inai Igát ás utón, a versek;
Ha az Össze párizsi doktorok.testvérekké, lennének,
Ha a testvérek oly csodákat művelnének, minőket az evangélium ir le,
Ha rendelkeznének minden tudománnyal és adománnyal,
Ha megtérítenék az egész világot.......

a refrén mindig az;
- írjad Leone testvér, hogy nem itt vagyon az'igazi 

boldogság.
És amikor a szelíd Leone testvér végre unszolja; Kérlek téged az 
Isten nevében, mondd meg, hol vagyon az igazi boldogság, megkapja a 
feleletet;

- Majd amikor megérkezünk Santa Maria degli Angioliba 
és ázva-fázva a'hideg esőben, sárosán és éhesen 
hekopogtatunk a ház ajtaján és a kapus kijön és , 
haragosan ránkförmed; Kik vagytok ti? -és mi fe
leljük; Mi is a ti testvéreitek közül valók va
gyunk, s ő azt mondja; 'Ti nem szóltok igazat,mert 
ti két gazfickó vagytok, csavargók és világcsalők, 
kik ellopjátok a szegények alamizsnáját.

- És nem nyit ajtót és otthagy berniünket ^dideregni 
és éhezni a hóban, sárban,. éjszakában. És ekkor, ha 
mi ennyi szidalmat és ennyi kegyetlenséget és ennyi 
hántást elviselünk türelmesen és zúgolódás és mor- 
golodás nélkül,, és alázatosan, ék szeretettel gon
doljuk, hogy a kapus bizony jól ismer bennünket,és 
hogy Isten volt ki ágy beszéltette ellenünk' — ó, -

Leone testvér írjad; hogy, itt vagyon az igazi boldogság!
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És ha mi kitartóan ott állunk, és újra kopogta tünk 
és Ö fölháborodva kijön:és mint haszontalan csavargó
kat elkerget, és mi mindaz által kényszerítve a hidegtől 
és éhségtől és az éjszakától, újra kopogtatunk és kér
jük öt nagy sírással, hegy isben szerelméért nj issen 'hó 
ajtót és engedjen be bennünket; és ö még jobban felin- 
dulvamondja: Ezek-itt haszontalan tolvajok, majd adok 
én nekikt És kijön egy nagy görcsös bottal, és megfog 
bennünket a csuklyánknál, földhöz vág, méghemperget a 
hóban .és kékre ver azzal a bottal*.
Ha mindezt elviseljük türelemmel és vidámsággal, gon
dolván áz áldott krisztus kin jajra, és hogy ezt az ö 
szerelméért“el‘kell viselnünk - ó, Leone testvér, írjad: 
hogy itt van az igazi boldogság:!

KERESZTELTEK HÉVSORA: ....... ' -

Styevko Ferenc és neje Pellich. Mária leánya 
Mária Edith nevet;

Bárány Mihály és neje Horváth Mária leánya -
Magdolna Mária nevet; ,• . .

Gaal Francis és neje Brenda Elizabeth fia 
Andrew George nevet;

Ncveszel András és neje Szimilkó Katalin leánya 
■ Mária Terézia hevet;

Ricza Lajos és neje Tar Viola fia 
‘ •' László nevet;

Tompos József és néje Gallo Margit leánya 
.. Ibolya Margaret nevet;

Tassányi József és neje Bunford Matild fia 
József Tibor nevet; .

Koppén Lajos és neje Kovács Éva leánya 
Susan Éva nevet; ;

Szilády László és neje Szabó Rozália leánya 
Hedvig Annát nevet;

Prépost István és neje Bálint Mária leánya 
Vivienné Katalin nevet;

Sárváry Lajos Zoltán és neje Hausler Mária fia
Zoltán László nevet kapták a szentkereszt ségben*
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A Magyar Iskola Vezetősége, Művészei, a Szülök és a párttló 
Barátok: a Rákóczi Egyesület, A Magyar Harcosok Bajtársi.Kö
zössége és a Hungária Sport.Szövetség

1959 v S Z E P T E M B E R  h6 25-én 
rendezi

M A G Y A R  T Í N C E S T É L I É T
a Leggett’s Bálteremben 
13ö Greville St# Prahran

Doroszlay Károly és zene
kara játszik.•
Bácskay János és zenekara 
magyar nótákkal szórakoztat 
a szünetekben.

Minden jövedelem a Magyar Iskola kulturális terveinek tovább 
vitelét segíti elő,
Szeretettel hívunk és várunk minden honfitársunkat *r

Belépőjegy: Személyenként £1. 
Aagtai-foglalás és jegyelővétel: 
Hanvay-Endrénél,455 Bridgé Rd. 
Richmond, TelsJB 541o. . -

A SZENT IMRE IFJÚSÁGI EGYESÜLET MŰKEDVELŐI

1959 S Z E P T E M B E R  27-én 
vasárnap este 8 4rakor

vidám Karinthy-Estet rendez e címmel;

Í G Y  I R T O K  T I !

Belépőjegy nincs. Müsormegváltás kötlező: 5 sh.
Az Est-et a Regnum Kollégium Nagytermében 
21 Elgin Avenue Armadale tartjuk#
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ö s z t ö n d í j a s  a l a p
V  »  ' :

EGIHÁZKÖZSÉGÍjNK ̂ OSTOLI^LELKÍH^J^BIZOTTJAI a közeljövőben
fölkeresik Kedves Híveinket, Hogy a fiataljaink taníttatására szolga- 

\lb Ö S Z T Ö N D I J A S  A L A P R A  gyűjtsenek. Kérjük, fogadják 
őket szeretettel és ki-ki képességének megfelelően járuljon hozzá,hogy 
hazájától és családjától messzire szakadt magyar fiatalokon segíteni 
tudjunk.

A GYŰJTÉS AUGUSZTUS HAVI EREDMÉNYE

Sümegi I. £ 1/■— /-
Varga I, ■ £ 2/— /- 
Salacz Béla £ 1/— /- 
Tatár Géza £ 1/— /-

Dr, Repülni I, . 1o/- 
Lovass András . £ 2/ —  
Szóka S. £ 1 /—  /-
E.C, Garrodus £ 1/ — /-

ISTEN FIZESSE MEG í

SZENT ÁGOSTON:
Csakis a szeretet a választóvonal az Isten 
gyermekei és az ördög gyermekei között. Ha 
mindjárt valamennyien Krisztus keresztjének 
jelével jelölik magukat, ha mindjárt vala - 
mennyien f,Amen"~t mondanak és ,,Alleluján-t 
énekelnek, ha meg is vannak keresztelve, temp
lomokat látogatnak és bazilikákat építenek — 
semmi sem Különbözteti meg az Isten gyermekeit 
az ördög gyermekeiből, csakis a szereteti

Kezdődő szeretet kezdődő igazságosság,. növekvő szeretet növekvő igaz— 
ságosság,nagy szeretet nagy igazságosság;s ez csakisa tiszta szívből 
és jo lelkiismeretből és hamisítatlan hitből való szeretet és ennek 
tetőpontja, ha az ő kedvéért az életet semmibe se vesszük.

De ha a sziviliikben megjelenik ez nem fokozható szeretet, 
csakis a Szentlélek árasztotta ki szivünkbe,

nem pedig saját erőnk,természetünk,. .
vagy akaratunk.
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EGIHÍ2KÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK B3FIZEQ3SSEIIEK NYŰG- OÁZISA
augusztus 1-töl - szeptember 1-ig,

Barna 1,
Boz6 L,

Arady B,
Mrs. Buesuházy 
öziglédy A, 
Mrs# Dárday 
Gulyás B,;
Házy T„ 
Harsányi J, 
Janka Z,
K.P.
Kiss Gy#
Laczkó A, 
Hortolányi I.

£  1 / - / -  

£  1  / * - • « / * *

£ 5/-/- 
1°/- 
1%

£  1 /— / - 
£  2 / - I -  
£  2/ -/ - 

12/ -
£ 2/ -/ - 
£  1  / - - / -  

£  1  / - / -  •

JISTEN FIZESSE

M ann J, 1o/-
Mann R, * 5A
Pillér Katalin £ 2 /lo/-
Papp S# £ 1 /— /-
Nemestóthy K, £  1 /—  / -
Sümegi I, 1o/-
Szigethy G, £ 5/  - -  A

' Schweitzer G* ■ £•:- 1/•■--/-
Varga I* £- 5/— /-
Varga G. £ 1/ 1o/-
Dr, Lovass I* £■ .4/-4A  -
Vihart J* £ 5/4/-
Dr* Sirska Gy,né £ 5/-—/-
ájjgajai I* £ 2/— /-

Telek vagy házvétellel kapcsolatban vagy- ha építkezni akar forduljon 
bizalommal:

CSÁSZÁR ELEMÉRHEZ í Mr, C. Caesar) ... ....
( előzőleg a Payne1s házéladási osztályának főnöke)

Hívjon fel', mondja meg nagyjából mi az elgondolásuk, mire van szük
ségük és mi összeköttetéseink révén, szakmai- és nyelvismeretünk 
segítségével a legrövidebb időn belül hozzájuttatjuk egy megfelelő 
telek- vagy házvételhez
Építkezésnél díjmentes ajánlattal én finanszírozási tanáccsal ál
lunk rendelkezésükre *

Privát telefon: XJ 6842;
Üzleti számok: HM 6756

UM 4o87

J.Ni BEVÁR, ESTATE AGENCY - GNTVERSITT CONSTRUCTION CO,

16 HAUGTON HP, Q A K L E I G H  ( a z  állomás déli oldalán)
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NESZ BÉLA. $RA ÉS ÉKSZERÜZLETE ■
. . IORK-HOUSE,. 294 Little Collins St. Tel:MF 6814 '

II. eme a lifftel szemben.
.....Üzlet zárás után tél: HL 1652*

Mindenféle óra és ékszer javítást vállalok. 9-14-18 karátos jegygyű
rűk kaphatók. Nyitva naponta : 9-1/2 6-ig, szombaton 9- 1 /2.1-ig.

BUDAPESTRŐL ISMERI SZABÓMESTER:
itt is készit Önnek elegáns öltönyt, télikabátot, » • 
jutányos áron, a legújabb divat szerint. Teli.FY 78o4 

HOMAN ISTVÁN . 44 Waratah Ave. Tulamarine.

KÁNTOR ISTVÁN '
• 0RÁT-ÉKSZERT- AJÁNDÉKTÁRGYAT vásároljon nálam. 
Óra és ékszer javítást vállalok.
218 Bridge Rd. Richmönd. Tel: JB 2223

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT NŐI KOSZTÜMÖKET, KABÁTOKAT
végeztesse * Férfi öltönyt csináltasson

F Á B I Á N  MIHÁLY
é
• F Á B I Á N  ■ J Á N O  S

nö i-f odrásznál * szabó-mesternél
361 Chapel St, STH, TARRA • 599 H I G E  ST, P R A H R A N

Tel: BJ 3073 « Tel: LA 3164

BOLVÁRY MIKLÓS ingyenes angol nyelvtanfolyamot tart minden
hétfőn és szerdán este 7-9 óráig 
a Regnum Kollégium helyiségeiben.

21 Elgin Ave. Armadale,

SELVAY TIBOR ingyemes angol nyelvtanfolyamot tart minden
kedden és csütörtökön este 7.3o~ 9*3o-ig.

TOORAK ' CENTRAL SCHOOL,.Canterbury Rd, Toorak.



KATEKIZMUS:

Hogyan szolgáltatja ki a pap az utolsó kenetet?
A pap úgy szolgáltatja ki az utolsó kenetet, hogy a betegnek 

szemeit, füleit, orrát, ajkait, kezeit és lábait megkeni szentelt 
olajjal és közben ezt az imádságot mondja:

ME szent kenet és az ö legkegyesebb irgalmassága által 
bocsássa meg neked az Ur, amit látással ( hallással stb.) 
vétkeztél. Ámen.”

Ki veheti fel az utolsó kenetet?
Az utolsó kenetet minden katolikus keresztény ember fölveheti 

aki már élni tud eszével és veszedelmesen beteg. ( olyan gyermekek is, 
akik még nem gyóntak, de tudnak már eszükkel élni; pl,6-7 évesek.)
Mikor vegye föl a beteg az utolsó kenetet?

Hacsak lehet, akkor vegye fél a beteg, 'amikor még eszméle
ten van.  ̂ jjQgfoQiyQSQ-frh az utolsó .kenetet mindjárt akkor fölvenni,

amikor a betegség veszedelmessé kezd válni, mert az utol
só kenet a betegség'elviselésére is szerez kegyelemet.)

Hogyan kell a betegnek az utolsó kenet fölvételére'élőkészülnie?
A betegnek az utolsó kenet fölvételére úgy kell elökészül- 

nie, hogy 1, meggyónik, vagy ha nem gyónhatik, legalább megbánja 
bűneit; 2. fölinditja magában a hitet, reményt, szeretetet és 
Isten akaratában teljesen megnyugszik.

f  Mielőtt a pap megérkezik, a beteg szobájában fehér 
abrosszal leteritett asztalra két gyertya közé feszü - 
letet, tányéron kevés 3Ót és kenyérbelet és egy pohár 
vizet kell tenni,

* A beteg három szentséget szokott egymásután fölvenni: 
a bünbánat szentségét, az Oltáriszentséget és az utol
só kenetet. Amikor a beteg a szentáldozást végzi és
az utolsó kenetet fölveszi, a jelenlévők térdelve imád
koznak érte.

Hányszor lehet az utolsó kenetet fölvenni?
Mindén veszedelmes betegségben egyszer, sőt ugyanabban a 

betegségben többször is, ha a veszedelem elmúlt, de később ismét 
visszatér,

* E az a szentség nem elkerülhetetlenül szükséges ugyan az 
üdvösségre, de mégis vétkezik az, aki súlyos betegségben

■.... nem akarja azt-fölvenni, • ...



Minden vasarnap szentmise : 3j4 ÍO arakor a 
$L Augustin templomban a Bourke str-en. I f i  
12 kor a St. Thomas templomban Bromby str. 
Sth. Varra. Szentmisek előtt gyóntatás.

Keresztelőket, betegeket, hazassagkotest, szent-  

misemondatast a szentmisék után a sekrestyeben.

Pubíisber: Fr. Z  Vargaf S .j.%
345 Burwood Road, Hawthorn, E .2 ,  Melbourne.


