
t s i m m t m

i

■a/Ma/num
i - /i ' H

Egyházközségi Értesítő

MELBOURNE

R«*i*t«rod ac th* MaJbouma fartnutsmtaión by fojt a* a pariodíctl. Price One Shilling.



1960.julius Regnua Marianna 1,

fi A r T A R.

A"' BIOZTUS: NAGYBOLDOGASSZQNY HONAPJA,

\J Boldog Bonifác,pannonhalmi apát, 
majd vértanú a poroszoknál,

',/ Ligouri szt,Alfonz,egyházdoktor,
*./ Boldog Gazoti Ágoston dömés,majd zágrábi püspök.+1323,
!./ Török Márton pálos vértanú.=+1674,Boldogkő.
*■./ Szegedi Havas Boldogasszony.
<<./ Iírunk Szineváltozása.Az ünnepet III.Kallixtus a magyarok nándor- 

l.'ohérvári győzelmének örök emlékére rendelte.
(* / Bonkösd után 9. vasárnap.
i,/ Vianney szt.János; Rusztikus szerémi vértanú, 
il./Boldog emlékű Hunyadi János halála.1456.
I n/Boldog emlékű Ferenc ágostonos hitvallo;

Boldog Gertrud premontrei apáca,szt.Erzsébet leánya.
11, /Bimkösd után 10.vasárnap.

B.Anastáz apát,2.eszetergomi érsek 1007-től. 
r •,/Hagyboldogasszony,Mária menybemene telének ünnepe .A régi MAGYAROK 

NAGYASSZONYA ünnepe,mely napon Szent István halála előtt Szent 
Koronáját Magyarország Pátronájának fölajánlotta.(l038.) 

lu/Szent Lajos tolozsnai (toulousei) püspök,anyja Árpádházi Mária,
V.István leánya;öccse Nagy Lajos királyunk, 

n./Szent István király +1038.
I. /Bünkösd után 11.vasárnap.
./Mária Szeplőtelen Szive.
!,/Szent Bertalan apostol;Mikola Boldizsár kolozsvári ferences vér

tanú +1550.
/Osésztahoi v. Pálos B,A,

.1 •. /Bünkösd után 12.vasárnap.Boldog Bánfi Lukács érsek 1162,
■i./öz.Bazilla pannonhalmi vértanú,

Lajcsi pálos vértanuk 1543-ban.
/Boldog Jakab pálos.
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szent istvM'' e g y é n i s é g e.

Egyénisége ''legjellemzőbb 
vonásának joszivét,ke
gyességét , igazságszere- 
tetét tartották.

Tietmár merseburgi püspök 'szerint "a legyőzöttekkel kegyesebben 
a jámborokkal, szelidebben senki sem bánt nála."A legenda iro szerint* 
"hire-neve világszerte elterjedt s ajkának Ítéletei nagy. dicsérettel * 
lettek ismeretessé."

Udvara valósággal menhelye volt üldözött- rokonainak és más ki-* 
rályi sárjaknak.... ■ ' *

Kegyelmes volt az elbukottal,jolelkli a gyámoltalanokkal,szelíd. 
a jókkal szemben s ilyennek kívánta fiát is nevelni.

"Ha kívánód a királyság tisztességét,légy békességtürő.ítélj bei 
tűréssel,szánakozással ésnyugalommal," mert " a jocselekedetek törd 
nye főékesség a királyok'koronáján.Illik a királynak kegyesének,irga] 
nak és több egyéb jósággal -teljesnek lenni,mert a kegyetlenséggel és.: 
noszsággal.fertőzött király haszontalan keres király nevet,mivel tyrai 
nusnak mondátik," '

"Uralkodjál mindenki'felett harag,kevélység,gyűlölködés nélkülit 
kességesen,szelíden,emberségesen,megemlékezvén szüntelen,hogy minden j 
ember azonegy állapotban vagyon és semmi fel nem emel,csak az alázatC 
ság,semmi meg nem aláz,csak a kevélység és gyülölség." •!Í

Szellemében,felfogásában,cseleketeiben igazi keresztény király- 
volt István,Kegyes, jolelkü és igazságszerető,de egyéniségének éppily- 
jellemző vonásai a középkor nagy keresztény királyainak erős és meglő 
gathatatlan akarata s a realitásokkal mindig-számoló,hatalmas szervei 
és alkotó erő. .• ;

Nem volt elmélkededésbe merülő komor aszkéta,nem volt ̂ 
csak imádkozó és siro öreg,amilyennek, későbbi jámbor iroi rajzolták, .

Hitében erős,vallása parancsait követő,egyházát gyámo^ 
szigorú erkölcsű középkori uralkodó volt a Nagy Károlyok,Nagy Ottók, 
Simeonok fajtájából.

/Somán Szekfu“.Magyar Történet./ ,
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A XX, század eddig- ismeretlen problémák megoldására kényszeíití 
*t iwuboriséget.Az atomtudosok azon fáradoznak,hogy az anyag legká. sebt 
rémét is szolgálatunkba kényszerítsék,a, politikusok tojástáneoí járnak,
8 «»lképesztő engedményekre is képesek,csakhogy elkerüljék az atomháború 
r*»»tiuUyét,az Egyház hősi áldozatokat hoz,hogy az egyeduralomra törekvő 
M  Uim téveszméitől megvédje ifjúságát: és-biztosítsa katolikus nevelésüket, 
h törvényszékek az ifjúkori bűnözők és bullgáöiok ellen indítanak haj tova** 
rt/»ur..i tót, a nevelők tanácstalanul -állnak, a feltúr jánze "nevelési" rend- 
B*»nik útvesztőjében és azon igyekeznek,hogy szétválogassák az ecsut a 
hm/itol a sok nevelési "szakértő” és: lélektan "tudós" elméleteiben.

A család -sem mentesül századunk problémáitól;a fogamzásgátlás . 
iijnhlt és újabb "vivmanya" szinte ellenállhatatlan kísértést okozhat sok, 
liHében gyenge nőnek és férfinek, hogy -kijátsöia Isten parancsait.

Az állam -béléként árkodasai azkEjgyház házassági -törvényeibe meg- 
iMhmyi ti a mindhalálig kötöttlhoáBasságok. szétzülleaztését és erkölestOr*
|m»i viszonyok létrehozását,

A modeni? -.udvarlásit.szckásiás^^occakozásmodok,a .-mozi és a távelr* 
Utiáto újabb felelőséget jelentexsák a -gyermekssk testi-lelki fejlődése 
f Minit őrködő és -'azt irányi te gzn3̂ok̂ >«giÍBwra»:S mindehhez ráadásul egy 
iijnbh problémá s a dolgozo anyák .széwi^iák.;Ijesztő arányokban való megnöveke-

Nem -a családi élê 'keretébaar-.-.vnlo munkára 'gandolunk,a« mindig 
*l«őn;ndü feladata .volt a2£.édesai^yakhak,„

Az is magátol értetődő,hogyha beteg,hogy a. beteg vagy elhunyt 
*** i ndapa szerepét az -anya veszi: át' és^gendeskodik a család f eltartásáról. 

Ne ma már .az egész. vilá®a»sxdnáetmtt és minden foglalkozási 
szerepelnek női alkalmazottak£v*söti váltókezelők,mtrozok,vágó- 

buli iIkalmazcttak^épitési vállalko*ek,asztalosQk és közöttük a férjes
ntfh is szép számban találhatok,.

Régebben a munkaadók nam igen alkalmaztak asszonyokat,ma azon- 
Un* ,*iok helyen felajánlják a váratsdos anyáknak,hogy kellő szabadságot és 
•uvőb járadékot adnak nekik,.;Amer±kábanrpsakhogy megtarthassák őket al- 
*♦« Iwizottaik sorában,külÖnösen: nagy probléaa ez Ausztráliában,ahol a 
♦*nt muul-merő jóval alacsonyabb munkabért jelent a munkaadónak,

A hozzáértők azt, jósolják, hogy a nők alkalmazása még nagyobb 
•*mtu lesz a jövében,egyrészt,mert a munkaadóknak szükségük vah a női 
temit.iorőre,másrészt,'mert a nőkmk..^ltoégük.van a munkára.
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Tiivoi.rol mohi lohot őzt a kérdést egyszerűen elintézni azzal a kijei 
téíiMol, hogy: "Az anyának otthon a helye!"

Sok anya számára nincs mái:
választás,mert férje munkanélküli, be teg,bagy meghalt,vagy elvált t<5 
és neki kell eltartania családját.

Vitán felül áll,hogy ilyen esetben 
az anyagi szükség rákényszeriti az anyát a munkavállalásra.

A legtöb'
esetben azonban nem ennyire világos ennek a szükségessége.Pusztán 0 
arról van szó,hogy az anya keresete meggyorsítja az adósságok kifiz 
tését,lehetővé tesz i a gyermekek egyetemre küldését,modot ad arra, 
házat,autót vegyenek,nyaralni mehessenek,modernül berendezhessék a 
konyhát vagy félre tehessenek valamit öreg napjaikra.

Azonban nem mindig lehet csak pénz kérdé 
magyarázni azt a tényt,hogy valakinek a felesége dolgozik.

Sok nő,n‘
csak anyagi szempontok miatt dolgozik,hanem társadalmi igénye is a 
munkavállalás.Ezeket a társadalmi igényeket nem mindenki érti meg, 
néha maguk az illetők sincsenek tudatában annak,hogy valójában mi v 
okét a munkavállalásban.

Gondoljunk csak a fiatal házasra,aki egyed' 
tplti napját pompásan felszerelt,gépesített lakásában,Sok mindene 
van,amit anyja és nagyanyja nélkülözött,viszont sok minden hiányzik, 
amiazoknak megvolt.

Férje nem a családi otthon közelében dolgozik,a 
konok is sok esetben távol élnek tole,s csak nagyritkán látogatják 
A szomszédokkal is nehezen megy az ismerkedés,olyan elszigetelten é 
egymástól.Sok asszonyt ez az egyedüllét hajt az irodába,gyárba,ahol 
alább emberek között lehet.

Régen maguk sütötték a kenyeret,kalácsot,
veteményeskertet,gyümölcsöst gondoztak,szappant főztek,mostak,főztek
vasaltak,takarítottak,s Ina ma ezt otthon nem tudják megtenni,szüksó
érzik annak,hogy másutt vállaljanak munkát,TT .Vannak,akik határozóttan
alőnyösnek tartják a nők munkavállalását és azt állitjak,hogy a dől
anya jobban tudja nevelni a gyermekét,megelégedettebb otthonában és
monikusabb életet él,mint azok,akik csak családjuknak szentelik mind
idejüket és erejüket, ^ ^
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11 „ V A T I K Á N I  Z S I N A T .

Tardini bíboros-államtitkár közölte, 
inv:y a Szentatya által lejelentett Ökumenikus 
-ni unt hivatalos neve: "II „Vatikáni zsinat"lesz * 
A mi Inat ünnepélyes ülései a Szent Péter bazi- 
I I bábán lesznek, a munka ülések és részleges 
•»»■!.« közietek pedig különböző romai bazili
káiban és rendházakban „Bár a zsinat,mint II,Vatikáni zsinat fog szere- 
i'i lni az Egyház történetében,de semmi tekintetben sem lesz az első va
tikáni zsinat folytatása.Az akkor függőben maradt kérdésék,az események 
li rmészetes alakulási* folytán és az egyházi intézkedések rendes utján 
•i’.-.u Lm már elintézést nyertek.

A mostani zsinat feladata,hogy serkentést 
.•a további mozgató erőt adjon a katolikus hitnek és a keresztény er- 
!•" Lesnék,egy .uj a modem kornak megfelelő egyházszabályzatot dolgoz- 
•.un ki,nem utolso sorban pedig,hogy az igazság nevében és a szeretet 
.i-ryébén at egység együttes keresésére ösztönözze az Összes keresztény
"v • 'Más egyházakat nem hívnak meg a zsinatra,de megfigyelői mi- 

ii'íségheii bármelyiküknek küldötteit szívesen fogadják:.
Egyetlen állam kormányához sem intéznek meghívást, lesz minden- 

< :ict;re egy elkülönített páholy,ahol magas állású világi személyek he
lyet foglalhatnak„A sajtot valószínűiét sajtóiroda utján fogják rend- 

-résén tájékoztatni,de a dolog természetéből folyik,hogy az ülése- 
i■«•>) a laptudositok nem lehetnek jelen.

A tárgyalások nyelve latin lesz.
Kereken 2700 kérdőlevelet küldtek szét a világ püspökeihez,

:i rendfonökökhöz és a katolikus egyetemekhez. tetszés szerint
nyilatkozhatnak arról,hogy milyen problémákat óhajtanának a zsinaton 
im :,>>yitatni.Annyi hizohyos,hogy a naptár-reform kérdése nem kerül bele

tárgysorozatba, g^gg^yozottan kijelentette Tardini,hogy az egyete
mi >s zsinat nem irányul senki ellen sem. "Nem áll szándékunkban,hogy 
bárkit vagy bármit elitéljünk."



6 Regnum Marianum 1960, július

Á VASFÜGGÖNY MÖGÜL,

Az 1959-es év két egyháziéi megnyilat - 
hozással zárult.Mindkettő sokat enged k 
vetkeztetni az otthoni szomorú helyzete 

Az egyik Grosz József kalocsai é; 
sek felszólalása az újév alkalmából az 
Állami Egyházügyi Hivatal Elnökénél,Olt 
Károlynál,

• A másik a Magyar Püspöki Kar szil
veszteri körlevele.

December 29-én jeleni
meg a magyar Püspöki Kar Grosz József vezetésével az ÁLLAMI EGTHÁZtj( 
HIVATAL elnökénél,Ott volt Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás Mikloí 
hajdudorogi, Hamvas Endre Csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Pap] 
Kálmán győri, . Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince püs
pök, váci apostoli kormányzó, -^egányi Norbert bencés főapát, Breza- 
noczy Pál egri apostoli kormányzó, Klempa Sándor veszprémi apostoli 
kormányzó, Schwarc-Eggenhoffér Artúr esztergomi apostoli kormányzó,
Szánta-Számán István miskolci görögkatolikus általános helynök.

Aki a sorok között tud
olvasni,látja,hogy ez a tisztelgés parancsra,berendelésre történt.

"Köszönöm Elnök Ur üdvözlő szavait és köszönöm azt is,hogyerr 
a barátságos évzáró összejövetelre meghívott hermánkét"^^^ felszólal
cí2j , f /*A továbbiakban méltatja az állam és az egyház jo visznyát és 
Ígéri,hogy a bizalomra a jövőben is rá fog szolgálni. hogy
a püspöki Éar támogatni fogja a kormányt az életszínvonal emelésében
és a szmcializmus é p í t é s é b e n . .. , ,, .

* "Tesszük ezt,ahogy mar többször mondottuk
saját érdekünkben is.Az Egyház az állam támogatása mellett is egyre
jobban rászorul hívei anyagi támogatására.Márpedig nyilvánvalo,hogy
anyagi támogatást csak azoktól lehet kérni és várni,akiknek van mit
adniok."

A SZILVESZTERI KÖRLEVÉL,amelyet az éwégíhálaado ájtatosság* 
olvastak fel az ország minden templomában,a hívek állhatatosságáról,a 
nevelésről,a békéről,a termelőszövetkezeti gazdálkodásról szol.
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Előirt 'dolgokról kell szólnia a körlevélnek, de a Aispöki Kar 
mégis elküldi benne Híveinek a vigyaszt és a komoly figyelmeztetéseket

'‘Köszönet az Urnák, hogy Anyaszent egyházát nem hagyta el és mi ma
gyar katolikusok is részesültünk éltető,fenntartó kegyelmében,

= Megelé
gedéssel állapítjuk meg,hogy hívein állhatatosak maradtak hitükben és
nemi lankadtak vallásuk szeretetében,^. , , , , ,Dicséretünk azonoan dbi akar vak .
«:1.foglaltság lenni.Látjuk a fogyatékosságokat is,"

A V A L L Í  3 E L L E N E S  H A R C  egyik újabb :faja,hogy a
vallásos szer tartásokat, mint keresztség, házasság, temetés- társadalmi
szertartással igyekeznek pótolni,Névadó ünnepségen úttörők kommunista
dalokat énekelnek,a szülőket megajándékozzák.Házasságkötésnél:virággal
d i.szítétt terem,úttörő kórus keret,az anyakönyvezeto a terem ajtajáig
I inéri az uj házasokat.

A Társadalmi Szemle 1959,nov.száma Írja" A párt 
n>‘in engedheti meg senkinek,hogy soraiban vallásos nézeteket terjesszen 
i'k, a párt szellemi ességét veszélyeztetné és súlyosan aláásná a mun- 
I.-in osztály hatalmát is."

A körlevél ezeket a veszélyeket látba inti a 
ti i veket,hogy szenteljék meg az ünnepeket és járuljanak a szentségekhez

Ne hagyjátok el a-vasár és ünnepnapi szentmiséket!.,.Kérünk 
In innéteket,hogy gyermekeiteket Isten félelmében neveljétek,..^ ^ •
hagyjuk a nevelésből Azt,aki a lelket is látja és irányítani tudja,.. 
IvLJjetek,kedves hívek,az Egyház nyújtotta szentségekkel, többi között 
•1 keresztség és házasság szentségével,

A Társadalmi Szemle így ir még:
"..a marxizmus nem elégszik meg azzal,hogy-elvileg kérlelhetetlen 
ellensége a vallásnak...hanem azt vallja,hogy a vallás-elleni harcnak 

r t e n i kell a módját.”
így megértjük a kormány nagy jóindulatát, 

iingy 1960-ban is kész a nem csökkent kongruát folyósítani,
A Magyar Népköztársaság Kormánya- 1950-ben 

.-i püspöki karral kötött megállapodásában kötelezettséget vállalt,hogy 
IM éven át (addig,amíg a katolikus Egyház saját forrásaira támaszkod
va nem tudja fedezni anyagi szükségle teit ) három ill. öt évenkint 
■irányosan csökkenő mértékben megfelelő összeget utal ki katolikus 
egyházi célokra.
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Előbb boldogemlékü. Czapik Gyula,majd Grősz József érsek kés 
re az előirt csökkentés nem. következett be.Most 1960-ra is tovább g} 
korolják ezt a nagy kegyet.

Mindenki tudja,hogy milyen nagy ennek a j 
paganda értéke a kevésbé informáltak felé.A kifosztott magyar egyház 
pedig mily köteles hálával kell fizetnie az odadobott morzsákért#

Január 27-én a Központi Papnevelő intézet tanácstermében püsp 
kari konferencia volt.Egyedül Papp Kálmán győri megyéspüspök maradt 
vol egészségi okok miatt,orvosi tanácsra.' A magyar-latin rituáléról 
folyo ügyektől tárgyalták.

Püspökeink egészségi állapota,magas koruk 
ellenére is 'jobbnak mondható,mint egy évvel ezelőtt. A püspöki.karbo. 
egyedül Dudás Miklós van. még 60 alatt.

Három egyházfő van ma is fogsáj
Badalik Bertalan veszprémi,Pétery József váci és Mindszenty József 
esztergomi érsek.Mindszenty távolléte is kényszerű fogságnak számit.

°zomoru napjaiban is kedves pillanatot jelentett,hogy most kari 
•csonykor édesanyja meglátogathatta. Sajnos 85 éves édesanyjának ez 
bucsulátogatása is volt,mert február 5-én Csehimindszenten magához ss 
litotta aZ. Ur. ***4HHHHHHf****^****^

Kina legidősebb püspöke, 
Simon,február 27-én halt meg, 92 éves korában.A Jézus 'társaság tagjaké 
fáradozott honfitársai megtéritésében.Öt más kínai paptársával együtt 
Xl.Pius szentelte püspökké 1926 októberében.Csu püspököt a kommunistá 
1955 szeptemberében szobafogságba vetették,mindenkitől a legszigorúbb 
elzárták,éveken át szüntelen kihallgatásokkal,fenyegetésekkel,agymo
sással zaklatták,hogy belekényszeiisék a pápátol függetlerfnemzeti
egyházba ‘Kicsempészett levelében irja;”A szüntelen kinzások és táma
dások ellenére,amelyekkel illettek,soha semmiben meg nem szegtem hű
ségemet a Szentatya. utasitásainak és rendelkezéseinek, .megtartásában.1

nSzivem legmélyéből vallom meg hűségemet és töretlen ragaszkodó* 
sómat Péter székéhez,és minden bizalmamat Jézus legszentebb Szivébe
helyezem. ^  1926-ban szentelt,hat első kinai püspök közül csak a 79 
éves Taichow-i püspök,Hu József van még életben.0 is börtönben tesz 
tanúságot hűségéről Krisztus földi helytartója iránt.
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NKLHOURMEI SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉGEK RENDJE:

ÜNNEPÉLYES SZENTMISE: augusztus 21-én. 12 orakor a Bourke str-i

Szent Ágoston templomban.Kérjük a kedves

híveket,hogy minél tökben jelenjenek meg 
ezen a szokásos évi magyarság megváltásun
kon.

fv SZENT ISTVÍN ÜNNEPSÉGET augusztus 28-án délután l/2 4 órai

kezdettel a HAWTHORII TOYJN HALLBAN tartjuk.
A Tom i Hall ott van a Manrezátol nem messze, 

Hawthornban a Burwood Rd-on, a Glengerrie ^d 
ke re sz te ződésénél-
A tartalmas előadást a Szent Imre Ifjúsági 
Egyesület rendezi.

A. SZENT ISTVÁN BÁLÁT szeptember 2.-án- este 8-ha.inali 2-ig a

LEGGETT1 s BÁLTEREMBEN tartjuk /l30
Grevil Pde,Prahran, a prahrani Town ‘Hall 
mögött./
Zenéről az ismert Nesz Béla kitűnő nyolc 
tagú zenekara gondoskodik. Italt mindenki 
maga hozzon.Belépőjegy_ £ 1. Büffé.

MINDENKIT MEGHÍV ÉS SZERETETTEL VAR A REGNOM VEZETŐSÉGE.
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A HÁROM PÁPAI EUCIÍCLIKA, .

adta ki első három körlevelét.
XXIII.János pápa gyors egymásutánban
Péter-Pálkor az igazságról és bekérő^ 

az arsi plébános jubileumára a papi lelkiségről és októberre a ro- 
zsafüzérről.

A SZEHTOLVASOROL: . „ . , ...................j------------------A Szentatya arra inti a nívókét a vi<
lág minden táján,hogy az eddiginél is buzgóbban imádkozzak a
SZENTOLVASOT a romai egyházmeg yei és az egyetemes zsinat sikeréé
at apóstolságért,valamint a népek közötti békéért és egyetértéséri

... A. rövid okmány, amely a/'Grata recordátio" szavaiddal k 
dődik,bejelenti,hogy a Szentatya a missziós vasárnapon 500 fiatal 
.jansszionáriusnak. /köztük magyaroknak is/ ünnepélyes keretek között 
adja át a missziós feszületet,akik még az év folyamán el is foglalt 
működési területüket a világ különféle helyein.Az enciklika azután 
azokhoz a férfiakhoz fordul,akik a nagy és kis emberi közösségek 
sorsáért a felelősséget'a vállukon hordozzák. I

"Imádkozzunk az Úrhoz -Írja a körlevélben a Szentatya 4] 
hogy ezek a férfiak alapjukban igyekezzenek megismerni az ellenié * 
teket,amelyek a népek között fennállnak és jóakarattal igyekezzen^ 
azokatkiküszöbölni, 1

Mindenekelőtt pedig,hogy kellőképen értékeljék Aj 
veres konfliktusok által okozott károkat és a romoknak szomorú mér* 
legét,nehogy valaki is ilyen fegyveres Összeütközésbe vesse bizodal 
mát. j

^helyett inkább igazítsák a polgári és társadalmi törvégp&ozáűl! 
az emberek világos igényelhet,nem feledkezve meg természetesen az i 
örök törvényekről,melyek Istentől származnak és az emberi élet alaj 
ját alkotják.Gondoljanak a felelősek mindig Isten teremtményeinek 
másvilág! sorsára."

A SZENTATYA A MENEKÜLTEK ÉRDEKÉBEN:
— ....XXIII.János pápa az utóbbi időben már-többször j

síkra szállt a menekültek érdekében.
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\>\ l'rt/ri. Catedram " cimü enciklikájában ezeket írja:
"Aggódunk azokért,akik életük fenntartásának biztosítása 

ltv.'igy mert szülőföldjüket a vallásüldözés nypmoiuságos helyzetbe 
■i#.irrvi kényszerültek,hogy elhagyják hazájukat.

Ennek következtében számtalan nehézségei és jelentékeny
<i <)l iái Itatással kell megküzdeni ök.r, n „ , ..Szülofoldjükről tavoleso országokba
ilvi-,gyakran túlzsúfolt városokban vagy a gyárak zajában kell élniok
nini'nak,akik egészen más életet szoktak meg otthon,őseik hagyományait
1Vl * Ami még rosszabb,uj életkörülményeik néha kimondottan ártalmasak 
n .iiil okegyenest ellenkeznek a keresztény erkölces&L

Ilyen körülmények
■ ti gyakran megesik,hogy sokan komoly veszélybe kerülnek és fokosa
it i •! idegenednek őseik gyakoiati vallásosságától*

Továbbá,mivel a férj
■gynzer elszánd feleségéé! és a szülők gyermekeiktől,elgyengül a 
•uh élet köteléke.

A "Menekült Ev" megnyitása alkalmával a Szentatya 
)i..«>It: A "menekült év" megnyitása alkalmával felemeljük szavunkat 
in hűltek érdekében és biztatjuk fiainkat az egész földkerekségen 
lilozatkész,hatékony hozzájáruláshoz,amelyhez nemes és önzetlen in- 
l' szolgáltatták az alkalmat és ennek mi is dicsérettel akarunk
ni.

őzért mindenki működjék közre,hogy szerencsétlen testvérei sorsát 
i l.uo és gondoljon arra,hogy sok esetben Krisztus és Egyház hűség 
•íz oka annak,hogy ez a megpróbáltatás rájuk szakadt.

"Kik részvét-
!■ maradtok a menekültek,a hajléktalanok szükségeivel szemben , 
i ' • IIene-e együtt ereznetek azokkal,akiknek szomorú sorsa máról 
ij.rvi a tietek is lehet?" .

Minthogy a magánkézdeményzés nem elégséges 
Jiogy ily nagy horderejű problémákat megoldjon,bizunk a hatóságok
■ In:; segítségében,Tudjuk,eddig is már fontos eredmények születtek
■ i kozi vonalon,Nyissák meg a szabad államok a határaikat és tegyék 
ti-vé a legsürgősebben a sok szerencsétlennek az emberi elhelyez
ik. iVjind az egyesekre,mind a közösségekre,akik a megvalósításban 
- működnek,tel jes szívből esdjük le a mindaiaato és irgalmas Isten 
írnél: és különös kegyelmét."
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BÖLCSESSÉG PIOEEJBM.

Babshelim hindu hercegnek akkora kei 
tára volt,hogy Ötven pogány papnak 
lett.azt rendben tartani és ötszáz t 
kellett hozzá,amikor az egyik kastó 
a másikba költöztették.

A herceg na 
szerette könyveit,de csakhamar rájöt 

arra,hogy soha sem fogja tudni mind.elolvasni. Azért kiadta a pár 
a könyvtárosainak?foglalják össze a könyvek tartalmát annyi könyv 
hogy egy tevére föl lehessen rakni azokat.

A könyvtárosok hozzá is
talc a munkához»Ötven kötetben leröviditve feldolgozták az egész 
tárt.Be még ez is sok volt a hercegnek,aki közben megöregedett és 
csak nehezen tudott olvasni.Arra kérte egyik tanácsosát,akiben le 
bán megbízott,hogy szerezzen neki. egy olyan könyvet,amelyben mind 
bölcsesség benne van.Pilazi a tanácsos,egy keresztény misszionári 
■nitványa,megszerezte a hercegnek a katekizmust és azzal adta át 
ez az a könyv,amelyben minden könyvének bölcsessége megtalálható*

A herceg hozzáfogott olvasásához.Amikor a végére ért,papirt. 
elő és aranytollal ebben foglalta össze a minden bölcsesség könj 
tanítását:

"Ez minden tudomány összege és a boldogság alapja:lm' 
Istent hittel,reménnyel és s z e r e t e t t e l ! ^ ^  fel a2 Istgn ado
gyakorold az erényeket,kerüld a rosszat! Ha ezt megteszed,nem fog 
félni a haláltól, sem attól,ami utána következik.

Jutalmad az örök dicsőség és boldogság lesz."
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W1— A ^ l e XIII.Leó pápa apostoli körlevele a mmkiások helyzetéről.

i f lg y | )
»!, A in-igán tulaj dón birtoklása az embernek természetes joga s ezt a

tjst l«ii l "nőnem a társaséletben nemcsak gyakorolhatja,hanem kell is gya-
ifehil »... Azonban,ha már most azt kérdezzük,hogy e használat milyen

egyház habozás nélkül ekkép felel:az ember ne tekintse a joszá- 
tm\ hm iM.jámk,hanem közösnek,azaz kpzolje azt szükség esetén könnyen
^  ' Bizonyára senki sem tartozik másnak abból adni,ami a saját
i*pr 'x. iiu k használatára szükségesjsőt még abból sem,amit tisztességes 
I* í 11 >> megélhetéséhez igényelhet,mert senki sem köteles meg nem felelő-
ÉÉÍ r1 | | J | f/ j, w‘he ahol mind a szükségletről,mind a megfelelő igényekről gondos- 
M * . « ni,ott előáll a kötelesség,hogy a fölöslegből a szükölködöknek

‘ NI'JM AZ IGAZSÁGOSSÁG követelménye ez-kivéve a végső szükség ese
tei ti.Miiem a KERESZTÉNY SZBRETETÉ,amely a követelésre jogot nem ad.

he az emberi törvényeken és biroságon fölül áll az IJr Krisztus 
i’*i v 11ye és biroi hatalma,aki az alamizsnákkodást sokszor és sokfélé
id,.’.. M.J<irtJ.ja:í,ímit egynek a legkissebb atyámfiai közül cselekedtetek,
♦ e'ie | elfedtétek. "Mt. 24.40

Mindennek rövid foglalata az,hogy aki az 
akar a külső testi,akár a belső lelki javak nagyobb bőségét 

Miiért kapta,hogy azokat mint az isteni gondviselés munkatársa a 
& mm r-M mások tökéletesitsére és hasznára fordítsa.....

A szegényeket az Egyház ki oktat ja, hogy az Isten szemében a 
világ nem. gyalázat s nincs mit szégyenkezni rajta,hogy munkával 

♦Ml Irn sni kenyerüket.
Bizonyltja ezt maga Krisztus Jézus,alti az em- 

m *. i ií.Ivéért "szegénnyé lett,bar gazdag volt" 2 Kor.8.9. s noha Is- 
Ui. ii,i,sőt maga Isten volt,mégis az ács fiának akart látszani,sőt éle
iig i legnagyobb rész ét ipari munkában akarta tölteni....

Mindnyájunkat Krisztus Jézus váltotta meg és Isten fiainak mél- 
.im emelte,hogy egymás és az ür Krisztus,a testvérek elsőszülött- 

Mi.. i-, l .est vérei legyenek.
Úgy a természetes javak,mint az isteni kegyelmek az összes 

Ml ne k egyaránt rendelkezésre állnak....
(folyt.)
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C S A L Á S I  E S T ;

augusztuslcafcláóa. estünkön Sr.Cisordás István
tart szines filmes előadást a délsarki ausztrál megfigyelő állomás 
életéről* * f e l Elgin Ave,Armadáié, a Magyar Slébánián*/

Mindenkit szeretettel vár a Regratm Vezetőség^
A szeptemberi családi esten"Qoiz esf’lesz*

-X X X  fr)H H H t X «  »  X* t t  X ■» * * *  X » * X * * *  X * ■»«  X X « X  X-X*  X-tt-X-X ■* * < XX » ■*  ■* * *  X X * X)HHfrX-H H H H B H H H

V A S Á R N A P I  I S K O L A *
jul. 31-én# aug 14-én és 28-án les

vasárnapi iskola*
Kérjük a kedves Szülőket,hi>gy minél többen 

küldjék, vagy hozzák el gyermeküket*
Regnum Vezetősége*.

■X iH H H H H H H H B H H fr X XX-X-XX X X X 'X X X » > X  JH H H H frK * * * *

£  Ó H  I V  T A R :
Közel * 2000 magyar könyv áll az olvasok 
rendelkezésére a

SZENT IHRB IFJÚSÁGI KGIESkLBT könyvtárában :
2I,Elgin Ave, AE&ABÁLB

Szerdán $
Csütörtökön *

* este 6-*8-ig van nyitva a könyvtár*.
**

Pénteken
Vasárnap

•» * . «  XX  X *  X X » X  X-X X X M X X X-X X X * * *  X X X  * * * * * * *  » 'H

A tökéletességben való haladást nem az arckifejezés és m 
latokba természet készsége vagy a magány szere tét e szerint kell
bánén azon erő szerint. melyet önmagánk: ellen kifejtünk* 

Szent Ignác*
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G,K E C S K É S § Co.

46 Bőven Cres. Nth.CARLTON.-

Mu ropábol importált plüss ágyteritők, perzsián sezlontakarok és

ti1 ‘Hm Miir.talteritólíydamasztok, sifonok,anginok,piros,kék,rózsaszín szin- hi,
Gwoici és német imp.kanavászon rossásalapon zöld,kék és drapp

^ lhl,1'h* S Z E M K É P E K ;  . . .
Száz különböző szentkép van raktárun-* 

I m i ., .a ;-. Úrvacsora stb.. .  .hasonlokép tájképek minden méretben és 
mi ad a LEGSZEBB PÉLTRYOMASSAL. Képkeretezést vállalok.
I 'i ■ helypaplanok, dunyhák, párnák eladásra készen,vagy készítésüket

i.-igMKurinti mértékre vállalom.Damasztágyhuzatok nagy választékban.
Vi.ctoria területén . . , , , > , , ... .kívánságra szombat es vasarnap házhoz go vök.

Törvényesen jegyzett cég.

U-mt5í!Í SÍ ÜGYBEN megbízható tanácsért és felvilágosításért forduljon:
Ui. ■'. i ■<■ sárhoz /Gsászár Elemér /a UMIVERSITY CONSTRUCTION Co. MANAGERÉHEZ.
iifei1- 1 • T:569-06-06 és BL 2601:________este és reggel: XJ 6642.

Építést vezető mérnök;Füleky Lajos, '^ervek rajzolása5-10-ig. 
■ i1 ■ n'-.iitárnoki tervezés egyéni stílusban és követelményekkel: £ 25~tol. 

Vcneer ház építése : £ 2700. /llés l/2 sq-es./
Telek és.ház irodánk /j.N.Bevan Estate Agency/ 16 ^aughton Rd. 

l- if-.b, T: 569-06-06,privát XJ 6842.Listánk mindenki • rendeIkezésere 
ni .iv.'imos uj és régi tégla és faházzal: £ 500 depozittcl.

Ali;"VI'líÁLlÁBAN könnyelműség a családot betegsegélyző nélkül hagyni.

Titkárunk: S T O L L  K Á R O L Y  ....
17 Hanover str.Brunswick. T:FW 8420.- 

i .»< - ion ad tájékoztatást ^etögsegélyzőről és életbiztosításról is.
* • • - - x *. H-*-***^*^**********************4HI-^*^^-iHHfr******4Hf-*********#***
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N E S Z  B E L  A
ór a e s  Ék s z e r ü z l e t e 

YORK-HOUSE 294 Litt-le Collina st. 
Il.em.a lifttel szemben.

T: MF 6814 .este; UL 1652
Mindenféle óra és ékszer javítást 
vállal.9-14-18 karátos jegygyűrűk 
kaphatok.Szombat de.is nyitva.

H 0 M A N I S T V Á N  
BUDAPESTRŐL ISMERT SZABÓMESTER,

Itt is készít Önnek elegáni] 
öltönyt,télikabátot,jutányos 
áron a legújabb divat szerint.
.. .. . . . T:FY 7804.44.Waratah Ave. -------1----

Tullamarine.

SZAKSZERŰ H A J Á P O L Á S Á T  
végeztesse

F Á B I Á N  M I H Á L Y
női fodrásznál.

361 Chapel str,South Tarra 
T: BJ 3073

NŐI KOSZTÜMÖKET.
KABÁTOKAT,

EEEElBÍLTfll
CSINÁLTASSON:

F Á B I Á N  J Á N O S  
szabómesternél.

599 Kigh str Prahran m , 3 1 6 4

B O G N Á RNagy gyakorlattal rendelkező 
angol,francia szabászvarronő
T A K Á C S  K A R O L I N

Saját szalonja volt a Belváros- 
banja Galamb utcában.

39 Munroe str, West Brunswick
55 villamossal,28-as Regálló

A SWITZERLAND GENERAL és az
‘ AUSTRALIAN METROPOLITAN LIFE 

I N S U R A N C E
képviselője:Mrs.T.V A D Á S Z
9 Southey str.Elwood.

T í 91-14-68

■INGRAMS § Co. 
ÓRÁS ES ÉKSZERÉSZ

Óra,ékszer és ezüstáru nagy 
választékban

57 Swanston str,City.
T;63-74-95 este:FX 4666 •

B A R N A P Á L

magyar cukrász. 
15 High str, Glen Iris
Vasárnaponként friss süteményeki 
krémé s,dobos,mignon



gondoskodott Jézus munkájának folytatásáról?
Magalap!tóttá,és láthatalanul vezeti híveinek társaáságát, 
a katolikus Egyházat.

bjtUM Jézus Egyháza legfőbb vezetését?
Szent Péter apostolra,

H>iil. .Péter és az apostolok utódai az Egyház vezetésében?
A romai pápa és a többi püspök.

Egyházat alapított Jézus?
Csak egyet;több egyházra nincs is szükség.

jild, egyház miért nem lehet Jézus Egyháza?
Mert nem Jézus,hanem emberek alapították,és mert válogatnak 
Jézus tanításában.

ujtiyk alapította Jézus Egyházát?
Egységesnek,szentnek,általánosnak és apostolinak*

l .'kiyiikE.es a katolikus Egyház?
Mert egy látható feje van,és mindenhol ugyanazt tanítja,

L íjzuut a katolikus Egyház?
Mert szent az alapítója,szent a tanítása és szenteket nevel.

L n I, tulános a katolikus Egyház?
Mert az Ur Jézus ideje óta folyton fönnáll,és mindenhol 
elterjedt.

I. Mpoatoli a katolikus Egyház?
Mert vezetőisa pápa és a püspökök az apostolok utódai és 
ugyanazt tanítjak,amit az apostolok tanítottak.

Az Egyház pünkösd ünnepén kezdte meg működését.
Az apostolok ünnepei közül Szent Péter és Pál ünnepe jun.29*-én 
van.

Mmivallásuak istentiszteletén nem vehetünk részt,és rádión sem 
h 11 I.gathatjük,mert azzal helyeselnék azt és igy 
hi Iáinkét veszélynek tennénk ki.



Minden vasarnap szentmise: 3/4 10 orakor a 
St. Augustin templomban a Bourke str-en. 1/2 
12 kor a St. Thomas templomban Bromby str. 
Sth. Varra. Szentmisek előtt gyóntatás.
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