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Regnum Marianum •1l%0. augusztus

Kuhár Floria:

S Z E N T  I S T V Á N , 

(‘befejezés.")

....Amikor lázas betegségbe es- 
m n,közeli eltávozásáról már nem volt 
lü-Uiége...az összehívott püspököket, 
udvari embereket atyailag intette,hogy 

igaz hitet megőrizzék,az igazságte- 
!,t■;11, szeressék,a testvéri szeretet kö
b-lékeit megtartsák,tiszta életet él -
>>tu>k,az alázatosságban szorgosak legyenek,mindenek előtt pedig gondjuk 
i- gyen a kereszténység zsenge palántájára.Ezeket mondván kezét és sze -
«n I. az égre emelve igy szolt:nMenyországnak királynéja, világnak felsé- 
i "a Nagyasszonya,a te pártfogásodba ajánlom az egyházat-a püspökökkel 
■ :* papságai,az országot a főemberekkel és a néppel-utolso esdeklésem 
‘‘ivi vai által .Most immár végleg buesut mondok nékik és kezeidbe ajánlom 
i ■ -1kemeti.(Nagyobb Legenda,15.)

Nagyboldogasszony napján,1058-ban a szentkenet szentségével megerő- 
-fil,vo,az Ur testének és vérének vételével felüditve - szállt el a szent 
i irály lelke a Nagyasszony és angyali társaságába,az örök boldogság,bé- 
i• • hazájába.

Máig sem tudjuk eldönteni:az ég nyert-e vele nagyobbat,mikor
■ .i-ntjei közt megjelent az első szent magyar király;

aföld lett-e gaz-

i ig.-i.bb azáltal,hogy csodálatosan nagy történelmi egyénisége itt bonta- 
i-ozntt ki a Duna mentén.Egy biztos,hogy népe általa lett azzá,aminek a
■ iIág megismerte:hitét megőrző,kereszténységét megvédő néppé,Szent Ist
eni népévé.Nélküle tán nem is volna - de ilyen történelmet megélt néppé 
biztosan nem lett volna.
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D0XE0ZZÉÉ-S AZ ÉDESANYA? (folyt.) = -
..... - v.A kérdés eldöntéséhez tekintette kell vennünk más 

pontokat ismelyek- elhanyagolása tévutravezethetnek hennünket ♦
/ l ,, ,'V y; Talán. neoi sokan hallották még á Mlmlcsö's''gyerekekr 

akiknek nyakában madzagon ott lóg a lakáskulcs,mikor megérkeznek 
kólába,hogy tanítás után bemehessenek a szüleiktől elhagyott laká 

\ Ez. a tünet annyira elszaporodott már, hogy egyes i
a tanítás idejét meghosszabbították délután Ötig,hogy ezáltal el 
vegyék ..a magükrahagyott gyerekek csinytevéseinek.

' - Égy másik beteges kortünet,hogy sok iskolában kén
voltak bevezetni a reggeliztetést,mert sok gyermek reggeli’ nélkül' 
zett meg az órákra.A dclgozo anyának ugyanis sokszor nincs idejük 
hogy reggelit készítsenek gyermekeiknek.

Akik az ifjúkori bűnözés okait kutatják,megállapít 
hogy ez a szomorú kortünet is szoros kapcsolatban áll a családi ri 
elhanyagolásával.Termeszétesen nem állítjuk,hogy minden dolgozo a 
gyermekei bűntényre vetemednek,de könnyű belátni,hogy az anyai .S2 
és a családi otthon melegének hiánya könnyen az utcára kényszerít 
gyermekeket,ahol nemkívánatos társasáságba keveredhetnek.

A dolgozo anya nagyon ritkán kerülheti el,hogy nap 
kája után a házi munkákat is ne ő végezze el.Nem ritka eset,hogy 
heti negyven órát dolgozo édesanya otthon hetente újabb negyven 
kénytelen dolgozni.Ez még egy egészséges asszonynak is megviselha 
nemcsak idegzetét,hanemtesti egészségét is,hiszen a kellő pihenő 
alig van ideje,

-. Hozzájárul.ehhez a munkába sietés és az onnan haza 
fáradsága,különösen akkor,ah autón kénytelen megtenni az utat és 
hajt.A nap legforgalmasabb részében kell utaznia,nem egyszer komo 
letveszélynek téve ki magát,s kockáztatva azt,hogy gyermekei elvo 
anyjukat akkor,amikor még a legjobban rászorulnak.

Ez. az idegzetre nehezedő teher megviseli az asszo" 
ki erejét is,úgyhogy férje és gyermekei iránt sem tud olyan megér 
türelmes,figyelmes és szeretetteljes lenni,mint amilyen lehetne,hfl 
képpen osztaná be.életét.Sőt minstez kihatással, lehet szervi működ 
rendszertelenné válhat havi ciklusa,ami miatt lehetetlenné válik 
ra,hogy időszakos megtartóztatással éljen házaséletet,sőt a már 
gamzott gyermeket is elveszítheti.Mily erőssé válhat ilyenkor a 
hogy valaki természetellenes módón igyekezzék szabályozni a foga 
vagy hogy kétségbeessék amiatt,hogy nem képes egy-gyermeket sem n 
lágra hozni!'
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111MKT MINDEZ AZ ÁLDOZAT?
Áldozatainknak arányban kell lenniök annak ér- 

ü k  vei, amit értük kapunk,Ha egy édesanyának áldozatos munkája képes 
• n.\k biztosítani a család létfontosságú szükségleteit,akkor nemcsak he
lye a családonk&vüli munka vállalása,hanem ez kötelessége is.Ez azon
túl i a dolgozo anyáknak csak a hetedrészénél áll fenn.Minden hét dolgo- 
/.n anya közül csak egyetlen egy szorul rá igazána munkára.A többi hat 
in MN szükségből, hanem csak hasznossági szempontokból vállalja a munkát. 
i'0 'ku.Gk nagyon is érdemes me gfont ölni ok, vaj jón nincsen-e több káruk a 
mit11kijükből,mint hasznuk?

Lehet,hogy amikor elkezdték a munkát,valóban 
n..ul;cégük volt rá,mert másképpen nem tudtak volna lakást,vagy megélhe- 
i.ut; biztosítani a család juknak.Ámint azonban elértek a kitűzött,szük- 
mU/v s  célt,ahelyett,hogy abbahagyták volna a munkát,tovább folytatták,
•i kőzben feléledt újabb igények kielégítésére.

Miután megszerezték a családi házat és bebuto- 
r..vI.ák, jobb és' szebb bútorok után vágyakoztak, sőt tylán adósságokba is 
-< rl;ék magukat emiatt.Vagy a. szükséges autó után jött a szebb,újabb 
ni l,n.A szükséges szórakozás után a fényűzőbb szórakozás, nyaral ás. A tisz- 
i■ égés életmód biztosítása után a szomszédok életmódjánál: utánzása!Ki 
hi-lná mindazokat az igényeket felsorolni,araelye oly könnyen felébrednek 

emberben,s aemylekről oly szívesen elhisszük,hogy kielégítésükre 
1 JkVKTLENIiL SZÜKSÉGÜNK VAN!

Le milyen drága árakat fizetünk ezekért a már 
i'-m szükségesnek,hímem csak hasznosnak,sőt talán kimondottan fényűzésnek
l- ,",it0 Elhidegül a férj és feleség közötti viszony,hi-
r-.oii alig találkoznak egymással,s akkor is fáradtak mind a ketten a tul- 
i íj szolt munkától. Lehetelenné válhat a gyermekek számának bizonyos fel- 
■Lőlek mellett megengedett szabályozása,és jöhetnek a súlyos bűnök, 
mi''ivek tönkreteszik legnagyobb kincsüket;lelkűket és az örök boldog *~ 
a Lanság és szenvedés veszélyébe sodorhatják ókét!De leginkább megsiny- 
ik majd ezt.az esztelen önhajszolást a gyermekek,mert kielégítetlenül 
urad legfontosabb igenjük;nélkülözik az anyai.szerete1tét,figyelmessé- 
■I. és gondoskodást!Milyen furcsán hangzik és mennyire csak önámitás az, 
műkor az anyák éppen azzal akarják megokolni szükségtelen munka válla- 
.inukat,hogy " ÍGY TUDJAK CSÁK BIZTOSÍTANI GYERMEKEIK BOLDOGSÁGÁT!"

(A Sz í v. folyt.)
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PALI SZENT VINCE.
Rónay György.

Pouy-ban, Franciaország délnyugati sarkában, mocsaras,köpi! 
.landes~i vidéken született.A falu határában folyo patak partján volt 
.családnak némi földecskéje,itt született; négy fiú és két leány, közflHjj 
Mrraadiknak, - 1581 április 24-én Páli szent Vince....

Gyerek,mint a többi gyerek;eszes,tehetséges és mindenes®] 
re többre vágyik a kondásságnál»Többre szánják a szülei is.Van a caí 
bán egy pap rokon:ő a tekintély,a tisztelt példakép,s egy szegény 
raszt fiú emelkedésének útja ebben a korban még mindig az egyházi r<|
den vezet. apja beadja a daxi kollégiumba a ferencesekhez f]
kerül a házfőnök ajánlására Commet daxi ügyvéd házához,nevelőnek,in| 
tornak az ügyvéd gyermekei mellé.Tanulmányait tovább folytatja,két 
múlva beiratkozik a toulousei egyetemre,ott hét évig tanulja a teolí 
Később Párizsban megszerzi a kánonjogi licentiátust is.Iskolázottsí 
egyáltalán nem nevezhető rendid vülinek.

A 23 éves fiatalember legfőbb gondja minden jel szerint 
érvényesülős.^ár a kollégiumi növendéket is a becsvágy jellemzi,ha 
adunk saját vallomásának:lehetett benne valami a törtetők ellenszenv 
kíméletlenségéből és hálátlanságából.

Egyszer -mondja- kollégiumi t±U 
rában meglátogatta az édesapja;ő azonban szégyelli a szegény,nehézkl 
parasztot s nem megy le hozzá,nem kivan beszélni vele.” isgyerek kos 
bán,ha apám magával vitt a városba,rostéitem vele menni,s nem akart 
apámnak elismerni,mert rosszul volt öltözve és kissé bicegett.HSgyí 
Ián nem a szent gyerek vonásai.

1605-ben Bordeauxba utazik,állitolatf
püspöki szék,de mindenesetre reá nézve igen kedvező dolog reményéből

1608 végén állás és javadalom nélkUj^
zett Párzsba.... . . , , . , , , , ,Az anyagi javakat igen nagyra tartotta; a szegények
apostola l6Ö5-ben képes Toulousebol Marseillebe lovagolni,kölcsön 1<
melyet útközben elad,hogy egy adósát,áld egy váratlanul ölébe pott]
örökség révén tartozik neki,bebörtönöztésse és igy kényszeritse fia®t

1610 elejéről föntmaradt egy édesanyjához Írott levele;legfőbb
rekvése még ekkor is az,hogy valami tisztességes javadalomhoz jussc
haza jusson és jövedelméből anyjával együtt kényelmesen megéljenek.
Eszébe sem jut,hogy felebarátaival szemben is lehetnének kötelessétfí 
íme az alacsonysorbol kiemelkedett pap testvér,akibe belekapaszkoall
famíliája,a rokonok sereget vonszolja maga után. (folyt.)
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M j\ V T A R,

.;-;i'TKjíEEE: ŐRANGYALOK HÓNAPJA.

R l.ifítván király külföldi ünneplése.
.-zt.Imre halála napja.

•I, / Piaikösd után 13. vasárnap.
(, /ll.irom .Szt. kassai vértanú: örösi Márk 

í; itván ,Grodecz Menyhért, + 1619«
1 A  i sboldogasszony,a Boldogságos ^züz Születésnapja.

/iLXd.eml. Diósgyőri Gergely pálos, 
l l. /iLnkÖsd utájji 14.vasárnap.

i ű i.>ml.ííagy aj oT"király A orsz ágban oltára volt. )-1-1132
i ',/h fia neve.Tisztm.Spéráth Tamás körmöd piarista. + 1681 
H./A Szent Kereszt Felmagysztalása. 
i' . /llé tfájdalmas Szűz.

'z.Nicétás dáciai vértanú *f 401 tájt. 
i . /1 ’i inlcösd után 15.vasárnap.
1 >. / >7,1. Kúsztak és családja, dáciai születésű vértanuk .
I . izi Kántorbojt. Megtartóztatás.
. / s z í  Kántorböjt. " "

l’. l̂ ides ferences vértanú bolgár földön + 1350-70 tájt.
• I, /i ijízá Kántorbojt " Fogolykiválto Boldogasszony.

őzt..Gellert csanádi, Bőid egri és Beszter nyitrai vértanuk 1047-ben.

'■«/R alkosd után 16.vasárnap.
k/ü.Salamon király,majd bűnbánó remete +1077 után 
). /*vrogfő Mihály főangyal. t
1. /: Ízt. Jeromos egyházdoktor.

: ..•ni; Istvánban sem a keresztény meggyőzodés,sem az életszentség nem
.sorvasztotta el fejedelmi hatalmának,királyi méltóságának jogait, 
minden izében királyi erényeit.Isten kegyelméből való királyi ha
talmát úgy gyakorolta,hogy minden tettéért valóban felelni tudott 

i il.'-n itélőszéke előtt, örvényeinek,büntetéseinek szigorát egy későbbi 
!••(■ talán túl keménynek ér-zi,de megfeledkezik arról,hogy ezekkel a tör— 
nyekkel kellett a félnomád életformáról a keresztény művelődés uj ke

it 11 • L közé szorítani a magyarságot,melyre épp a kereszténység védelmében 
'-•ti l. ezeréves hivatás, /fcühár Pl őri s./
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FOGOhlKIYALfO BOLDOGASSZONY. (Szeptember 24.)

A messze középkorban tori 
hogy: az északafrikai arabok kitettí 
papot a nyílt tengeren,evező és vit< 
nélkül,egy csónakba.Hadd pusztuljon 
-gondoltákymig maguk visszatértek 
ba, •

A kiutasított pap pedig o! 
nyodott a nyílt tengeren.Ráköszönttfj
éjszaka. ^0iaszjr0^ Péter, az egykori 
francia lovag,most a megcsufolt fo{ 
kiváltó barát,felrimánkodott a Bold( 
goshoz,hogy ne hagyja veszni ellenaj 
örömére a tajtékzó tengeren.

A Szent Szűz nem is hagyta el,hanem esodálatos módón révbe g( 
tétte,a délspanyol városkába,Valenciába.

Szerzetesrendet alapit -barál 
bol és lovagokból-,akik életük minden percéta foglyoknak szenteljék,I

A Szentszék 1235-ben megerőif 
a Boldogasszonyrol nevezett fogolykiválto szerzetet (mercedáriusokatj 
Elterjednek az egész akkor ismert világon még hazánkban is.

Esek pénzzel,diplomáciával,8(
szór a saját életük kockáztatásával váltották meg a keresztény rabol 
hadifoglyokat a törökök és arabok kezei közül,

Amikor Nolaszkoi Szt.-Péter 1$ 
karácsonyán lehunyta a szemét,utódai fehér köpenyben,vöros kereszttől 
Boldogságos Szűz égi védelme alatt tízezrével váltják ki a sanyarú SG 
bansinylődo és családjaiktól elszakított hadifoglyokat.

Fogclykivált# Boldogasszony ünnepén imádkozzunk mindar 
az Isten Anyjához,hogy adjon erőt a megszállás alatt és fcgl 
bán élő szegény véreinknek, testi és főleg lelki erőt azoknak 
akik a világ minden részére sz érsz orva válluk már roskadozik 
súlyos kérészt alatt és lelkűkben hovatovább kihal az uj éli! 
reménye.

Erőt,türelmet és kitartást,hogy ki tudjuk várni azt | 
boldog órát,amikor minden magyar ujjongó örömmel együtt énok^
heti majd a Fogolykiválto Boldogasszony dicséretét. I? *******->h^**** **-*--* I
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MEGMONDOM A JÖVENDŐT. .á .
- v ;Elhatároztam,hogy

■ i t..'ina. nézek ennek a sötét világnak.,-, . •, , , , . , , x° Feliele baktattam a lépcsőn es nagy
I in tarozással becsengettem. A ,,, , . ,,A "josno" alacsony asztalim, mellett ült,

5. r» -mmielott elkezdené- kezdtem szennyen,meg kell mondanom,hogy kevés a
h■iizum,mennyibe kerül egy... - hát ha rosszul áll,akkor 10 forint,
,• ,/,<f igabbaknak 20-50 forintig. Elővette az asztal alól a kártyát.Há-
ii•mi:i/or kellett emelnem: ° . , .. .... , . . .... , ,Maga" most nehez anyagi körülmények kozott van.
i1* in; féljen kot hónap múlva sok pénzt fog keresni.Egy fekete szemű mo~
r ni férfi fogja segíteni.Becsületes igaz ember lesz,akárcsak maga.

i\ . i Iső házassága nem-volt boldog... de azért kár volt otthagyni az em-
i- rí-- fűd ja, az ilyesmi sohasem visz jóra.,.imádkozzon... __-Hat hónap
■■mlva ismét férjhez megy,szőke lesz az illető és magánál kissé magasabb.
'/1.'yázzon,nem annyira magát,mint a pénzét szereti.Né higyjen az' emberek-
im l-,oonJ.cinok se,akármit is Ígérnek és akármilyen jo szivet mutatnak maga
1 r.uit.. ,-üjra kevert... .Vigyázzon suttogta, .magát ma- vág/ bánat,vagy
i . Ifset ári.Van magának.. ellensége...barnanő ...kettő is...de ne féljen
• Ii nlalmoskodni fog rajtuk,...boldog lesz és gazdag.... , , ,cscik az u teán ju—

eszembe,hogy milyen foglalkozáson keresztül gazdagszom meg,már
■ i. zvi aláírtam menni,amikor egy KRISTÍLHÍÉZŐ . cégtáblájába ütközött a
■ !.v ■inoiíi, ide is bemegyek.,.

■ Előkelő feladóba léptem, a kristálynéző előkelő 
i =: r; iságbeli hölgy benyomását kel tette, ̂ átettem a. kezem a kristályra, 
l/iiioan meg kellett forgatnom,két tenyerével ellenzőt formált a halántéka 
i "i-ül,a kristály fölé hajolt és monoton hangon beszélni kezdett:W -ö-z a- 
m;,m  gi körülményei kielégít Ők. Nagyon . gazdag.. sohasem lesz, sőt jo szive és 
luiizékenysége miatt'inkább a szegénységhez jár közel.Boldog sem lesz i- 
.••i’.ián soha,pedig sok jÖ barátja van,de sok :az ellensége is.Nemsokára 

I lozás lesz az életében, a gyermekkori pa j tás, aki'segít eni fog"sötét
ig.<ik:e és világoskékszeme van,mérnök. . .vagy technikus,' uh. este'önt valami 
szerencse éri___ A KRISTÁLY MÁST MONDOTT,MINT A ÜJÍTIA---- És sohasem

I I 1 ̂
...A hiszékenység és ostobaság mindig jo üzlet volt azok 

'•/.ámíára,akik elég merészek voltak ezt kihasználni.A jövendőmondás mérlege 
i > (iáit ez:közönséges és ügyes szélhámosság.Területe pedig ott van,ahol az 
1:; főnbe vetett hit meggyöngül, hol nem hisznek az Istennek,ott hisznek a 
i -. r tyának-, a ■■kristálynak, a fehér egérnek, a fekete papagálynak,zöld békának, 
■■'irke lónak és a csillagoknak, xxxxxxxxx-yy* A  Szí v újság közleménye/
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RÉGIM HÍREK:
Ifjúsági Kollégiumunk kibővítésére a meglevő foépülotj 

mellett,elhatároztuk egy kilencszobás téglaépület felépítését,amely 
további 18 fiatalember elhelyezését tenné lehetővé

A terveket Vihart József oki.építészmérnök készített! 
el , és az illetékes hatóságok jóváhagyását az építkezéshez már meg i| 
kaptuk. • • •

Kövess Zoltán igazgató vezetésével a kollégista fiulcj 
az alapok kiásását már meg is kezdték.

Az építkezési munkálatok levezetéséhez Hauler István] 
honfitársunk,aki építkezési vállalkozó,önzetlenül felajánlotta segít* 
ségét és a szükséges ajtók és ablakok elkészítését és beszerelését 
teljesen díjtalanul vállalta.

Mivel a kollégista fiuk között nincsen megfelelő szí 
mu szakember,ezért ezúton kérjük mindazokat a kedves honfitársainkatr; 
akik az építkezési szakma terén tapasztalattal rendelkeznek - első
sorban a kőműveseket: és ácsokat -,hogy legyenek segítségünkre munká
jukkal,mert pénzünk, tudvalevőleg kevés,és azért igyekeznünk kell , 
hogy az egész építkezést Önkéntes munkával bonyolítsuk le.

Kérjük kedves hívőinket,hogy jelentkezzenek hétvégi 
munkára Kövess Zoltán igazgatónál / 50-33-83 / minél előbb,hogy az 
építkezést még a tavasszal be tudjuk fejezni.

A kapott segítséget már is,a felajánlott segitségöl 
pedig előre is hálásan köszönjük,és szolgáljon valamennyiünknek biz1 
sül az a tudat,hogy nemcsak 18 magyar fiatalembernek tudunk szállást] 
adni,de az ingatlan kifizetésének is konkrét alapjait fogjuk megvetni] 
ezzel az építkezéssel.p i G m a u F I G Y E L M

--------  — ..A szeptemberi családi esteflfl
kot a Szent István Bálra való tekintettel nem szent.2-án,hanem lö~én 
tartjuk meg a szokásos időben és helyen.Ruttkav Arnold és "Családja” 
nQuizM estet rendez.Jelentkezni a helyszínen lehet.Az érdekes estére? 
mindenkit szeretettel várunk.

Ezúttal fejeztük ki legjobb kívánságainkat a kedves Kövess 
családnak kisleányuk,Anna,Klára születése alkalmából.Legyen benne 
sok Örömük és vezérelje a jo Isten életutján keresztül.

Cr.Endrey Antal 
elnök*
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A IjlUBOURNEI SZENT ISTVÁN 'ÜNNEPSÉGEK 'RENDJE:

11Nín!EPELYES SZENTMÍSE: * augusztus '21-én, 12 orakor a Bourke str-i
Szent Ágoston tamilomban.Kérjük a kedves hí
veket, hogy minél többen jelenjenek meg ezen 
a szokásos évi magyarság megváltásunkon.Ezen
a napon a Szent Tamás templomban nem lesz 
szentmise,

A SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉGET ;augusztus 28-án délután l/2 4 órai

kezdettel a KANTHQRNI TOWN HALLBAN tartjuk 
A Town Hall a Manrézátol három percre van.
A Szent Imre Ifjúsági Egyesület rendezésében 
előadásra kerül a n MAGYAR KALVARIA ,f három 
felvonásos történelmi szinkép,

A SZENT .ISTVÁN BÁLÁT szeptember 2-án este 8-tnI hajnali 2-ig a
' LEGGETT»S BÁLTEREKBEN tartjuk.
130 Grevil Pde, Prahran, a prahrani Town 
Hall mögött.
Zenekarról az ismert Nesz Béla kitűnő nyolc 
tagú zenekara gondoskodik,Italt mindenki maga 
hozzon.Belépőjegy £ 1, Büfíe,

i'i 1NDENKIT MEGHÍV ÉS SZERETETTEL VÁR A REGNUM VEZETŐSÉGE,
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HGIHiZKÓZSEGI MEGAJÁNLÁSOK OTUGTÁZASA:

Kiss Gy.
Nemestothy K. 
Magyar" M.
Robb L. 
fenn R. 
Szentandrássy 
Tatár G . 
Komáim I.

• ^  7~  /

.2/--/—
15/—

! / - / -
1/-5/—
4/10/— .

Könjrves I. 
Vit.Palánkay J. 
id.Kozáriyi' 2sr~ 
Kovács G.
Br. Koksz L. 
Varga J.

1 / - / -
2/10/-

2/ - / -
10/-
1 0 / -

KOLLEGIli-il ALAPRA ADTAK;

Kozányi Zs. 5/— /— Piarista öregdiákok 3/— /—

ISTEN FIZESSE. MEG.
**-3eX****^****íHHHt*****-3HHt*^*-X^*^*^HHHHHHHHt*-ÍHHHHHHHHH(-****-í

A Becs városából kivezető; országutak mellett uj útjelzőket] 
lyeztek el.Ezeken feltüntetik;hány kilométerre van a legközelebbi 
ahol az autózók vasárnap szentmisét hallgathatnak,valamint azórákat] 
amikor a szentmisék kezdődnek.A város belsőjében a legtöbb benzinku] 
táblákat szereltek fel a környékbeli templomok miserendjévei.

Párizsban még a város lakói közül is kevesen tudnak arról,] 
az egyik kórháznak van egy elkülönített osztálya a leprások számé 
A máltai rend tagjai ápolják őket^A betegeknek nagy lelki vigasztal]
hozott - Feltin bíboros.látogatása.Szentmisét, is mondott az embertári
tol szigorúan eltiltott leprabetegek számára.

Krisztus Urunk életéről monumentális filmet terveznek spai 
filmemberek.A Szentatya külön kihallgatáson fogadta annak a bizrottl 
tagjait,melyet a spanyol püspöki- kar a film ügyében kinevezett.

Ajánlására a film forgatásánál tanácsadóként közreműködik 
Uj 'Testamentum egyik legnevesebb szakembere,Ricciotti atya is.

ondonban Moruszt.Tamás tiszteletére kápolnát emeltek a2{ 
a tel ken;ahol egykor a vértanú háza állt.***********f******
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h I I t Á K D P l í  S R A  K É S Z Ü L T Ü N K .
Ragaszkodtam ahhoz,hogy

h imliben induljunk,mert vasárnap lévén,okvetlenül szentmisét akartam 
inl igatni.De sógornőm azzal igyekezett megnyugtatni,hogy nem kell azt 
"lynri nagyon komolyan venni,hiszen ő tud,ja,hogy a vasárnapi szentmise- 
in l Iga tás csak egyházi parancs. Igaz-ez?

IGAZ.Valóban csak egyházi parancs
ról van szó.Re ebből egyáltalán nem következik,hogy ezt nem kell komolyan 
>mii.Nagyon is komoly dolog,mert az Egyház súlyos bűn terhe alatt kote- 

l< bennünket a vasárrapi szentmisehallgatásra.
EHHEZ JOGA VAN,mert az ür

b•'.‘ni*, határozottan megmondtaAKI TITEKET HALLGAT,ENGEM HALLGAT , 
m 1 TITEKET MEGVET,ENGEM VET MEG."

Ti-:filT.OMEA KIÉRTÜNK és útközben bátyám rágyújtott egy cigarettára. 
Édesanyánk felkiáltott:Te szerencsétlen,most nem áldozhatsz!
De bátyám nyugodtan tovább szívta a cigarettáját, és azt mondta,hogy 
a cigaretta miatt lehet nyugodtan áldozni.

,.o~ ' . A cigaretta se nem evés,
se nem ivás,bátyjának igaza volt,tehát nincs is megtiltva szentál
dozás előtt.

ii:ir-otn órával a szentáldozás előttig lehet enni és inni szeszes italt,
■ r:y órával a szentáldozás előttig lehet folyadékot inni,vizet pedig 
'ul t idig lehet inni.
VAUY Tíz ESZTENDŐVEL EZELŐTT,AMIKOR KÖZSÉGÜNKBEN MISSZIÓ VOLT,NEKEM IS
KMARTAK A SKAPULÍRÉT.. , - , . . n , , ,,Arra mar nem emlékszem,hogy valami ima' elvegzeset
i: i meghagyták volna a skapuláréval kapcsolatban.Nem is végzek már evek
' l-i erre a szándékra imát,Mit kell most tennem,újra föl kell-e vennem
-i ; kapui árét, imádkoznom kell-ö erre a szándékra és mit?

A skapulárét nem kell újra fölvennie,hiszen azt minden bizonnyal:
. igényesen vette föl és az érvényben is van.

A skapuláréval egy köte-
I ;még. hárul az emberre:hogy azt állandóan viselje.Szoktak ugyan a 
i alapuláré viseléséhez bizonyos imát is csatolni,de az a búcsúk el

nyeréséhez nem szükséges n ;a ) ()( ) ( .y.

iw, önmegtagadás hiánya miatt száz imádságos ember közül kilencven ki- 
i-'tio tévútra jut. Szt.Ignác. ■*****̂ tt»»****-x-*-**-*



és Virág Benedek hamvait. "Budapesti híradás szerint váratlanul elkf 
Budapest egyik legszebb és leglátogatottabb helyének,a gellérthegyi
lángnak befalazását. ^ arankát rendkívüligyorsasággal végzik.A befa _ 
azzal indokolják,hogy a sziklabarlan az elmúlt években'1 alaposan me* 
gálodott".

A befalazás! munkáld során jöttek rá,hogy nem vettek tudó 
Virág Benedek,a 18 és 19 század egyik nagy magyar költőjének ide he 
zett hamvairól.Virág Benedek sirja 1935-ig a tabáni temetőben volt, 
amikor ezt megszüntették,hamvait a sziklabarlangba helyezték át.

Most a hazafias népfront budai vezetősége ê  
tbságtol a másikig kérvényezi,hogy adjanak engedélyt Virág Benedek 
vainak akár.Budára,akár pedig a kerepes! temetőben való elhelyezés

UJ KALENDÁRIUM? , „ . „ ,T . n V------------  ----  A bzovjel Unió azzal a tervvel loglalkozik hogy uj
időszámítást léptet életbe.Ez az uj időszámítás a bolsevisták 19l7|
évi forradalmával venné kezdetét.A moszkvai rádió megckolása sze
a kommunistálénak nem felel meg a Gergely féle kalendárium,mert az
ros kapssolatban áll a kereszténységgel és annak elindulásával.

Véleményünk szerint a kommunisták még következetes 
lennének,ha a cirill-betüs iras helyett is valami uj,bolsevista ir 
modot vezetnének be,higzen az u.n,cirill Írásuk Szt.Cirilttől,a sz* 
népek nagy apostolától származik.

VQRQS-KINA Szecsuán tartományában,a párttitkár bejelentése szerint 
ezentúl a gyerekek ilyen neveket kapnak;Felszabadulás,Egység, 
stb...A szülők talán nem is nagyon haragszanak emiatt az ujitás 
miatt,mert gyermekeikben nyugodtan szidhatják majd a kormányt,meg 
"Felszabadulást."

SZOVJET FŐISKOLÁKON kötelező tárggyá tették az eddig szabad vál
tásu tárgyatM'Az Isten-tagadás alapjai."
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ií<’nnri Rovarain. (folyt.)
A ü-.aiciális kérdést elsősorban belülről gyógyítja az Egyház.

-^őtörekvése,
ii-»r,y Urnában és fegyelmezettszellemében nevelje az embereket s tanai- 
ii ii. gyogyito vizeit minél szélesebb körökre iparkodik kiárasztani.

Áthatni törekszik a lelkeket s hajlítani az aljara tokát, hogy az 
11*I'íi i. parancsolatok fegyelme igazgassa s kormányozza a kedélyeket,

E benső hatás tekintetében,mely a legfontosabb,mivel rajta fór- 
>lnl meg az egész kérdés,tehet az egyház utolérhetétlenül sokat.Azon 
■hív,közöket ugyanis, mely eket használ, hogy a lelkere hasson, éppen ezen 
■< , i rá kapta Jézus krisztustól s Így ezekben isteni erő rejlik,...

Egyedül ezek az eszközök tudnak a szivekig haátni s az 
■ml-őrt rávenni,hogy a kötelesség, előtt meghajoljon,szenvedélyeit fé - 
i ■ Istent és felebarátját helyesen szeresse s minden akadályt le~ 
lot-jön,amely az erény útjában áll..,..

De ne hagyjuk, hogy az egyház
óiul.iát a lelkiélet művelése annyira lefoglal ja, hogy attól a földi élet 
. nlokoit elfelejetené.

Sfezeént a vagyontalanokat illetőleg arra törek- 
■.ik,hogy nypmoruságos helyzetükből kiemelkedjenek s jobb sorsra tegye- 

n. ! szert.S ehhez már azáltal is nem kis mértékben járul,hogy az embere
lői. orényre oktatja és vezérli.A keresztény erkölcsök ugyanis,ahol tel- 
i-■;:v-n érvényesülnek,a .jólétet részben legalább megteremtik,mivel Istent 
un nílon''javak kútfejét,megengesztelik,az élet kettős ve szeleimet, mily az 
nl.o.rt gyakran a bőség közepette is nagyon szerencsét kané teszi, értem 
■ I.ehetetlen birvágyat s az élvezetek hajszólását,megtörik s végre 
trr.'i. visznek,hogy szerény ellátással beérve,a jövedelmet takarékosság 
lil.al pótoljuk ki,távol mindama kicsapongástol,mely nem csekély összege
id I., hanem nagy kincseket is elnyel és dúsgazdag örökségeket tesz 
i "nlore. '

Ezenkívül a szegények jólétéről gondoskodik olyan intézmények 
i 1 l,al,melyeket sorsuk enyhítésére alkalmasaknak ítél,sőt e részben min- 
ilo!il;or annyira ki tűnt, hogy még ellenségei sem vonják meg tőle diesére-
l"1'' Az őskeresztényeknél akkora volt a fele baráti szeretet ereje, 
imgy a gazdagabbak gyakran kifosztották önmagukat,hogy másokon segitse-
'■* Nem kétséges,hogy a fontos cél érdekében minden emberi támogatást 

I vénybe kell vermi. Mindenkinek illően ki kell vennie a részét a muhká-
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BERMLKOZiSOK A MELBOÜMBI EGYHÁZMEGYÉBEN1

augusztus 7-én: West Geelong, Glen Huntly plébániákon 
augusztus 21“én':Mal.vern,Surwood,Wattle Park ” 
szeptember 15-án:a St.Patriók Cathedrálisban lesznek bérmálások*
Jelentkezni lehet a szokásos magyar szentmisék után.

+++-H-+-M I M I H  I f-H-H-t 1-4 1 I H I H~1 H  I K  ! 1 H  thH -H-++ H I- I I M-H l-K
KSRESZTELTEK NÉVSORA:

Merwyn Evans és neje Horváth Valéria leánya 
Valéria,Annamária nevet,

Füredi Lajos és neje Bige Etel - fia 
Péter nevet,

Deli László és neje ürge Magdolna leánya 
Zsuzsanná,Magdolna nevet,

Lukács Attila és neje Horváth Katiid fia 
Jenő,Csaba nevet,

Nyáry Gábor és neje Ladcmery Klára fia 
Gregory.Steven nevet,

.Apró József és neje Lucza Ilona fia
Zoltán,^illiam nevet,

Kiss Sándor és neje* Horváth Éva fia 
Alexander ,Joseph nevet,

Németh Ernő és neje Németh Gabriella leánya 
Mária,Irén nevet,

Salamon Tibor és neje Fehér Ilona fia 
Attila,István nevet,

Bánhidi Zoltán és neje Csurgó Szidónia leánya 
Beatrix,Elizabeth nevet,

Kövess Zoltán és neje Berko Ilona leánya,
Anna,Klára nevét,

Győri László és neje Nagy Izabella fia
Leslie,Andrew nevet,

Pfeiffer István és neje Driefer Helga leánya 
Caroline,Mária nevet,

Fehér Béla és neje Karos Edegard fia
Andrew ,Miklós nevet ^  & saent Ereszt

Keresztszülők ne felejtsenek el gyertyát hozni és ha el akarják 
emlékbe,akkor kendőt is,amivel a keresztvizet letöröljük*
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0. K E C' S K É S § Co. • Törvényesen jegyzett 'cég*
...... 46 Bowen Cre.North Cári tón. '-ű
EURÓPAI IMPORT: plüss ágytérltok,perzsián sezíontakarok és 

• plüss asztalterítők,damasztok,sifonok,anginok
■■■■■■ kaphatok piros,kék,-rózsaszínben. ' -  

..Sweiui és német import kana vászon,rozsásalapon
zöld,kék és drapp színben. . .

SZSNTKÉPEK: • Raktáron van száz különböző szentkép:az úrvacsora, 
stb..tájképek minden méretben a legszebb 
mélynyomással. Képkeretezést is vállalok.

Pehelypaplanok,dunyhák,párnák eladásra készen,vagy kivánságsze- 
rintiméretre készítem.

Damasz tágyhuzatok nagy vála sztékban. . ..... ; -... . .
■ Victoria területén kívánságra szombat és vasár

nap házhoz jövök.

V A S Á R  • N A P I  I S K O L A .

aug. 14 és 28-án,
sept.ll és 25-én lesz vasárnapi iskola.

Kérjük a kedves Szülőket,hogy minél többen küldjék,vagy íiozzák el
gyermeke ike t,

H W I'  XX~

K 0 N I V T Á R.
Közel 2000 magyar könyv áll az olvasok rendelkezésére 
a Szent Imre Ifjúsági Egyesület könyvtárban:

21,Elgin Ave. AÜMADALE.
; !z, ordán 
''síi törtökön 
1'én teken 
V i sárnap

*** este 6-8 óráig van nyitva könyvtár.
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N E S Z  B É L A
éra és ékszerüzlete 

YOHK-HOUSE 294 Little Collina str. 
II*em*a lifttel szemben*

T:MF 6814 esteiUL 1652

H O M A N  I S T V Á N  
Budapestről ismert szabómester

Itt is készít Önnek elegáns 
Öltönyt,télikabátot,jutányos 
áron a legújabb divat szerint. 
T; FI 7804

44.Waratah Ave. Tullamarine♦
Mindenféle óra és ékszer javitást 
vállal.9-14-18 karátos jegygyütük 
kaphatpk.Szombat de.is nyitva.

SZAKSZERI! HAJÁPOLÁSÁT
végeztesse

FÁBIÁN MLiÁLY
női fodrásznál.

361 Chapel str. South Tarra 
T:BJ 3073

Nagy gyakorlattal rendelkező 
angol,francia szabászvarrónő

TAKÁCS KAROLIN
Saját szalonja volt a Belvárosban, 
a Galamb utcában.

39 Munroe str,West Brunswick
55~ös villamossal 28-as megálló.

NŐI KOSZT'üMOKET.KAMTOKAT
FÉRFI ÖLTÖNYT

csináltasson:
FÁBIÁN JlNQS szabómesternél.

599 High str. Prahran.
T;LA 5164

<■-* X- X X- X-X X

BOGNÁR INGRAMS § Co
Órás és ékszerész.

Óra,ékszer és ezüstáru nagy 
választékban.

55 Swanston str,City.

Ti 63-74-95 este:FX 4666,

A SWITZERLABD GENERAL és az 
AUSTRALIAN' METROPOLITAN LIFE

INSURANCE
képviselőj e iMrs.T«VADÁSZ 
9 Southey str,Elwood.
T:91-14-68

A Regnum Betegsegélyző Titkára

STOLL KÁROLY 
.17 Hanover str, Brunswick

T; FW 8420 
szÍvesen ad tájékoztatást betogjl 
segélyzőről és életbiztositáaröí

r7̂rTr...... ...................... .............- - - -.... )i



MUYI1ÁZ TAGJAI A SZETTEK EGYES SÉDÉT ALKOTJÁK,
Az ószövetségi választott nép.

Ábrahám pátriárkának Isten nagy ige- 
fűti*I ín.)tt.Azt mondta:Menj el hazádból abba az országba,melyet majd mu- 
w M t  neked.Nagy nép ősévé teszelk,és megáldalak téged.Legyen általad 
Jjdnü, a fold minden népe.

Isten Ábrahám utódainak is megisnételte igé-

I'dli'il.Ábrahám családjából lett Izrael népe.Ez volt az a nép,amelyet if»n kiválasztott,hogy az igaz hitet őrizze.Vele szövetséget is kötött 
pf un .Megígér te, hogy vele lesz, és megáldja, ha hu marad hozzá.

Megígérte Isten azt is,hogy Izrael népéből fog származhi az em- 
Í£l<‘k Megváltója.

1ézua a jo pásztor.
Jézus egy alkalommal arról beszélt,

nu'iinyire szereti híveit.Ezeket mondta: > , . „ , „: En vagyok a jo pásztor*A
|iMii'/.lor életet adja juhaiért .A béres azonban ésaz olyan pásztor, aki

jük n Juhok nem tulajdonai,elhagyja a juhokat,és eéfut,ha jön a farkas.
I1 n Ismerem enyéimet és enyéim is ismernek engem.

-i lapította Jézus az Egyházat?
Minden embernek kivétel nélkül. 

i\ .lesz az ember az Egyház tagjává?
Amikor megkeresztelik.

IéIüJa  ? ipgiti tagjait az Egyház?
Ainig el nem jutnak Istenhez a me nyersz ágba,
;légiti az Egyház az embereket Istenhez?
Tanítja,vezeti,és Isten kegyelmében részesíti őket. 

nogitik egymást az Egyház élő tagjai?
[ imádságai és testi-lelki jocselekeletekkel.
Itnl i ’.i -y át jük sr megholtak le lkát?

Szentmise,imádság,jocselekedet és búcsú felajánlásával. 
lüH-énik,amikor búcsút nyerünk?

Isten az Egyház kérésére egészben vagy részbenelengedi a megbo
csátott bűnök ideigtarto büntetését.



Minden vasarnap szentmise: 3 /4  ÍO arakor 
$t." Auguszta templomban ' a Bourke slr-en, 1/ 
12 kor a St Thornas templomban Bromby sir, 
SthVarró.  Szentmisék előtt -.gyóntatás.
. Keresztelőket, betegeket, hazassagkoíest, szent- 

misemondatast tereiben vagy telefonon jelentsük 
űz  a fabb i címen:

Editor: Fr. Z. Varga, S. f ,
354 Burwood Road, Hawthom, E.2, Melbourne. .

Telephoné : W  A 3699
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21 EX p-in. Ave 9 Aanaiale
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