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E Ü C H A R I  S T I A ,
Babits Mihály*

Az Ur nem ment el,itt maradt. 
Őbelőle táplálkozunk.
Oh különös,szent,nagy titok! 
Az Istent esszük,mint az ős -

\ w

törzsek borzongo lagzikon 
ették-itták királyaik 

\ husát-vóré t,hogy őriás 
\ halott 'királyuk helyett
\ í / / szállna mellükbe,-de a mi
\ \ \ j / / / királyunk, Erisz tus, nem halott!

V  í/ / /.A királyunk eleven!
renge király nem totem,

\ \ W \ i  ( < ! / /

' //'m m/  ' / í , t : ? . .
X  / .  n \ li/ \  ha'^sellemében' szellemünk

A Magválto nem törzsvezér, 
Ereje több,ereje más: 
ő oriásabb óriás!
ki két karjával által ér 
minden családot s törzseket
Egyik karja az igazság, 
Másik karja a szeretet... 
Mit ér nekünk a Test,a Vér,

/
i iám>(} nem részes és úgy vés szüle ot 

tagunkhoz,mint ama vadak 
a tetemet vagy totemet? 

Áradj belénk hát,o örök 
igazság és szent szeretet!
.Oldozd meg a bilincseket 
amikkel törzs és vér leköt, 

hogy szellem és ne hús tegyen 
magyarrá,s. nőjjünk ég felé, 
testvér-népek közt,mint a fák, 
kiket mennyből táplál a Nap*. v v u v y v vJv A 7v A A X K
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rdemes a dolgozo. anyáknak egyszer leülni ok éa/kisz| 
mi taniolő: valójában mennyit is kapnak a munkájukért?

Heti,vagy havi fizetésükből vonják le az adótöbblet?! 
amit azért fizetnek „mert ketten dolgoznak a családban. Utána vonják if 
az utazási költségeket:ha ezért egy másik autót tartanak, annak árát, 
biztosítását,javítását.Vonják le azokat a kiadásokat,amelyek elmaradj 
nának,ha az anya maga végezne el bizonyos munkákat otthon,Ha fizetne! 
időnként valakinek azért,hogy távollétükben vigyázzon gyermekeikre,eij 
is le kell vonni az anya fizetéséből,Végül vonják le azt az árkülonbl 
tét,amit bevásárlásaiknál feleslegesen dobnak ki,mert egyszerűen niiffl 
idejük ahhoz,hogy felkutassák azokat a boltokat,ahol ugyanazt olesobj 
is beszerezhetnék.Ez az árkülönbözet néha 2Q$ot is kitehet !Mindezek>: 
-ha még marad valami a fizetésükbol-osszák el azt a munkaórák számát 
Elképesztő lesz az eredmény! :

Egy'anya kiszámította igy,hogy csak 5 0  cent valojál 
az oránkinti keresete,Egy másiknak pedig csak 17 cent maradt meg ti* 
órabérként!

Hát érdemes ezért kockáztatni a házasélet boldogsí 
az életet és.legfőképpen;gyermekeink boldogságát,amit az anyai szeré 
és gondoskodás szerezhet csak meg számxmkra, nem pedig a fényűzően b̂  
dezett lakás!

Sok anyát meggyőzött már ez a pár perces számadás 
hogy nem érdemes tovább folytatnia kettős életét,és sokkal többet ülj 
nyerni családja azzal,ha otthon marad,és a házimunkákat rendesen vél

TUDATALATTI INDITOOKOK; '(1
Megnehezíti azonban az anyák számára az és* 

döntést az is,ha valójában olyan inditookok vezetik a munkavállalás 
amelyekre nem is gyanakszanak,Őszinte lelkiismeretvizsgálatt-al azonl 
ezeket is felkutathatják és leszerelhetik,Ezért felsorolunk néhány&|

Ha a férj zsarnoki módón magának tartja fenn a péz 
kezelés jogát,és csak saját szórakozásával törődik,magátol értetődi 
felébredhet feleségében, a vágy az anyagi önállóság után,amit a 
vállalással biztosíthat magának.Ha ez a helyzet,a.férjet sokkal 
terheli a felelősség,mint az anyát,és. csakközös megbeszéléssel és m| 
állapodással segíthetnek az áldatlan helyzeten*
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Lehet,hogy valaki még házassága előtt,vagy legalább is mie
lőtt gyermeke született volna,annyira megszerette munkáját,hogy híva- 
l.,búinak érzi,és üresnek találná életét,ha feladná.Ha munkája teljes 
11 kötöttséget jelent, lég jobb, ha lemond a házasságról', és egyedül imxnká- 
Iának él.Miután azonban megházasodott,nincs más választása,mint,hogy 
Ha fájó sziwel is,de lemondjon munkájáról,és családjának szentelje 
ó Letét,ezt tekintse hivatásának.

Háború idején a hamis hazaszeretet áldozata lehet az édesanya, 
aki. inkább munkát vállal ahelyett,hogy családjának viselje gondját.

A pénzéhség,zsugoriság,uralkodási vágy is hatalmába kerítheti
a nőket is,nemcsak a férfiakat.Főleg akkor áll fenn ennek a veszélye,
Ha a feleség kereséte felülmúlja a férjéét,és ezen a elmen ő veszi ke
zébe a család pénzügyeinek intézését.Ez joggal sérti a férjet,akinek 
InlentŐl rendelt feladata,hogy a család fenntartója és feje legyen.
Vagy az következik be,hogy a férj felmentve érzi magát a család fenn
tartása alól,és lustává válik,könnyelműen elkölti saját keresetét.

A dolgozo feleségnek csodáloi,sőt udvaíioí akadhatnak munkahe
ly én, vagy a társaságban,és ez annyira jólesik neki,hogy már csak azért 
in kitart a munkában,Ez a kezdeti jóérzés azonban hamarosan ugyancsak 
k<dlemetlen szerelmi kalandokba sodorhatja Őt,és kiteheti annak,hogy 
hiitlen legyen férjéhez,vagy legalább is súlyosan megbotránkoztassa 
ismerőséit*

AZ EGÉSZSÉGES MEGOLDÁS*
Mindezeket tekintetbe véve,általános elvként kimond- 

listjuksaz édesanya lehetőleg csak akkor vállaljon munkát, ha arra elen- 
/•.tídhetétlenül szükség van.

Amikor szükség van a munkavállalásra,lehetőleg olyan 
munkát vállaljon,em nem köti le egész idejét,hanem modot nyújt neki 
■irra,hogy gondját viselje gyermekeinek,és hozzájusson a szükséges pi
henéshez.'

Nyugostan munkát vállalhat tehát a magános nő,vagy 
özvegy, a feleség mielőtt gyermeke születne,vagy miután már gyermekeit 
már felnevelte. Hagy ja azonban abba a munkát, amint megszűnt az égető 
Mziikság,vagy a pusztán hasznos munka esetén,amint észreveszi,hogy súlyos 
I;.'Írókat szenved miatta a család. /folyt. ”A Szí v."/
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AZ EGYHÁZ HELYZETE HAZÁNKBAN.

P.D.Hergigny S.J.egyik könyvében olvassuk,hogy egyik 3Z( 
jet politikus igy vázolta korunk-áramlatait:MAz emberiség a világcenira!

zácio felé halad,.. j^gy folyamat lcésziti elő,három imperializmus
pontosabban három univerzalizmus.

Az első a moszkvai univerzalizmus,ame3 
materialisztikus,kommunista és Ázsiára támaszkodik.Énnek szolgálatában 
áll propagandája minden nép között. J

A második a nyugati univerzalizmus.Ez 
materialisztikusykapitalista.^merikára támaszkodik.Szolgálatában áll a i 
bank-inte maci önkiié.

' Á harmadik a pápa Romájának univerzali
musa,amely idealisztikus és Istenre támaszkodik. .1

Mi Moszkvában erősen tartjuk kezünkben a fegyvert a nyû  
kapitalizmussal szemben. |

Csak Roma talány még számunkra.Roma elj[ 
még keressük, a fegyver eket. Roma nélkül a kereszténység minden formája \ 
pitulálna... oma a vallás szolgálatába állítja az összes nemzetek propi 
gárdistáit,akik sokkal tapasztaltabbak,mint a mieink s igy a győzelem \ 
séges és a harc még hosszú lesz.”

Az az általános támadás,amelyet a vasfüggöny mögött a > 
katolikus egyház ellen megindítottak mutatja,hogy á'fegyverek keresess; 
még mindig folyik.A rendszer érzi,hogy a lelkek szentélyében nem ő az U 
Nem bízik a maga lelkeket átalakító erejében.A vallásszabadságot hirdet 
atheista terror,minthogy nem bir az emberek hitével,megpróbálja az u-
jabb fegyvert: A VALLÁSOS SZERTARTÁSOK KOPIROZÁSÁ'T. "Az ördög az Isten 1
majma."

Hazánkban is az Isten majmaként kezd dolgozni a sátán. 
Anyakönyvi kerületenként szertartási bizottságok alakulnak.A párt arra 
törekszik,hogy az Egyház nélküli ünnepségek egységes ceremónia szerint 
folyjanak.A KISZ szervezetinek megküldött röpírat szinte a kommunista 
Rituálé. ;t

Nézzük a NÉVADÁS SZERTARTÁSÁT.Az úttörők zászlókkal sor- j 
falat állnak.A szülök a sorfal között mennek el gyermekeikkel. |
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Az asztalon vörös takaró,rajta a tömégszervezet "Társadalmi anyakönyve."
Az anyakönyv a szülők fogadalmát tartalmazza,amelyben köte

lezik magukat,a gyermek szocialista emberré való neveiésere.Az anya
könyv első lapján pedig az áll,hogy a tömegszervezet vezetői segítik a 
szülőket a gyermek szocialista nevelésében.A névadásról diszes okiratot 
adnak.A tanács elnöke beszédet mond és kinyilvánítja a gyermek nevét.
A szülők: aláírják a fogadalmat,Ezután megkapják a diszes oklevelet.í’íinden 
anyának közköltségen vett virágcsokrot nyújtanak át.A szülők hivatali 
főnöke is köteles megjelenni,köszönteni az újszülöttet és ajándékot adni. 
közben az énekkar énekel.Utána a szülőket megvendégelik.

A temetésnél szintén odaáll a párt a ravatalhoz.Egy tekin
télyes fuakcionárius szivhez szóló beszédet mond,s zenével és énekkel 
kisérik a temetési menetet.A simái az elhunyt közeli barátja vagy mun
katársa szonokol.^sután a zenekar .vagy énekkar gyászindulóra zendit és 
ennek hangjai mellett engedik le akoporsot a sirba.

A házasságkötésnél is ki1vonulta-tnak. énekkart,zenekart,hogy 
valahogy a nagy lármában feledtessék az oltár szentségét.

A bérmálást a kisdobos avatás és az .ünnepélyes nagykorusitá- 
si ünnepély van hivatva pótolni.Ez utóbbin a .személyi igazolványokat 
osztják .ki nagy ünnepélyességgel.Vajon otthon is gazdasági nyomással 
kényszeritik-e a szülőket gyermekeik.ifjúsági avatására és a marxista 
esküre,mint Ke let-bémetorszagban,nem tudjuk, . '

hazai ifjúságunk hite ezen"vörös bérmálás" folytán nagy 
veszélynek van kitéve.

Legújabban,mór a gyónás pótlására is történnek kísérletek 
az úgy nevezett bizalmas kibeszélés és tanácsadás keretében,

*■ * : v'-x* * * * * * * * * *
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f á s  e Q
A katolikus egyház elleni harc az utóbbi időben mindinkább; 

kiéleződik,A párt felelős vezetői utasítást kaptak,hogy állítsák össze 
a katolikus vallásuak névjegyzékét,akik állami vállalatoknál,a közigae 
gatásban,mezőgazdasági kolhoszokban vannak alkalmazva,izeket a személj 
két minden rendelkezésre álló eszközzel rá kell bírni a katolikus egy
házból való kilépésre,A párt egyik kiadványa igy ir:"Az egyház idegen 
test a szocialista állam kebeléhen és rendkívül zavarólag hat a poli
tikailag amúgy is elmaradt lakosságra. "A párt minden tagjának köteles
sége "elkülöníteni a romai katolikus egyházat,gyengíteni annak erejét, 
Az ifjúság nevelését még nagyobb mértékben igyekeznek kivenni az egyhá

o T .■ sNagy áldás,hogy Erdély Hindszentyje, MÁRTON ÁRON,visszatér 
hetett székhelyére,mert még mostani házifogságáboi is oly nagy tekin
téllyel kormányozza egyházmegyéjét,hogy mindenki hűséggel teljesiti 
akaratát.Erdély békepapjai,az u.n. "vonalas” papok is kevés.kivétette! 
engedelmeskednek neki.

A. kommunista minisztérium körzetenkint vallásügyi inspek
torokat nevezett ki,Ezek szinte havónkint látogatják a plébániákat 
és igyekeznek okot keresni a papok üldözésére,beböitpnözésére.A magyar 
papok elhurcolása mindig augusztusban éri el tetőpontját,Aug.23-án 
ülik meg évről-évre újabb bosszuállással Erdély "felszabadulásának"
napját.A szovjet és román csapatok ekkor özönlöttek el Erdélyt,.

Annak idején,Márton Áron elhurcolása után az u.n. titkoa 
ordináriusok egész sorát kémlelte ki a kommunista kémszervezet és votu 
te őket börtönbe.^ándor Imre,Boga Alajos börtönben haltak meg.A kisza
badultak közül Márton Mózesről tudunk.Sokan még ma is börtönben szenve 
nek .Erdélyben ma mindenki azért imádkozik,hogy a jo Isten őrizze és 
tartsa meg Mártoon Aront.Ő az egyetlen vigasztaló fény a reménytelente
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látszó éjszakában, ' ................
A GÓRÖGKATOLIKUS EGYHAZAT a románok Erdélyben tel

jesen megszüntették, Erdély görögkatolikus érseksége a fogarasi érsek
ség volt s ez alá tartoztak a nagyváradi,lugosi,számosajvári lés 1930 
uta a mármarosi görögkatolikus püspökségek,Mikor 1948-ban;a moszkvai 
Itatriarcliatus 500 éves évfordulóját ünnepelték,a Moszkvában jelenlévő 
ortodox főpapok megkezdték a közvélemény, előkészítését a romániai gö- 
rogkatolicizmus eltörlésére,! moszkvai megbeszélés.után Kolozsvárra 
hi.vták össze-az egyesülést kimondó papm . gyűlést,! kormány- fenyegeté- 
sukkéi és Ígéretekkel 432 pap aláírását szerezte meg.^zek 38 tagú de
legációt küldtek ki,akik akt.1-én kimondták az egyesülést.Dec,31-én 
u népköztársaság hivatalosan elrendelte a 'görögkatolikusok eltörlé
sét.! püspököket mind börtönbe vetették.Frentiu,nagyváradi püspök 
nlolso kívánsága volt,hogy mégegyszer misézhessen,! püspökök közül 
.•i börtönben többen meghaltak,A görögkatolikus papok közül szintén so
kan kerültek börtönbe.! templomokat,plébániákat elvették és görögke
leti papok rendelkezésére boesájtották,! görögkatolikus alkalmazotta
kat is nyilatkozatok aláírására kényszeritették,hogy a görögkeleti 
egyház tagjainak vallják magukat*

! görög-katolikusok jorésze ma Erdélyben latin temp
lomokba jár és ott járulnak szentségekhez is,

***********
”Már megint későn jöttél”.

Qsf'-/m eab .

A brassói templom ajtajara a szentmise
:e>

f

Azóta csökken a későn jövök száma.

megkezdésének pillanatában jól látható helyre és kiemelkedő betűkkel 
;/-;y táblát akasztanak ezzel a felírással;

( t „ , fi # /
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g6gc0 H Ű M  H Í R E K .

SZENT ISTVÁN MISE,
A vasárnapi vasúti forgalom, hiánya ellenére is a 

kan jelentek meg a, szentmisén.Ez alkalommal szeretnénk felhívni a 
kedves hívek figyelmét,ha tehetik,különösen,ha autójuk van,ha nem is 

minden vasárnap,de gyakrabban látogassák a magyar szentmiséket.
Kellemes meglepetést keltett ifjúsági énekkarunk, 

melyet Szélinger Lőrinc tanított be ez alkalómra.,P.Varga £ > . a szenté 
beszédében kihangsúlyozta,hogy tiz évi emigráció után az ausztráliai 
magyarságot az elanyagiasödás veszélye fenyegáti,ami ellen teljes érd 
kel küldenünk kell,különö-sen azért,mert. az otthoniakat is egy matéria 
irányzat igyekszik uralma alá vonni.

A nemzetiszinü virágokkal nagyon szépen feldisz.i 
oltár ^r.Sztáry ^orántné joizlését dicsérte.-

SZENT ISTVÁN '.ÜNNEPÉLY.
A hawthomi városháza dísztermében rendezett 

Ünnepély ünkön csaknem hatszáz honfitársunk jelent meg.
If juságunk " MAGYAR IGíLVÁRIA" cím alatt tör

ténelmünk három korszakát elevenítette megi a tatárjárást,- a. törölc- 
dulást,és az orosz hódoltságot.

Az első részben kiemelkedett Linka Márton,mint 
IV.Béla király, és Magyar ír énke,mint a királyné, a második részben 
Juhász Gyula szavalata,a harmadik részben Serföző Istvánná és Csihi 
József szavalatai.

. ’V v  ", A rendezés &oltay Sándor Szent Imre ifjúsági 
elnök érdeme volt,a szereplőket pedig Sérföző István tanította be m
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Innzáértéssel.Egyben Ő volt a Krónikás is,aki az egész előadás össze
illő szövegét nagy hatással adta elő*

A többi szerplők között nagyon sikeresen játszottak; 
l.<'paris Brúnó,Putnoki József,Bolváry Miklós,a lantos diák,Pirkhoffer 
!< i;:zlo és Bácskai Ferenc. •

Meg kell még emlékeznünk az Ifjúsági Szavaló "k msünkről 
is,amely nagy hatással adta elő Arany János'fTorok Bálint”cimii balladád 
.j.il a második részben.

- J.KiiT ISTVÁN BAL.

'Több,mint nyolcszázan jöttek él a hagyományos szont- 
i.-'.iváni bálunkra,melyet ismét a Leggett’s bálteremben rendeztünk meg.

Nesz Béla bá* ugyancsak .hagyományos zenéje mellett 
h.'i.jnnli kettőig ropta a táncot az egybegyült társaság,nagyon jo lián
ról atban. .., •

A zavartalan rendezésért a választmánya tagjainknak, 
i 1.'lóságunknak és mindenkinek,aki a legkissebb dologban is segített,
/l:iij.önösen a konyhán/,hálás köszönetét mond a;

Regnum Vezetősége.

Alá az énekkarban részt szeretne venni,az jelent- 
i-'zzen a szentmisék után a sekrestyében.

Ott lehet imakönyvet is kapni és ott lehet 
in-'grendelni ”A Sziv”ujságot is ,

***n*****************^***********
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A HITOKTATÁS MAGYARORSZÁGON, ■
A kommunista egyházellenes támadás 

nagyobb erővel az eddig engedélyezett hitoktatás ellenfordul.
' A vallást és tudományt,hirdeti a pá

sztíb’an és Írásban,nem lehet összeegyeztetni.A hitoktatás megcáfolja 
marxista kommunista világnézeti oktatást.Szellemi konfliktussal,sőt 
válság veszélyével jár a kettős nevelés.

Határozott támadás folyik a hittank 
vek ellen.E támadások pergőtüzében áll a négy évvel ezelőtt a Szent 
István társulat által kiadott "Alapvető hittan* is.Hogy valamikép 
'érjenek,nem riadnak vissza a szülők fenyegetésétől sem.Szülői értek 
1 leteken,gyári gyűléseken az állandó refrén?a vallásos szülőket fel 
világosítani,hogy gyermekeik érdekében minél előbb hagyják el a hit 
"tatást vAz’egyetemeken'kötelező vallásellenes oktatást vezettek be.E 
sek a középiskolák részére is kezdik ezt követelni .Az egyetemek a k 
lező vallásellenes orákon kivül még nem kötelező vallástörténeti sz 
kollégiumokat is; rendszeresítettek.

tagadás álláspontját tüntetik fel a "haladott”emberek világnézetem

sülét több ilyen filmet bemutatott az érdeklődő közönség számára, 
lem egy látogató azzal a megjegyzéssel távozott a filmek megtekint 
ről,hogy most nyilt meg végre a szeipe a kommunizmus veszélyes 
voltára nézve.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  .

Afrika és Ázsia népei között szovjet ügynökök filmeket terjesztenek 
lyek a vallást nevetséges színben állítják a nézőközönség elé,és az

ondonban egy nemzetközi ügyekkel foglalkozó katolikus
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01*. U)ber:Rozsafüzér hónapnál

I./á patacsi pálos vértanuk 1543-ban./A törököktől./
,1./Pünkösd után 17.vasárnap.

Boldog Székelyházi Bálint ,pálps +1526#
ú/^is ^zent Teréz,a missziók pátronája.
4. ,/As sziszi szt.Ferenc.
7./01vasos vagy győzelmes Boldogasszony ,a törökökön aratott lepan- 

tói győzelem emléke.
í<.Magyarok Nagyasszonya,B.Bskandélyi Máté ünnepe.
0./Pünkösd után- 18, vas árnap.

Sz.Göntér remete a Bakonyban,B,Gizella rokona,szt.István alatt. 
Mh/Borgia szt,Ferenc.
Il./Szüz Mária anyaságának ünnepe.
15./Nagy ^zent Teréz-, ■„ ■
1b./Pünkösd után 19.vasárnap. 
iV./Alacoque Szt.Margit. : 
ük/Szt .Lukács evangélista.
.’O./Boldog em.Saul kalocsai érsek,
,’3. /Missziós ‘vasárnap.

Kapisztrán szt.János halála Ujlakon,/Szerém/ 1456.
.A./Rafael főangyal.
Jb./B.Mor-pécsib püspök,első magyar, ironk, +1055
,’M./B.Gál esztergomi ferences 1340.
50./krisztus Király ünnepe,Pünkösd után..21.vasárnap.
'l./Sz.Fajrkas rézenyi puspök^a # magyar ok # hithirdetője,

Szimonides János S.J.vértanú 1674 hitujitoktol.
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Manzonival,a híres olasz íróval történt meg egyszer,hogy idősebb 
rában a rossz időre hivatkozva hozzátartozol sehogysem akarták oz( 
misére engedni. % y  alkalommal engedett a hosszas kérésnek és- otth< 
Később ezt nagyon sajnálta. -Ha ezen a vasárnapon lett volna az utl 
alkalom,hogy 100.000 lirát 'személyesen f el vegyek,akkor elengedte tölt 
Mondta széniről lány ola'g. -he ugyan hogy lehet egyetlen szentmisét 10 
lírával ossz©hasonlítani,-mondták^ -IGAZ- felelte ^anzord,- nem
gyón lehet,mert a szentmise sokkal,de sokkal többet ér*

V V V V V V U  V V. V MiV V V-UÍtA n A n' n A A A nA A n rt ™
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iHilTKORIBAN a farmon meghalt egy ember.Isten nélkül élt.
Valamivel a halála előtt el kezdett kiabálni:Papot hivjatok! 

»*•- m 11*Lp mát nem ért oda.
Segit hét tünk volna mi is valahogyan a lelkén?

De mennyire.Jo lesz most megjegyezni,ha a jövőben i- 
ly<Mmii előfordul,mit is kell tenni.

Aki a legkönnyebben teheti,telefonáljon papért és 
orvosért.
Ha többen vannak,az maradjon a beteg mellett,aki tudja,

■rv mi kell ilyenkor a beteg lelkének.
Az általános felfordulásban éppen a haldokló lelkében 

•H 'i legnagyobb zavar,Szép nyugodtan,lassan és érthetően mondják te- 
I.mI i ruiébe a tökéletes bánat szavait,még akkor is,ha ő már nem tudja 

• le'mi vagy utána mondani.
"Istenem, szeretlek téged;bánom,hogy megbántottalak.

>.minin irgalom!"Ha az idő engedi,azután,a hit,remény és szeretet érzel- 
• i1 ébresszük föl benne: .

Istenem,hiszek Tebenned,mert örökké igazbondo vagy. 
és remélek Benned,mert végtelenül hü és irgalmas vagy.Szeretlek 

■ cn.i,mórt végtelenül jo és szeretetreméltó vagy.Irántad való szeretet
ni im-H, meghaltál a kereszten érettem,bánom minden bűnömet és fogadom 
t. ni jobbulását.Jézus,Mária,József!"

Nem szükséges szorul-szora igy mondani.
Iparkodjunk a haldoklót rávenni,

rv 1 *iiekben mondja utánunk ezeket,kérjen bocsánatot az úristentől.Ha 
I un.>gteszi,a legfontosabb megtörtént.Ha a pap nem is ért. oda idejében 
i- ri mogbocsájtóttá a bűneit.

Kgy alföldi magyar,hosszú időn keresztül azon igyekezett,hogy 
izéd j át valahogyan rávegye a vasárnap megtartására, e hiába volt■in:izédját valahogyan rávegye a vasárnap megtartására, 
■II igyekezet.A szomszéd csak fütyült a jo szóra.

Egyszer azonban szerencsés Ötlete támadt.Vasárnap reggel,
‘int, látja,hogy a szomszéd éppen az ekét dobja a kocsira,átszpl a kéri* 

iiHallja kend,mit szólna hozzá,ha a zsebemben hét forint lenne és 
l-t'él hatot a koldusnak adnék? -Az igencsak bőkezűség volna,-És,ha a 
illír, a hetediket erőszakkal elrabolná tőlem?-Föl kéne akasztani a 
• iiiil>ort,-voltk a felelet.-Hát kenddel mit kéne csinálni,aki hat napot 

|íy-n kapott az Istentől,a hetediket mégis el akarja rabolni tőle?
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BBRMÁLK0ZÁS0K A MELBOURNE! EGYHÁZMEGYÉBEN;
október 2-án du.3 órakor az Ivanhoe Bast plébánián 
október.9~én du,3 orakor -̂ or ^elbourni plébánián 
október 16-án du.3 orakor a West Prestoni plébánián

Előkészítő oktatásra gyermekeknek és felnőtteknek is jelentkezni 
lehet a szokásos magyar szentmisék után a sekrestyében.

EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK NYUGTÁZÁSA: a Kollégiumra:

Regnum Marianum 1960,szeptember'

T.Kulcsár 2/-5/- Rényes A.' 20/— /—
Harangozó I. A / - / - Zsizsmann T. 5/-5/~

az Egyházközségnek:

Fekete, I. 5/— /— Zsizsmann 5/-5/—
Farkas J. Fábián M. 3 / - / -
Zimmermann i/— /— Flesszer F. 2 / - / -
Tűz Z. 5/— /— Paris L. l/— /—
Gentner J. 2/10/— Horváth J. l/— /—
Varga G. 1/10/— Vajda I. 1 / - / -
Dr.Kovács B-né 1/— /—

Isten fizesse meg.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - K - * * * * * i « f * * * - ) e ) f * * * * * * * * * - í H ( -

KÖNYVTÁR: Szerdán *
. Csütörtökön  ̂ este 6-8-ig van nyitva könyvtár
Pénteken * 21 Elgin Ave, Armadale.
Vasárnap *
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névsora. .........

Leporiss Brúnó,János és neje Hollo Mária leánya 
Beatrice,Martha nevet,

Gémyi István és neje Balázs Erzsébet fia 
István nevet, . . .

Bognár Gergely és neje Tóth Mária fia 
József,Gergely nevet,

Németh Kálmán és neje Virág Márta leánya 
Z suz sanna,Márta nevet,

Kádár György és neje Szarvas Ilona fia 
József nevet,

Kovács István és neje Simon Katalin fia 
István,Pál nevet,

Kovács '̂ibor és ne je Himpli Anna fia 
Tibor nevet,

Ilosfai János és neje Kovacsics Irén fia 
Árpád,Prederick nevet,

Novoszel Andrew és neje Szimilko Katalin leánya 
Helen,Julián nevet,

Szacsuri Zoltán és ne je Takács Teréz leánya
Katalin,Teréz nevet kapta a szehtkeresztségben.

A IcrosztszülŐk ne felejtsenek el gyertyát hozni,és-ha el akarják tenni 
nini ókbe,akkor kendőt is,amivel a keresztvizet letöröljük,Magyar szokás, 
liugy minden évben,a keresztelés napján együtt imádkoznak a megkeresztel- 
W'K,ugyanazon gyertya fénye mellett.



N E S Z  B É L A
óra és ékszer üzlete 

YORK-HQUSB 294 Little Coliins str 
Il.em.a lifttel szemben.

H O M A N  I S T V Á N
-a

*
Budapestről ismert szabóméaj

T;MF 6814 este: Uh 1662
Mindenféle óra és ékszerjavítást 
vállal.9-14-18 karátos jeggyürük
kaphatok.Szombat de.is nyitva.

.................................. .......... ............ .............■

Itt -is készit Önnek elegáns 
öltönyt,télikabátot,jutányoá 
áron a legújabb divat szerij|
T: FT 7804
44 Waratah Ave. Tullamari^

SZAKSZERI) HAJÁPOLÁSÁT
végeztesse

FÁBIÁN MIHÁLY
női fodrásznál.

361 Chapel str.South Yarra 
T;BJ 3073

Nagy gyakorlattal rendelkező 
angol,francia szabászvarrónő
TAKÁCS ICAROLIN

Saját szalonja volt a Belvá
rosban a Galamb utcában.
39 Munroe str,West Brunswick
55-ös villamossal 28-as megálló

A SY/ITZERLAND GENERAL és az 
AUSTRALIAN METROPOLITAN LIFE 

INSURANCE
képviselő.ie:Myg.T,Vadász .

9 Southey str,Elwood.
T:91-14-68

NŐI KOSZTÜMÖKET, KABÁTOKAT 
FÉRFI ÖLTÖNY^

CSINÁLTASSON: 
FÁBIÁN JÁNOS szabómesterei
599 High str Prahran 

T;LA 3164

BOGNÁR INGRAM § Co

r \i Vfa

Órás és ékszerész
Óra,ékszer és ezüstáru

nagy választékban,
55 Swanston str, City.
T:63-74-95 este:FX 4666r

A RFGNTJM BETEGSEGEIYZÓ 
titkára: STOLL KÁROLY
17 Hanover str,Brunswick
T: F¥ 8420
szivesen ad tájékoztatást ba 
segélyzőről és életbiztosító



KATfíKIZMaS

Hívni segítenek minket a mennyország szentjei?
Közbenjárnak értünk Istennél.

Ki)< £Ő1 tudjuk biztosan.hogy szentek?
Akikről az Egyház megállapít ja, hogy szentek.

pl l ért tiszteljük a szentek kénéit és ereklyéit?
Mert a szentekre emlékeztetnek,és követésükre buzdítanak.

A halottakért főkép haláluk évfordulóján szoktunk szentmisét mondatni.
Az Egyház élő és meghalt tagjait azért nevezzük együttvéve 

mentek egyességének,mert az ür Jézusban együvé tartoznak,és vagy 
H/.ntibek már,vagy azok lesznek,vagy azok lehetnek.

Minden szent ünnepe november 1-én,a halottak emléknapja 
november 2-án van.E napokon a sírokon gyertyát égetnek,ez azt jelenti, 
hogy a lélek a halál után is él*

A teljes búcsú az összes ideigtarto büntetések elengedése*
I'!’.',(.szerzi meg számunkra pl. a pápai áldás*

A nem teljes búcsú az összes ideigtarto büntetések elengedése.
:Iz.i.z napi búcsú által pl.annyi ideigtarto büntetéstől szabadulunk meg, 
mint a régi keresztények száznapos vezekléssel.

Az ószövetség papságaíMozes az Isten parancsára megállapította 
istentisztelet rendjét, apsagrol is gondoskodott,

Mlrendelte,hogy bátyja á̂ron főpap legyen.fron minden fiú utó
da pap,Lévi törzsének többi tagja pedig levita.A leviták a szent sátor 
mm később a templom szolgái voltak,

A papoknak és levitáknak külön ruhájuk volt .Mózes azt is elő- 
I rl.a nekik, hogy mit kell tenni ők az istentisztelet végzésekor.



Minden vasárnap szentmise: 3/4 10 órakor o 
St Atigüstln templomban a Boürke str-en. 4/2 
12.kor ű. $t,. Thűma$ templomban Bromby str. 
SiL Varra, Szentmisek elolt gyóntaiái.

Keresztelőket, betegeket, hazessö&krtMst, szent* 
misemondatast levében vagy telefonon jelentsük, 
m alatti címen:

Editor: Fr. Z, Varga, S.],,
354 Burwöbé Road, H'awthorn, E.2, Melbourne. 

Telepítene : W Á' 3699

. •. HIVATALOS ORM •
21 El gin Ave, Amadale 

T; 50^333 
KEDD Este 7~9

SZOMBAT de .-10-12 .


