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1961,március Regnum Marianum. 1.

Bonis László;
MENEKÜLT MAGYAROK LITÁNIÁJA.

Uram a földnek minden táján, 
menekültek kálváriáján 
lásd meg gyötrődő ezreinket, 
hallgasd meg könyörgéseinket:

Bujdosás sok veszedelmétől, 
bizonytalanság félelmétől, 
családok szétszóródásától, 
értékek eIkallodásátöl 
ments meg minket!

Ellenséges üldöztetéstől, 
irigysótői,gyűlölködéstől, 
sértésektől,megaláztatástól, 
embertelen bántalmazástól 
ments meg minket!

Éhezéstől,fagyoskodástol, 
szemétdombon marakodástol 
s hogy élelmünket lopni kelljen, 
jajunkra csak szitok feleljen, 
ments'meg minket!

Eszményeink elhagyásétól", 
őseink megtagadásától, 
hogy gyermekeink elfeledjék 
édesanyjuk,a Haza nyelvét, 
ments meg minket!

Baj társak pártoskodósátb^., 
testvérek vádaskodásától, 
bomlasztok üzérkedésétől, 
bizalmunk megrendülésétől 
ments meg minket!

Hogy a leckéidből tanuljunk, 
mint érc a tűzben megtisztuljunk 
és,hogy érdemesek lehessünk 
arra,hogy még hazamehessünk, 
add meg nekünk!

Uram!Szétvert,kodorgo nyáj ad 
oltalmat kér és keres Nálad,
Te vagy egyetlen reménysége.
Ha elhagyod,vége lesz,.,vége,.,•

*********-$Bt*******
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részleteit,amelyek elbeszélik az ember bűnbeesését,ennek következményű 
a vizözönt,majd a pátriárkák szent életét,akik kiengesztelték Istent « 
emberiség bűneiért.Mindezt azért olvastatja az Egyház,feogy mi is njra 
gondoljunk bűneinkre,bánjuk meg azokat teljes szivünkből és tegyük jov 
méltó vezekléssel.

Erre a következő eszközöket ajánlja nekünk:
1. /A munkát,vagyis kötelességeinknek pontos és Isten szereteti 

ért való elvégzését;ilyenkor halljuk mi is az isteni munkaadó felhiváa 
"Menjetek ti is az én szőlőmbe"...

2. /A küzdelmet szenvedélyeink ellen:a szentleckékben verseny- 
fu.tokhoz hasonlít bennünket,akik azért futnak,hogy elnyerjék a koszorú1 
felhív bennünket,hogy mi is fékezzük meg és vessük szolgaságba testünk!

3. /Szives elfogadását azoknak a szenvedéseknek és csapásoknak,! 
két méltán ro ki ránk az Isten,

Ezek közepette mondjuk el tehát alázatosan:Körülvettek engem a 

Iái fájdalmai...Szorultságomban segítségül hívtam az Urat..."

Ezekhez az eszközökhöz a nagyböjt hozzáadja még a böjtöt < 
az alamizsnát, hogy diadalmasan küzdhessünk a kis értésekkel szemben.

Gyakoroljuk ezeket az erényeket Jézussal egyesülten,aki w 
ven napon keresztül visszavonult a pusztába,hogy ott vezekeljen a mi ív 
ben,és megengedte,hogy külsőleg megkisértessék az ördögtől,hogy ezzel 
példát adjon nekünk arra ,hogy miképen kell viselkednünk a kísértésekül
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az egyház kitűzi a ke
reszt zászlaját:"Á király zászlaja megindul.""

Csak maga a kereszt lát
ható: az Ur Jézus képe le van takarva,gyászunk és szomorúságunk jel-
képezésére. Ez azt jelenti,hogy vannak a lelkiéletben idők,amikor 
csakmegprobáltatásokát látunk,de nem részesülünk semmiféle vigaszta
lásban. Ennek a vasárnapnak a szentleckéje mégis csak megvigasztal, 
mert elénk állitja a mi Főpapunkat,aki vérének ontásával bement a 
szentek-szentjébe,hogy bennünket megváltson,és kijelenti,hogy az a 
kereszt,amely a halál jelképe,forrásává lett a lelki életnek:
"hogy ahonnan a halál származott,onnan támadjon fel minden élet."

vetkezilc az Ur kinázenvedése,figyelmeztet arra,hogy mennyire múlan
dó minden földi ünnepeltetés,bármennyi re is megérdemelt legyen,és 
hogy milyen hamar követi azt a legmélyebb megalázás.Ilyenkor az ember 
leikéből feltör a fájdalom kiáltása: "Istenem,Istenem...miért hagy
tál el engem?" így kiáltott fel Jézus is az Olajfák hegyén és a 
Kálvárián;igy kiált fel a keresztény lélek is,mikor belső gyötrelmek 
emésztik,vagy amikor igaztalanul rágalmazzák.

a szent leckéje megerősít bennünket, amikor lelkünkre köti, hogy ugyan
azon lelkülettel szenvedjünk,amellyel Krisztus Urunk engedelmes 

volt mindhalálig,és pedig a kereszthaláligjmert nemsokára elkövetke
zik a jutalom,a megdicsőülés,amikor minden térdnek meg kell hajolni
az Ur Jézus elott.Ha tehát mi vele együtt szenvedtünk,vele együtt 
fogunk felmagasztaltatni is........... , ........  . .

Ugyanennek a szentmisének
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NAGYPÉNTEKEN: este 6 órától gypntatás a Bourke str-i
Szent Ágoston templomban.

HUSVBTYASÁKNAP; 3/4 10 órakor csendes mise a Bourke str-i
Szent Ágoston templomban.1/4 10-től gyóntatás 
11 orakor TÁBORI M S E  a magyar Plébánián. 
21,Elgin Ave ,Armadale.
(A High str-en,az Orrong Rd.utáni kis utca.

6-os villamos.)
Mind a két misét pontosan kezdjük.

A SZT,TAMÁS TEMPLOMBAN NEK LESZ MAGYAR SZENTMISE HUSVÉT VASÁRNAPJÁN.

Az áprilisi családi este NAGYSZOMBATRA esne,ezért elmarad.
A májusi családi estén "ANYÁK NAPJÁT” tartunk a Szt.Margit Leánykor 

rendezésében.

és meghivjuk.
Az áprilisi családi est helyett mindenkit szeretettel 

várunk a szentmisére és a búcsúra.

Aki lakáscímet változtat,kérjük,hogy jelentse be levélben: 21,Slgin Ave, 
Armadale, vagy telefonon: 50-35-83*

Magyar nyelvű ima és énekes könyvet szentmisék után a sekrestyében

'Mindenkit,de különösen az Édesanyákat szeretettel várjuk

lehet kapni.
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Az Üdvözítő szerint:"Üdvösebb
adni,mint venni ".Magyarázatát abban leli,hogy aki adományt fogad el, 
az hálára köteles,az adományozónak ellenben jutalomra van igénye.

Aki irgalmasság cselekedetében 
részesül.az legelőször is Isten iránt,azután pedig jótevője iránt is 
hálára köteles;Isten akarata az,hogy a nyert jótéteményekért hálásak 
legyünk,Legyünk hálásak,vagyis ismerjük el a jótéteményeket és igye
kezzünk azokat jótevőnknek visszafizetni.

Elsősorban a jo Istent illeti 
hála,mert minden jo adomány Istentől jő.Az emberek csak szolgái és 
eszközei Istenné,azért őket a hála csak másod sorban illeti.

*' Mihelyt Jézus jótéteményt nyert
mennyei Atyjától,azonnal az ég felé tekintett és igy szolt:"Atyám 
dicsőitlek téged,.."vagy "Atyám hálát adok neked..."így tett Lázár 
f el tárna sz tásakoi?.

Az asztaltól sem távozott soha
előbh,mig Atyjának hálát nem adott,gondöljünk az utolso vacsorára, 
vagy pedig az emmauszi esetre.

Hasonlóan jártak el a szentek is. 
Az Ószövetségben Dávid igy kiált föl:"Mit adjak vissza az Urnák mind
az okért, amit nekem adott?"

A megvakult Tóbiás,meggyógyulása
után első szavai ezek:Áldalak téged Uram,Izrael Iátene,mert te fenyi- 
tettél és te gyógyítottál meg," Noé első tette,amint kiszállott a 
bárkából,hogy hála áldozatot mutasson be Istennek,
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Amikor Kolumbusz az amerikai szárazföldet megpillantotta, dicsőítette 
•Istent és hálából Guanahani szigetét,amelyre először lépett St,Salvadoí 
nak (megváltónak)nevezte el és itt keresztet is állított fel.(l492)

I.Ferenc császár a lipcsei szerencsés üt
közetről értesülve,embereinek szemeláttára azonnal térdre borult és 
hálát adott Istennek(l813).

Szokják meg e szavalat,ha jótéteményt
kaptunk:Hála Istennek.

Istenen kivül az emberi .jótevőnket is hála illetni 
Dávid,aki igen sok jót nyert Jonatástol,ennek halála után jótevőjének 
sánta fiát magához vette,vigasztalta őt és sok jót tett vele és Saul ralfi 
den szántóföldjét visszaadta neki. ' |

Dávidnak a hálátla fia elleni hadjáratban elfő- 1 
gyott minden élelmiszere,akkor egy 80 éves aggastyán segitette ki.Dá- fj 
vid azért magához hívta Jeruzsálembe és utolso napjaira minden jót meg 1 
akart neki adni.Amikor az magas kora miatt azt nem fogadta el,a fiát 1 
vette magához Dávid és minden jóval elhalmozta hálából.Halála előtt 
még fiát Salamont is figyelmeztette,hogy a fiúról ne feledkezzék el.

Tóbiás,utitársának Rafael arkangyalnak,hálából 
a magával hozott pénz felét akarta adni.

Még az oktalan állat is hálás néha.Romában egy 
bizonyos Androklus nevű megszökött rabszolgát az amphiteátrumban az 
oroszlánok elé dobták,az oroszlán azonban,mint egy macska,csak hízel

kedett a rabszolgának.A nép csodálkozott,a csodálkozás csak növekedett, 
amikor hallották,hogy a rabszolga három évig élt Afrika egyik barlang
jában, ahol ennek az oroszlánnak a gennyes lábát meggyógyította.
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Isten kivanja,hogy'a nyert jótéteményekért hálásak legyünk,Jézus na
gyon rossz; néven.vette azt,amikor a tíz meggyógyult bélpoklos közül 
a hála csak egyet hozott vissza megköszönni a gyógyulást.

Isten a profétákon keresztül pa
naszkodik az emberek'hálátlansága miatti"Megismeri az ökör a gazdáját, 
és a szamár ura jászolát,Izrael pedig nem ismer és az én.népem nem ért

f
engem,Szent Pál'gyakran intette a keresztényeket hálára,

A hálátlanság elzárja aZ isteni 
kegyelem forrását,mondja szt,Ágoston.Aki a jóért rosszal fizit,a go
nosz nem távozik annak házábolfPéld.K.) A háládatos lelket Isten ba
rátjává teszi,a háiádablant áz ördög veszi birtokába,(Rom.szt.kelemen.)

A hálátlanság a nyertességnek és
romlottságnak a jele,Aki embertásai iránt hálátlan ,méginkább hálátlan 
Isten iránt,Aki ugyanis nem. szereti testvérét,akit lát,hogyan szeret
heti Istent,akit nem lát.A háládatlan emberek tehát istentelenek is.
* * * * * * *  v * * * * * * * * * *  * *  *  X * r* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * X  x x * * * *

Tragikusan megdöbbentő a kommunis
ta ideológia hatása ifjuságunk lelkuletére,

Kollégiumunkban na.gyon sok fiú 
kapott háto.ritást,munkát,munkanélkülisége alatt segitséget,élelmet, 
pénzt,lakást,otthont....tanonckodása alatt kedvezményt,tanulása 
alatt teljes ellátást,egy kis százalék vigasztaloan hálás és jellemben 
növekvő és törekvő,

jo nagy százalék azonban szivet el szomorú toan há
látlan ,felelőtlenül adoságokba merül és egész természetesen elvárja, 
hogy a magyar közösség gondoskodjék adóságairól.Valamennyiünk köteles
sége, hogy segítsük őket,nehogy szégyent hozzanak a magyar névre.
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Tóth TihamérsA jellemes ifjú. ^

Rendes körülmények között,a viíághábc 
élőét.a diákoknak még nem veit sok közük a pártihoz.Szüleik keresték a: 
szüleik adták ki ; értük,nekik legfeljebb,ha néhány korona jutott zsobp 
re,amellyel aztán gazdálkodhattak belátásuk szerint.

Ma azonban rendkívüli időket élünk*A 
-őrülete,hajhászása,már sok diáklelket is rabul ejtett.Fiatal diákok s 
Iáinak,s csak .nemrégiben lett-öngyilkossá egy pesti nyolcadikos gimnaz 
áld. nem birta kifizetni tőzsdei 'Veszteségeit.

" Szeretném,ha helyes nézeteid lennénel 
pénz értékéről.Pénz nélkül nem lehet megélni,az biztos?de viszont csí 
pénzért élni nem emberi élet,az is biztos*Pénzhajhászás nem lehet enb 
élet méltó célja,mert hiszen a pénz csak eszköz az élet magasabb javai 
megszerzéséhez .És -ha -sajnos -ma is sokan hajtanaid térdet az arany] 
ju előtt,minta bálványoz0 zsidók a pusztában, és ha ma is sok társasági 
igy becsülik az embert:"nézd ennek autója és 1000 hold földje van,"kéj 
fiam,te előtted mégis csak - ez számítson többet:nHÉZD,BZ-. TETŐTŐL TALPIG 
BECSÜLETES EMBER." '

Egy dúsgazdag ember igj* nyilatkozott' 
halálos ágyán"Negyven évig,mint valami rabszolga,úgy dolgoztam,hogy va, 
mát összegyűjtsem,életem hátralevő részét pedig arra fordítottam,hogy 
gyónómra,mint valami detektív őrködjem,és mit kaptam mindezért? Koszto 
lakást és ruhát. Igaza van szt.Bemátnak:"A vagyont fán
sággal szerezzük,gonddal őrizzük és fájdalommal veszítjük el."

Hát nem szabad gyűjteni vagyont tisztességes módón sem?
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Hogyne volna szabad! Hanem,akinek nagy vagyon van a
kézében,annyi jót tehet szenvedő embertársaival,hogy nem lehet őt a 
bűntől fölmenteni,ha azt a jót megtenni elmulasztotta.

Sgy gazdag ember^aki a legnagyobb
szegénységből küzdötte fel magát,megkérdezték,hogyan jutott annyi va- 
gyonhoz.A gazdag igy válasz olt:” Atyám jól a fejembe verte, hogy ne 
játszani előbb,mig munkámat el nem végeztem,s ne adjam ki a pénzt,míg 
meg nem kereste^.

Mindig kevesebbet költs,mint amennyi a jövedelmed.
Sok ember nem azért elégedetlen,mert nincs jövedelme,hanem mert igé
nyeit nem tudja lefokozni.Seott Malter:"Több leltet végzett ki a 
tompa pénz,mint ahánir testet az éles kard."És viszont közepes jöve
delmű emberek tudnak tisztességesen,gond nélkül megélni,ha ismerik a 
takarékosság művészetét.

Sok fiú van,aki nem tud bármi a pénzzel.Ha 
cukor kirakat,fényképészeti vagy sport üzlet,bélyegkei’eskedés vagy 
mozi előtt megy el (már ki-ki a hajlama szerint)s pénz van a zse
bében, nem bír magával.

Az ilyennek hiába, lesznek felnőtt korában 
milliós jövedelmei;soha elégedett nem lesz és soha pénze nem lesz, 
mert minden vagyon úgy elolvad kezében,mint a napsütésre a ho«

Nem kell ahhoz kommunistának lenni,nem kell 
tagadnunk a magántulajdon jogosságát és mégis beláthatjuk,hogy a mai 
óriási magánvagyonokat senki sem gyűjtötte egyedül,tömérdek munkái? 
öntözte azt verítékével,tehát a vagyont a köz és az emberiség javá
ra is kell fordítani,Igyekezz táplálni magadban a keresztény szociá

lis gondollcodásmodot .........   . .., — tx-xxxxxr-'x



föltámadását és dicsőséges életét és azért képe az egyesülés utjának. 
Ez az élet már inkább égi,mint földi.

Jézus nyilvános működése 
idején mindig az emberek között élé,köztük dolgozott,apostolkodott; 
föltámadása után elvonul a nagyvilágból,apostolainak is csak ritkán 
jelenik meg,megadja nekik végső utasításait és azután fölmegy a mennyek
be :"megjelenik nekik és beszélvén az Isten országáról".

A menybemenetel újabb vál
tozást jelent:Jézus mostantol mát az égben él,az Atyának jobbján,ahol 
szüntelenül könyörög érettünk.

Apostoli működése csak
hatásosabb lesz,mert elküldi nekünk a Szentlelket,aki az Apostolokat 
átalakítja és millió és millió embert szentel meg.

•X-X-X-*  X X-*-X- K* -X- X"t t* X X  X X"X X X X X-H X- X X"X -X -X ■X-f r X-X-* * -* X -tt'K-X X X X  X-X -X-jB B B H O X -tttt*  X -X-X-X -X-X *  X X X X X X-H-H

Kérjük azokat,akik önkéntes segitő munkát tudnak vállalni 

a húsvéti nagy búcsún, jelent ség ezt be 50-33-83 telefonszámon. 

Felhivjuk az áldozatos lelkek figyelmét arra, 

hogy gyerekjátékbazárunk sátorkészlete nagyon hiányos, 

akinek módja van rá,kérjük segtisen egy-két használható

darabbal, Isten fizesse meg,
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í ELTÉRÉSÉVEL nem csupán ma
is :visszatartjük őt nagyobb 

szeret©tlenségtől s könnyebben vezethetjük igazságtalanságának beis
merésére* .

.Semmit sem veszitünk a bosszan
tások békés eltűrésével.irtatlanságunk előbb-utobb napfényre jut s 
akkor türelmünkért jutalmat nyerünk.

Hagy érdem,mondja Szt,Teréz,nem
mentegetni magunkat,midőn szemrehányást kapunk*Sajnos azonban,sok 
ember a sündisznohoz hasonlit,mely érintésre azonnal összehuzodikj 
azok is a legcsekélyebb megrovásra azonnal mindenféle kifogással és 
mentegetőzéssel állnak elő.

(̂7 <í<friyL4A4  BEKÉ:

gunldaak használunk,hanem embertársunknak

• Védekeznünk kell azonban az igaz
ságtalanság ellen,ha annak elviselése, inkább káros,mint hasznos volna*

jük ki,ha nem állunk bosszút rajtűk,sőt inkább barátságosan bánunk ve
lük s a lehetőség szerint jótéteményben is részesitjük őket*

Egyiptomi József nem állt bosszút testvérein,hanem meg
ölelte, megcsókolta és ajándékokkal halmozta el ólcet*

Ha sértegetőihknek szívesen meg- 
bocsájtunk,alckof Istentől is bocsánatét nyerünk bűneinkért.

iki másnak szívesen megboesájt,
megnyeri Isten irgalmát*
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A képek tisztelete olyan régi,mint a kereszténység.
Már a katakombákban is voltak képei:Krisztus Urunknak,az Isten Anyjának 
gyermekével,Lázár feltámasztása,Dániel az orosztlánok barlangjában,a hifi 
roin ifjú a tüzes kemencében stb...

A kereszténység elterjedésével a képek tisztelete gy| 
rapodott.A szentképeket,szobrokat és kereszteket, már nem csupán a temj 
lomókban helyezték el,hanem- a köztereken és a nyilvános utakon is.

Megtörtént ugyan,hogy a nyolcadik században a görög 
császárok a képek tiszteletét eltiltották,a szentképeket elégették és 
szétszaggatták,a festményeket a templomban bemázolták,a képek tiszteié
it pedig üldözték.Ez az u.n. képrombolás.

A niceai zsinat azonban 787-ben kijelentette,hogy a 
képek tisztelete helyes,csupán a képimádás tilos,

A képek tisztelete teljesen megfelel az emberi ter
mészet igényeinekjUgyanis szüléink,barátaink,uralkodóink képeit tisztolfj 
ben szoktuk tartani.

A szentképek azok,melyek Krisztus Urunkat,a szenteket, 
vagy a vallási igazságok valamelyikét állitják elénk.

Azon szentképeket,melyek előtt,vagy amelyekkel csodák 
tört ént ek, kegyképeknek nevezzük.

' átoknak a Háziasszonyoknak,akik már felaján
lót ták hozzájárulásiakat a süteményes sátorhoz és azokat,áld. még nem 
tették meg, kérjük, hogy hozz áj árul ásukkal segítsenek hozzá a búcsú 

sikeréhez.-(50-33-83).



március 19-én, vasárnap délután. l/2 4 órai kezdettel 

a hawthomi MANREZÁBAN TARTJUK, /E45 Burwood Rd.Hawthom, / 

Erre minden na gyárt szeretettel várunk.Re engedj ük, hogy itt a

távolban* nemzeti ünnepeink méltó megünneplé

se, az érdeklődés hiánya miatt kihaljon.

AKAR KERESNI EXTRA PÉNZT?___ Természetes____

Azonnal hiv.ia föl VAJDA ISTVÁIGÉT/Mr.¥oods Office/
T;67-75-01 , iroda utánsXL 20-15 , 17,Gilarth str.Highett.Vic.

MI EZ? TELEK A TENGERPARTON,HEGYEKBEN,VAGY A VÁROS KERÜLETEIBEN, 
INGYEN miSSZÜK, INGOT EBED.....

Nem jár semilyen kötelezettségg el,ne mulassza el azt az alkalmat... 
Telefonáljon,vagy érdeklődjön levélben Vajda Istvánnénál....

Egyházköz ségi nyugt áz ások:

Molnár .V, 5/— /— Stoll K. 2/10/—

Miss Csihi. K. 2/10/— Árkoshy F,
Mrs.Bauer M. 3/— /— Bolza G. 1/ - / -
Horváth E. 1 / - / -

Kollégiumra;
Miss Csihi K, 2/10/—

Isten fizesse meg.



16. R@gpmm Marianum 1961,március

NESZ BÉLA
cra és ékszer üzlete

Ycrk-Househan.294 Little 
Collins str.II.em,a lifttel 
szemben.
T.:MF 68-14* este:UL 16-52.

Mindenféle óra és ékszer javítást 
vállal.9-14-18 karátos jeggyürük.
Szombaton is nyitva.

* * * * * * * * # * * * * * ^ * * ^ * * ^ 4« t * * * * * * * - H e H f * * * * * * * - ) B H e - * * * * * * * ' j H H f r - * e K - * * * * * * * * * # < M |

Szakszerű hajápolását Női kosztümöket,kabátokat,férfi
végeztesse: Öltönyt csináltasson

ROHAN ISTVÁN
Budapestről ismert 

szabómester itt is készít Önnek 
elegáns Öltönyt,télikabátot, 
jutányos áron,

a legújabb divat szerint,

T:FY 78-04
44 Waratah Ave. Tullamarine,

FABXM MIHÁLY 
női fodrásznál,

ö61,Chapel str, South Tarra,

' ' i s B J J Q

Nagy gyakorlattal rendelkező 
angol-francia szabászvarronő

TAKÁCS KAROLIN
Saját szalonja volt a Belváros
ban a Galamb utcában.

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

FABIM JÁNOS 
szabómesternél.

599? High str,Prahran

T:LA 51-64

BOGNÁR INGRAMS Co. 
órás és ékszerész
Óra,ékszer és ezüstáru nagy 

választékban.
55,Swansón str,City,

T:65-74—95 este:FX 46-66

A SWITZERLAND GENERAL ES AZ 
AUSTRALIAN METROPOLITAN LIFE 

INSURANCE  ̂ ' 
kénviselőie:Mrs«T,VADÁSZ
9,Southey str.Elwood.

T:91-14-68.

Babakelengyét,gyermek és női-
olcson varrMzEKAS JÁNQSNÉ 
18 St.James Rd. Armadale.

Napközben is otthon található.
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Aj. u legfőbb kötelességünk Isten iránt?
Hogy Istent mindennél jobban szeressük. 

isitor szerettük Istent mindennél lobban?
Ha Őt tartjuk legfőbb kincsünknek, és senki és semmi 
kedvéért meg nem bántjuk. 

m i ±  kell Istent mindennél lobban szeretnünk?
Mert Isten végtelenül jo,és nagyon szeret minket. 

Hívd matattuk meg.hogy szeretjük Istent?
Hogy sokat gondolunk rá,érte teszünk mindent, és 
másoltat is hozzá vezetünk* 

ftlért szeretjük a balban is az Istent?
Mert a bajban sem hagy el,és azt javunkra fordítja. 

ttû yan indíthatjuk fel szeretettjüket Isten iránt?
Istenem mindennél jobban szeretlek,mert végtele
nül jo vagy és nagyon szeretsz.

Ml a .jutalma annak.aki Istent mindennél .jobban szereti?
Egyre jobban Istené lesz,és igy biztosítja 
mennyei boldogságát.

Ki vétkezik Isten szeretete ellen?
Aki Istennel nem törődik,aki parancsát nem tartja 
meg,vagy zúgolódik' ellene.

I\L vétkezik a legsúlyosabban Isten szeretete ellen?
Aki káromkodik,vagy gyűlöli teremtő Istenét.

Kiről mondjuk.hogy káromkodik?
Aki Istent vagy a szentéket gyalázza.

Rövid fohászokkal gondoljunk minél gyakrabban Istenre.! sze
retet jelképe a szív.Jézus Szive az ő végtelen szeretetét jelenti.
Azért,akik őt szeretik,tisztelik és imádják Szivét is.Jézus Szivének 
tisztelői minden hónap első péntekét különösen is neki szentelik.
éntáldozáshoz járulnak,és Jézus Szive tiszteletére ájtatosságot tar

tanak.
latenem,hiszek tebenned,mert örökké igazmondó vagy!
1 atenem, remélek tebenned,mert végtelenül hu és irgalmas vagy.
Istenem,minden fölött szeretlek téged,mert végtelenül jo és szeretetre
méltó vagy! ************



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

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