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RÓBERT KIRÁLY .. HIMNUSZA

A SZENTIÍLSRHSZ.
Babits Mihály fordítása,

Jöjj Szent lélek-isten,jöjj 
s áraszd ki a mennyekből 
fényességed sugarát I 
Jöjj,ki árvák atyja vagy, 
jöjj,ki szivek lángja vagy, 
ajándékos jobarát!

Jöjj áldott vigasztalás, 
drága vendég,lelkitárs, 
legélesebb enyhülése 
fáradságra nyugalom, 
hőség ellen oltalom, 
zokogásban könnyülesl

Jöjj és töltsd be híveid 
legtitkosabb sziveit, 
boldogito égi tűz!
Semmi,semmi nélküled 
az emberben nem lehet, 
semmi tiszta,semmi szűz.

Mosd,amit a szenny belep, 
öntözd,ami eleped, 
seb fájását csillapítsd; 
ami dermedt,élesztgesd, 
ami fagyos,melengesd, 
ami hibás,igazítsd!

Benned minden bizalom! 
Osszad,osszad pazaron 
hét szent ajándékodat; 
adj érdemre jobbulást, 
iidvösséges kimúlást;
s örök vigasságot adj! 

*********
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...kedves hiveinknek azt a sok áldozatot,mellyel nagysikerű húsvéti 
búcsúnkat előkészítették;

....a hölgyeknek a-gyönyörű magyar kézimunkákat,..az Ízléses virágon 
boltot,..a finom süteményeket;

....a lányoknak a babákat,fakanalakat,a kedves és figyelmes kiszol
gálást ;

....a' fiuknak sátrak felállítását, a l a  c i k o n y h á t é s a  szó- 
rakozá.sck,versenyek megszervezését;- ^

.... a melboumei magyarságnak,hegy több,mint kétezren -fordultak mag| 
a plébánián a-Husvét napján; $

....a lepényevőknek,hogy megették a lepényt; ^

....a zsákbafutóknak,.hogy zsákban futottak; 1

....a dühöngőknek,hogy frekventálták a dühöngő bódét; 1

.,. .-a napernyőknek,hogy árnyékot adtak,a kávézóknak,hogy kávéztak; | 

....a fiatalságnak,hogy táncolt; j

..♦.az Öregeknek,hogy jól érezték magukat;

....a geelongiaknak a perecet;

....a Sydneyből jöttéknek,hogy Melboumeben jártak;

....mindenkinek,aki a nap sikeréhez hozzájárult;

... .mindenkinek,hogy magyar módón,békességben és szeretetben ünnepül!.,
Elsősorban pedig a jo Istennek,hogy gyönyörű időt adott,s hogy 

megengedte,hogy a magyar összefogásnak ilyen ragyogó példáján lellcomn 
jen szivünk a melbournei magyar emigráció tizenharmadik esztendejóbun

A Regnum Vezetősége.
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A Szűz Mária tisztelet alapja Mikpia istenanyai .1

/

méltósága és ./mm következményei.Valóban,mi-gyarló ̂ emberek nem tisztel- 
a megtestesült Ige anyjának tisztel,akit ahetjük eléggé az _ _

mennyei Atya\mint legkedvesebb /leányát" túláradó pzje^etettel szemlél,és 
akit a Szentlélek legszentebb templomává válasz tte'“ .

/ / V -  © V'  iAz Atya a/ le gnagyobbx, tiszteié ttel kezeli, amikor an
gyalt küld Éozzáj követtil, akinek hcdolattaá>\ke 1] á^kö^oríigenje,mint ma* 
laszttal telje stfamkör beleegyezését kér£;'á megtestesülés tervébe; 
amikor maga mellé' launkatársnak^f ogadiphá me g teste stílé s véghezvitelére,

A Fiú tiszteli''es"^ereti7mint édesanyját,és engedel
meskedik neki.

A Szentlélek leikébe szá]

r
szentéllyé avatja,Ha te

hát Máriát 'tiszteljük,a három isteni személyhez csatlakozunk és tisz-
1 llteljük azt,akit ok tisztelnek. j; j

Nem szabad Máriát Istenid el jagyenl Övé tenni, nem szabad 
őt a kegyelem forrásának tenni,He aijiig csak]|,eremptményt látunk benne, 
aki minden-hatalmát Istenbo^nyerpj-r nem kell! attól félnünk, hogy túlzás
ba megyünk Mária tiszteletébeh^x/ ' > /

Ennek a tisztei
lyel a szenteknek és az angyalokra

nagyobbnak kell lenni annál,amely- 
adoz/imqmert Mária,mint Isten anyja,

az o méltóságával,mint közbenjárónk,i^yo/megszentelő szerepével,mint 
maiaszttal teljes, szentségévék felülmi/l minden, más teremtményt.7

Magyarország patrondjí
1 könyörögj érettünk.
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£̂1' &?ty4Ífózj/'\€i-écy<£?,
........ Az éjszaka álmomban otthon Jártam a Daru utcában.A hazunkat
éppen olyannak találtam,amilyen negyven esztendővel azelőtt voihJ;,még 
a kisajtaja is tárva-nyitva,ahogy szokott.Beteszem az ajtót,hogy a 
Szana kutya ki ne szokjon.

Be megálljunk csak a Szana már ki is sző - 
lcött.Hiszen éppen azért mentem el hazulról,hogy a Szanát visszahív - 
Jam.Egész a kálváriáig kergettem,ott visszanézett és csak akkor vettél 
észre,hogy ez nem is szana kutya,hanem az édesapám perzsiasapkája,de 
úgy kell neki mondani,hogy Stel,No ezen majd nevet édesanyám,hogy a 
sapkát Stelnek hívják.Be édesanyámat sem tál: Horn sehol.Hova mehetett 
ilyen korán?Hiszen még csak félhat,a templomajto sincs kinyitva.A szeli 
üvege is itt van az eperfán,az egyik ablaka ki van esve,erről ismerek 
A másik ablakán meg egy piros csöpp van szivformában.NQ ez meggylé. 
Megnyalom,hát sós és keserű.Vércsöpp.Ahogy az égfelé fordítva nézem, 
mintha rózsaszín abrosszal volna betakarva az egész ég.Leülök a küszÖ 
re,hogy soká nézhessem,mert nagyon szeretem a rózsaszínű eget.

Ahogy ott ülök, azt mondja a bőmadrágos siket Braskoczv kapit,
-Ne. ülj a lábamra,te kis gyerek.
-Ráülök én,ha meg nem mondja,hogy hol van az édesanyám.
-Megmpdom én fiam.Pönt van az égben.
-Be énnekem el kell hozzá menni búcsúzni.
-Hát eredj el hozzá.
-Be hegy kell oda menni?
-Hát a hajnal hasadékán.

Mire kimondta,már fönt is Jártam a menyországban.....
Egy Juhász forma öreg ember Jött velem szembe....

-Ugyan,bátyám-uram,nem tudja,hogy hcl lakik itt Móra Mártonná?
—A kenyérsütögető asszony? •
-Az.Móra Mártonná.Juhász Anna.
-Hát hogyne tudnám,nagy rangban van az itt.Ő a menyország kenyérsütÜ 

getőJe.A Jo Istennek is Ő süti a-kenyeret.Itt a Juhász megemelte a kalap* 
ját. -Hogy tudnék én odajutni? - Shol Jön a Bárány levélhordo,az 
odavezet .Kérdeztem tőle, szokott-e sok levelet hozni Móra Kártcnékhoz.

-Az egész utca együtt véve nem kap annyit,mint ők.
Édesanyám kint állt a kapuban, szép hamuszin ruhában,fekete selyem

kendő a fején;ha a keze lisztes nem volna,azt hinné az ember,templomba 
készül. -Hozza,hozza! integetett Bárány bácsinak.-Van-e köztük a Peri 
fiamtul?Mert mindig az volt szegénykém a legrosszabb levélíró.

m i
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Odalépek eléje,megcsókolom a kezét,rám néz szomorúan. I
-?De soká jöttél,édes fiam,de soká jöttél,pedig hogy vártalak*Majd |

megszakadt a szivem és el akartam neki magyarázni,mért nem jöhettem eléhb Ji
De már akkorára haragosan elkapta a kezét. -Persze megint ellabdáztaá
az időt a Bárta-gverekekkel!...... ,, , ,, , , ['elmosolyodtam rajta,hogy édesanyám azt gon- r
dolja,én még most is labdázni szoktam a kocsiuton.De hát minek mondjam [
meg neki,hogy én már Öreg ember vagyok?IIiszen úgyis mindegy az,akármi- l
vei labdázza el az ember az életét és csak kocsiút az mindig.Különben j|,
már az ő hangja is mosolyba élesedett, -iát a párt elhoztad-e? ['
-helyik párt? -Amelyik a kamrában volt a szaka j tóban. Tudod a többinek ;
jo az élesztős kenyér is,de már a jő Istennek mégis szerettem volna \
egyszer párral sütni..... I

-Aztán meg van-e elégedve a jo Istenke édesanyámmal? -Hiszen,ha meg j
nem volna,édes fiam,akkor nem bizta volna rám ezt a temérdek népet.... j:

-Aztán meddig kell édesanyámnak a lelkeket étetni?
-Addig gyermekem,még be nem kerülök a jo Isten galambdúcába,mert ott j 

aztán már ő eteti a lelkeket a maga tenyeréből.Tizszáz millióm sok j
esztendő is beletelhet még abba,még a jo Isten arra méltónak talál.
Hát a kezedben mit tartasz,te?

Egy darab édesfagyökér volt a kezemben,de csak most vettem 
észre.Szégyenlősen hátradugtam a kezemet.

-Hát mért nem mondod,hogy éhes vagy lelkem?Hiszen ki van. itt 
adva te perciod is,várj csak.... . -Ne rijjál kis fiam,-jött ki hoz
zám édesanyám és beletakargatott a kötőjébe.-Gyere inkább edd meg a 
zsemle-cipocskádat.

Beleharaptam a zsemlecipocskámba,de az első falat kifordult 
a számból.Keserű is volt,savanyú is volt. -Édesanyám micsoda lisztből 
sütötte ezt? - A te porciódból,édes fiam,itt a zsacskod a szuszékban, 
még csak ez a cipó hija van. -Korpa ez nem liszt édesanyáin.

-Kinek milyen őrölt az élet malma,kis fiam.Látod,ugye mindig 
mondtam,hogy ne tegyél olyan, szofogadatlan? Neki is hullott a könnye, 
nekem is. -Édesanyám,én ezen éhenhalok. Bement a házba,kihozott egy 
másik cipocskát,törtem a pilléjéből. -Hz meg keletien.Nem szokott 
édesamynám ezelőtt ilyent sütni. -Az én lisztemből csak ilyent lehet, 
édes fiam.Ezt kell nekem ennem,amíg itt leszek. -De hát miért van ez 
éde-san.yám?Hiszen nem volt magának annyi bűne se,mint a leesett kenyér- 
morzsa. -De volt,fiam.Az,hogy jobban szerettelek benneteket,mint 
kellett volna,Azt mondja a Biro,hogy az is nagy bűn és az Ítélettel nem 
lehet pörbeszállni, -Nem birom,anyám,nem birom lenyelni.
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Került-fordult egyet,hozta harmadik zsemlye-cipót. -Ez az apád 
porciójából valc,gyermekem.Kevesen kapnak ilyent a menyországban.

-Ez joizü - haraptam bele a pirospupu cipóba. -Ennek gyermekkorom 
ize van.Csakhogy én már gyermekkoromban is gyengegyomruvoltam,akkor 30 
bírtam a barna kenyeret.Én elmegyek innen,édesanyám.

-Hová mennél,kis fiam? - szoritott ijedten a szivére. -Vissza le 
a földre a hajnal hásadékán. -Jaj - tette számra kezét, - te nem tu
dod,mit beszélsz!A földre csak a jo Isten galambdusábol szállhatnak le 
a lelkek,de akinek emberteste van,azt meg fogják az ég árkában a három 
lappantok,becsukják a Vérrelversengő-csillagban és ott kell neki héhŐn 
állni a világ végezetéig.

-Kik azok a három lappantok,édesanyám? - Azt nem lehet megmondani, 
- Hát az a héhő micsoda?

- Az a vasszögekkel kivert deszka,amin a kendert gerebenezik.
- Mi lesz hát akkor itten énvelem? - rázta a zokogás az egész tea* 

temet. -Nézze,anyám,hogy elvékonyodtak már az ujjaim!
Hagyott sóhajtott,aztán letett az öléből,bement a házba,kihozott 

egy hófehér kis cipót,Meresztett vetett rá és falatokra tördosve rakta 4 
számba.

- Ez való az én kis fiamnak,ugye,ez való?
Könnyű tésztája volt,mint a hab és az ize,mint a friss húsvéti kai 

csé.Eöl is szedegettem belőle az utolso morzsát is és akkor azt mondta 
édesanyám:

-Az örökkévalóság kenyeréből adtam neked enni,kis fiam,de most 
már engem nem látsz többet a világ végezetéig,az én helyem most már a 
Vérrelversengő-csillagban lesz.

Csikorog a kilincs,odanézek:két angyal térdepel az ajtóban, 
jön be a jo Isten szentjozsefsárga palástban,szakasztott olyan,mint az
cl arcn.  ̂ _ ^S3Z0ny a dicsőt -mondja szelíden.

Térdreomlik előtte édesanyám,odaád neki egy kis karbunkulus-kulcsot 
és meghajtja a fejét,mint a.bárány.

- Kinyitja az aranysaekrényt a jo Isten,kiterjeszti .a két szár
nyát és azt mondja a két testörző.angyalának:

-Zárjátok be ezt az asszonyt ebbe a szekrénybe,amelyikből a ke* 
nyeremet kilopta.

Engem se vesz,se tesz a jo Isten,mintha nem is látna,megfordul, 
menne kifelé az ajtón,elejbe borulok: . .

-Uram-teremtőm,engem állass szöges héhőre,mert én ettem meg a ke
nyeredet.
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-Várd ki a sorodat,fiam, - nézett rám komolyan a jo Isten.
-Be...az anyáin....az édes.... a kenyérsütögető......-mutattam

hebegve a szekrényre,amelynek ajtaja nagy csattanással záródott be 
édesanyám mögött,

- 0, te boho! - mosolyodott el a jo Isten és felemelte a mutató
ujját a szekrény felé.

Kipattant az ajtaja és kirebbent belőle egy fehér galamb,csak a 
fején volt fekete selyem toll.

Odaszállt a jo Isten kinyújtott ujj ára,háromszor megcsókolta, 
aztán körülcsattogta a fejemet.

Csakugyan arra ébredtem fel,hogy egy feketefejü fehér galamb 
kocog az ablaküvegen.

Azt beszélik Telonárius Rétéiről,aki a konstantinápolyi csá
szár udvara mellett élt,hogy sohá'aem adott alamizsnát.

Egy koldust mégis rávettek egyszer a társai,hogy próbáljon 
nála szerencsét.M|Jnor Péter kilépett a templomból,ütjába állva oly
sokáig kérlelte ői,mig végül is a szeme közé vetett neki.egy pénz
darabot. ff \ V

Éjjel tóixWlmot látott Rá tér, melyben Isten itélőszéke elé 
vezették.Fiikor a^J^rdögök a mé'rle<tte tették minden rossz cselekedetét, 
az egyetlen pénzdarab,mely a másil^&^rpenyőt nyomta,fölemelte ezeket.

Mikor fölébredt,minden jószágaiba szegényeiméin adta .A rajta 
levő ruháját is odaadta egy meztelennek.

Később azonban látta,amint a zsibárus^sígyanezen ruhát eladás
ra kínálja.Ezen aztán felbosszankodott.im éjjel]egy hang szolt hozzá 
mondván:nNé veszkődj azon,hogy mit tesznek adpmfínyoddal az emberek, 
csak adakozz jóhiszeműen. "Fiikor már mindenét/ e^í’tösztogatta,megpa
rancsolta szolgáinak,hogy őt magát is adják l^.,g é rajta nyerik vált- 
ságot juttasák a szegényeknek*
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3)r.László István az uj eisenstadti egyházmegye első püspöke»
Az egykori győri és szombathelyi egyházmegyék Ausztriá

hoz csatolt kb.100 plébániájából a Szentszék uj egyházmegyét 
alakitett,amelynek székhelyévé Sisenstadtot (Kismartont) jelölte 
meg.Az u j '(sidercpolisi) egyházmegye első püspökévé a Szentatya az edd 

apostoli adminisztrátort Dr.László István püspököt nevezte ki. Az uj 
püspök jelmondata;Regi saeculorum.Október 31-án volt az uj egyház
megye birtokbavétele.Az ünnepélyes inthronisaticn pedig november 
11-én,Szt.Márton ünnepén folyt le fényes keretek között.

Bisenstadt első püspöke a birtokbavételkor kijelentette,
,hogy az uj egyházmegye a magyarságtól kapta a mélységes Mária és 
védőszentje,szent Márton iránti tiszteletét.Az inthrcnisatic napján 
pedig kiemelte,hogy a két anyaegyházmegye lélekben bizonnyal együtt 
ünnepel.Hangsúlyozta,hogy imáiban mindig együtt fog érezni-odatúli 
magyar testvérei szenvedéseivel és örömeivel.

Hazai helyzet. A katolikus papi békemozgalom 10 éves működésének, ?

ünnepségén elhangzott beszédek,nyilatkozatok akaratlanul is talán 
legjobban jellemzik a lelkek mélyén ülő feszültséget,reménytelensé
get. A nagy ünnepség szept.14-én az Országház kongresszusi termében 
zajlott leílorváth Richard adta a legfőbb nyilatkozatot;"Ki látjuk reá
lisan és őszintén azokat„a nehézségeket is,amiket le kell győznünk.A pap 
ha el is fogadja és meg is van győződve az együttműködés és a békés 
együttélés helyességéről és gyümölcsöző voltáról és az uj rend na
gyobb igazságáról és emberségéről,azért mégis állandóan intellektuá
lis megerősitésre szorul,mert mindig ott van benne a félelem az atheiz-
mustol.és a materialista.,, gondolkodás tói.11

*  * - * * - i f * * * * * * * * * * * * * *
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(J ) t ’
JVÖ'/yi állandó zaklatások következtében a legtöbb pap a
szentbeszédet nem szabadon mondja el,hanem felolvassa szószékről.így 4  
besúgod vádaskodása ellenében Írásban tudja bemutatni beszédének pon
tos szövegét.A gyóntatószékben csak a feloldozást adják meg.A penitun* 
cia megszabásán kivül egyetlen-szót sem mondanak,semmiféle kérdésre na 
felelnek kitűnt ugyanis,hogy a kommunista besúgok attól sem 
riadtak vissza,hogy szentgycnást színlelvén,a kapott ”lelkiismereti 
tanács” alapján jelentették fel a papokat.

J C (/ y i'£ í o - j- d z u A kommunista lapok kénytelenek voj
bevallani,hogy eddig a kommunista nevelés csődpt mondottja lengyel ifjU» 
ság négyötöd része ugyanis még hivő katolikus!

Ez egy varsói közvéleménykutató
központ kérdőíveire érkezett válaszokból tunt ki.A 3000 megkérdezett fitt m  
ember közül (l5-24 év közötti korban) 78 fo katolikusnak vallotta magát. 
Csupán 4 % volt "ateista”,a maradék 18 ^-nakvagy nem volt bátorsága a f«W 

let megadásához,vagy nem volt határozott állásfoglalása.A válaszokat őailfi 
téknek lehet venni,mert nem kellett őket aláírni.

f& ú t c u ) : .’A város 3>0 katolikus temploma közül már 26-pt 
zártak le d, kommünikék. Tiz évvel ezelőtt Kina fővárosa még 20.000-nél

több katolikust számlált.^ a2; egész katolikus élet a lehető legszükobb 

méretekre zsugorodott össze.
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'A "Sovjetszkaya Rosszija"cimü hangadó szovjet lap 
tajtékzó kirohanást rendezett a missziók ellen és a "nemzetközi im- 
perializzmus ötödik hadoszlopánka" jelentette ki a katolikusmisszio
náriusokat* -A moszkvai rádió meg,az afriaki'hallgatóságnak szánt 
külön előadásaiban ismételgeti:"Ismeretes,hogy a katolikus Egyház 
helyesli a rabszolgatartsát és az afriakaiakat,mint alábbvalo fajt 
kezeli,"

Érthető a szovjet dühe,Csalódott ugyanis abban a várakozásában, 
hogy Afrika önállóságra jutott népei érett gyümölcsként ölébe poty- 
tyarmak.Az afrikai népek józan többsége azonban ezekből a kijelenté
sekből éppen arra követkéztét,hogy nem az Egyház,hanem igenis aszov
jet kezeli őket buta,alábbvalo fajként«Az afriakaiak ugyanis a saját 
tapasztalatűkből tudják,hogy a legutóbbi 3-400 éven át az Egyház 
volt egyetlen igazi,önzetlen barátjuk,tanitójuk és a rabszolgaság, 
legkimondottabb elitélője.Újabb példa arra,hogy propaganda hazugsá
gok könnyen bumeránggá lesznek.

r a  kormány
zott ki- alapiig fokozatos kiküszöbölésére.

"ötéves tervet" dolgo-

Á terv szerint 1966-ban minden
közigazgatási kerületnek és nagyobb városnak Qsak egy-egy,mégpedig 
a kormánnyal összemüködöő papja lesz,A többi paptol megvonják a "mű

ködési engedélyt ps legalább 1500 pap számára tették

lehetetlenné a lelkipásztori munkát.
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> Az óriási paphiány pótlására Essak-^merika egvháí* 
meg^réiből mennek át önként vállalkozó papok a plébániák ellátására,Ez<t|<f| 
a papokra néha emberfeletti feladat vár.így pl.Puno-ban nemrég,négy 
pap nélkül maradt plébániát olvasztottak bele abba a plébániába,amelyef 
öt USA-beli pap lát el.A hivek száma 120.000.Tehát egy papra 24.000 
hivő ellátása esik.

'A királynő maga hozta nyilvánosságra a kormánynak azt | 
döntését,hogy az állam ezentúl minden uj templom építéséhez a költségöli 
huszonöt százalékának fedezésével .járul hozzá.

az a vélemény kezdett elharapodzni,hogy 
a női szerzetesi hivatások száma nagyon megcsappant.A Szentszék egy 
szerve hivatalosan kivizsgálta a kérdést,és ellenkező megállapitásra
jutott.1881-ben a nővérek száma az összlakossághoz viszonyítva 0.01fo 
tett ki (minden tízezer lakosra egy apáca),ma viszont 0 .03 százalékot 
ér el(vagyis minden háromezer lakosra esik egy hivatás).

Az ossz számot tekintve ma ötször több 
nővér él Olaszországban,mint 80 évvel ezelőtt.(152.312,szemben 28.172 
nővérrel 1881-ben.

CL ' ^él~*Korea katolikusainak a száma a legutóbbi nyolc óv 
alatt 166.000-ről 452.000-re szökött fel,A múlt évben 35.000 volt a meg
tér ők száma.Legörvendetesebb tünet a papi hivatások gyarapodása.A most 
tanulmányait végző 700 kispap,néhány éven belül,több mint kétszeresére 
emeli a jelenleg működő papok számát.
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áttérőinek a száma állandóan emelkedik. 
Az 1959.évben összesen 146,212 másvallásu tért a katolikus Egyházba. 
Mivel az ilyen meggyőzodéses áttérők rendszerint példásan öntudatos 
katolikussá lesznek,az Egyház számára nagy értéket jelentenek.
Érdemes a föntebb! számmal Összevetnünk az:1929.év áttérőinek a számát; 
36.376. ...

~~ L/'t/' /7t&  éjf ~~
1960-ban 12 ujszentelt pappal g^rarapodott.Az összes néger- 

származású papok száma ezzel 106-ra emelkedett.Közüliül: ,31 egyház
megyei pap,a többi különféle szerzetesrendek tagja.Hozzáértők véle
ménye szerint az USA-beli négerek megnyerése az Egyház szamára jófor
mán csak attól függ,hogy lesz-e elegendő számú néger pap.Ameddig a 
négerek csak fehér papokat látnak,nem tudják letenni azt az előítéle
tüket,hogy a katolikus vallás csak fehéreknek szol,fehér papokkal. 
Éppen azért kétszeresen örvendetes az a hir,hogy ez évben 15 néger 
kispapot szentelnek föl.

A papi hivatások számának aggasztóan alacsony voltára 
mi sem jeliánzőbb,mint az a tény,hogy az ország legnagyobb egyházme
gyéjében, Buenos-Áires-ben általában csak egy papot szentelnék évente. 
Két év óta élénk visszhangra találta "hivatásokat elősegítő* mozgalom. 
Ez férfiakat igyekszik megnyerni■ annak a feladatnak,hogy fiatalembe
rek figyelmét ráirányítsák a papi hivatás fönséges voltára.Két-három 
év alatt kb.százezei férfi csatlakozott a mozgalomhoz.
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EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK;

Bánkúty J, 5/— /— V.Palánkay J* 2/lO/—
Horváth E. 114-1— Ádám B.;-- 5 / - / -
Paris L, ■ 15/— ' Simko F. !/-/__

Molnár V. 2 / - / - Holmik V. 25 /--/-- ■
Varga C, 2 / ~ / ~ Balassa J« 2 / - / -
Kovács A, 1 0 / - / - Marton Gy. 5/— /—
■Pfeiffer S. • 1 / - / - Vidra I. 6/— /—
•Lengyel J, ■ 10/— Merkli F. 6 / - / -
•Könyves I, 16/— Csatho Gy. 1 / - / -
FülÖp S. 3 / - / - Siiika Gy. 6 / - / -
Fodor M. 3/-/-- Zágon I, 2 / - / -

Isten fizesse meg.
■X-X-X-X-X-X-jĤ * * * * * ^ * * * * * * * * * * ^

AKAR KERESNI EXTRA PÉNZT? Természetes,.,,
Azonnal hívja fel Vajda I s tvánné t Air»¥ bőd s Office/

T;67-75-01. iroda után: XL 20-15.17 Gilarth' str,Highett,Vic.

Telek a tengerparton,hegyekben,vagy a város kerületeiben,ingyen 
kivisszük,ingyen ebéd,.,.

Nem jár seiriilyen kötelezett seggel, ne mulassaz el az alkalmat... 
Telefonáljon vagy érdeklődjön levélben Vajda Istváménál.

A SZENT LÁSZLÓ BETEGSEGÉLYZQ TITKÁRA:

TsF¥ 84-20 STOLL KAROLY 17 Hannover str, Brunswick

Szívesen ad tájékoztatást a betegsegélyzónkról és életbiztosításról io,
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KERESZTELTEK NÉVSORA;
Kratz János és neje Hernádi Margit fia 

■: . Jóim,Sándor nevet;
Tóth János és neje Nagy Zsuzsanna leánya 

Zsuzsanna,Márta nevet;
Drino'czky Pál és neje Szökőcs Zsuzsanna, fia 

Pál,Béla nevet;
Zágon Lajos és neje Kelepeez Marica fia 

Gyógy,Lajos nevet;
BoÍvári Miklós és neje Kamarás Mária fia 

András Péter nevet;
Szegi Mihály és neje Kiss Katalin leánya 

Éva,Ildikó nevet;
Gere Károly és neje Bogdán Margit leánya 

Susanna,Christina nevet,
Bogdán Imre és neje Patkó Mária fia 

Imre,Ferenc nevet;
Szábo Zoltán és neje Valentin Márta fia 

Zoltán,Ferenc hevet;
Szokol Domonkos és neje Bálázsy Erika leánya 

Martiné,Julianna nevet;
Lovász József és neje Takács Anna leánya 

Ágnes,Mária nevet; •
Gzipo József és neje Csizmadia Mária leánya 

Anna,Éva nevet;
Balogh Béla és neje Varga Erzsébet fia ■

Béla nevet;
Szabó Árpád és neje Pete Irma fia

Richard,Adrián nevet;
Urveczki Lajos és neje Németh Mária fia 

Róbert,Lajós nevet;
Csuk Tibor és neje Magyar Julianna leánya 

Éva,Zsuzsanna nevet;
Simon László és nejeKárpátfalvi-Kurimszky Márta leánya 

Veronika nevet
kapták a szent kérésztségben.
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■NESZ BÉLA ...........
cra és ékszer üzlete 

Y«rk~Houseban,294 Líttle 
Collins str. Il.em.a lifttel 
szemben*
T;MF 68-14 este:UL 1652, 

Mindenféle óra és ékszer javítást 
vállal,9-14— 18 karátos jegygyűrűk. 
Szombaton is nyitva.

HOMÁR ISTVÁN
Budapestről ismert szabómester 
itt is készít önnek elegáns öl
tönyt ,télikabátci, 

jutányos áron, 
a legújabb divat szerint.

T;PI 78-04
44 Waratah Ave. ullamarine.

Szakszerű HAJÁPOLÁSAI1
végeztesse; 

FÁBIÁN MIHÁLY 
női fodrásznál.

NŐI KOSZLMÖKÉT, KABÁTOKAT, FÉRFI 
ÖLTÖNYT csináltasson;

PASIM JÁNOS 
szabómé stérnél.

36l,^hapel str.South Tarra. ■ 599,High str.Prahran.
T;BJ 50-75 T; LA 31-64

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * - Í H H ^ 4H f ^ * * ^ * * * ^ * * - í H f * * -5H f - * Í H e - Í H ( - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  X

Nagy gyakorlattal rendelkező 
angol-francia szabászvarronő

TAKÁCS KAROLIN
saját szalonja volt a Belváros
ban a Galamb utcáb Cl AJ. *
59,Munroe str,West Brunswick, 

55-ös villamossal a 28-as megálló.

BOGNÁR INGRAKS Co.
órás és ékszerész.

Óra,ékszer és ezüstáru nagy 
válasz tékban.

55>Swanston str. City,
T í 6>74-95 este;FX 46-66

A SWITZERLAND GENERAL ÉS AZ
AUSTRALIAN METROPOLITAN" LIFE 

INSURANCE
képvi selőj e :Mrs.T.VÁDASZ 

9.^outhey str.Elwood.

T191-14-68,

BABAKELENGYÉT, GYERMEK ÉS NŐI 
RUHÁT
Olcsón varr;FAZEKAS JANQSNÉ 

18,St.James Rd.Armadale. 

Napközben is otthon található*



KATEKIZMUS

HISZÜNK ISTENBEN. M ó z e s  k é t e l k e d é s e .
A választott nép Egyiptomból kiszabadulva már negyvenedik éve vándorolt 
a pusztában.Mivel kevés volt a viz,zugclofitak Mózes ellen.

Mózes a szent sátorba ment és imádkozott.Az Ur igy szolt hozzá: 
Vedd a vesszőt,gyújtsd össze a népet,és üsd meg a sziklát.Viz fog belőle, 
fakadni.

Mózes össze gyűjtötte a népet a szikla előtt.De kételkedett 
abban,hogy Isten vizet ad a folyton zugolodo népnek,és kétszer is a 
sziklára ütött*Az ütés nyomán azonnal bővizű forrás fakadt.

Isten azonban azt mondta Mózesnek:Mivel nem hittél nekem, 
nem vezetheted a népet a megigért földre.

*******
AZ ANG3CAL HÍRÜL ADJA JÉZUS SZÜLETÉSÉT.

Isten elküldte Gábor foangyalt 
egy szűzhez, akinek Mária volt a ne ve. Az angyal igy köszöntötte Szűz. 
Máriátíúdvözlégy Mária,kegye1emmel teljes.Az Ur van veled.Áldott vagy 
az asszonyok kozott,

Mária a köszöntés hallatára megijedt, 
és a szavak jelentésén gondolkodott,Az angyal azonban folytattasUe 
félj Mária,mert kegyelmet találtál Istennél.Fiad fog születni,és azt 
Jézusnak fogod nevezni.Nagy lesz ő,a Magasságbeli fiánka fogják nevezni 
és örökké uralkodik.

Mária kérdez te:Hogyan történik ez?
Az angyal azt felelte:A Szentlélek ereje által ért lesz gyemeked
Isten fia.Mária erre mondá:Ime az Ur szolgáló leánya,legyen a te szavad
szerint!Ezek utánMária meglátogatta rokonát,Erzsébetet,Ez Istentől 
felvilágositva igy üdvözölte:Áldott vagy az asszonyok között,és áldott 
a te gyermeked.Boldog vagy,mert hittél.Be fog teljesedni,amit Isten
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