
k'Aey/rwm ,,M a/mt/mm
i -  ii ' i i

Egyházközségi Értesítő

MELBOURNE

Price One Shilling.Regtstered *t the G.P.O. Molbcurna fór 
tranimísjjon by Pest as a perlodieal.



Regnum Marianum 11961, lul-aug.

PROHASZKA OTTOKÁR;
' SZENT ■ ISTVÁN ICIRÍLI.

Nemzet és vallás,ez a Rét gondolat,ez a két szent valóság moz
gatja az emberiséget a legkihatobban minden égőv alatt.

Két életnek vágja tastesül meg b emuk; élni kívánunk a földön mi
nél tovább,és mivel nem élhetünk soká személyesen,élni akarunk legalább 
Nemzetünkben;azután élni kívánunk feltétlenül és halhatalanul,s ezt az 
életet az örökkévalóságban keressük5az élet e két vágyából sarjad a nem
zet s a vallás szeretete.

Erőtlen és éretlen az a mozgalom,mely vagy a vallást ignorálja, 
vagy a nemzeti eszmét elhanyagolja.A nemzeti elem nélkül nincs a mozga
lomban test és vér,a vallási elem nélkül nincs szellem és lélek.

Külön egyik sem való tehát az embernek,még kevésbbé a nemzetnek.. 
Nemzeteket lelkesíteni,szenvedélyeiket felkorbácsolni,a tengernyi népet 
megmozgatni csak úgy lehet,akár politikai,akár kulturális legyen a moz
galom,ha belőle a nemzető színeket s a kereszt jelének árnyalatait ki 
nem felejtjük,.....

Magyar kereszténység,ez a te apostoli királyod,szented,hősöd, 
papod ...Szent István,a hitből kinőtt óriásÜgy áll a magyar kultúra 
élén,mint népének szent patriarehája,ki nemcsak koronát,hanem az ekét, 
a fűrészt,a kalapácsot is belevonja szentségének tulvilági fényébe!

így áll előttünk kettős koronával, Magyar országnak s Krisztus 
országának dicskoszorujával,

A magas Tátra,ez a királyi csúcs kiereszti jobbra-balra lejtőit, 
az egyik oldalon le Poszonyig,a másikon egész Orsováig,s e sziklakarokkal 
szorítja földrajzi egységbe a szép Magyarországot,Sziklagerinc képezi
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falát a gyönyörűség kertjenek;négy folyo öntözi ezt is,mint a régi JJM 
radicsomot;földjének veleje lángliszt,vére tüzes kor,elmondhatni rolft 
is,hogy tejjel és mézzel folyo.

A nemzet,mint nemzet,a köztudatból,a közérzós- 
ből,a ráhagyományozottnagy eszmékből s a történelem lialhatatlanságá
ból informált nagy emlékekből él.

Ez a hatalmas,ezeréves nemzeti élet,ez áthagyoaá* 
nyozott nemzeti kincsek,ez a' századokon átnyilallo közérzés és köziéi-* 
késedés elsősorban a szent Királyra utalnak vissza,Mint a Tátra csucoAj 
úgy emelkedik a magyar nép múltjában az ősz király' alakja,forr össze A 

■ haza-megalapitás szentelt emléke,s homlokán dereng a szent korona fényt* 
A Szentkirály lábai mellett ül a nemzet géniusza s pajzsára Írja a hi* 
más' hegyet s feléjük a keresztet;a Szent Király terjeszti ki kezeit a 
belefoglalja a szent korona abroncsába a hazát,a nemzetet...

Álljon hát a Szent Király alakja Magyarország 
népeinek szellemi élete felett,s foglalja össze az érzés egységébe a 
a nemzet millióit!Álljon,mint az orom,melyet felhő takar és villám ko-
szoruz,s képezzen sziklagátat a beözönlő idegen "vér s "idegen érzés áa>*

0jLILoh IJ . Járuljon hozzá Magyarország népe vallásosan ha
zafias érzéssel,s szivja magába a friss,ozonos,illatos levegőt,mely a 
magaslatokról,a múltnak nagy emlékeiből áramlik feléje,s igyák a hegyek 
forrásaiból erőt és ellenállási képességet!S akár csügged,akár hévül, 
nézzen hőseire? "Minden ember hősöket keres-nem kell hősöket keresnünk, 
hiszen szemeink előtt ragyognak,mondja Carlyle-kiket tisztelhessen.!" 
Hát legyen úgy;de nekünk élükön a Szent Királlyal!. (l898)
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Cser László S.J.; AUGUSZTUS,

, *.... .... .Augusztusban, amikor a magyarok nagy és Szent
István királyuk ünnepét ülik,jo gondolni nemcsak a magunk egyéni kereszt- 
hordozására és küzdelmére,de ennék az áldott,szegény magyar hazánknak 
mindig kereszt alatt vergődő életére is*

Gyakran vogOA.jak egymás fejéhez a hazaárulás 
bűnét: annyi "bizonyos, hogy aki mostanában nem gondol faj tája, népe;, bará
tai* rokonai, talán testvérei és még talárn. szülei kérésztrefeszitett éle
mére is- az hazaérnie{

Akinek jól megy a dolga idegenben s akinek nem 
megy jöl,meg keli hogy találják egymást a város verejtékkel, összerakott 
kérész talaku sovány magyar bűzakarsztek árnyékában és tudni ok kell*hogy 
küldetésben élnek,bárhol legyensk„iz otthoniak a mártirság küldetésében 
és akik szerte a nagy világban hivatást kaptak,hogy legelsősorban életül: 
példájával megmutassák,hogy a mi szegény értékes és jo népünket elárul
ták, félrevezetik, tönkreteszik, pedig az osszemberiség egén fényes csil
lag ez a nép,.de felhőt vont eléje a gyűlölet,az igazságtalanság és el- 
nyomás*,*

Szent István Király népének különösen AUGUSZTUS*- 
bán kell tudnia azt,hogy a közös magyar keresztet közösen kell hordani 
és bizonyságot kell tenni kitartással,becsülettel és hűséggel amellett, 
amitSzent István alkotott,amikor élt és dolgozott s mikor halni készült,
amitől olyan szorongo lélekkelt búcsúzott.Magyarország,mint szétszórt pa~
rázs ott szunnyad minden hűséges magyar szivében,Ez a sok millió fény 
késziti már a Föltámadás nagy és közös fényét,-azokban,akik tudják és 
merik vinni keresztjüket a Föltámadás felé vezető utón. (A Szív.)
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S2EHT ISTVM. (Szív 1961)
Három legendája maradt ránk,Az első,az ősfor ■ 

rás,az úgy nevezett "nagyobb' legenda" a szentéavatésra készült,ezt ki
vonatolják és tcldjak meg uj mozzanatokkal a továbbiakra kissebb,meg a 
kettőt egybeolvasztó harmadik,legkésőbbi,a Hartvik féle.

Szentről szóló,szentet dicsérő,szentséget do- 
oumentálo Írások ezek,valóban legendák ,tanulságos olvasmányok,eszmény
képet állítanak elénk,az eszményi keresztény királyt rajzolják meg.

Ennek a középkori eszményi uralkodónak,a rém 
iustus et pacificus-nak ,igazságos és békés királynak a vonásait elő
ször Szent Ágoston rögzítette; ő ennek a majdnem kétezer éves hagyomány
nak a forrása.Szent Gellertf e tradíció szellemében igy fogalmazza meg 
az eszményképet Szent István korában; - királynak csak az nevezhető,aki 
Isten szolgája,erényes és az örök élet s Isten dicsősége után törekszik; 
aki ellenben csak azért uralkodik,hogy király legyen a neve,a népet zsa
rolja és adóztassa s a világi dicsőséget hajszolja,zsarnok az,nem király)

Amikor névtelen szerzője megírja Szent István 
nagyobb legendáját,ennek az eszményi uralkodónak a képét vetiti rá hőséra 
illetve ehhez az eszményi uralkodó képhez keresi a megfelelő vonásokat 
hőse életéből,

"Összes áldásthozo tetteiben az a szándék irá
nyította, hogy az evangéliumon tartva lelki szemeit,abból merítse igazsá
gaira nézve a bizonyítékot."- Írja Szent Istvánról.«,,,

A XI, századi iro mindenekelőtt a szentet emelte 
ki egyéniségében; a mai ember először az embert keresné,s éppen ezért elé 
gedetlen forrásainak ezzek az emberi szűkszavúságával,Egyet azonban igy i 
bizonyosan kiolvas belőlük:Szent István távolról sem volt az a joságcs- 
könnyes öreg pátriárka,akinek utóbb ábrázolták,.. „
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Türelmes volt,szelíd volt,jóságos volt,bölcs volt,alázatos .volt, 
kegyes volt *

Te bátor vplt,vitéz volt,elég kemény szívű ahhoz,hogy a . 
kereszt igájába szorítson egy "igát húzni átalló" népet.A magyarság- 
megtérítése nem volt valaminő idili pogányság- tűzzelgvassál való kiv 
irtása,ahogy, múlt század naiv szemlélete vélte,

A magyarságban a pogány
ság szellemvilágnézeti, ha r e  c g  ereje már régóta fogyatkozóban,dekádén- 
diában volt;a nép megtérésében éppen nem az a meglepő,hogy milyen ne
hezen, hanem fordítvachogy aránylag milyen simán ment.Pl,a vendek ké
sőbbi véres és nehéz megtérítéséhez képest.-A .pogány szellemiség nem 
tanúsított' valami viharos ellenállást,már hanyatló,erejét, vesztett 
szellemiség volt.Működtek viszont a kereszténységgel bejövő uj társa
dalmi-gazdasági renddel szemben heves politikai erőkas ezeket fölszá
molni sebhez kemény kéz és s z í v ó s  eré.iy kellett.

Szent István uralkodásá
nak első része ezekkel a korántsem xomantikus,hanem valóban éleÍré
vé rre / a nép;a nemzet életére mén.o/_lóindél me kk el telt el,,

Géza látta meg elő ••
szÖr,s ezért volt bizormyára sokkal szeniálisabb uralkodó .mint amilyen
nek az utokor tudatában él? ~ a nép fokpzat.es felmorzsolódását,csak 
a nép életének teljes átszervezésével lehet.,megállítani,,

Munkáját fia,István
hajtotta vég re „Ez a feladat nem. volt könnyű, sem népszerű. Szent István 
jellemének nagyságára vall,hogy ezt a népszerűtlen feladatot minén 
tétovázás nélkül vállalta és.véghezvitte,OroszIán volt és párduc,mint 
a róla szóló himnusz allegóriája mondja;hiszda oroszánokat kellett 
szelídítenie.Te jellemé,éz a szentségben edzett emberi jellem,méltó
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méltó veit a feladathoz.
Mart mindig csak feladatot látta: maga előtt, 

ingadozás és emberi tekintet nélkUl;hatalomhoz,gazdagsághoz nem rágnom 
ködeit,a Civitas Diabolinak semmiféle varázsa nem volt rá.Miután a föl/? 
datot végrehajtotta,"elhatározta - plvassuk egyik krónikánkban - hogy n 
világi dicsőség minden pompáit eltiporva és az időleges ország diádéinál 
letéveaz egyedüli Isten szolgálatára köti le magát" % szemlélődő életet á 
s átadja fiának a korona és országiás dicsőségét és gondját.

De Imre meghalt, s a király,aki a kontemplácic 
elvonultságában akarta tölteni élete hátralevő részét, "vigasztalhatatlfv 
nul" gyászában,betegen,lábfájosan visszakényszerült az uralkodás fárad
ságai közé,"dzomoruan és sebajtezva főképen azért,mert vérrekonai közül 
egy sem látszott alkalmasnak arra,hogy az <5 halála utánaz országot Krt«' 
tus hitében megtartsa"/ami azok között a történelmi körülmények között 
egyszerűen annyit jelentett,hogy az országot,a népet megtartsa./

Életének vége;a nagy tragikus hősök félelmetes 
megdöbbentő emberi elmagányosodása.

S amikor halálos ágyán felajánlja az országot 
annak,akit a magyarok egyszerűen csak Királynőnek neveztek:ez nemcsak a 
a fiúi bizalom gesztusa.Tragikus gesztus ez:a magányos tragikus hős 
szétnéz és senkit sem talál/még kijelölt utódját sem tál ál ja/mélt ónak rá, 
hogy müvét rábízza.Ez a felajánlás a végső remény mozdulata.
Szent és tragikusan emberi,így közelebb van hozzánk,mint abban az idilion 
dicsfényes ragycgásban,áhogyan a XVIII, század látta.

Méltó befejezése ennek a puritán oroszláni 
életnek,A hit és bizalom hősiesen győzelmes gesztusa az emberi tragédia

komor mélységéből.
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A U G U S Z T U S  15 .  '• • ---

N A G Y B Ó L ' D Ó - G A S S f Z O N Y .
A Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevitelének ünnepe ♦Köte

lező a., szentkise hallgatás*
XH.Pius pápa az 1950 november 1-én kiadott dötvényében 

ezekkel a szavakkal mondja ki az uj hittételt;
"A mi Urunk ^é.zus Krisztus,

Szent Péter és Pál apostolok,valamint a mi tekintélyünkkel 
kiMrdetjük,kinyilvánítjuk és végleg eldöntjük,hogy Istentől kinyi
latkoztatott hittételíhogy a Szeplőtelen és mindenkor Szűz Isten Anyja 
Mária,miután földi életének pályáját betöltötte,testével és leikével 
felvétetett a mennyei dicsőségbe.”

Szent Istvá ezen a napon ajánlotta föl 
koronáját,népét és országát a Boldogságos Szűznek,ezért nevezzük őt
különösképen "Magyarország Királynéjának”,

A- moszkvai rádió- híradása szerint•1950 óta tiz ukrán kolostor "osz
lott föl,Ugyanezen idő alatt a Moldvai Köztársaság területén 800 
szerzetes és apáca "hagyta el önként" a kolostorokat,Aki élt kommuniz
mus áltah irányított országban-,az nagyon jól tudja,hogy mi az "önként” 
szónak az igazi értelme* .... . •

A "Komraunist" cimü pártfolyoirat fölötte aggasztó és "jelen
tőségében le nem kicsinyelhető" tünetet lát abban,hogy a keresztelés 
szokása,mint letűnt időkhek "legszivosabb maradványa",ujra föléled 
a Szovjet Unióban.Még a Moszkva közvetlen szomszédságában fekvő köz
ségekben is szinte minden gyermeket megkereszteltek,aki a második 
világháború óta született,-
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AZ IGAZI HALADÁS. I
F.Maurias,Nobel díjas francia iro,ezt irta olvaso- |

................  ..........  ■ . . . . . . .  ... ii:
inak újévi cikkében: . *

MAzt kivancm,hogy megértsék!nem abban áll az igazi!Í
haladás,hogy patkányt repitünk a hc-ldba,hanem abban ,hogy emberibbek

, • -  -I.
és emberségesebbek leszünk/’

Mi nem foglakozunk'holdrakétákkal,de min- 1 

két is fenyeget az a veszély,hogy a haladást nem az emberhez méltóbb 
életben látjuk,hanem anyagi javain gyarapodásában,Sokszor azt tekint
jük'haladásnak, ha több szórakozásra,több költekezésre telik a jövedel
münkből. Az ért dolgozunk, fáradunk, hogy motort, au tót, vagy más hasznos 
vagy haszontalan dolgot vegyünk.

Keveset törődünk azzal,hogy jobb,emberségest 
becsületes emberek legyünk.Kzt igazolja többek közt az is,hogy arány
talanul kevés időt szentelünk az imádságra,istentiszteletre.

Pedig az emberhez méltóbb életnek egyik 
feltétele:Isten imádása,szolgálata.

- Azt mondja erre valaki,sok jellemtelen,becs
telen embere látni a temploba-járok között,és igen sok becsületes ember 
van a-hitetlenek körében.Nzért mondta az egyik magyar:”Én nem járok mi
sére, mert nem szeretek azokkal tál álkozni, akiket ott látok. Azok sem job
bak,mint a többi emberek,sőt.«.!" .

-• . Voltak,vannak és lesznek hibák,mulasztások
az istenhivők,istentisztelők között,és akadtak becsületes emberek a 
hitetlenek táborában is.Ebből azonban nem következik,hogy minden hivő 
ember képmutató és. minden hitetlen derék, jo emberI.

A mai ember nagy kisértése,-mondta P.Caludel 
a világhírű francia iro,hogy be akarja bizony!tani,nincs szüksége Istenro
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ahhoz,hogy jót tehessen az emberek között,” j . ' .■
Vannak, ákik azt hirdetik,hogy az

istenhit,istentisztelet akadályozza az meberek felszabaditását.^zért 
harcolna a vallás gyakorlása ellen,,

Pedig az Isten szeretete és szolgá
lata éppoly fontos tényezője az emberi haladásnak,az meberségesebb 
életnek,mint az emberek szeretete és .szolgálata,

: . A z  'a világ,ahol nincsen istentisz- ”
telet éppoly embertelen,mint az a világ,ahol nem tartják tiszteletben 
az ember jogait,Mindig tévedünk és vétkezünk,ha lebecsüljük akár az 
egyiket, akár a másikat i *

Az igazi haladás törvényét Jézus egy 
mondatban foglalta összeSzeresd a te Uradat,Istenedet, 
és szeresd felebarátodat!*" (A Szív,)

Az akarat legerősebb szárnya az imádság,és minden jellemképzésnek
legjobb előmozditpja az igazi vallásos éld,

me±t hiszensehol cly fönséges és
biztos célkitűzést és annyi.önnevelésre serkentést nem találunk,mint 
a katekizmusnak már a legelső soraibani "Azért vagyunk a földön,hogy
Istent megismerjuk, szeressük,neki • szolgáljunk és igy üdvösüljünk,"

Annyival haladsz előre a jellem
utján,amennyivel sikerül naprol-napre egyre hasonlóbbá alakítani 
lelkedet minden jellem fönségás eszményképéhez,

az Ur Jézushoz.,

(^oth Tihamér:A jeliemes ifjú. )
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A MELBOURNEI S Z E R T  I S T V Á N  ÜNNEPSÉGEK RENDJE.

L M M É L Y E S  SZENTMISE!: AUGUSZTUS 20~án 12 ORAKQR A BÓTJRKB

str-i SZENT ÁGOSTOM TEEiPLOMBAN.

SZENT ISTVM LMEPSÉG: AUGUSZTUS 27-án délután l/g 4 órai

KEZDETTEL A HAWTHQRHI MAMBZABANi

A műsort a vasárnapi iskola 120 növen
déke adja*
(A Glenferrie Rd és a Burwood Rd ke
reszteződésénél, a Glenferrie állwmás 
mellett.)

SZENT ISTVÁN BAL; AUGUSZTUS 25-én ESTE 8-orátol hajnali

2 óráig,.
A LEGGETT*S BÁLTEREKBEN.

(l30 Grevil Pde,Prahran,a prahrani 
Town Hall mögötti p.s utcában.)

Nesz Béla és zenekara .játszik.

Italt mindenki maga hozzon. 
Belépőjegy £ 1 font.
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"A budapesti Népszava 1959.nov.29-i számában olvastam:A tudományos
-..- vívmányok mindenkor a vallási elképzelések helytelen

ségét és ellentmondását igazolták.A sputnyikoknak nemcsak tudományos 
jelentőségül?: ..nagy,hanem fontos szerepük van az emberek materialista 
felvilágásitásában is.A rakétatechnika fejlődése cáfolja a Bibliát, 
mely azt hirdeti, feogy az Tir utjai kifürkészhetetlenek,s az emberi érte
lem erőtlen az Isten előtt.

Igaz-e ez.hogy a modern tudomány megcáfolja 
és fölöslegesség teszi a vallást?"

Ha ez igaz volna,akkor minden tudósnak 
hitetlennek kellene lennie és minden tudatlan embernek vallásosnak*
Ezzel szemben a valóság az,hogy igen sok tudós hisz és vallásos és sok 
tudatlan, ember hitetlen és vallástalan.Ezért mondja PaulBourget:

nA kevés tudás eltávolít Istentől,a sok tudás közelebb visz hozzá.

M É R T  H I S Z *  A TUDÓSOK ISTENBEN? Richelet pro:. 
fesszór,a nagy biológus igy felel erre:”Lehetelen az a feltevés,hogy a 
világ magátol lett ..Csak egy magasabb rendű értelem és erő magyarázza 
meg..a ..világban tapasztalható - csodálatos törvényszerűséget, A  -véletlen 
vagy a természet erői nem képesek .ezt a világot célszerűen irányítani *

. Yen Braun, a rakétatechnika világhírű tudósa, pedig 
igy nyilatkozott erről a kérdésről;"Nem kell attól félni,hogy a világűr 
kutatói elvesztik hitüket.A csillagvilág mérhetetlen nagysága,mely 
őket körülveszi,szüntelenül figyelmeztetni fogja őket,hogy végtelenül 
nagyobb erő annál, mely az ő rakétáikat irányit ja,Van egy értelem, 
mely az elektronikus agyat is végtelenszer felülmúlja,van egy hatalom, 
mely végtelenül nagyobb a földi hatalmaknál. "



1961, jul-aug. Rggnum Marianum .13

A csillagvilág mérhetélén nagyságáról Íme néhány számadat:
Ha a lunik II,a holdon felrobbant első 

rakéta, tovább ment volna a világűrben másodpercenkin II km-es kezdeti 
sebességgel,akkor 36*000 év múlva érné el a mi naprendszerünkön kivül 
az első csillagot,a Proxíma Centaurit.

Ha pedig az Andromeda ködöt akarnánk 
elérni,másodpercenkint 300*000 km-es sebességgel haladó rakétára lenne 
szükség,és az is csak néhány millió év múlna érne oda.

A' csillagok világa tehát hivő és
hitetlen, tudós és tudatlan számára egyaránt kimeríthetetlen,fölmér- 
hetetlen.^zért irta egy másik tudós,Edison,az Eifel torony emlék
könyvébe: "Csodálattal és tisztelettel'adózóm mondén mérnöknek,koztuk 
a legnagyobbnak, Ist ennek *H

Nevetséges tehát az az állítás,hogy a 
rakétatechnika fejlődése megcáfolta a Bibliát,mely azt hirdeti,hogy 
az Ur utjai kifürkészhetetlenek. Az igaz,hogy amikor Szt,Pál ezeket 
a szavakat leirta,akkor csak saját szemével tudta fürkészni: a csilla
gok világát és a világ titkait.Azóta z z  ember látoképességét a csillag 
vizsgálok egy milliárd fényévnyi távolságra is kiterjeszt ették, de min
dig újabb és újabb titkot fedeztek fel.

Az emberi agy számoló és mérő képességét 
az elektronikus agyak megsokszorozták, de egyre több lesz a mérhtetlen 
dolgok tömege. A tudomány haladása tehát non csökkenti,hanem inkább 
növeli előttünk Isten nagyságát-Mi még nagyobb meggyőződéssel mondhat
juk, mint szt.Pál:"Mekkora a mélysége Isten gazdagságának,bölcsességének 
és tudásának.Mily kifürkészhetetlenek utai.Bicsőség neki mindörökké."

( A Szív. )
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LITVÁNIA;
A kommunisták: hivatalos nevelésügyi lapja arról pa

naszkodik, hogy a litván, tanuló ifjúság még mindig hü az Egyházhoz*
Ebben megállapításuk szeiMt,nemcsak a "családok ma

radi szelleme" a hibás,hanem a tanítóság is.
A tanítóknak ugyanis hiába küldik meg a "papok nép

ellenes tevékenységéről" szóló sajtóközleményeket1 a legtöbb tanito 
még pillantásra sem méltatja őket.

Általában átsiklanak minden olyan cikken, amely vala
miképpen is az ateizmus mellett foglal állást.^óbb tanito őszintén meg
lepődött, amikor említették neki,hogy létezik egy ilyen könyv is ̂ 'Tudo
mányos ateista nevelés az iskolában."Holott ez a könyv kifejezetten a 
tanítok számára készült!

A lap azzal fejezi be a tanítok fejmosását,hogy2 

amig a tanítóság rá nem tér a rendszeres ateista nevelésre,az ifjúság 
természetesen nsn tud kiszabadulni a "vallási babonák hatása "alól.

Forrásunk arról még nem számolhatot be,hogy a taní
tok közül ugyan hányán olvasták el,az őket moddato cikket,és hogy 
azok közül,akik tudomásul vették tartalmát,vájjon hányán változtatták 
meg eddigi felfogásukat és eljárásukat. (A Szív.)

Itt,ahol lehet,katolikus iskolába járatjuk-e gyer
mekeinket, vagy pedig rosszabbak vagyunk,mint odahaza azok,akik 
ha kell titokban is tanítják gyermekeiket a katekizmusra.

Itt,ahol tehetjük,támogatjuk-e a keresztény
sajtot?Vanee olyan olvasmányunk ,amivel
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C S A L Á D I  E S T E :

A szeptemberi családi, esténkén a Kollégium Ifjúsága 
rendez TARKA ESTET.

kereszteltek névsora:
Podclák István és neje Bori Anna fia 

István, Jczsef nevet,
Tóth Kálmán és neje Parschalk Paula leánya 

Emőke ,Mária nevet,,
Jarc Saraid és neje Waldhaus Pauline leánya 

Borié, Joan, Ildikó nevet,
Lovonyák Ernő és neje Müller Anna leánya 

Diana,Carolina nevet,
Huszár András és neje Kézdi Klára leánya 

Clarissza,Eiizabeéh nevet,
Leporis Brunc és neje Hollc- Mária leánya

Erika,Margit nevet kapták a 
szent Kérésztségben.

HÁZASSÁG:
Terán Norbert- Molnár, Máriával,.

Pavlik Ferenc - Brúder Ilonával f-:
kötött házasságot Hawthomban a Szeplőtelen Fogantatásról nevezett

templomban.
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NŐI FODRÁSZT FÖLVESZEK (férfit- vagy - nőt )
AUSTRALI,CERT1FICATE” F O N T O S ,

" Fart Time "
PÉNTEK -SZOMBAT . T:XJ 18-53.

* * * ^ 'í H ^ ^ - * - í H e ^ ^ * ^ * ^ - ^ ^ * * * * ^ ^ * * * * ^ * * ^ * ^ 'X ^ * « ^ - - 3H H e* * ^-H -} ^* * * * * -K -'X -X -

S.ANGHAX( Kina.)
Sanghai katolikusai, hosszú éveken át,a hit hűségnek 

talán páratlanul álló példáját szolgáltatták,Rettenthetetlen főpásztorut 
kai szinte Összeforrva,egy szívvelegy lélekkel állták a legkeményebb 
támadásokat is, és állandóan azért imádkoztak;hogy, a vértanuság bár
milyen kínjai közepette is kitarthassanak*

Hitvallo főpásztoruky ung érsek, öt év óta,életfogy-
”** " ír .

tiglanra Ítélve,börtönben ül,.
A legkiválóbb papokat vagy halálra kínozták,vagy 

börtönbe vetették.A pásztorok nélkül maradt nyáj most is kitart az 
Egyház mellett.Nyilvánvaló ez abból,hogy a kommunisták által annyi
ra erőszakolt szakadár szervezet,a "kínai katolikusok hazafias szö
vetsége" ? Sanghaiban és környékén mindeddig még ezer tagot sem szám
lál, holott Sanghainak magának legalább 50t0Ó0 katolikusa van, a köz
vetlen kornyékkel együtt pedig jo 100„000.

A híveknek nem kell sem az említett szervezet,
sem az általa mgválasztott püspök* ;....... :

Távol maradnak a Rómától elszakadt papok minden 
papi tevékenységétől. . : , ,

Most ezzel a hangtalan visszavonultságukkal 
tesznek tanúságot Egyház-hűségűkről,



1961, jul~aug. ftegnum Marianum 17.

EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJANLÁSOK:

Pintér J. Kényes A. £ l/— /— ’
Dr«Kovács B-né £ 2/— /— Nemetothy K. £  2 / — /—

Wessely J, £ 2 / - / - Szajkó I, £ 1 /—  /——
Dr.Zselényi B. £ 3/— /•— Lengyel J, 10/—
Magyar M6 £ 1/-/— Td*Farkas B* £ 1 / - V -
Ifj.Farkas B, £ 1 /— /— Kertes P. £ l/-4 /~~-•
Hegedűs P* £ 5/— /— Fábián. M. £ 3/— /—
Törey Tóth I~né £ 2/10/- Könyves I* 1OH<■*

E>r,,Berán I, £ 10/ - Janka Z? £ 2/— /—  •
Sárvári L, £ 3 / - / - Kiss Gy„. £ 3/— j —

Szigethy G* £ 4/ - / - Bora G„ £ 3/— /—
Dr.Keksz L„ £ 1/ - / - Könyves IB £ 10/— /

Bíhary I« £ 2/-/“- ISTEN FIZESSE MEG!

4fc4eX4eX4HWHHÍTHHHH$,4MHf4H(‘'j6,45',$É")$ •X‘~X-X-X4t”X~̂-iií-X X X X' X~X X-~X~~?c-a X-íí-X-a X.X-XX X X--y~X"X-X-X-X-X-íeX‘X; X"X“'X'X

KOLláGIIMM;

Harangozó , I, £ 3/— /•“•■* Piarista Diákok Szov. £ 5/— /—
P*Hfi £ 5/ - / - Törey Tóth X-né. £ 2/10/—
Tornyos S. £ 2/ / Szigethy G„ £ l/— /—

ISTEN FIZESSE MEG!
-X -*****-*B M B H H •mm-x-x-m-H x X' x x *-* x-*# *# **-**

Újra kér jük? Hogy címváltozásukat idejében közölj ék, valamint azt is? 
hogy ha akármilyen kis összeggel is?ne feledkezzenek el egyházközségi

megajánlásukról.

- x - - y .* ^ * * * ^ * * * - K r * ^ * ^ e e ^ e f * * * * * * - x - * * * - ^ ^ ^ - * * * * - jB ( * * * * - x - - x - ^ .* - ) f ^ - * ^ - * * * - x - - ^ -5--^H iH fí»
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MÁSOK VISZNEK?
P.Loew-éveket töltött a Marselle-i munkások körében, 

mint munkáspap.Tapasztalatait megírta:"Egy munkás-misszió naplója” cimil 
könyvében.írásából idézzük a következő sorokat:

• • • "Istennek nincs helye az életűkben,A templomba is
csak akk-cr mennek,ha mások viszik oda ókét„A keresztanya karján érkez
nek először,taxin az ünnepélyes áldozásra vagy esküvőre,majd a halottas 
kocsi visz-A őket utoljára a templomba,"

Keresztelők,esküvők,temetések alkalmával sokszor eszem 
be jutnak ezek a szavak.

Mintha a-magyar mubkások is megelégednének azzal, 
hogy mások viszik őket az Isten házába*

Ha megkérdezzük őket:miért vitetik gyermekeiket,ha
lottaikat, vagy saját magukat a. templomba az élet döntő eseményei alka'l - 
mával.nem igen tudnak rá válaszolni;.Legfeljebb azt mondják;mindig ez 
volt a szokás a családban,mások is Így tesznek.

Nem csoda ezek után,ha a keresztelő,vagy a taxi és a 
halottas kocsi más irányba is viheti őket,ha egy uj szokást vezet be 
az állami hatoság,vagy mások„

léIdául a vasfüggöny mögötti országokban bevezették 
a névadási, házasságkötési, temetési szertartás okát Isten nélkül, tompít • 
műn kívül;Templomba már csak az fog menni,

aki valóban saját elhatározó 
sábol;meggyőződésből keresi az Istent,az ő áldását.

Akik vallási szempontból nem maradnak meg a' gyermekkor
ban, vagy a tehetetlen halott állapotában,

Akik nagykorusi tják hitüket,önként,szabadon,meggyőződéi • 
bol mennek a templomba,mert utdják,kinek hiszitek,tudják,mit cselekszenek,

Vizsgáljuk meg magunkat:
Azok közé tartozunk-e,akiket mások visznek a templomba, 

vagy már kiléptünk a gyermekkorból és felébredtünk a lelki halálból és

felnőttek módjára akarunk Istennel találkozni? 
Ónként,szabadon,meggyőződésből!

( A Szív.1961.)
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NESZ BÉLA ,----------  óra es ekszer
üzlete a YOBK-HOUSEBAN.
294 Little Collins str II. em.
a lifttél szemben.

Mindenféle óra és ékszer
javítást vállal.9-14-18 karátos
jegygyűrűk.Szombaton is nyitva.
T : MF-68-14 este:IJk 16-62.

HOMAN ISTVÁN ^------------ - Budapestről ismert
szabómester itt is készít Önnek 
elegáns Öltönyt,télikabátot, 
jutányos áron,a legújabb divat 
szerint,
44 Waratah Ave. Tullamarine, 

T:FY 78-04.

Szakszerű hajápolását 
végeztesse:

Női kosztümöket,kabátokat,férfi 
öltönyt csináltasson:

FÁBIÁN MIHÁLY FÁBIÁN JÁNOS
női fodrásznál. szabómesternél.

361 Chapel str. South Tarra 599 High str. Prahran,
T: BJ 30-73 T:LA 31-64

- x - x - *"X- * ^ » xef r*^- - )ex--x-»-x-x-*-*-x-x-x-*-x-*~* * * * * * * * * * * * ■ %-x-x-x- x :< x- x~x x-

Nagy gyakorlattal rendelkező 
angol-francia szabász-varrónő

TAKÁCS PAROLIN
saját szalonja volt a Belváros
ban a Galamb utcában.
30 Munroe str,West Brunswick.
55 villamossal a 28-as Regálló.

x-x- x-x-x x  x

A Switzerland General és az 
Australian Metropolitan Life 

Insurance Képviselője:
Mrs.T.VADÁSZ

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

BOGNÁR INGRAMS Co. |
órás és ékszerész, 

Óra,ékszer és ezüst áru nagy 
választékban.

55 Swanston str,City.

Tt63-74-95 este:F£ 46-66

-^-x-x-x-xe(-x-x-x-̂ -x-x-xef x x x x x x x * * * -* * * * * * -* - * -* -

I
Babakelengyét,gyermek és női ru
hát

olcson varr:
FAZEKAS JÁNOSNÉ 
161 Orrong Rd. East St.Kilda, 
Napközben is otthon van.



KATEKIZMUS.
MIKOR VAN REMÉNYŰM?
Ha kívánkozunk Isten és a boldog örök élet után, és bízunk abban,hogy 
azt Isten segítségével el is érjük.
MIÉRT REMÉLÜNK ISTENBEN?
Mert Isten irgalmas,és megígérte,hogy a boldog örök életre segit. 
HOGYAN KELL REMÉLNÜNK?
Ingadozás nélküli bizalommal.
Miért kell a bajban is remélnünk?
Mer$ahol legnagyobb a baj,ott van legközelebb Isten segítsége.
MIKOR VAN LEGNAGYOBB SZÜKSÉGÜNK A REMÉNYRE?
Halálunk óráján;amikor itt hagyjuk a földet,bíznunk kell abban,hogy 
elérjük Istent és az örök bcldogságpt*
MI VESZEDELMES REMYŰNKRE?
Ha csak a fold® életre gondolunk,és az örök élettel nem törődünk, 
MIKOR ERŐSÖDÜNK A REMÉNYBEN?
Ha mindenben Istent keressük,és jótéteményeiért hálásak vagyunk. 
HOGYAN INDÍTHATJUK EÖL MAGUNKBAN A KEMÉNYT?
Istenem;remélek Benned,mert végtelenül irgalmas és hűséges vagy.
KI VÉTKEZIK A REMÉNY ELLEN?
Aki nem kívánkozik az Isten után,vagy vakmerőén vétkezik,mert abban 
hízik, hogy Isten úgy is megbocsájt neki,
KI VÉTKEZIK A LEGSÚLYOSABBAN A REMÉNY ELLEN?
Aki kétségbeesik,mintha Isten nem volna irgalmas a bűnös iránt,
A remény jele a horgony.Ahogy a horgony a földbe kapaszkodik,hogy a 
víz a hajót el ne sodor ja,úgy kapaszkodunk mi is a jo Istenbe,hogy 
a kisértések és bajok el ne sodorjanak tőle.
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