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OKTÓBER 8;MAGXAR0K NAGYASSZONYA,

Ezt az ünnepet Yaszary Kolos bibornok,esztergomi érsek kérésére 
XIII,Leó pápa engedélyezte 1896-ban és október második vasárnapjára 
tette. X.Pius papa október 8-ára tette,A szentmise szövegéből?

BEVONULÁSRA:

Örvendjünk mindnyájan az Urban,ünnepet ülve,a boldogságos Szűz 
Mária, a mi Nagyasszonyunk és Pátronánk ti sztélé téré, kinek ünne
pén Örvendeznek az angyalok és magasztalják az Isten Piát, 

KÖNYÖRGÉS;
Isten,ki a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nemzetünket 
végtelen sok jótéteménnyel halmoztad el:engedd kegyelmesen,hogy 
akit Szent. István királyunk kezdeményezéséből Nagyasszonyunknak 

magasztalunk és Pátronáhknak tisztelünk e földön;annak örökké** 
tartó társaságában örvendhessünk a mennyben.

CSENDES IMÁDSÁG;
Fölajánlva PÖlségednek,Urunk,a szeplőtelen Bárányt,kérünk,hogy 
a szeplőtelen,kegyes Szűz közbenjárására hiveid atyáik ősi hité
ben megerősödjenek,az elveszett juhok pedig,visszatérve az 
igazság egységéhes,ezzel az üdvös eledellel táplálkozzanak,

ÁLDOZÁS UTÁNI IMÁDSÁG:

Segítse meg népedet,kérünk,Urunk a mindenkor szeplőtelen 
Szűz Máriának,a mi Nagyasszonyunknak és Pátronáhknak dicső 
közbenjárására,hogy akiket örök jótéteményekkel elhalmozott, 
azokat minden veszedelemtől megszabadítva,kegyességével 
EGYETÉRTŐKKÉ tegye,A mi Urunk Jézus Krisztus által.Amen,
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AZ ELE? AlkONYAN....

. .,., az emberi sz ív békességre 
nyugalomra vágyók, biztos révre, ahol a világ zaja csak messziről „halló 
s hol az élettől fáradt test megpihenhet az őszi napsütésben.

A természet rendje "szerint 
a családi otthon az a békés sziget,ahol a fiatalok erős karja védi az 
öreg szülőket,akik felnevelték őket és elindították azélet rögös ut
jain.De a modem világ zűrzavara,az emigrácios élet keménysége sok 
öreg magyart elszakított a fiatal hajtásoktól,s még akik együtt mara 

tak is,azok is sokan lélekben elszakadtak egymástól,nem értik már meg 
egymást.

Az emigráció egyik legszom 
jelensége a sok magára maradt szülő,akik most kezdenek küzdeni az él 
amikor már nyugalomra volna szükségük,és ősz fejjel húznak olyan iga 
amely sokkal fiatalabbaknak is nehéz lenne.Sokan' eldobták maguktól a 
életet.csak erről nem i m á k  a napilapok,mert ez a tömegnek nem szen
záció, pedig ezeket az öregeket az élet kegyetlensége ölte meg,az a 
kiforgatott élet,melyet a vflág hatalmasai tizenhat éve ránk mértek.

Nem akarjuk elitélni a fia 
talokat és a gyermekeket,amikor ezt a cikket Írjuk, sokszor ők is csa
ládjuk békéjét,nem egyszer fennmaradását mentik,amikor szembe kerülne 
a szülőkkel,akik már nehezen tudnak az uj körülményekbe, szokásokba 
beleszckni.Öreg fát nehéz átültetni.

Mint magyarok és keresz
tények megpróbálunk ezen a problémán segíteni és Egyházközségünk,-
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mint sok másban - ebben is jo példával akar előljámi az ausztrál emig
rációban, Ezért tervbe vettük, hogy Magyar Plébánia főépülete mellett 
most épülő uj helyiségekben idős magyarokat fogunk elhelyezni.Teljes 
ellátásban és lelki gondozásban részesítjük őket,A tartásdijat személyen- 
Icint és a körülményeknek figyelembe vételével állapítjuk meg.

A probléma megbeszélésére szerettei meghívjuk az 
idősebbeket,akár rászorulnak a segítségre.akár nem.hogy tanácsukat 
meghallgassuk és azokat is .aki-,'segíteni tudnakés akarnak

október 15-én,vasárnap délután l/2 4 órára 
a Magyar Plébánia (21 Elgin Ave .Armadale.
T:50-33-83 )nagytermében tartandó értekez

letre .

Kérjük maavar testvéreinket.hogy minél nagyobb számban 
jelenjenek meg ezen a megbeszélésünkön.
Közös problémánk ez,a nagy melbournei magyar családé,Ne 

vonja ki magát senki sem azzal,hogy nincsenek itt a szülefc,vagy már 
nem élnek. Ne keményítsük meg szivünket, amilyen irgalma sok és nagyid.- 
küek leszünk velük szemben,ugyanazt várhatjuk Istentől,amikor majd 
a mi életünk fája is őszbe borul.

Dr.Endrey Antal 
egyházközségi elnök.
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A SZSímiSEÁLDOZAT,

Az istentisztelet legtökéleteseb 
az á l d o z a t  bemutatása*
Az emberek a legrégibb időktől f 
áldozattal végezték istentisztel' 

Valamely kedves tárgyukat fölajánlották Istennek, hogy: 
le/ őt azzal legfőbb Uruknak elismerjék és imádják,(dicsőítő iraá< 
2,/ neki hálát adjanak,vagy- (hálaado imádság:)
3 */tőle valamit kér jenek,vagy hogy őt (kérő 2 mád s ág) 
4./megengeszteljék. (engesztelő imádság).......

A legszentebb áldozatot az Ur Jézus mutatta be, 
kor a keresztfán vérét c.ntva föláldozta magát az emberekért.Kérész 
áldozatának folytonos megjelenítése és gyümölcseinek az emberek ke 
való szétosztása végett alapította a szeri:•aj.seáldoaztót,amikor az 
utolso vacsorán a kenyeret és a bort szent testévé és vérévé váltó 
va kijelentette:nEz az én testem,amely érettetek adatik**ö Ez az é: 
kelyhe,amely értetek és sokakért kiontatik.«

Ugyanakkor megparancsolta az apostoloknak és úti 
"Ezt cselekednétek az én emlékezetemre1**

Az apostolok törvényes utódai,a püspökök és az í 
zopapoli Jézus eme meghagyása szerint cselekszenek,amikor a szentmise 
bemutatják,

A szentmise az Újszövetség áldnzata,amelyben a n 
Urunk Jézus Krisztus a kenyér és bor külső színe alatt a mennyei At 
föládozza magát.Ez a mi legfőbb istentisztéletünk,mert Isten előtt 
vesebbet nem tetetünk,mint amikor saját Fiát ajánljuk fel neki áldó
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ILmdu.l.nt lével az Ur Jézus lehetővé tette.hogy mi is részt vehessünk a 
|u/'.iimrvobb Imádó,hálaadc.kérő és egyedül igazi engesztelő áldozat

L1 Ji Bár a kenyér szőne alatt is jelen van Krisztus égé-
bor színe alatt is,mégis indokolt a két szin használataimért a 

b*•!!. mí'. 1 tj az Ur Jézus áldozatára,erőszakos halálára emlékeztet berniin- 
Iml. j.'iim ily ben szent teste és vére elváltak egymástól.

A szentmisáldozat elválaszthatatlan a kér észt áldó- 
i'iMI.Ud.,azzal teljesen azonos áldozat.Ugyanaz az áldozat áárgya,maga
• 11 *11 \ i j n zi ul s4* , ugyanaz az áldozat bemutatója is:Jézus Krisztus.A 
l-nji caak közve titő, Krisztus ne vében, Krisztus helyett áll az oltárnál.

A szentmise'a keresztáldozattol csak a feláldozás
un1 * 1.)i* iban különbözik« n t . /T -.r t / r i * /n_!n /---------------- A szentmisében az Ur Jézus vérontás nélkül es
.'link az Egyházért áldozza fel magát,mig a keresztfán az egész emberi-
ítógáit ontotta vérét.

A keresztáldozat megváltó áldozat volt .a szentmise 
• i megváltás gyümölcseit alkalmazza.szétosztja^

A keresztáldozat ugyanis csak úgy lesz számunkra ha
tásossá, megy ált odásunk csak úgy érvényesül,ha egyesülünk Krisztussal 
níj az Ő áldozatával.

Ez pedig a szentmiséhen történik,amelyben Krisztus 
szétárasztja áldásait Egyházának,titokzatos testének tagjaira.

y

Ezek az áldások,gyümölcsök különbözők, és azokban 
különböző fpkban részesülünk.

Minden szentmise gyümölcseiből részesül az Egyház 
minden tagja szerte a világban.Kern közömbös tehát reánk nézve,hogy 
hány szentmisét mutatnak be.
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Különleges módón részesülnek a szentmise gyümölcseiken: a miséző pap; 
azok,akik a misézőnek segédkeznek (minstráns),akik a szentmisén jelen 
vannak és akikért a szentmisét bemutatjak,illetve mondatják.Ezért 
üdvösséges szüleinlcért,rokonainkért,halottaánkért szentmisét mondatni,

A SZENTMISE RÉSZEI.
Akár egyszerűen,akár ünnepélyesen mutatják 

be a szentmisét,a szent áldozat magában véve mindenkor ugyanaz marad,
A fődolog benne mindig az,amit Jézus is tett,amikor a szentmisét meg- 
alapitctta,Jézus kezébe vette a kenyeret és a bort,föltekintett az' 
égre,hálát adott és megáldotta az átváltoztatásra szánt anyagot. Ez 

történik jelenleg is a EQLAJANLASKOR,
Azután átváltoztatta a kenyeret és a bort 

szent testévé és vérévé.Ugyanrezt teszi a pap az üdvözítő parancsa szerint 
Jézus nevében az ÁTVÁLTOZÁSKOR»

Végre szétosztotta az apostolok között 
szent testét és vérét,hogy magukhoz vegyék,Ez történik most is 
ÁLDOZÁSKOR.

A szentmise főcselekményei tehát:A felajánlás,
átváltoztatás és az 
áldozás.

Az Egyház az idők folyamán továbbfejlesztette,mcdcsitotta,majd 
állandósította és szigorúan kötelezően előírta az áldozat bemutatásának 
szertartásait,valamint az áldozatra előkészítő,illetőleg az áldozatért 
hálát adó és azt befejező imádságokat.így alakult ki a szentmiseáldo
zat bemutatásának ma is szokásos szertartása.
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B O L D O G O K  É S  B O L D O G T A L A N O K !

GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET. 
Minden jo fa je gyümölcsöt terem,a 
a rossz fa pedgg rossz gyümölcsöt.

Vannak emberek,akik nem szívesen hallják,ha azt mondjuk 
nekik,hogy jo dolguk van,hegy boldogok,Szerintük csak egészen egyszerű 
szimpla, igénytelen emberek lehetnek boldogok, olyan ok, akik nem kompli
káltak, sejtelemnélküliek,akiknek nincsenek problémáik,nincsenek mé
lyebb meglátásaik,akik nem képesek-a lét tragikumát megérteni-, átélni.

Megrenditoen ritkán le&et azért azt is hallani:Igen,én 
boldog vagyok.Ezek az emberek rendszerint egyszerűek,igénytelenek,kik 
nem sokat törődnek önmagukkal, nem t épe lödnek, csak hivatásuknak, mun
kájuknak élnek s észre sem veszik,hogy mily nehéz a feladatuk,Egész 
lényük "elárulja a robotolás fáradtságát, de mégis mindig ragyogó mo
solyuk hirdeti:boldog vagyok!

Sokan megszokják és előnyben rászedi tik azt a lelkiálla
potot, hogy ők szerencsét lenek. Maguk sem tudják pont osan, hogy miért 
'azok.

Ki kell emelnünk,hogy nem -tartoznak ezek közé,akiknek 
soha sincsen szerencséjük, ezek még nem mindig boldogtalanok.Á’kimon
dottan 'szerencsétlen flotások sem tartozna!: ide.Vannak emberek,akiket 
- legalább is ők- maguk igy állitják - az események mindig becsapnak* 
Semmi sem sikerül nekik,mindenünnen lekésnek,vagy a rovidebbet húzzák, 
minden forgo kerék alá ’ők kerülnek,mindenbe belebuknak.Vannak ilyenek. 
De Vzek sem mind boldogtalanok. Ez az üldözött ség nagyon viszonylagos,, 
Senki sincs olyan,akinek minden sikerül ezen a foldön0Minden meberi
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életben siker és sikertelenség bölcsen vegyül,Mindenkit érnek olykor
olykor keHémetlenségek, sorscsapások.Egyesekén a sors,-mint egy szorgal
mas aranyműves,nap-nap után kalapál.Mások nyugalmat élveznek,mig egyszer 
csak egy hatalmas .csapás majdnem összezúzza okét,mintha a sors évek hosz- 

ís z u  során gyűjtött volna erőt,-hogy kellően sújthasson rájuk,Mint ahogyan 
a folyton betegeskedők ..scká élnek,mig az egészséget hirtelen tarolja 
le egy betegség,mintha soká gyűjtött,kipihent erővel rohanta volna meg.

Az igazán boldogtalan embernél hiányzik a boldogság tehet
sége,az igazi öröm érzete,érzelmi skálájukban nincs meg az öröm billend 
tyűje.Őrájtűk nem lehet segíteni.Minden élményből csak a keserűséget 
érzik ki,a múltból is csak ez marad meg bennük,mind®, esemény lesújtja 
őket. Akár dolgoznak, akár pihennek, számukra kint jelent ..Azért folyto
nos nyugtalanság űzi őket,mindig mást akarnak,midig mást keresnek,mint 
egy beteg,aki minden helyzetben fájdalmat érez,s ezért hánykolódik fekvő
helyén s minél nyugtalanabbul dobja magát ide—cda,annál kínosabbá,kibir- 
hatatlanabbá válik állapota.

Ezek az igazán kinzott és gyötrött emberek nem téveszthe
tek Össze a melankolikus okkal. Egy igazi melankolikus alapjában véve 
rendesen nem is olyan szerencsétlen,ellenkezőleg,belső sajátos birodal
mában gazdagnak érzi magát .Magánya ugyan csendes és komoly, de mégis ha
zája, otthona. Csendes egyedüllétén kivül nem szorul senkire, semmire.
Belső élete komor,sötét,de ez a sötétség titokzatos és mély,mint egy 
csillagos éj szaka. Ezek az eberek nem boldogtalanok.

A valóban szerencsétlen embereknek nincs temperamentumuk, 
nincs sajátosságuk,melyben megpihenhetnének,melybe újra és újra vissza
térhetnének, mert nincs bennük sem állandóság, sem állhatatosság,*incs 
amire támaszkodjanak,ide-oda dofeja őket minden hullám.Fájdalmasan löki
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^sodorja okét minden,'mindenbe beleütköznek,minden kegyetlen tréfát üz 
Telük..,.ézt ‘képzelik.

! Ízzel szemben vannak emberek,akik az öröm feltalá
lásának, át érzésének művé özei.'A lelkűkben valahol mindig dal' csendül*
Nem mintha teljesen szenvedásmentesek lennének!Épp annyiszor rés épp 
;bly mélyen szén'védhetnének, mint ahányszor örülnek. Talán egy súlyos hi
vatás terhe, élethossziglani betegség, vágy a' mindennapi küzdelem a-lé
tért nehezedik rájuk és'övéikre.Tálán-egy zsarnokhoz vagy vérszopohoz 
vannak láncolva. '

Es mégis boldogok,mert tudnak Örülni,mindig újra 
örülni,...Talán sohasem látják a teljes kék eget,de ha srcükat az ab
lakhoz nyomják, látnak egy kis azúrt a magasban és már ennek is tudnak 
örülni.Ném mehetnek télen a Surfers Paradiseba nyaralni,de -aházuk 
előtt van néhány zöld bekor,virág és annak örülnek.Nem lakhatnak jól, 
de gyermeküket és öreg'szüleiket valahogyan táplálhat jak. Igaz, hogy 
egész nap keli dolgoznifk, sőt még az éjszakába is bélenyulik a munka
idejük, szemük belefájdul a'munkájukba,véresre dörzsölik kezüket,lábuk 
kisebesedett,de - hála Istennek -van mindig munkájuk és minden 
nap elvégezhetlk.Hála Istennek’! Ritkán hallottak jc szót,alig dicsér
ték őket,meg feledkeztek arrcl,hogy meg kellene köszönni nekik folyto
nos fáradozásukat,higz szüntelen önfeláldozásuk olyan természetes volt 
Soha,senki sem mondta nekik:szeretlek!Tannak ilyen emberek!De környe
zetüknek szolgálhatták,annyi nyomor és nélkülözés akadt,s ők segíthet
tek, Szerencse, hogy éppen kéznél voltak,mii lett volna 'különben a többi- 
ekből?Szerencse,hogy ott voltak és segíthettek!

Ezek a boldog emberek, akiknek annyi örömük van, 
hegy másoknak is juttathatnak bel öle, ha azok érzékkel birnak az öröm 
■ iránt.Sugározzák magukbel a -boldogságot',mint -a- jotékony. nap a-: fényt.
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életben siker és sikertelenség bölcsen vegyül.Mindenkit érnék olykor- 
olykor kellemetlenségek, sorscsapások*Egyeseken a sors,mint egy szorgal
mas aranyműves,nap-nap után kalapál.Mások nyugalmat élveznek,mig egyszer 
csak egy hatalmas .csapás majdnem Összezúzza őket,mintha a sors évek hosz- 
iSau során gyűjtött volna erőt,-hogy kellően sújthasson rájuk.Mint ahogyan 
a folyton betegeskedők scká élnek,mig az egészséget hirtelen tarolja 
le egy betegség,mintha soká gyüjtött,kipihent erőbei rohanta volna meg.

Az igazán boldogtalan embernél hiányzik a boldogság tehet
sége, az igazi öröm érzete,érzelmi skálájukban nincs meg az öröm billent 
■ tyűje,Órajtűk nem lehet ségiteni.Minden élményből csak a keserűséget 
érzik ki,a múltból is csak ez marad meg bennük,mindai esemény lesújtja 
őket,Akár dolgoznak,akár pihennek,számukra kint jelent.Azért folyto
nos nyugtalanság űzi őket,mindig mást akarnak,midig mást keresnek,mint 
egy beteg,aki minden helyzetben fájdalmat érez,s ezért hánykolódik fekvő
helyén s minél nyugtalanabbul dobja magát ide-cda, annál kínosabbá,kibir- 
hatatlanabbá válik állapota.

Ezek az igazán kinzott és gyötrött emberek nem téveszthe
tek össze a melankolikusokkal.Egy igazi melankolikus alapjában véve 
rendesen nem is olyan szerencsétlen,ellenkezőleg,belső sajátos birodal
mában gazdagnak érzi magát .Magánya ugyan csendes és komoly, de mégis ha
zája, otthona. Csendes egyedüllétén kivül nem szorul senkire,semmire.
Belső élete komor,sötét,de ez a sötétség titokzatos és mély,mint egy 
csillagos éj szaka.Ezek az eiberek nem boldogtalanok.

A valóban szerencsétlen embereknek nincs temperamentumuk, 
nincs sajátosságuk,melyben megpihenhetnének,melybe újra és újra vissza
térhetnének, mert nincs bennük sem állandóság, sem állhatatosság,»incs 
amire támaszkodjanak,ide-oda do^ja őket minden hullám.fájdalmasan löki
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'* sodorja' okét minden,’mindenbe beleütköznek,minden kegyetlen tréfát üz 
velük... .ezt “képzelik* '

'■ Eszel szemben vannak emberek, akik az • öröm feltalá
lásának, át érzésének művéőzei.A lelkűkben valahol mindig dal csendül*
Nem mintha teljesen szenvedásmentesek lemének!Épp annyiszor-és épp 
oly mélyei szenvedhetnének, mint ahányszor örülnek. Talán egy súlyos hi
vatás terhe,'élethossziglani betegség,vagy a'mindennapi küzdelem a lé
tért nehezedik áájuk és övéikre.íálán egy zsarnokhoz vagy vérszopohoz 

' vannak láncolva.
És mégis boldogok,mert tudnak örülni,mindig újra 

Örülni...*Talán sohasem látják a teljes kék eget,de ha arcukat az ab
lakhoz nyomják, látnak egy kis azúrt a magasban és már ennek is tudnak 
örülni.Nem mehetnek télen a Surféra Paradiseba nyaralni,de aházuk 
előtt van néhány zöld bekor,virág és annak örülnek.Nem lakhatnak jól, 
de gyermeküket és öreg szüleiket valahogyan táplálhat jak. Igaz, hogy 
egész nap kell dolgoznick,sőt még az éjszakába is belenyúlok a munka
idejük,szemük belefájdul a'munkájukba,véresre dörzsölik kezüket,lábuk 
kisebesedett, de - hála Istennek -van mindig munkájuk és minden 
nap elvégezhetik.Hála Istennek! Ritkán hallottak jo szót,alig dicsér
ték őket,meg feledkeztek a m i , h o g y  meg kellene köszönni nekik folyto
nos fáradozásukat,higz szüntelen önfeláldozásuk olyan természetes volt 
Soha,senki sem mondta nekik:szeretlek!Tannak ilyen emberek!De környe
zetüknek szolgálhattak,annyi nyomor és nélkülözés akadt,s ők segíthet
tek. Szerencse, hogy éppen kéznél voltak,mii lett volna különben a többi- 
ekbol?Szerencse,hogy ott voltak és segíthettek!

Ezek a boldog emberek, akiknek annyi örömük van, 
hegy másoknak is juttathatnak bel öle, ha azok érzékkel bimak az öröm 
iránt.Sugározzák magukból a boldogságot*mint -a- jótékony nap a fényt.
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Honnan a nagy különbség? Lehet,hogy terheltség,betegség,lelki adottság, 
zsenialitás,sőt isteni kegyelem az oka.Lehet az Öröm készsége Istentől 

kapott lelki tehetség,hogy az emberisg^g puszta,kopár,kiszáradt sivatagát 
bán az élővizek kutjai legyenek,melyekből sokan merítenek,sokan uj életre 
kelnek.

Azonban minden készséget lehet fejleszteni vagy elnyom- 
.,ni.A boldogság és boldogtalanság érzetének adottságát is.Ha valaki a kese
rűség, bosszú,harag, tagadás ,bomlaszte kritika, irigység és káröröm hajlamát 
nem fékezi,megerősödik benne a boldogtalanság érzete,melyet egy kis jóa

karattal és komoly önmegtagadással visszafejleszthetett volna.Mert nem a 
szenvedés,mint olyan,öli. meg a fogékonyságot az örömre,-bármilyen hosszú 
és keserves legyen is az,- ha egész életen át is tart—hanem a megmérgezett 
szenvedés,az Önző és szeretetnélküli szenvedés,a kemény és üres sz ív szen
vedése.

Az ember ránevelheti magát,hogy keresse és megtalálja a 
kis fénysugarakat,melyek mindenütt felvillannak.Alázatcsan hangolja magát 
a jóság hálás üdvözlésére és elfogadására,ha vele találkozik,ahelyett,hogy 
küszöbéről elutasítaná.Önzetlenül megelégedhetik a mértékkel,mely neki ada
tott és az állással,melyre kiszemeltetett.Keresse a jót és szépet,mely finim 
erekként hálózza be az éle tét. Iparkodj^: jósággal megfejteni,megmagyarázni aí 
eseményeket*Ha egyszer megszűnik önmagát és csak önmagát igazolni^és magasztí 
akkor lesz ideje és érzéke felebarátját,az életet,a sorsot,sőt önmagát az Is- 
is igazolni,A megfoghatatlan Istenben is mindig és mindenütt szeretet lát me( 
és hisz ebben a szeretetben.Aki ennyire viszi,az nagy előmenetelt tett a 
boldog lét művészetében.A boldog ember másokra, is boldogságot sugároz.
A másoknak adott öröm visszahat ránk, de azt ne keressük, önzés jönne ki belől 
Á szeretetteljes emberek,az önzetlenek a legboldogabbak is,mert nem a tagadáj 
hanem a teremtés szelleme van bennük,.
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CSALÁDI ESTÉK:

Októberben Dr* CSORDÁS ISTVÁN tart előadást. 
Novemberben GEELONOl TÁRRA EST.
Decemberben MIKÖLAS*

Mindenkit szeretettel meghívunk és várunk*

MAGYAR ISKOLA: .........
Nagyban folyik az előkészület a MIKNLASRA és a 
KARÁCSONYRA*Minden szülő szereti a gyermekét szerepelni 
látni,úgy igyekszünk az alkalmakat felhasználni,hogy 
lehetőleg minden gyermekre sor kerülj ön* Természetesen 
ehhez szükséges,hogy a gyerekek rendszeresen járjanak 
az iskolába,Különösen fontos ez most addig,amig a 
magyar irás és olvasás művészetét el sajátítják* Nehezen 
fog az a gyermek lépést tartani a többivel,amelyik 
hiányosan látogatja az iskolát*Látva,hogy el van ma
radva, nem lesz kedve iskolába jönni.

Már pedig az irás és olvasás csak 
alap arra,hogy a többi népi kincseinkkel és hagyomá
nyainkkal is gazdagodjék a gyermek lelke.Meg vagyok 
győződve róla,hogy már eddig is sok szülőnek okózott 
kedves meglepetést a mindig angolul pötyögő gyermeké
nek a$károl hallott magyar ének,még akkor is,ha még 
meg is volt egy kicsit csonkítva,
A szülők hozzák meg az áldozatot,még akkor is,ha néha 
néha nehéz.Később áldani fogják érte a gyermekei.
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H A L O T T A M :
OSTOR ANDRÁS,
MÁRTON JULIANNA,

- SOffifflIGHOFFER MÁTTÁS, ■ *
KÖTI JÓZSEF,

Az ő lelkűk és minden megholt liivók lelke, Isten irgalmától 
békességben nyugodjék. Ámen.

I-H t-H-H ' H 'H 1+ H i t-1 ■ i-l ■ 1- I-H -+ i l -H-H-HH-K-l-H-H'I l-H  H l-H-H-l-H-H-H H  l-H 
KEMPIS TAMÁS: KRISZTUS KÖVETESE,

Elmélkedés a halálról.
Itt igen. hamar véged I©z;lásd azért,mikép végsed dolgaidat.
Ma él az ember,holnap elenyészik,mikor pedig szem elől eltűnik, 
hamar feledésbe megy.

0,mily nagy az ember szivének tompasága és 
keménysége,hogy csak a jelenről gondoskodik és a jövendővel jobban, nem 
törődik,Minden cselekedetben és gondolatban úgy kellene viselkedned, 
mintha még ma meg kellene halnod.

Ka na nem vagy készen,holnap hogyan leszel? 
Boldog, aki halála óráját mindig szem előtt tartja és naponkint készül a 
kimúlásra.Ha láttál valaha embert meghalni,gondold meg,hogy azon az 
utón te is átmégy.

Reggel azt gondold,hogy az estét nem éred 
meg.Ha pedig beesteledik,a regglet ne merd magadnak Ígérni.

a
Készen légy tehát mindenkor és úgy élj,hogy 

a halál soha készületlenül ne találjon.
Eljön az idő,midőn életed jobbítására egy 

napot vagy egy órát kívánsz;de nem tudom kapsz-e?
Míg időd van,addig gyűjts magadnak halhatatlan gazdagságot.
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KERESZTELTEK NÉVSORA:

Kiaszovits ^ikl.os és neje Bodonyi Ilcna fia 
Stévén,Barnabás nevet,

Gáti Imre és neje -^orpács Edith fia 
Victcr,Imre nevet,

Bálo Ferenc és neje Gyömbér Piroska leánya 
Violetta,Márta nevet,

Pick György és neje Harmat Zsuzsanna leánya 
Juditli,Vivian,Gizella nevét,

P-onorct h László és neje Kund Ibolya leánya 
Éva, Blama nevet,

Báli Károly és neje Szlávik Éva fia 
Charles,John nevet,

Szabó Sándor és neje Layer Hedvig leánya 
inna r Hely nevet,

Burai Gyula és neje Lehőcs Klára fia 
Péter,Gyula nevet,

Mezei Zoltán és neje Benkovits Margit leánya 
vMária nevet,

Baumgartner István és neje Fehér Mária fia 
István nevet,

Bucsek Béla és neje Bari Mária fia 
Adalbert nevet,

Kovács József és neje Bocs Ilona leánya 
Julianna nevet,

Jakab Imre és neje Blum Christa leánya 
Edith,Christina nevet kapta a 

szent keresztségben*
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EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK:

Varga I. £ 5/— /— Lovass A. £ i/— /—
Zsok F« £ 2 / - / - Horváth Z. £ 1/10/—
Szajkó I. £ 1 / - / - Kényes A, £ 3/— /—
Szabó I. £ 2 / - / - Horváth E* £ 1 / - / -
Zsolnay K. £ 2/10/— Torma B. £ ! / - / -
Wippem F« £ 2/ - / - Szabó I. £ 1 / - / -
Koczek J. £ 3 / - / - Farkasvölgyi £ ! / „ / „
Pátry E« £ 2/--/— Lengyel J. £ 10/—
Könyves I. £ 10/- Szabó S. £ 1 / - / -
Tatár G. £ 1/-/- Dehény T. £ 2 / - / -
Bölcskey I. £ 3 / - / ~ Horváth E. £ 1/-/—
Szeitz J. £ i //-/— Pintér J. £ l/— /—
Lengyel N. £ 1 / - / - Kahalmy J. £ 3/— /—
Mrs.I.Pfeiffer i / - / - Nemestothy K.£ 2/— /

ISTEN FIZESSE MEG!

/HÁZASSÁGOT. KÖTÖTTEK:
Hollo Ignácz - Nikolopoulou Máriával,

Erdőssy Gyula - Huszka Évával,

Hawthornfean,a Szeplőtelen Fogantatásról nevesít templomban.

X X X  X-tt-X- X-X XX --X X -X-XX - X X X -X--)BH< X X X  X X X  X-X X -X X  X X X
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BfíTEGSBGÉLYZŐ:
A Regnum ^kplanumhoz tartózó Szent László Beiegsegélyző 

titkába ezúton hívja fel mindazok fi gyeimét, akik még nem tartoznak va
lamelyik hetegsegélyző cső porthoz, hogy minél előbb jelentkezzenek nála, 

STOLL KÁROLY
17 Hannover str. Brunswick,_________ T : EW 84-00

este 7-9 óra között,Készséggel ad felvilágisitást a betegsegélyzőről, 
valamint a legolcsóbb és legkedvezőbb életbiztositási feltételekről is,
I I H -H -H  H + H 4  i' t 'H  I I ) H 4  i I H-fí-H -H-fr J-H -fr+l i I i I l í  I I I I 1 I 1 II  I I M I H  1 HH- li H -H-f

AKAR EXTRA PÉNZT KERESNI? .. .....
Azonnal hívja fel Va.ida Istvánnét (Mr.Wocds

Office) T:67-75^*01 iroda után: XL 20-15
Telek a tengerparton,hegyekben,vagy a város 

kerületeiben, ingyen ki visszük, ingyen ebéé. Nem jár semilyen kötelezett
séggel sem. Ne mulassza el az alkalmat...Tele fonál jón, vagy érdeklődjön 
levélben Vajda Istvánnénál.

+-H-H-H -H -H  H -H -KH + H  i H ~hH  H -H -H - H -H  M I M I H H -H -H -H  I W  M -H  I I I 1-H I I H  

MAGYAR KÖNYVTÁR;
' ' 21 Elgin Ave Armadale

Magyar könyvtárunk mindenki számára nyitva áll: 
minden szerdán,csütörtökön,pénteken és vasárnap 
este 7-8 óráig

H  I ! l-H '-H  I H -H -f t M l I H -H -H -H -4 H -H  I I l  H  í H -H -H -H -H  HH-HH  l-H -h-H 1'

Ha valaki lakást változtat,kérjük tudassa velünk uj cimét.
Sóban panaszkodnak,hogy nem küldjük az értesítőt,de ha átköltö
zéskor nem adják meg uj címüket,a posta azt vissza hozza,

■H i 'H -H  H- H -H  H  H \ I l-t- H  H -H -i-H  f -H -H -H -H -H ■! 1 1 H -H  H -H  i I H -H  i
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NESZ BÉLA , „---------  óra es ekszer
üzlete a XORK-HOUSEBAN,

294 little Collins sír II. em.
a lifttel szemben*

Mindenféle óra és ékszer
javítást vállal*9-14-18 karátos
j eggyürük. Sz ómbat on isngri tva,
T:MF 68-14 este;UL 16-92

HOMÁR ISTVÁN Budapestről ismert
szabómester itt is készit Önnek 
elegáns öltönyt,télikabátct , 
jutányos áron,a legújabb divat 
szerint.
44 Waratab Ave. 

T:FT 78-04
Tullamarine.

-H hH  I H-H-+-H I i I ! H -f-H  1 H  H -H  I I í H  H-+-H -H  -h I I H -f H  H -H -H -44-H -H  H  I H -H  11-1-

Szakszerü hajápolását 
végeztesse:
FÁBIÁN MIHÁLY 
NŐI FODRÁSZNÁL.

361 Chapel str South Yarra
T:BJ 30-73

Női kosz tümöket,kabátokat,férfi 
öltönyt csináltasson:

FÁBIÁN MIHÁLY 
SZABÓMESTERNÉL 

> 599 High str, Prahran.
T:LA 31-64

-H -H  I I I H -l-H -H  I H H- H -H -H r H -t-M-l I H l - H I  1 I 1 I-1 M I H -H -H  H -H -H -H  H -H -H  I MI I

Nagy 'gyakorlattal rendelkező 
angol-francia szabász-varrcnő

TAKÁCS KÁROLIN
saját szalonja volt a Belváros
ban a. Galamb utcában.

30 Muiiroe str, West Brunswick 
55-ös villamossal a 28-as megálló,

BOGNÁR INGRAMS• Co*
órás és ékszerész. 

Óra,ékszer és ezüst áru 
‘ nagy választékban.

55 Swanston str,City.
T;63-74-95 este:FI 46-66

-f-H  H -H  H -H  1 H -H  1 H -H -H  I 1 I H -H  I I H - H -f-H-HH i I I l -H-i t H -H -H H -H -H  i 1 1 H -H  i

A Switzerland General és az 
Australian Metropolitan Life 

Insuranc e &épviselője:
Mrs.T. VADÁSZ 

9,Southey str Elwcod.

Babakelengyét,gyermek és női 
ruhát

olcson varr:
FAZEKAS JÁNOSNÉ 

161 Orrong Rd.East St.Kilda
Napközben is otthon van.T:91-14-68
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