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LEVÉL A SZÜLŐKHÖZ.
Varga László S.J. /kivonat./

Valahogy most is úgy vagyunk,mint a tötökvész idején őseink. I
IAz ország belsejében húzódott a végvári vonal és azt tartották keményen j 

vitézi eleink,nehogy a pogány mindenből kiforgasson bennünket. ;
Önök jól'tudják,hogy otthon és külföldön a magyarság legfőbb 

ereje a család,a népek sorsa és jövője elsősorban a szülők kezében van.
Ha a kormányok és hadvezérek vereséget szenvednek,igen nagy 

baj,de a nemzet megint talpra áll,ha a családi szervezet erős és kiállja j 
a cudar időt.Fia a magyar szülők élete csendes vértannság és ha nem vi
gyázunk, a nemzet el fogja felejteni ezt a csodát,amelyet most az Önök jj
szive müvei a szeretet hatalmával.

Otthon most arra kell vigyázni,nehogy uj janicsárokat nevel- I 
jen a zsarnok a magyar ifjúságból,másutt pedig ki kell őket menteni az 
egyetemes-válságból,amely az egész társadlamat megrohanta,— a tekintély íj 
válsága ez,igy szokták emlegetni.

A szülői tekintély közvetlenül Istentől ered,nempedig az állam
tól. Minden tekintély jog és hatalom másokat vezetni és azért a gyermek . 
köteles a szülőnek engedelmeskedni,mint Istennek.Egyúttal azonban az em- j 
béri tekintély az alattvalók javára adatik,tehát szolgálnia kell,mint a 
szülők teszik a családban,. .Az apa és anya a családért' van én ebben a, ki- ; 
merítő fáradozásban lesznek ők is egyre tökéletesebb emberek.A szent jog
gal együtt jár a kötelesség és ha a gyermek ezt fölismeri,akkor fogad 
szót készségesen.Az a szülő,aki a maga tekintélyét erősen állítja,de az !
Istenével nem törődik,homokra épít és csakhamar erkölcsi csődbe jut. '

A tárgyi tekintély önmagában nem elég,mert a gyermek szeme éles j
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az erényt és hibát egyaránt meglátja s azért a szülőnek folyton vigyái 
nia kell,hogy egész magatartása követendő példa legyen.Más szóval:a neve
lés sikere attól függ,hogy milyen a szülő egyénisége.

Az áldozatos szeretet példája a legfőbb örökség,amelyet a szülőkj 
gyermekeiknek adhatnak.

Ke kergessünk ábrándokat,úgy kell külföldön élni és dolgozni, 
.mintha a vasfüggöny a század végéig sem szűrne meg,de a nemzeti gondot s< 
szabad elvetnünk magunktól,mert akkor nagyon silány emberek; leszünk-és aS 
idegenek is lenéznek,még hozzá jogosan.. E kettős terhet nem könnyű viselni) 
de hozzá kell edződnünk.Mi már ilyen kettős életre vagyunk itélve,és:bár-»| 
mennyire panaszkodunk, miatta,mégis kibirjuk.

Sok problémánk között egyik súlyos kérdés,miként lehet a gyei 
keinknek magyar nevelést adni.Ha az édesanya nem tudja, a nyelvünket,a gytHp 
mekek sem tanulják meg, de a talpra esett édesapa még akkor is talál modot , 
Természetes,hogy a gyermek a befogadó ország nyelvét tanulja,a szülőkkel 
azonban beszéljenek magyarul és erre tudatosan törekedni kell.Talán még 
ennél is fontosabb,hogy az óhazát némileg megismerjék és tudjanak olvasni 
magyarul.- •

Ha. van magyar összejövetel szívesen járjunk oda és ne sajnáljuk 
..erre. a fárádságot.Jol tudjuk,hogy ez nem egyszer komoly áldozattal jár. 
Gyakran elriasztanak .tőle bizonyos személyi nehézségek vagy a szervezés
sel. járó bajok,de győzzük.le az érzékenységet és kíséreljük meg a lehetel 
lent is.,amikor a közös ügyet kell támogatni.A mi népünket igen nehéz száj 
vezni,mert nálunk minden embernek túlságosan.sok önálló nézete van és es 
nyomban, kiütközik,ha. találkozunk egymással,ennek ellenére iparkodjunk koffio|
eredményt elérni.Marakodni,minden hörcsög tud,okos megegyezést csak teheti 
képes létrehozni.— Kevesen és hajban vagyunk - fogjunk össze.---
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Rl POFOM HÍREK:
Br.Endrey Antal A Regnum Elnöke,

Szent István király ünnepet bensőséges lelkülettel és testvéri 
egyetértésben ünnepelte Melbourne magyarsága.Az ünnepi szentmisén,melyet 
Monsignor Mórán érseki helynök celebrált,mintegy hétszázan vettünk részt, 
A szentbeszédet P,Békési I.S.J, mondta,lelkesítő szavaival megújította 
erőnket és hitünket az emigrácios sors további hordozásához,

A Szent István Bálon több mint nyolcszázan voltunk együtt 
vidám,baráti hangulatban,A bál főrendezője Kormos Vilmos vezetőségi, ta
gúink volt,kinek áldozatos munkájáért ezúton is hálás köszönetét mondunk, , 

A Szeht István ünnepélyre mintegy hatszázan jöttek össze,Ki . 
kell emelnünk a Magyar Iskola balladjátékát,Bolváry Miklós és Leporisz 
Brúnó szavalatait,Licen Xénia,Laczoffy Marika és Ambrozy Pál zongoraszá
mait és a Sólymossy balettiskola táncszámait.

Ambrozy Pál saját szerzeményei,melyekben gyermekkorát eleve
nítette meg,kedves meglepetésül szolgáltak az. egybegyűlteknek, ... ......

Ezúton is köszönjük minden szereplő közreműködését.
>NKQEK.OTTHONA,

Az egyházközség választmánya a legutóbbi ülésén határozatot . 
hozott egy Öregotthon felállítására,hogy a magukra maradt és rendkívül . 
nehéz körülmények között élő öreg magyarok sorsán enyhítsen.

Az otthont a Kollégium mellett most épülő uj épületben szándé 
kozunk elhelyezni .Az ezzel járó kérdések kivizsgálására a választmány 
n^bizottságot állított fel.Itt említjük meg Hauler István magyar épitészt, 
fi lei már korábban is nagy és értékes áldozatokkal támogatta épitkezé - 
1 '.linket,most' is felajánlotta,hogy f az Öregotthon összes heépite-tt búto
rait ingyen elkészíti a szükséges anyaggal együtt.
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Áldozatos segítségéért hálás köszönetét mondunk,reméljük, hogy amennyié 
ben tehetik,mások is követik a jo példát.

SZILVESZTERI BÁL.
Az itteni rendszer szer int a szociális problémákat az 

emberek szivén keresztül iparkodnak megoldani.Ezért gyűjtenek a kórhá
zakra, a tűz károsultak számára stb... nekünk magyaroknak naprol-napra 
égetőbb problémánk az öregekről való gondoskodás*Először is épület kell, 
Le még akkor sem lehet semmit sem elkezdeni egy bizonyos tőke nélkül. 
Ezért rendezünk az idén nagy szilveszteri bálát,erre a Kew-i Town Kall 
/egészen uj épület a Cotham Rd-on/ összes termeit már le is foglaltuk.
A bál teljes jövedelmét a öregotthon céljaira fordítjuk,

Ki-ki gondoljon a saját édesanyjára és ©édesapjára az 
idén,amikor szilveszterre készül, igy vegyen jegyet és hozzon vendége
ket erre a bálra.A részleteket még későbben közöljük.

EGYHÁZKÖZSÉGI H0Z2ÁJÁR0IÍS.

Hogy megkönnyítsük a családok számára az egyházközségi 
hczzájárulás összegyűjtését és befizetését,perselyeket osztunk ki a csa
ládok között,melyeket félévenkint szedünk össze.A perselyek előállítá
si költségét Jando Gyula választmányi tagunk vállalta,amit ezúton is 
hálásan köszőnünk.Hasonlokép köszönjük Kende Sándornak az öreg otthon 
bevételének növelésére küldött cipőket.

A mindennapi élet terhei között sem feledkezzünk el arról,

hogy a magyar közösség problémáit senki sem fogja msgoldani helyettünk, 
így hozza meg minden magyar a reá eső kis áldozatot,hogy az ebből kiá- 
rado szeretet elviselhetőbbé tegye mindannyiunk számára a száműzetést.
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A REGNUM MARIANUM ALLAMESZME. Mihályi Gilbert. .............

A Szent Istvánig visszanyúló Máriatiszte
let, különösen a "Patrona h-^garíae" anyai oltalmának tudata a Regnum 
Marianum állameszme kialakulásához vezetett.

A nemzet Szent István országfelajánlását 
érvényesnek és kötelezőnek ismeri el és ezen a elmen országunkat Mária 
országának vallja,Önmagát pedig Boldogasszony népének.Nemzeti erényünkké 
válik a Mária tisztelet.

A Patrona Hungáriáé orszaglására alapo
zott Regnum Marianum gondolata kölcsönöz ellenálló erőt a török elnyo
matásban.A XVI század elején Vásárhelyi Andrásnak a törökverő Máriához 
szóló éneke minden reményét a magyarok oltalmazójába helyezi,Az egyko
rú énekeskönyvek mind a Pátrónánk közbenjárását kérő énekekkel van 
tele.A XVTI századból Zrínyi Miklós "Szigeti veszedelem" c.eposzának 
invokációja így hangzik:

"Musa te,ki nem rothadó zöld laurusbol Viseled koszorúdat,sem gyönge 
ágból,Hanem fényes mennyei szent csillagokból Van kötve koronád hóidból 
és szép napból. Te,ki Szűz Anya vagy és szülted Uradat, Az,£L örökké 
volt,s imádod fiadat, ügy mint Istenedet és nagy monarchiádat:

Szentséges királyné! hívom irgalmadat!..." -.......
Pázmány különösen a Prédikációiban mutat

ja magát a Regnum Marianum képviselőjének és védelmezőjének,a vallási 
megoszlásban és a Boldogasszony hűtlen elhagyásában látja a bajok gyöke
re t.Hirdeti,hogy segítségre is csak a Boldogasszony közbenjárására 
számíthat a nemzet.

• A Regnum Marianum eszmejénékmegvallásában
ős terjesztésében nagy szerepet játszik Eszterházy Pál nádor,aki 1698 
Nagyszobatban adta ki "Mennyei korom"c-ü munkáját.

A Patrona Hungáriáé tiszteletében elöljár
nak királyain közül:II Perdinánd,aki naponta elimádkozta a rozsafüzért, 
Czüz Mária zsolzsmáját,a lorettoi litániát.

III Ferdinánd,aki elrendelje,mint előde is 
n Szeplőtelen fogantatás tanítását.II.Idpot a törökkel vívott győzelmes 
háború után külsőleg is kifejezést ad meggyőződésének,hogy a Szüzanya 
közbenjárásának tulajdonítja a hadi sikert:

a Magyarok Nagyasszonyának ajánlja fel Magyarországot.

Kérjük a Magyarok Nagyasszonyát , hogy most. is: jár jón közbe értünk
Fiánál. 7 ' v .. 7 /  _ .

x x-x-******* x************ x x x x x x- x x x x x »> w *Wr**~******** x-* ^ -**-*-*
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REG-IRM HÍREK /folytatás /
A Magyar Iskolába járó gyermekek apái elhatározták,hogy 

rendszeres tevékenységbe kezdenek és az iskola ideján a férfiak részére 
előadássorozatot rendeznek.Az- első előadást Br.Zsámár Vilmos tartotta a 
kis üzletemberek problémáiról.A következő alkalommal Dr.Blazsanyik József W 
psychologus tartott előadást a gyermekek pályaváálasztásárol.
Elkezdjük a melboumei magyar családok Jézus Szivének felajánlásának 
előkészítését .A férfiak lelkigyakorlatáról is hamarosan hirt adunk.
SZENT ERZSÉBET ASSZONYSZÖVETSÉG.

szept 30-án rendeztük az első "Nagyszü
lők délutánját” ezen 18 nagymama és nagypapa jelent meg.Meleg,családias 
hangulatban fogyasztották el a háziasszonyok finom uzsonnáját,kellemes 
társalgás és magyar zene mellett.Reméljük legközelebb, még többen jönnek.

OKTÓBERI PROGRAM:
14-én M .CELESTE nővér az AUSZTRÁL ISKOLARENDSZERT 

ismertéti.Utána Pásztor Rozália tart előadást 
Megszerettem az anyósomat cimmel.

28-án tartandó gyűlésünk szónokául sikerült Ft.P.Fazekas 
domonkos atyát megkapnunk.

NOVEMBERI 11-i gyűlésünkön tombolával egybekötött teadélutánt 
tartunk,erre szeretettel várunk minden eddigi 
résztvevőt,valamint uj érdeklődőket is.

I ,
Magyar betegeket,akiknek jól esne ha meglátogatnák őket,kérjük 
jelentsék be:az asszonyszövetség elnöknőjénél Ambrozy Anna 

T :65-29-19 /esti órákban./
X X  X-X X  X  X X - * * - *  X -X  X  X -X - * * - - X  X *  X X '
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ZSINAT ÉS EGYSÉG. Bea kardinális Innsbruckban,/fegvar Papi Egység*/

Dr.Rusch püspök hívta meg Bea kardinálist lmsbruckba,ahol az 
egyetem három nagy előadótermét zsufolásig megtöltő közönségének ötnegyed 
órás előadást tartott"A második vatikáni zsinat és a keresztények egysége” 
címmel,a következőket emeljük kis

Kár a zsinat meghirdetése előtt meg veit a vágy a keresztény 
népekben az egység iránt.Ezt a vágyat a zsinat meghirdetése csak fokozta. 
Franciaországban arra a körkérdésre,hogy mit vár a közvélemény a zsinattól?
4y/o azt felelte,hogy a hitbeli egységet. Ugyanerre a kérdésre Bajorországban 
öö fo adta ugyanazt $ feleletet.így érthető,hogy a másvallésuak és a genfi 
Weltkirchenrat nagy örömmel üdvözölték az egység érdekében dolgozo tit
kárság felállítását*Egy protestáns vezetőember kijelentette:most nincs 
ideje az izoláltságnak*Egy USA-beli a szinatot 1962 nagy eseményének mondja 
és a protestánsokat éppúgy,mint a katolikusokat közös imára hívja föl 
a nagy ügy érdekében.Nem lenne keresztényi dolog, - mondja -a színat lá
gyét kizárni imáinkból *

Főleg a Szent^tya szeretettelteljes egyéniségének köszönhető 
másvallásu vezéralakok látogatása Romában,ami valamikor elképzelhetetlen 
volt. Az elszakadtak meghívásának ügye is rendkívül kedvezően alakul.

Mit nem tehet a szinat?Nem lesz Ccncilium Unionis,nem állít
hatja vissza az egységet.Erre jelenleg sem a katolikusnál,sem a protes
tánsoknál nincsenek még a lelkek^ kellően előkészítve.Vannak,akik azt 
nzéretnék,hogy a zsinat valoban,’Öcumneikus”,az Összes keresztények közös 
megbeszélése legyen.Már két zsinat megpróbálkozott ezzel,létre is jött 
nz egység,de mivel sem a népnél, sem a papságnál nem volt meg a kellő hát
tér, nem volt maradandó hatása.Ily próbálkozás most is többet ártana,mint hasz 
használna.
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Ne feledjük azonban,- mondta a bíboros - hogy bizonyos belső e 
mindig meg van köztünk- az érvényes keresztség által. Jo hiszemű más valíá

R gnnm Marianum 1962, szep-okt*

is igy Krisztushoz tartoznak,kegyelmet is kapnak a keresztény életre .Az j 
%yház köteles ezeket is gyermekének tekinteni,mint ahogy a Pápa teszi ia 
Köteles elismerni a jót,ami náluk történik;örül jámborságuknak,örömmel 1 
látja mint becsülik a Szentirást,értékeli szép éenekeiket és hitükért ho-* 
zott áldozataikat*De meg kell azt is kátni,hogy nélkülözik egyes szent
ségek kegyelmeit és a biztos vezetést,,

közeledik feléjük,velük nyugodt,türelmes ,megértő tárgyalásokat folytat él 
felvilágosítja őket a világosság alapján.A katolikus dogmák nem képezhetik 
megalkuvás tárgyát.Ezt tudják a protestáns vezetők is és nem egyszer ki lg 
fejezik.

tanulmányozása,ami uj fényt áraszthat reájuk* Fontos lépés volt például ré-

Lassankint felismerik, hogy reformátor őseik nem mindig álltak a Széni- 
Írás alapján,és hogy a katolikus Egyházra nézve sincsenek mindig helyesen 
tájékozódva.A Szentirásbol és a Szenthagyományokból,a szentatyái: tanitá-

kell jönnie,csak mst lég nem látjuk, hogyan.A közös emberi iparkodáson túl 
ezt létrehozhatja a mindenható Úristen kegyelme

kardinális:- a Szentájjyn húsz éves keleti tartózkodása alatt jól meg
ismerkedett az ortoz egyházzal,Párizsban pedig a francia kálvinizmnscal.

Mit tehet az Egyház az egységért? - Amennyire lehet szeretettel

szűkről a páratlanul álló Kittel-féle szentirási nagyszótár szerkesztése#

saibol lassankin megérthetik,mi az Egyház lényge /ez egyik igen lényeges 
pontja lesz a szinatnak/ mi az áteredő bűn,megi&azulás,miért tiszteljük 
Máriát, ■ •

Az egyik protestán ezt a kijelentést tette :Az egységnek létre #'

május 27-én a. Caninsianumban. tartott. előadásán..ezt mondta a
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lgy megértéssel fogadta a katolikus és nem kdolikus részről jövő indít
ványt, hogy Roma legyen a központ,ahol f&tek®B.el közti tái^ylásokat foly
tathassanak a hit egységéről,A terv benyújtása után második nap közölte 
/i pápa jóváhagyását,csak ázt kívánta;hogy ne"bizottság”legyen az uj szerv 
oirne,hanem titkárság,mert ebben a szobán kevesebb tradicio látszik*
Nem "pro unione", sem "pro cónversione" lett a feladatkör megnevezése, 
hanem a hitbeli egységért*Ennek különösen örültek a másvallásuak.

A titkárság tagjait és tanácsosait tizenkét nemzetből válasz
tották össze iA sok megbeszélés után a szavazatok általában egyhangúak 
azoktak 1 enni. ••

A titkárság lényeges feladata: fenntartani az érintkezést a 
másvallásuakksl.Ez meg is történik nagy 'arányokban.Először is Írásban*
A bíboroshoz,vagy a titkársághoz .évente ̂ számtalan levél érkezik,messze 
túl az ezren.Egekből látni,mi érdekli,mi nyugtalaisitja a másvallásuakat: 
pl: a vegyes házasság kérdése,a vallásszabadságba lturgia* Az indítványok 
nagyobb része nem katolikusoktól jön.Katolikus neszről inkább a világiak
imák.. ...... ...... ■■■

A személyes érintkezés is nagyon kiterjedt .Nincs nap, hogy né
hány másvallásu fel ne keresné a bíborost.Eőleg az ortodoxé teszik ezt* 
ügyüket ugyan a bíboros a keleti bizottsághoz akarta át tenni, mert Ő e 
tekintetben kevesebb tapasztalattal rendelkezik*Ők mégis az 6 titkársá
gához akarnak folyamodni,mivel, az semleges.A szentatya ebbe bele is 
egyezett. A látogatások alkalmával a bíboros olyan közléseket kap „amilye
neket sehol másutt nem tudna megszerezni.

Kiváló alkalmak az érintkezésre a biboros utazásai és előadás 
naiőEddig járt Észak Olaszországban, ahol alkalma volt a valdensekkel ‘ 
találkozni: volt Túrinban, Milánóban, Bemben, Bázelben, Zürichben* Bázelben, 
n Miamikor hírhedt kálvinista közöontban a legnagyobbrészt kálvinista

1962,szep-okt* Regnum Maiianum
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O K T Ó B E R I  Ü N N E P S É G , .

A Victoriai Magyar Kezességek Szövetsége .
1962 - október - 21-én

délután 4 órai kezdettel
a hawthorni Manreza Hallban /Olenferrie Rd.ésBurwood Rd 
sarkán,a Glenferrie állomás mellett/

a magyar mártírok és az 1956-os .szabadságharc 
hőseinek tiszteletére

EMhÉráRffiRÉLYT rendez,
és erre minden magyart szeretettel meghív és vár 
az ünnepséget rendező:

Rákoczy Egyesület,

tlC-MDA:
Ez év tavaszán hunyt el Kitamboban egy száz évnél idősebb 

néger asszony Tibakdebazamu Victoria . Mint Uganda egyik legelőször 
megtért és vezető katolikus családjának tagja,1886-ban szemtanúja volt 
a huszonkét ugandai vértanú hősiességének* Ezek a fiatalmeberek inkább 

vállalták,hogy rözsekötegekbe csomagolva lassú tűzben égessék el őket,
mintsem megtagadják hitüket.Az Egyház a vértanukat 1920-ban boldoggá 
avatta„Victoriát is rákötözték egy rőzsehalomra.Végig kellett néznie 
hivőtársai kivégzését .Akkor azonban őt szabadon bocsájtották. Majdnem 
vigasztalhatatlan volt,hogy nem lehetett társuk a vértanuságban.De ké 
sőbb ő lehetett a boldoggáavatásuk koronatanúja.



111962,szep-okt. - , . Kegnum Marianum

hallgatok a legnagyobb szeretettel és nyíltsággal fogadták a bíborost* 
Utána Párizsban öt-hatezer ember, ortodoxok, protestánsok,anglikánok' stb. • 
hallgattak'a bíborost*Járt ezen kivül a heidelbergi, tübingeni egyeteme
ken, Berlinben /kelet és nyugati részében/ Essenben,Becsben. .

Látogatásait mindig megbeszélésekkel kötötte össze#Főleg pro
testáns teológiai tanárokkal érintkezett sokat .Ebédre is nem. egyszer .meg
hívták.Itt is folytatódtak a megbeszélések.Egy tanár a reformáció tör-■' . • ‘ ■ \ -■ ‘ ■■
téneiének a tanára mondta egy ilyen alkalommal:Ez száz százalékos ered
mény volt a katolicizmus javára.

—  Az angliai, látogatáson fíamsay. canterbury érsekká való megbe
szélésről, máj d a z  anglikán és katolikus teológiai taMrok ,nagy közös 
találkozójáról bizonyára minden hivpnk értesült ,amikor a eardinális és 
fíamsay érsek képét még a világi lapok is mint. nagy szenzációt hozták.- 
Az angliai körútja után Romában az ujságirok nemzetközi szövetségének ; 
volt vendége a biboros és első esetben fordult elo,hogy egy báboros 
ezzel a közösségei együtt ebédelt és nagyon tartalmas, őszinte és éiöde- 
kés sajtókonferencia keretében felelt a kérdéseikra e —  ..

A sok levelezés és tárgyalás végén persze rengeteg anyag gyű
lik össze.Ezt tizenöt szakbizottság /mindegyik 3-4 szakemberből áll/ 
feldolgozza,azután a plénum megvitatja,végül a scbéma a központi bizott
sághoz kerül#A titkárság nyilván a zsinat után is fog működni# .....

, A zsinat főfeladata:a benső reform,a lelkipásztorkodás töké
letesítése. Szó lesz az előmise, lecke és evangélium nyelvéről,az esetleg 
megtérő nagyobb csoportok pl.az anglikánok szertartásáról és nyelvéről. 
Ilyen dolgok miatt a zsinat nem fogja megtérésüknek az útját állni*
A központi bizottság igen sok tagjánál megvan a kellő nagyvonalúság és 
a széles látókör.Teljes szabadsággal nyilatkozhatik mindenki* A szent- 
atya nem akar befolyást gyakorolni a bizottság felfogására*
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. MI A CSáIÍDFEIAJÁMÁS?
A család Ural

Egy fiatal pap térdelt X,Szent
Pius előtt, és engedélyét kérte ahhoz a tervéhez,hogy az egész világot 
bej árva, a családokat Krisztus uralmának elismerésére buzdíthassa. Nagy 
meglepetésére,a pápa,aki oly nagy megelégedéssel hallgatta terveinek 
kifejtését,tagadó választ ádott: : ^ •

-Nem, fiam! -Mateo atya - talán félreértéstől tártva - megismételte 
kérését.De a válasz ugyanaz volt: ' '

-Nem, fiam! Te‘ engedélyt kérsz,és én azt mondomiNem!Nem pusztán - 
engedélyt adok,hanem megparancsolom neked,hogy életedet ennek a  tár- • 
sadalom-üdvözitő munkának szenteljed.

Ezzel megindult a hatalmas hadjárat,amelynek nyomán a 
hitük gyakorlásától elhidegedett katolikusok, a bűnösök, sőt az Egyház 
esküdt ellenségei is 'seregestől tértek vissza az Egyházba.Az eredmény 
láttára egy püspök megrendülve irta,hogy nem egyetlen ember feltáma
dásának volt tanúja,hanem egy egész temetőé.

Mateo atya négy évtizeden át tartó hadjárata egy részlege volt ann 
annak a nagyarányú mozgalomnak,amely a múlt század végén indult el 
Franciaországban.1889-ben a szabadkőművesek a francia forradalom évfor
dulójának megünneplésére készültek,és ezt az alkalmat a katolikus hit-: 
nek szentségtöröő módón való megtámadásával akarták emlékezetessé tenni,, 
Ennek ellensúlyozására az Imaapostolság felhívást intézett az egész 
világon élő tagjaihoz,hogy ajánlják fel családjukat Krisztusnak,és v- j 
ezzel juttassák diadalra uralmát az egész világon.Az év végéig "• ■
2.118.656 család ajánlotta magát Jézus Szivének oltalmába.
A családfelajánlás lényege,hogy a család nyilvánosan és ünnepélyesen 

elismeri Krisztus uralmát és megígéri, hogy törvényei szerint fog élni.



nMrtlÍ,M.l kiilonö oké pori io elnyerik Krisztus oltalmát és kegyelménekbősé- 
/'él.,íinu)]yro oly nagy szükségük van a hitük szerinti- élethez*........

Rendkívüli kegyelmek: .
Köreveket lehetne^ megtölteni a családfelají

ínl ajánlás rendkívüli eredményeivel,melyek mind azt bizonyítják,hogy 
Krisztust nem lehet felülmúlni nagylelkűségben,

Azokat,akik őszinte Ígéreteket tesznek neki,hogy hűségesen 
szolgálják őt, és Ígéretüket áldozatosan meg is valósit jak, szinte cso
dál', kai határos moson is segíti. . 1 .

A tizenkéti Ígéret:

1. Megvigasztalom őket szentedéseikben.
2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmek©t,amelyekre szükségük van*
3-.Családjukban békességet szerzi.
4.Biztos menedékük leszek életükben,de főleg haláluk őrájáru
5*Minden dolgukat,vállalkozásukat megáldom*'
6. A bűnösök szivemben az irgalom forrására„tengerére találnak* ' ■ ■■•••
7. A lanyha lelkek buzgókká válnak*
8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednék*
9. Azoknak,akik a lelkek megmentésén dolgsnak olyan'erőt adok,hogy még
a legmegrpgsöttebb bűnösöket'is megtérítik,

10.Megáldom a házakat,amelyekben Szivem képét felfüggesztik és tisztelik. 
II.Szivem túláradó irgalmából megígérem neked,hogy. Szivemnek minden- 

■ ható szeretet mindazoknak,akik kilen egymásután! hónapon át minden 
ho’ első péntekén megáldoznak,megadja a végső toredelem kegyelmét;
Azok nem fognak az én kegyelmeién kívül,sem a nekik szükséges.szent— 
.ségek..nőikül meghalni,s az én isteni Szivem biztos menedékük less 
az utols.0..pillanatban*. ,

12* Szivembe Írom és onnan soha ki nem törlőm azok ne vét, akik. ezt az 
ájtatosságot terjesztik*
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MAGYAR DELEGÁCIÓ IS MEGY ROMÁBA A TÁTIKÁM ZSINATRA.

Budapesti közlés szerint a vatikáni zsinatra kijelölt magyar küldötte 
a következő tagokból áll;

Hamvas Endre,Csanádi püspök,a magyar püspöki kar jelenlegi feje.Ö a ' 
küldöttség vezetője.

Kovács Sándor,szombathelyi püspök.
Schwarz-Eggenhofer Artúr,az esztergomi főegyházmegye érseki helytar

tója. Őt szakértőként jelölte ki a Pápa a zsinatra.
Brezanoczy Pál,az egri érseki főegyházmegye érseki helytartója,akit 

szintén szakértőként jelölt ki a Pápa.
Klempa Sándor kanonok,a veszprémi egyházmegye püspöki vikáriusa.
Az öt főpap tanácsadóiként és kísérőiként mennek a zsinatra :Mihelifs 

Vid,a Vigilia katolikus kulturálisfolyoirat felelős szerkesztője;Rado 
Polikarp,bencés egyetemi tanár,a Vigilia szerkesztőségi tagja;Esty Mik
lós, pápai kamarás,aki már Serédi Jusztinián bíboros esztergomi érsek 
udvari kamarása volt,s jelenleg a kormány által támogatott Opus Pacis 
elnöke;Hamvas István,a Csanádi püspök unokaöccse,aki a püspököt magán- 
titkárként kiséri el útjára;limko István,görögkatolikus pap és rövid 
idő óta a budapesti Hittudományi Főiskola tanára;végül Emtei (kereszt
nevét nem közölték)hittudományi főiskolai tanár.

A dele gácio Romába utaztában rövid időt töltött Becsben,ahol talál
koztak a Visinszki bíboros által vezetett lengyel delegációval.

A kijelölt főpapok közül Brezanoczy Pál jelentős szerepet játszik a 
az u.n. papi békemozgalomban.Rövid idővel ezelőtt Esza^ Vietnamban
járt.-----1947 ota-amikor Mindszenty,majd Czapik Romában járt-ez ez
első eset,hogy a Vatikán és a Vasfüggöny mögé vetett .magyar katolikus 
egyház vezetői között hivatalos személyes találkozás történik.(FEC)
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Nov!..... . Vasárnap 12 orakor ünnerélves szentmisében emlékezünk

meg a magyar forradalom és szabadságharc áldozatairól, 
és kérünk minden magyart,hogy aki csak teheti jelenjen 
meg ezen a közös imádságon és közös csendes tüntetésen.
Közös imádság ez a magyar nemzet felszabadulásáért,de 
egyúttal csendes tüntetés is azért a felmérhetetlen 
igazságtalanságért,amellyel az igazságosságot csak hir
dető világ,nemcsak hogy semmibe sem veszi egy nemzet vérbe 
fojtott szabadságharcát,hanem mindent megtesz arra is,hogy 
ezt §, kellemetlen ügyet el is feledje mindenki.

A szovjet aggressziot - a ténymegállapito bizottság jelentése alap
ján elitélő és a Kádár rendszert megbélyegző határozat /l957-9-l4-én/
60 szavazatot kapott 10 kommunista szavazat ellenében az Egyesült 

32 nem szavazott
Nemzetek Szövetségének Közgyűlésén,az idén a ssept.24*~i közgyűlésen 
108 tagállam közül csak 43 támogatta a magyar kérdés tárgyalását,
34 ellene szavazott és a többiek tartózkodtak a szavazástól.
Ez gyakorlatban a magyar ügy felszámolását jelenti.Ezért jövünk. 
össze nov„4~én 12 orakor a Szent Tamás templomban,South Tarrabán.

CSALÁDI EST;

A novemberi családi esténkén P.Békési István S.J. 
tart előadást.

Mindenkit szeretettel meghívunk.

* * * * -» * -x-x-x-y -x-x- X"K x x x y x x x x x x *  x x x x x x x x  x x x xx x #** xx xxwrMKKxmwxxm-KM*#**-
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HAGY TANGOBARMONIKA HÁNGVSRgENY -A MAMÉZA HALLBAN: - 

november 10-én este 8 orakor.
Jlm Dimo és zeneiskolája egész estét betöltő műsorral szórakoztat

ja, bűvöli el hallgatóit.
Tanítványai,akik 400-nál több dijat nyertek Ausztrália legnagyobb 

zeneversenyein, eddig nem hallott tökéletességgel adnak elő klasszikus, 
könnyű és zenekari számokat.

Belépődíj 7/6 ,gyermekeknek 3/ Sch,
A bevételt a teljes egészében az Öregek otthonalapjára fordítjuk.
A szereplő művészek teljesen díjtalanul szerepelnek.

Reméljük,hogy minél többen megnézik az egész estét kitöltő műsort.

KÍNA. A Sz í v ,
Sehol a kommunista vallásgyűlölet nem dolgozott any- 

nyira sátáni körmönfontsággal és szívós könyörtelenséggel az Egyház kiirtá
sán,mint Kínában!

Ma kb.700 mill„kínai van*-1949-ben 3 mill-ál több kát, 
volt, 105 egyházmegye,39 apostoli előljároság-ban 2500 kínai pap- 3500 kül
földi pap,375 szerzetes testvér,2500 nővér szolgálta a hívek lelki igé
nyeit. Már 1955 végén a 6475 külföldi misszionárius közül csak 29 volt Kinn 
területén/2 püspök,14 pap,13 nővér/ezek közül is 12 börtönben sínylődött.
A múlt év tavasza óta csak egyetlen egy külföldi hithirdető és Kínában:az 
amerikai Walsh Jakab püspök,aki 1960 márc.ota a 20 évre szóló börtönbün
tetését tölti.A hajdani templomoknak legfeljebb egytized része áll nyitva, 
a többit kommunista célokra használták fel*A megtizedelt kinai papság és a 
nővérek -jelentéktelen kis töredéküket leszámítva -a hősiesség páratlan 
példáját nyújtják. Telj esen magukra hagyva, bort önökbe, munka táborokba hur
colva, állandóan idegőrlő zaklatásoknak és nyilvános gunyoláo tárgyává 
Slz éhenhalás határán vergődve,mégis töretlenül kitartanak hitükben és 
hivatásukban,A nővérek közül,akik nem hódoltak be a komm.haladó kát.egyház-] 
nalk a legnehezebb mjnkabrigádokba fogják be,igy pl, 1959-ben £00 nővért Sanj 
acéikohoiban dolgoztattak,A családokat szétszórják,a hit megmentése egyéni 
hősiesség kérdésévé lett.A túlnyomó többésg eddig még a vértanuk lelküle- 
tétrel állja a hősiesség próbáját,Lassú vértanuság ez.

l í
éJ,



1962,szep-okt Regnum Mari.anum 17

HAtiOTTUNK:

Október 6-án halt meg ^r.Szegbeő István -6 9 éves korában.A 
fawknerx temetőbe helyeztük Örök nyugalomra.A mindenki által 
ismert és szeretett ,,Pistanbácsi egyházközségünk elnöke,majd 
örökös választmánya tagja volt.Az emigrációban mindenki szá
mára kijutott, egyéni problémái mellett sohasem szűnt meg ál
dozatot hozni a közösségért.
Übolso útjára hosszú szenvedéssel készült,amikor már nem. igen 
tudott járni,-még mindig érdekelte,hogy mi történik az Egyház
községben. .
A betegek szentségével ellátva,elaludt az Urban,

Nyugodjék békében!.

-t I H -H H -H-h-f-H-hH-H-H-H-H-hHH-H I I í H I I 1 H -1 fi H -H-l ■) I H H 1 t » H -l-i H -H H -

Dr.BLAZSANYIK J. . GYERMEK PSYCHOhOGUS ÉS PSYCHIATER

szivesen áll mindazok rendelkezésére,akik törődnek gyermekeik 
nevelésével és jömlőjével.

Elidegenedett Öntől a gyermeke - úgy érzi,hogy 
nem tud többé hatni reá - vagy szeretné tudni, 
hogy mi a legmegfelelőbb hivatás a számára ) 
forduljon bizalommal szakemberhez ,a legmodernebb 
és legeredményesebb módszerekkel rendelkezésére állj

a: szórni CLINIC
T52 Cotham Rd.Kew.E.4,
Melb.Vic. T:WY Ö7-2Ö

A legújabb amerikai "HQMSTÜDX RIT*’-et lakásán is bemutatjuk -
frX^ - X X  X X X X
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HIIHÁZKÜZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK:

Bárdossy Gy. 1 /-— /-•* Meissner H. 2/12/-6
Zsizsiaann T. 5/-5 /— Lengyel J* 10/—
Dr.Keks L. !/._/- Dömötör M. 3/— /—
ozv.Janka Z-né 2 / - / - Fekete J* 10/—
Wagner P. 2 / - / - Bencsik I. 1 /1 7 / -3
Dr.M.Orosz 1/10/— Kártonyi R. 2/12/—
Flachner K. 4/— /— Bauer J-né 2/— /—
Bartosy F. 2/-/ ”? Lehőcz T* 2 A — /—
Dr.Szentandrássy E» 2/~2/— Fekete I. 6 / - / -
Pintér J. 1 / - / - Fülöp Z. 2/10/-
Urbán J. 2/ ~ / ~ Bencsik I. S/-3
Mihalesik J. 5/— /— Torcsányi M. 2/— /
Rényes A, ....... 8 / ~ / ~ Cziglédy L.. . ; 2/— /—
Bicsar J. 2 / - / - Molnár V. 2/ - / -
Mittler J. 10/— Horváth E. 2/— /—
Bartosy F. 1 / - / - Serfőző I* 2
Pfeiffer I-né 1 / - / -

KOLLÉGIUMRA ADTAK:

Piarista Öregdiákok

Zsizsmann T.
Bartosy F.

4/— / —  Serfőző I.

5/-5/—  Flachner K.

5 / - / - .  ..

l / - / ~

l / ~ / ~

Isten fizesse me*
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VASÁRNAPI MAGIÁR ISKOLA:

Október ■ Í4~éh és 28-án --November 11-én és 25-én lesz 
Magyar Iskola az armadalei plébániád*

Kérjük a kedves Szülőket hozzák gyermekeiket rendszeresen,a magyar
•. .iskolába.

A Regnum “.SZENT. LÁSZLÓ” .Betegsegély ző titkára: 

STOLL KAROLY 17 Hannover St.Brunswick - ' T:Ftf 84-00

HÁZASSÁGOT 'KÖTÖTTEK:

X X - - ) f * * * * * ^ * * - 5H H H « - * * * * * ^ ^ H < - * * * * * ^ * * ^ * * ^ ^ * - 5̂ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - 3f * *

Barak János 
Puskás József

Molnár András 
Ligeti Sándor 
Mata Béla

Géczy J olánnal 
Thorpe Elizabettel 
Boné Beannaval 
Adai Mariettával 
Hasszán Júliával

a hawthorni Szeplőtelen Fogantasárol nevezett templomban

KÉRJÜK NE FELEDKEZZEN EL EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSÁRÓL. '
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KERESZTELTEK NÉVSORA; .2. . ....... . ....

Mallach Imre és neje Roda Vilma leánya 
Erzsébet, Ágnes nevet,

Podolák István és neje Bori Anna fia 
Endre, Károly nevet,

Komjátszeghy Endre és neje Hübel Olga leánya
Éva, Julié nevet,

Patkós István és neje Ziolkieuicz Ellen leánya
Ilona, Stefánia nevet,

Oláh Mihály és neje Lovas Rozália leánya
Rozália, Erzsébet nevet,

Soos Géza és neje Túri Erzsébet leánya 
Sylvia, Éva nevet,

Fülöp Sándor és neje Almásy. Anasztázia leánya
Susan, Kelen nevet,

Leporisz Brúnó és neje Hello Mária
György

és
István nevet,

Teleki László és neje Kelepecz Katalin fia
Endre, László nevet,

Fehér ágoston és neje Tamása Mária
Géza, Tamás nevet,

Csábi Charles és neje McCambridge Margaret fia 
Charles, Erié nevet,

Horváth Károly és neje Pátri Magdolna leánya 
Andrea, Patrícia nevet kapták szent keresztségben.
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iZAKSZERÍi HAJÁPOLÁSÁT VÉGEZTESSE: HŐI KOSZTÜMÖKET,KABÁTOKAT,IÉRFI
FÁBIÁN MIHÁLY ÖLTÖNYT CSINÁLTASSON:

NŐI FODRÁSZNÁL. FÁBIÁN JÁNOS SZABÓMESTERNÉL

^61 Chapel St.South ^arra 
T:BJ 30-7*5

599 High St.Prahran 
T:LA ’Sl-64.

i K-XXXXXXX X X X X X X-XX X X X X X X XXXXXX-X X X X X X K X XXXXXX iHHHHBHBHHHBHfrX-XXX -*  t t * »  X X * X X X X X *

NAGY GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ ANGOL- 
FRANCIA SZABÁSZ—VARuONŐ

TAKÁCS KAROLIN
n/iját szalonja volt a Belvárosban a
Galamb utcában.
rjO Munroe St.We^t Brunswick
55 villamossal a 28-as megálló.

BOGNÁR INGRAMS § Oo.i
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ.Orá,ékszer és 
ezüst áru nagy választékban.

55 Swanston St. £ity.
T :65-74—95 este:FX 46-66

A SV/ITZEHLAND GENERAL ÉS AZ AUSTRALIAN BABAKELENGYÉKET,GYERMEK ÉS NŐI 
METROPOLITAN LIFE INSURANCE KÉPVISE- r u h á t OLCSÓN VARR:
NŐJE: Mr 3. T» VADÁSZ
9 Southey Rd.Elwood.

■ T:91-14.-S8

FAZEKAS JÍMOSM
eng Rd East St.Kilda

Napközben is otthon. ■x-x-xx xxx
K i< XX X X X  X X X- XX-X-XXX X X-XXX X X X X» X XX X X X X » » * ■X XX X-XX X XXX XXX X XX*  XXX X X X-XX X X X X X X- X X X XX

MARNA PÁL CUKRÁSZ MAGYAR KÖNYVTÁR: Mindenki számára
nyitva áll :Szerdán,csütrötökön9 
pénteken és vasárnap este 7-8 -ig. 

A megrendelt esküvői tortákat és suté- 21 Elgin Ave Armadáié.
11 lényeket házhoz szállítja.
X X t t * - * * X X- X X X X EX- * * *  XXX X-X XX X» * : * * *  XXX X X * X X XX XX XX X X X K X  X X X X X XX K  XX X X X X X x xx-x-x-xxx

15 High St. Glen Iris T:25-26-26



Minden vasarnap szentmise: 3j4 10 arakor a 
Sí. Augustin templomban a Bourke str-en. 1/2 
12 kor a Sí. Thomas templomban Bromby sír. 
Sth. Varra, Szentmisek előtt gyóntatás.

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

Publisher : Fr. Z  Varga, S.J.,
34S Burwood Road, Hawthom, E. 2, Melbourne.

KDTMAWS ÓRÁK. •* * *«,
21 Elgin Áve, Ármadole 

*?. 503383
K H B  Este 7-9

S Z Ó M B A  de . 10-12


