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JÖN!
Azt a szelíd vonású ősz papot
várjuk, akinek képét az előző lapon
szemléljük, s akinek vállait az egész
világra kiterjedt Szalézi Mű kormány
zási ügyei terhelik: száz és száz
különféle intézet, ezer és ezer elha
gyatott gyermek, nagyszámú pogánymissziók, minden anyagi és erkölcsi
szükségleteikkel, földmíves, ipari és
iparművészeti iskolák, árvaházak, kór
házak, pap és misszionárius-nevelő
intézetek, a jósajtó ügyét szolgáló
könyvipari vállalatok, kivándorlási iro
dák, stb. Ft. Rinaldi Fiilöp a Segítő
Szűz Mária Leányai (szalézi apácák)
intézményének legfőbb kormányzá
sában mint apostoli vikárius vesz
részt, a Szalézi Szent Ferencről
nevezett Társaságnak pedig és a
Szalézi Munkatársak Egyesületének
egyetemes rendfőnöke, s mint ilyen,
tiszteletreméltó Don Bosconak har
madik utóda. Még ismerte D. Boscot.
a XIX. század legnagyobb gyermekbarátját, sót az ő authentikus iskolá
jában nőtt fel, az ő oldala mellett
nevelődött pappá, és töltött be fontos
bizalmas hivatalokat.
Szeretve tisztelt Fő-elöljárónk
Lengyelországból érkezik hozzánk,
ahol meglátogatta a szalézi intézeteket,
és személyesen végezte a papnöven
dékek beöltöztetésének szertartását.
Magyarországon, sajnos, csak egy-két
napot fog tölthetni, szinte incognitóban
látogatja meg intézeteinket, s öltözteti
be Szentkereszten papnövendékeinket.
Rákospalotán valószínűleg f. hó 20-án
fog megjelenni. Munkatársainkkal
együtt a csodáló tisztelet s a von
zódó gyermeki szeretet érzelmeivel
fogadjuk. Hozza Isten !
---- ■■——i
---

Krónikánk lapjaira.
Elkészült az a bájos kis oltár,
melynek hiányát kápolnánk régóta
érzi, s amelynek felállításához inté
zetünk barátai s kápolnánk látogatói
szintén hozzájárultak, sőt folytató

lagosan hozzájárulnak nagylelkű ado
mányaikkal. Nevüket beírja szent Fia
Szívébe a Keresztényeknek az a
jóságos és hatalmas Segítő Asszonya,
akinek tiszteletére a kis oltár áll. Száz
és száz névtelen adakozó mellett hadd
álljon itt a neve azoknak az uraknak,
akik a tervező ill. technikai munkában
ájtatos művészettel résztvettek. A ter
vezés Foerk Ernő építész főiskolai
igazgató, szalézi munkatárs nevéhez
fűződik, a részletrajzokat Darylek
Harry úr, az újpesti Faipari Szakiskola
tervező rajztanára készítette, a műfaragási munkákat Wastl József fa
szobrász végezte, a tulajdonképeni
asztalos munkát pedig Lalidon István,
a Faipari Szakiskola művezetőjének
szíves utasításai szerint Babusek Fe
renc és egy szalézi asztalos teljesítették.
Az oltár ünnepélyes megáldására
Orsenigo Cézár érsek, pápai nuncius
Önagyméltósága f. hó 25-én vasárnap
fog hozzánk kijönni.
Intézetünket igen előkelő japán
urak látogatták meg f. hó 3-án.
Shinkuma Motoji dr. a japán igazság
ügyi minisztérium megbízásából tanul
mányúton van Európában. így Buda
pesten is elidőzött egy-pár napig, s
ez alkalomból Hirano Kunitoshi, a
japán külügyminisztérium budapesti
megbízottja és Gangéi Ödön dr. ma
gyar igazságügyi minisztériumi tanács
elnök kíséretében hozzánk is kiaulózott.
A rendkívül kedves japán urak előtt
Don Bosconak, a nagy ifjúsági apos
tolnak a neve nem volt ismeretlen
fogalom, sőt igen melegen érdeklődtek
az ő hatásos megelőző nevelési mód
szere iránt s intézetünk életének
legapróbb részletei iránt. Nagy öröm
mel vették tudomásul, hogy az ő keleti
hazájuknak fővárosában, Tokióban is
megtelepszenek már a közel jövőben
Don Bosco fiai, hogy ott is foglal
kozzanak a szegénysorsú elhagyatott
gyermekekkel, akiknek a száma az
utóbbi borzalmas földrengés követ
keztében rendkívül felszaporodott,
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KIRSCHNER K. ANTAL
hazánk fia
szál, misszionárius Kínában.

PISTA

rövidnadrágos munkatársunknak

ÁLLANDÓ ROVATA
Kedves Nénikém és Bácsikám!

Nem is tudom hogy hol is kezdjem
a levelet olyan sok írni valóm van.
Mindenek előtt elmegyek megmosni
a kezemet, mert ebéd után lovas já
tékot jácottunk és én patkoltam meg
minden egyes gyereket akarom mon
dani lovat csak azért lett olyan pisz
kos a kezem tessenek egy kicsit várni
mingyárt gyövök . . .
Na most már itt is vagyok. Ke
zeiket csókolom és tudatom, hogy
voltunk a harang Mamánk ezüst Mi
séjén a karmeliták templomában Pes
ten és amikor bementünk ministráncs
ruhába a Főoltárhoz már ott térbetelt
a Harang mama az oltár előtt és
amikor minket meglátott a ministráncs
ruhába ránk nézett és mosolygott és
azután jött a Főtisztelendő Kármelita
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úr és prédikált és azt is mondotta
hogy mi vagyunk az Anna néni gyer
mekei és akkor is reánk nézett és
mosolygott és fönt a kóruson azt
énekelték a clarisseumi gyerekek hogy
a kis Harang imára csendül és ami
kor vége volt az egésznek akkor ki
mentünk a templom elé és sorba
álltunk és kezet csókoltunk Anna
néninek és ők haza mentek fijákeron
mi pedig villamoson.
Es tudatom hogy a múltkor szom
baton itt voltak a jappánok és ketten
voltak és mind a kettőnek olyan volt
a szeme mint a mandu'a és az egyik
olyan nagy volt mint a héder Sándor
és a másiknak bajusza is volt de csak
kicsike és ez nem tudott magyarul és
a Jozeffel és az Edmundal németül
beszélt és ők is mosolyogtak ránk és
már készen van az uj Oltár beis vit
tük már a templomba és olyan szép
vasárnaphoz egy hétre fogja felszen
telni a Pápai Nuncius. Aki Budán la
kik és aki itt volt a nyáron Automo
bilon és szent képeket osztogatott a
templomba és ő fogja fölszenlelni az
Oltárt. Olyan jó lesz akkor többször
fogunk ministrálni eddig nem tudtunk
sokszor ministrálni mert csak egy
oltár volt és ez olyan szép Oltár és
mindenki oda térbetel elébe létánia
után és nem is billen fel mert rajta
van a Segítő Szűz Mária Szobra akit
Turinból hoztak és Szentség ház is
van rajta. Es a jövő héten fog jönniTurinból a Fötisztelendő Szalézi Főgene
rális úr aki az egész világon a leg
főbb Szalézi pap és a Don Boscónak
a növendéke volt és az fogjuk neki
énekelni, hogy Ben vénülő o bon pádre.
Isten hozott közibénk és ez olyan nóta
hogy egy sor olasz, meg egy sor ma
gyar, megin egy sor olasz megin egy
sor magyar egész végig és úgy hívják
hogy Rinaldi Fötisztelendő úr. És
most már Cserkészek is vannak ná
lunk. És a Tanácsos úr a parancsnok
és tavasszal én is cserkész leszek és
lesz cserkész kalapom és ingem zöld
nyakkendővel és el fogunk menni
kirándulni és táborolni de vasárnap
nem fogunk elmaradni a szent miséről
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és mi fogjuk Őrizni a szent sírt húsvétkor. Es most színházra készülünk
és a Vértanú családról szól akit a
Válens Prefektus kiirtott és én leszek
a Faustinus, a Servérusnak a fia aki
Libijában fővezér volt és én is meg
fogok halni de nem igazánból hanem
csak úgy a színpadon és tessenek
majd eljönni nem kerül sokba és mű
sort is fognak kapni de netessenek
senkinekmegmondani, hogy én leszek
a Faustinus és az öreg színpadot már
kidobtuk mert nagyon mozgott és most
uj színpadot fognak hozni és a Gél
bácsi csinálja és ő is el fog jönni a
színházunkba csak még azt akarom
mondani, hogy az Unger Gazsi ve
szekedett velem hogy megirtam róla
azt és aztmondta, hogy ő már nem
csinál úgy csak a bátya az unger
Jani pedig már második Polgárista és
tessenek eljönni a színházban és tes
sék elhozni az Ottókát is mert na
gyon szépen fogunk jáccani és éne
kelni de ne tessenek fölállni a szín
házba mert akkor hátúró nemlátnak*
Kezeit csókolja
Pista

A hála szava.
Aki kevéssel be nem éri, az a sokat
nem érdemli! így hangzik a magyar
közmondás, s a közmondásnak, a nép
bölcsességének szent igaza van.
Igaza van a mi esetünkben is. Inté
zetünknek kezdetben kevés gyermek
kel is be kellett érnie, s mivel beérte
kevéssel, megérdemelte, hogy hétrőlhétre, olykor napról-napra gyarapodott
a növendékek száma. Hála Istennek I
mert nemcsak a jókedvű és jóétvágyú
madárkák száma szaporodott meg,
hanem a jótevők sorai is megnyúltak
és tömörebbé váltak, annyira, hogy az
intenzívebb, eredményesebb munka
szempontjából csoportokra tagozódtak
és most, mint nemes szándékú ver
senycsapatok önzetlen buzgalommal
folytatják alázatos, de annál inkább
A eserkesatáaárt telelő*: Lipcsei Mihály.

érdemszerző munkájukat. Egyazon cél
lebeg előttük, egyazon szeretet űzi
őket, egyazon jutalom van biztosítva
számukra: részünkről hervadatlan
igaz hála, Istentől pedig bőséges áldás.
Szentkeresztúti képekre: Tóth Györgyné Rp. 200.000; a Segítő Szűz Anya oltá
réra pedig: Z. I. Up. 100 000: Bíró Andrásné
Up. és Matyák Sarolta Rp. 50—50 ezer ; Orosz
Ibolyka 20.000 koronát adományozott.

Intézetünk céljaira küldött egyéb pénz
adományok: R. S. Bp., N. N. Bp, gr. Benyovszky Móricné Siklós 1 — 1 milliót ;
f f Rp. 700 ezer; Fröhnert Lajos apát-pl.
Dévaványa, Csermák Pál Rp, Oláh József Up,
Sz. G. Rp., Thezárovich Ernő Up., Tóth Pál
Mosonszentmiklós 100 — 100 ezret; Gúta Jó
zsef Rp. 50 ezret adott; Rostár Mária Rp. havi
10 ezer koronával járul hozzá.
Természetben adakoztak : özv. Feisztel
Ödönné 1 feszületet, Dr- Cuczor János szalézi
igazgató 120 drb intézeti imakönyvet, herceg
Windischgrátz-pince Budafok 10 lt. misebort
küldött. Páli Szt. Vince-leányai (Bp. Érsek-u.)
nyomdász inasunknak ebédet adnak már hó
napok óta. N. N. Rp. egészen jó varrógépet,
5 kg. teasüteményt; br. Wolfner Gyula Up.
15 kg. talpbőrt és 1 kg. felsőbőrt; istvántelki
Munkatársaink 100 pár harisnyát; Perényi
Ferenc Up. 2 zsák burgonyát; Radány Elemér
MFTR főfelügyelő 6 kg. szarvashúst; N. N.
Dunakeszi színházi használatra kifogástalan
cilindert; Székely Károlyné Rp 2 nagykabátot
s 2 pár cipőt; Gallay S. Rp. 1 nagy és 2 kiskabátot; Darás Sándorné Rp. csizmát, bakan
csot és fehérneműt; Rostár Mária Rp. nagy
kabátot; F. F.-né Up. nagykabátot, 2 kötött
kabátot, 2 pár jó cipőt, 2 téli sapkát, láb
szárvédőt ; özv. Sz. F.-né Up. paplant, 3 pár
harisnyát; Spón Jánosné nadrágot, 2 pár
cipőt, 4 sapkát; Boz.i Józsefné élelmiszereket
(Gérce, Vasm.l; özv Jeney Gézáné Rp. 1 öl
tözet ruhát; Pellion M. és Székely Zol'ánné
Up. nadrágot, harisnyát, inget, stbt; Flórián
Ferenc Rp. 5 kabátot, 2 nadrágot, 3 kötött
inget, felöltőt, inget; Láng Péterné meleg
takarót; Kucsera P.-né Up. 1 zsák bur
gonyát; Bilinczky Józsefné K-Kőrös 1 inget;
Kulcsár Kálmán 2 nagykabátot; özv Szentpéteri
Györgyné Up. 1 pár cipőt; Walter Antal
télikabátot; Ágoston Gézáné Bp. 23 kg,
babot; Wallner József Up. 1 napi fuvart és
1 mákdaráló gépet; Tóth János 3 inget és 4
puha gallért; Holkó Károlyné Up. paplant;
Cserna Nándorné Rp. nagykabátot, 2 pár cipőt,
3 sapkát és keztyüt; K. E Rp. 6 zsebkendőt;
Varga Ferencné Rp. tollvánkust ; Garay
György Bp. ruhaneműt adott.

Isten, minden jó adományozója és
jutalma, maga legyen valamennyi jó
tevőnknek fölötte nagy jutalma I
Typograph kSnyvnyemda, Bedapeet, Nyár-utca 30.

