ugyanakkor azonban olyan hazaszeretetre neveli híveit, amely az életszínvonal emelését, kulturális haladásunkat, a közösség javaival való becsületes sáfárkodást, a nemzetközi békét biztosító erőfeszítéseket a keresztény lelkiismeret súlyával is támogatja.
Visszatekíntve a megállapodás óta elmúlt 12 esztendőre, őszintén
meg kell állapítanunk, hogy ez az együttműködés sok problémát és kérdést vetett fel és vet fel még ezután is, amelyeknek megoldásához mindkét fél részéről kölcsönös megértés és jóakarat szükséges. De azt is
őszintén el kell ismernünk, hogy e téren is igen nagy haladás történt,
különösen a legutóbbi esztendőkben. És semmi kétség sem foroghat fenn
abban a tekintetben, hogy a megállapodás már eddig is nagyon hasznos
és gyümölcsöző volt egyházunk és államunk szempontjából egyaránt. A
jövőt illetően pedig bízhatunk abban, hogy a kölcsönös megértés és jószándék növekedése mellett még gyümölcsözőbb lesz az együttműködés
édes hazánk és katolikus egyházunk javára egyaránt.
Alkotmányunk ünnepén a fentiekből önként adódik a tanulság is: a
valóságnak ezzel az átértésével vegye ki részét minden katolikus hívő
az alkotmányunk szabályozta új ország építéséből, mert csak így maradhatunk meg az új történelmi kor hajnalán is igaz hitből élő katolikusnak és megbecsült magyar állampolgárnak.
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HISZEK
, ...

Hiszek Istenben, túl a kétkedésen.
magamban hordom a megváltó Reményt,
feszít belűlről, húsommá lett, vérem;
ha nem hínnék, önmagam se érteném.
Híszek Istenben; túljutok a dolqok:
szükségén: O az, ki betölti napom~
S mint a madár, hol fészkel, azt a lombot
kedveli; nekem az Isten - olialom;

E nyugtalan kor kapcsáról kíoldom
agyam, időmet és sorsom;

szédülő

s, ím. lelkem boltíves nyugalma alatt
békülő

szívem boldog templomában
leborulok, hogy önmagamban áldjgm
az időtlen, élő, egyetlen Urat ...
Fazekas Lajos

o IFJÚSÁG ... !
Felhőtlen ég és ragyog.{j nap,
vakációs nyári délután ...
Gyors lendülettel száll a csónak,
ifjan, vígan a vén Dunán,

két evező kemény ütemre
hasit ezüstös esikokat
s a bennülő mintha üzenne
míg távolodik . . . s hívogat
sirályok vijjogó csapatja,
mely Ég és Viz közt villan át
és távolból meg csillogtatja
tűnt ifjúságom aranyát . . .
Gát István
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