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( -il.i: ~ljq}UÍ~ JIUU•itÍ/iJ IILIULfuíj-tl 
Az Egyházat többször éri támadá!, hogy 

a kapitalistak barátja, szociális muokája nem ér 
semmit, mert egyes személyekre vonatkozik é:; 
maradandó eredményt nem tud felmutatni. A 
valóság ezzel szemben az, hogy az Egyház 
mindig példaadó mc'Jdon \'állalta és teljesitette a 
segílés és az iránymutatas leladatát a szociális 
élet minden megnyilvánulásában. K~t feladatkört 
figyelhetünk meg az Egyház szociáli~ munkájá
ban : l . az Egyház, mint a szociális igazság 6re, 
2. az Egvház, mint aktiv szociálpolitikai té
nyező. A társadalom mostani hajainak me~oldását 
nem remélhetjük mástól, mint egyedüi a Krisztus 
által hirdetell szociális igazságok érvén yesülésétóL 
Szeresd felebarátodat, mint knmagad, ostd szét 
vagyonodat a szegPnyek között, n: l1éz a gazdag
nak bejutni a mennyek urszcigáb,, - -- mindeze
ket a pénzimádó kapitalisták nem tekinthetik a 
maguk igazságainak. Az Egrház, mint a szo
ciális igazságok őre, mindig telje~ítette feladatát. 
A pogányság önzó, a szegénységet teljesen le
becsülő vilagaban, a szeretet!enst~ F,.ötétségében 
az Egyház világított és tanításában, különösen a 
szeniatyák irataiban i~ttzs.igot kö ~erd mindcn 
kazködó, éhező, SLomjazó, ruhátlan ~zegény em
ber számára, aza1 ftgyelmezlr·lte a gazdagokat, 
hogy fölösle~ükból n_vujtsc~nttk .11 t'bcll, szegény 
nélkülöző emberle~tv.>rc~ &.t·k. A tcir~o.~.JJimi tga t 
ságosság nevében ítélt~"" el az Egyház az utSoral. 
a rabuolgaságot, a munkáuág kthasználasát, t-l
nyomását. Xlll. Leó pápa Ps XI. Piu~ pápa. 
akkor, amikor mé~ kr>vc::~·-n •l•t:rkk vt>ddmér.· 
kelni a szegény embereknek, határowtL, komoly 
hangon az egész világ elé tárta a társadalmi 
egyenlótlenségeket, a szociális igazságtalanságokat 
és meg jelölik biztos kézul a ~yógyulás útját. 

Az Egyház, mint szociálpolitikai téayez6, 
nagyon fontos feladatokat !öltött be az emberi
:;pg életében. Ne felejtsük el aoha, hogy , ,az. 
Egyház nem szociálpolitikai intézmény, az evan
gélium nem szociálpolitikai tankönyv". Az 61-
eg} ház példás közösségi élete, a szerzetesi sze
génység, a katolikusok által alapitott szociália in-
tézmények, szegényház, kórház., Ass1si sz.eot Fe
renc, szent Erz11ébet, szent Vince, Don Bosco á 
a többiek példája mind azt bizonyítják, hogy az. 
Egyház nemcsak őrizte és hirdette a szociália 
igazságosság eszményeit, hanem hosszú id6a át 
egyeJül látta el a szociális feladatokat, rendszeres 
stociálpolitikát folytatott már akkor, amikor az 
aliarnvezetés nem ismert mást, mint az adók be-
hajtását é~ a hadviselést. Legújabb korban a 
pápai körlevelek úgy a Rerum Novarum, miat 
a Quadragesimo anno jelentik a gyakoriari szo
ciálpolitika irányelveinek az idók megpróbáltatá
~ait legjobban kiálló összefoglalását. 

Az Egyház a szociáli11 igazság 6re és aktiv 
szociálpolitikai tényezó. Szentatya moodja k6rle
velében : .. Az egész emberi köz6s életrt alakítsuk 
megfeleló intézményekkel a közjó, vagyis a tar· 
sadalmi igazságosság szellemében". Ha a pápa 
~Lavát meghaJI..:atná a világ, mennyiveJ boldogabb 
,.mberek. lennének, mennyivel örömtelibb leone a 
m<Ú t;J ... t. Az Eg)'ház sLocialt~ munkája mindii 
érték volt az emberisPg számára. A modero em· 
ber bizhat az Egyh.izban, Ö most is a tárea
dalmi bajok orvoslója, mert Krisztus igazsáMait 
,',r.ú t:s akarja mef!v..tiÓ!IÍiani a1 ~lf'tht"n. Az E.av
ház ~10.-iáli~ rnuukája a jobb JÖ\'t'lldó z.\loR" 
mindenkor, a jeleraben éa aL e&ii..lvc:tM.ezendó idók
ben is, mert azt Krisztus irányítja és vezeti az 
evansélium szellemt~ által. -V. l. 
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l oldal G,.an.,.l•i Katoliku• Tudó1itó 

A Katolikus Tudósító tiszteleadó Szerkesz
t6je felkért, hogy a Szeretetról és Békességról 
írjak a gyöngyösi katolikus híveknek. 

Igen nehéz feladatra kell vállalkoznom, hi
szen a szeretet nem jámbor szó, amelyról fekete 
betükkel értekezést lehel írni a T udósítóba, ha
nem aranylángolásó égi Eró, mely áthatja a Min
denséget és összetartja az egész világot. A Sze
retet az Uristen legnagyobb ajandéka Slámunkra, 
mert benne a maga szeniséges erejét adta át mi
nékünk. Az élet is belőle sarjad és n~lküle min
den szélesik és elpusztul, sót maga az élet is 
megsemmiso l. 

Az 6sqyház dicsóséges idejében, amikor 
még a pogányság volt túlsúlyban, a kereszténye
ket arról lehetett megismerni, hogy szereleltel vol
tak egymás iránt. 

Ma, a ~ jború dúlta keresztény világban a 
pogány kisebbség jogosan mondhatja mirólunk : 
Keresztények ezek, mert gyűlölik egymást ! 

Érzitek-e katolikus testverrk ebben a meg
állapításban a találó igazmondás!? l GyülölJük 
egymást, rágalmazzuk rgymást, megnóljuk és meg
itéljük egymást naponta százszor is. Meggazda
godni akarunk mások verejtékéból, meglopjuk. 
megcsaljuk felebarátaink at, csaiadi tűzhelyrket 
dúlunk fel, reszketve félünk a gy~rmekáldástól, 
káromoljuk az Istent és szidjuk a szüleinket. 

És mégis mi vagyunk azok, akik szeret• l:!t 

é11 békességet merünk követelni magunk számárd? 
Az inség é! nyomor naponta százszor is 

utunkba botlik Láthatjuk az utcák sarkán a fél
lábú toprongyos hősöket, akik fillérekért könyö
rögnek azokhoz, akikért épségüket áldozták és 
elmegyDok mellettük, mert sietás az utunk. T u
dunk özvegyekról és árvákról, akikról senki sem 
gondoskodik, - mi sem. Dider~ó. rongyos 
munká!!gyermekeket látunk az iskolába sietni, -
szánakozunk is rajtuk, - de ezzel, úgy hisszük, 
hogy elrget is tettOnk. Tisztviselóink, nyugdíja
aaink, B-listásaink és a munkanélküliek nyomora 
közismert, de melyikunknek jut eszébe, hogy se
gítsen rajtuk l 

És mi részvétlenek, részvétet követelünk a 
ma1unk bajaiban ~ 

Lássuk be már vétre, hogy visszaéltünk az 
'ai Tüzzel, súlyosan vétkeztünk lsten legfőbb 
•deláe ellen l 

·------ --
Ha azonban tükröt tartok is lelkunk elé, 

nem szabad, hogy ezzel beérjok. Az utat is 
meg kell látnunk, amely ebből a sötét zsákutcá
ból kivezethet bennünket. Meg kett ismernünk 
azt, aminek hijjával vagyunk, de ami után mind
annyian vágyódunk : a Szereletet A Szeretet tit
kát azonban az Ur titokzatos lestének hittitka 
rejti magában. --- A szent evangéliumban szám
talan helyen olvashatjuk az Ur jézus szavait, 
melyekben erről szól. Benne van ez a Miatyánk
ban is és nem hiányzik az apostoli hitvallásból 
sem. A hittitkok természetük ~zerint azonban nem 
emberi kiagyalások, hanem termPszetfeletti valósá
gok és ezért ezeket emberi eszünkkd fel sem 
foghatjuk. Hasonlatra, körülírásra van szükség, 
hogy érthetökké legyenek számunkra. 

Kép1eljünk el tehát egy mérhetetlen nagy 
élőlényt. Ez az élőlény maga az Ur. Ennek az 
élőlénynek millió és ezermillió tagja van. Ezek az 
emberek. Igy mindannyian egy éló, valóságos és 
titokzatos lestnek vagyunk élő és eleven tagjai. 
Egyenkint és egy~l-egyig ö~szefüggünk Vele és 
Általa összefüggünk egymással is szétválaszthatat
lanul. Ami az e~yik tagot éri, azt megPrzi a1 
Ur és általa minden tag. Amidőn az egyik em
beri lélek-tag rosszat tesz rgy másik lélek-tagnak, 
ez a rossz nem marad elszigf'lelve, nem marad 
kettőjük dolga, hanem átterjed az egész testre 
é~ részesedak belólt> minden egyes tag. Ugyan
csak, ha az egyik lélek szeretettd és jósággal 
fordul egy másik ember felé, azt az Lron keresz
tül megérzi a többi tag is és a szeretd visszatér 
v~gülis Ohozzá. -- .,Önmagát üti meg az, ki 
mást megüt, oktalan csecsemő módjára, ki önön 
kezébe harap'· mondja egy nagy írónk. 

Érdemrs, ha ezeknél a soroknál egy percrt" 
megállunk és magunkba tekintünk ... Amit az ember 
vet, azt aratja" mondja az Ur. Aki részvétlen 
nemtöródoms~ggel megy el szenved(; testvérei mel
lett, az hiába várja a részvétet maga irant. Saját 
hadt'gsé~o~e és részvétlensé~t' terjt·d szél a titokzatos 
lest többi tagjába és saját részvétl~nségét látja 
majd viszont őbennük magával szemben. Aki állan
dóan mások megs1ólásában, lekicsinylésében találja 
örömét, ne csodálkozzon azon, ha senki sem fogja 
szeretni, hiszen saját szerelellenségét közli mások
kal, ami visszatér saját fejére. 

Ismerjük mindannyian az Ur jézus példázatát 
az utolsó itéletróL JobbJára állítja az igazakat, 
mondván: Jöjjetek Atyám áldottai, mert éheztem 
és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. 
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, A Fejérváryné Intézet Mária Tánulat meg· 
j alakitároának 30. évét töltötle be ez évben. 
1 Az évfordulók rövid megálJók az egyén, a 
· társulatok élet.;ben. Egyaránt alkalmasak ana, hogy 

visszapillantsunk, a lefolyt évek kegyeirueiért hálát 
rebegjünk és hogy a mult tanulságaiból okulást 
meritsünk az eljövendó esztend6kre. 

l T ánulatunk ft>nnállásának 30 éves évfordulóját 
: ünnt>peltük január 6-án. Milyen szép volt a jelenlegi 
' s a régi tagokat együtt látni, mennyi áhitattal, kegye-
1 lemmeltöltekezell lelkünk - arról csak az tud, aki 
l jelen volt a három napos lelkigyakorlaton, melyet dr. 
'1 Pásti Vilmos C. M. missiós atya tartott. A közös 
1 szentáldozáson, melyben a Szent Szüz szeretet gyer
l mei..ei nagy áhitattal közösen vettek részt. 

Délután az intézetben szerény kis jubileumi 
ünnt-pség volt, melyen F rindt Je.nó apát, kanonok 
pl~bános úr is atyai megértéssel ezélou hozzán~. 
Az alapítótagok közül 36-an jelentek meg, aluk 
a legnagyobb meghatottsággal vették át a Szepic5-
telen Szüzet ábrázoló jubileumi emlékképet. Az 

: alapítótagok nevében öu. Karácsonyi Sándomé 
l született Csépány Erzsébet a Társulat első elnök
nője mondott köszönetet. 

A F ejérváryné Mária-Társulata az 1916. év-
1 ben alaKU 1t meg. Ekkor 5 2 külsó és 28 bennlakó 

növendék állott a szent Szüz z~szlaja alá, kiket dr. 
: Bozsik Pál plebános úr vette fel a rendes ta1ok 
~ közé. - Első igazRatója h. Aczél józsef volt, 
: igazgatónője Süsletz Ernerika irg. nővér az árva-

ház akkori főnöknője, vezetónóvére Ugrik Lujza 
nóvér volt, az ó akarata, tevékenysége biztositotta 
a társulat egész müködését. Jelenleg a budapesti 

: Szent Teréz intézet fónöknóje. 
: Most, mikor az elmult 30 évre visezatekintUnlr. 

l 
látjuk, hogy mit jelent a Mária-társulat a leányifjúság 
életében. lu bontakozik ki a leár.y lelkek a SzGzanya 

1 védúszárnyai alatt s itt ké11ühek elő a jövő hivatásuk
ra. Voltak, akik a jó lstennek szentelték életOket, de 

1 a többség, mint jó családanyák a családi tűzhely mel-
lett terjt-sztik S1íízanya ti~zteletét, gyermekeik és 
houátartozóik körében. A 30 év alatt a társulatnak 
61 7 tagja volt s ezek közOI 18 már az örökk~-

1 valóságba költöz.ött. 
Úgy a régiek, mint a jelenlegi Mária-gyermekek 

, az t'gvmáshoz füzódó szeretetüket a Szeplótelen SzGz
anva pártfogá~a alá helyelVe egy felejthetetlen boldO(I 

l nap emlékével szivokben távoztak otthonukba. 
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Mult számunkban emlékeztUnk m,.g a gyön-
TuJd•il6n~ modani cikkei a szereleiről prtdi- p K' 1 K 1 · gyösi ferences teologia tanárának, . ná y e e-

&.d/naL. .fl •~eretetr81, mil az apo,tol az isteni 0 
't 't men-nek nevezett munkájáról. römmel értesültUnk 
erlnye~ ~özott ill a legnagyobbnak hirdet. mert a arról a kedvezó visszhangróL melyet a könyv az 
11iron túl i11 megmarad. É11 valóban, ezt a szent b-

egész országban kiváltott. A Páter nemcsak katolikus 
zl1t nem tudja a halál sem· e/szakítani. Elet,en l 

egyházi és világi vezeh~egyénektól kapott e ismereS 
idnc, mint egy virágfüzér, köt össze bennünket d- sorokat könyv,. kiadásáért, hanem protestáns oldal
oazlctl, eltemetell IIZeretleinkkel, me/y a csendes, 

ról is. Az összes evangélikus és református pils· 
nlma temeiSt ill be•zideué teszi sirköt'ti"el, ápolt k 

pökök Ps STámos prott>stáns vezetó egyén rit a 
sirh'lnljaioal. Nem is kell oi/ághírlí olasz temetők- d 

melt>gspggel köszönték mt·g a könyv kia ását. 
r81 6eszllnank, nem egy magyar tlárosnak is o/.11an 
llonJozotl lemelój;- 1,an, hog,l/ sokak legk_rd"e~·eb!J KPrésünkre P. Kelt>men átengedte a két leg-
•llal.elye. Gyongyö• \láros lemetóje is azt igazolja, jellegu·test>bb prote~táns megnyilatkozást. Az elsó 

levelet Ravasz László református püspök, a másiItafil oallásos, az örök ilet hitiben ilő IakoHága 
diJozaloll léle~~e/ ápolja elhunyt szerel/ei emlék_ét. ! kat Markó Árpád evangélikus történetíró, ny.e1redes, 
Szip ~óemlékekkel, virággal. örökzölddel beültelell 1 a Hadtörténeti Közleménvek volt szf'rkesztóje írta. 
lir~~al \lan telve. Egészben "éve mégis sit,ár, nem Ravasz László levele: 
dl.itatlt.e/18, 1161 •akszor legelésző állatait·al /eeg.lle- .,Igen nagy örömet szerzeH nekem Hitlerizmus 
letsért8 il \lolt még most a n.11ár folyamán is. A és a keresztény~ég címü müvének megküldésével. 
ltozelmulthan ktt kézzel aralolt a halál . .,ri/ig \lan Fótisztclendóséged igazi ökumenikus sz~llemél és 
c1aldJ. akiknt>k friu lírhantjai ne lt>rmént'k. ,,4mi · munkáját tégóta figyt'lemmel kisértt'm és örvendezvf" 
~or a háborús rombolás elta/earítá:ráról i:s a= rijjá- nodaltam. Ez a könyv i~ ebben a szellemben 
épiti• mun~djáról tárgyalunk.. mtltán köti le figyel- mutat reá az Európát me~szálló démonizmus mi•l
man~et a temet8nk hdyzek .. 4z uta/;:;1! A•ellcnt' den hibájára é-s bűnére s felmutatja benne minden 
renJbehozni, dr még ennél i.• .oiirg(i~l'hh a kerr"lé~t'k keresztyén egyháznak kö1ös ellt·nségét. Ez a könyv 
lte/yredl/itd:ra. .fl lemeiÖnt'k. minl sunt lreii.Jnek olyan kapcsolatokat léti"~Ített a lelkek közölt, a•nelyek 
belt,erité:re egyházi előírás. A mi temelíimk ;elen ma talán nem láthatók, df' gyümölcsét az utÁnunk 
dllapolukban ennek 11em felelne/e meg . .-1 r1á1o.• t'lö/. következők áldva élvezik 
jdr611dga tudatában \lan a feladat szü/;:sigessigénel.:. Mark ó Árpád leveléből: 
annak temt, költ•ég\letésil el is kéuitetl<?, de a l "Eiolvastam, jobban mondva Vf'Rigélveztem 
•zült.•iges 14.000 forint mo:rl nem áll renclell.:e=é- remek könyvét. Nem tudom, hogy mit dicsérjek 
:rlre. A sirltelye/e beoételeit az f'gyéb fenntartási benne. a hihetetlenül páratlan, felekezeteken felüli 
lt.iaJds~ emészti/e meg, a kerítésre l 2 él'ig tárgyilagosságot, a tárgy logikus, világos feldolgo· 
~/lene oárni. zását, vally a hatalmas anyag felkutatá.sát és rend-

Ezze/ pedig '11árnunk nem :rzahacl. t.yongyo., l szerbe állítását. Köny\·e memire vilá~· ·tö mérföldkó 
10.000 Itatolikusa 14.000 forintot, rbzben adomá- az f'gy~ég útján s deit.il végig érdt· .. ,., a figy~l
ft1Joltb6i, ha ez keL'és lenne, kedtJezmirr.fles ~ölcsön- l met lekölti olvasmány. De minderek felett tanul-
66/ e/8 tudná állítani i11 a lavau fol.11am<Ín a keri- l ~á~os és a hi~leri uralom történetének egyik If'~· 
tilt el fogju/c kéJzíteni. A \ICÍro:r kc;.,iii·hr f.:u/1~,:;: ' hh , al.1posa , nélkülözhl'lt•tlen lorrá~müve marad min-
'11eli11éböl me~téríti azt uz OJs=e!-fd. "'~ •' n!<!i.l 

Erzsih~t templomra tuclunl.: jiJT,Jrtani 
Az Oltár f."ll11let ta!-f}•lil (ogjul.: 1ci~ ,.,", .,_. 

adomtingu/e gyüjléshe, addi!-i '' ,, pié.;,ánicú lr.\•a .. • 
lolt6an és a sekres111ikhen "t'ulimJ.. lliJIIilr'íi, eht 

d ~ J, n idúkre . . He~1éht'm a könyvról e~v kedves 
un ok a• icsémmt>l (~v. lr>lké~z ). ,; is már áltanulmá

' nvo1t;~ ~ ugyanaz a vélf>m~nyt>. mint nekem. Evan
g~ilkus ldkészi koriik j, nagy (•lismerPssel beszél
nf'k róla. Az ,j ff'ladatuk lf'll volna a könyv me~-

_____________ ...; ____ ~ uá~a. tehát F;;IÍ~/!Pif'ndó Uram megeleizte a hiva-

talo~ prote!tán• tiirt,~netirást ... Nekem pedig azért 
volt különii~f'n Prdf'kes f'/ az olvasmán v. mNl meg· 
adta nFkr·m a pf'rcltinl;; magyarazatát •tnnak. holl,. 
mi okoltil a nácizmu~ menthetrtlen kudaruit ... " 

4 középiakol't végzrtt fiút 
NYOMDÁSZTANULÓNAK 
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Aki már megfordult a városunkban müködlS 
Alaprtványi Közkórházban; jólealSie~ tapasztalhatta, 
hogy a ragyogó ti11tas'g és gondos ápoláa mellett 
aejtelmesen tiszta nellern lengi át az egéu házat és 
a kórtermekben fekvlS vagy járó-kelő betegeinket. Az 
alapítók áldott emlékétól augallt és évszázad óta ór-

zctt katolikus 11ellemre gondolok itt. Ott van ez a 
aebészeti folyosó nagy feszületén, ott a kórtermi oltá
rokon ée a közns imádságokban, de ott világít a bete
gek arcáról is~ akik általában m~gnvugodva és nem 
pog6nyul átko1ódva viselik az lsten látogatását. 

Aki j:írt más v.lági kórházban, al jóleaóleg ta
pautalhatja a nagy külonbs~gf't. 

Ennek a l~rmészetfölötti l~gkörnek fókusr.a az 
alsó folyósáról n}íló kis kápolna. Itt trónol mindíg 
virágot oltáron RZ Isteni Orvoe, az oltár fölött felírva 
látjuk: .. Én me~enyhítelek titelrel''. 

Talán nincs Gyöngyöm~k m!ntélye, ahol a eze
retö szívü Meater olyan 8ok öss7~tört slivet gyógyí
tott volna meg, mint itt, l H6'l óta. mert azóta áll a 
kápolna. Akkor még r~ak évente 600 beteg fordult 
meg a kórhá7han, ma már ..JOOO.en felül jönnek ide. 

Mennvi Póhajnak, könnynek, de m~nnyi vígaaztalás
nak, hálás telrintetn~k. lstenhez odasimulásnak tanuja 
r·z a kis kápolna. melyet akkor közarlak07ásból épí

tettek. De nain' tanu a S1eplótelen S1üz Mária ezobra 
is, melyel t'!.!V ré~ meghalt Ked,·es Növ;r öröktégé
hól készítettek. 

Kórhhi kápolna. lsten malmálnn őrlödók me
nedékhelye, c•endesen s7envedö hősök p•henóje, veszn• 
indult lelkek megmentője, minelr betZéljele rólad azok
nak, akik kipróbáltik. mi vagy te. Akik felejthetetle-

nül llÍvükbe zárlak, itthagyták legnebb imádsáRuk és 
megszentelt fájdalmuk g\·émántnál s/ehb eu lékét. De 
minek bes1éljek azoknak ~n rólad, ak1k még nem 
voltak bete~ek. mé~ nem j,írtak a Gondvitetés fois
kolájába. 

E~v bllonvu5: ~.,bkat \Í~antaltál mf'g és In

dítottál új t~~ sLehh élf't 1i1jíra 

Ti tudJátok azt. kto<h •·• l.eto•gek ~~ hozzátaJtu
/ÓJk, ho~\' "n.lvf'n kl'rhes et a Irts kápolna. olyan 
szűk ma m.ít a nacv telerr~ fl'jllíclntt mtézetben 

K~runk a1f.rt romden kstol.kus Testvf.runket. ,J,. 

dsiirorllltn k,.rJv,.~ Hetl'szemk• 1 jíiirenek •e~titt-nJ. ho~,

mellbrhítsuk a kát'roln~l. l.· '!\'f'll k .. d\t·~ l~tl'nn•·k. tá 
IH~ a lotolt l:íll.;,! \,Ín'll"~'Í lt'lt')o1<~11~1H'~ 

'l ordtuk lf'HIJI'k 11~1k krmondrák a .'"'~' uc'ít 

hogy nehéz az élet most, kenyér ie szűken van ét 
sole a: gond, hagyjuk máskorra. Mondjátolr mea ti 
magatok, hogy éppen azért kell, mert a •zenvedéa 
megtanított arra, hogy lélekkel bírjuk c:•alc el a ne
héz életet, a Kri~ztus adja meg a nagyobb kenyeret, 
a munlraked\'et ée erót, Ö velli le a kereeztet dl
lainkr61. 

Kell " nagyobb kápolna, hogy ott nyugodtan 
jmádkozzhauon lstenhez az élet nagy lelkigyakorlatát 
végzó beteg, az orvola és az ápolója. 

De titeket is hívunk, akik a háboaú vihara elói 
ide menekültetek és szorulva bár, de a kápolna áldá
sát tapasztahátok. Legyen el!:y megbóvüh azentély a 
ti hálátoknak éa megvigantalt 1zívetek ezetetetének 
örök emléke. Ha a farkaemályi menekültek oltár
ral é1 Máriaszuborral rótták !~ hálájulrat, mi hitllük 
azt, hogy a· kórhbba menekültek sem leeznek h'lát
lanok. 

A hála a szeretet ,-irága - bár ritka virág, de 
Gyöngyörön nem az. Ezt látjuk abból az egyhan1u 
lelke•edésből. amellyr l a kápolna Ü!Zyét az épít3-
bizottság tagjai Reisz Jakab é• Dr. N.íray Bél,né 
vezetérével felkarolták. Mert hát 5 llY"•mek IY6gyu· 
lását és a nehéz idöben nyújtott menedéket nem le
het elfelejten J. Ezt látjuk Dr. Vereb György ét Dr. 
Vereb Lajos urak adományábó!, ak1k l l koc:1i lcl\vet 
és l oo l. bort adományoztak, amit ezúton i1 háláean 
megkösz6nünk. Ez a hála csillan ki özv. Ferencz La
io•né é• Mátyási józeef szÍH'I segiteégéból, amivel a 
követ a kórházba fuvarozták, mondván, ho1y a mene
kültek védelméért ét a többezöri gyógyulásukért ör6lcre 
hálásak. 

Gyöngyöri és mátrealjai k11tolikusok, fel a S7Í· 

\ekkel! Adományaitokat (pénz, koc11fuvar, bor ée 
!iszt, stb.) adjátok ll nálatok kopogtató gyüjtóknelc, 
,·agy juUas!átok 1'1 az al•ó- és felsörészi plébániai hi
vatalokb3. vagy a kórhiz1 tuzt. Fonoknőnek va1y a 
Nagytemplom sekrestyé)él>e. Adjátok leten dice3eé
~ére, en~t'S7ttol;s~re. a hete2ek enyhuiésére és az el
kohozöll lelkl'k me~menléri~re Minden adományt és 
1mádságot fill'~nen mell a hete~e~nek a szenvedö Jé-
7111 Kriutu~ Simon Sándor. 

Sz6löoltványok éw gyümölcafik 

be•zerezhetók : 

SZABÓ GYULA FAISKOLÁJÁBAN 
GYONC."t ()S KOSSUTH LAJOS-U. 19. 



•. oldal Gyho&ai Katoliku• Tudóaitó 

Vilá~rnézeti el&adáaok keretében decl'!mber 
22.én P. Szabó Lipót házfi5nök igen azép hallgató
ÚR eli511 iamertette a pápák azociális körleveleit. Az 
állami Koháry latván gimnáztum kiskongregációja sza
valókóruual azerepelt, míg Kádár Gyula lll. é'·e• 
felaómezi5aazdasági tanuló navalt. 

December 29-én dr. Somos Lajos egri tanitó
képzi5 intézeti iaazgató igen tartalmas, ~rtékes elő
adáat tartott a szegény gyermekek nevelési problémái
ról. Az alsóv~roai énekkar T arnav G vu la vf'zénvlé
aével nagy slkert aratott. Tóth Béla gimn. VI. ~ut. 
tanuló alkalmi költeménnyf'l 11erepelt. 

Január 26-án P. Király Kelemen ferencrendi 
magiazter tartolt előadást a hitlerizmusróL A haiiRató
•ág elé tárta a hitlerizmus bukás:\nak okait, ,.J,ö-or 
ban a kereillénység meg•emmisítésére való törehé
aeit. Leb1lincaelo előadását mindenki a ll'hetó JeRna
gyobb fi~ryelemmel hallgalla végig. Mária Tanoda 
énekkara karácaonyi énekeket adott elő Kornélia ked
veanóvér buzgó betanításában. Párvv Ti\'Bdar Sik 
Sándor .. Ember" c. költeményét 171\.'aJta. 

Az ~ryön~ryösi egyházkö; aétr munkaterve 
a magyar püapöki kar karácsonvi korlevf'lének 
az imádaá~. hit, az engesztelés Rondolatait 
akarja elmélyíteni a hívők lelkében. Február l fl, 17, 
18- án engeaztelő triduumok lellnf'k A szentheazéde
ket P. Janita latarista tarlományfőnök foR i• tartani 
Február 23-án az Uj ember mü.mros J~lulónja les7. 
Nagy érdeklődés mutatkozik ,a pesti írÓIZárda gvnn
gyösi bemuii-Jkozáaa iránt. Enekkarok müvészi meg
azokott azerepléae és egy-két eszvéni szám fo~ja k•
egéazíteni a temet ö kerilésére rl'ndezendő nag v ese. 
ményt igérő műaoros előadást. . 

Gyöngyösi Mária Kongregációk aL egn. 
jászapáti, hatvani, jb1berényi kongreaációk bevo~á
-Úval márciu• 24-25-én rende1ik me~r vezetőképző 
tanfolyamukat Az előadásokat P. Cserjéa Sándor, a 
Kongregációk Központi \' ezetője fogja tartani. 

A nönnöai éa a környékbeli Szivgárda 
vezetök értekezlete április 28-án Jell. A megbe
azéléat P. Kollár, a "Szív" szerke11tője ,·ezeti. 

Tóth Tihamér püspök úr halálának év· 
fordulója alkalmából a \'olt h1toktatóiuk f'mlékélf' a 
gyöngyösi iskolák emlékünnepélyt rendemek. A1 ün
nepi beszédet Marcell Mihály ,.cyetemi tanár a Kol
ponti Szeminárium rektora mondja. a kiséréí míísorho1 
minden iskola ifjúaájla hozzájárul. 

Nagvb&jt folyamán \'aaárnaponként a 'JI:Í5l
oézeh elóadáaok újra folytatódnak, h,.Jvbel. és \·1dékt 
elóadók azereplésével. Az c•lsé; a1 .. U·j Ember" dél
utánia les:r.. 

Gyön1yöstarjánban dt·• <·mlwr It•- tól 1'1 •l! 

hiduumok ~oltak. Varga Sándor ll\ '''f',.lf'S pli-bánc>s 
v"teztr •ten nf.p f'redméaayel 

Egyh,zi muzeumunk, mely s Szent Berta
lan templomnak északi erkélyén \'an elhelyezve a há
ború alatt elégé tönkrement. A rendezés munkáját 
fáradhatatlan buzgóaág~al Guba Pál piarista tanár foly
tatja. 

Ki tud róla? Hozzátarto1ói érdekl5dnek Soós 
Irénke 24 éves polgári iskolai tanárnő felől, akit ok
tóber l o-én a nagytemplom hátamö~otötti utcán láttak 
utoljára, itt, Gyöngyösön, azóta nyomaves1ett. Ha \'a
laki tud róla \'alamit, jelt'ntse a pli-báni~shivatalokban. 

F ejervárynio-intezet Mária ~'·ermekei harcok 
alatt elvesuU zászlójuk pótlására tebr. 2-án, d. u. 
fél 4 órai kezdettel a Katolikus Kultúrházban ,.Muhi 
,·irág" eimén előadják árpádháli 11. Mar~it életét, 
melyr«' mmden érdeklődöt uívesen várn:tk és felülfi
zeté~eket a zá11ló jnára hálás köszönettel fo~adnak. 

A7. Oltáregylet é\'i közgyülé~,. február 2·án, 
Gyertya~7f'nteló Boldogasszony ünnepén le~z. a dél
utáni litánia után a Kö1ponti Iskolában. 

NFhai dr Szmrecsányi Lajos e~n éraek, 
G,·ön~yiis város nAg\' jótt•vöjének halála ~\'lordulóján 
január 28-án l!' áwstentisztelet ,-olt a S1ent Bertalan
főtemplflmban. 

Tarródy-int~zet é& a vele kapcaolatos 
Sze nt HaromaáK templomot a 'áronendezés miatt 
lebnntás '~''z;.Jv,. fen~·e~t>li. Kár lenne f'7Prt 87 1840-
hen épült i-s 1932 hf'n a tú"éu m1all •'•iiáépitelt h"
rokk Pllukturájú kis templomért. 

Leg~·Onk óvatosak a valláaos könyvek, 
imakönyvek vagy röpiratok vételéné!. A kö
lel. napokban \'é)!.•\.'járták drosunkat ismeretlen .íruwk 
i-• 'a lásos képekkel dís71'"" ÍliTrtd· ~ árusítottak. 
Ohan fli7t"lf'ket is \'f'llf'k h11e1nk, 11mel\'ek nem min
denhl"n e ,.:yt>7nl'k F!,!yh:itunk tamtá<;Í ~al. V alláaunk 
lor' én\'e el<~írja. ltn!!\' c•ak f' l-!\ há1da~ jóváhal!~·ott 
1mak..,nv,et H'lhad ha•málnunk és val!á•os térnául 
lo~lalk~IÓ köny\'t"l nak akkor olu·hatunk. ha azon 
fel \an tunte!'e az f'!!\'bi1i jó,áha!!yás. 

Gyöngyöaaolymoaon február Ih. 17, l H-án 
triduumok lesznek. P. Pol!!ár jeuu1ta atya fo~otia 
tartani. 

l SzPp kiállítá5Ú, könnyü vattából ké~7.0I 
paplan . . . . . . . . Ft 128·80 

Gydl'juh<)l i·s w~rblil kc'·uü:t. extrameleg 

ta~aró Ft 98·--
Harumr~slf'~. 7~<ík an va·· h unio~. lt>n•7 ,,l máv al . ,., 

ti\n1it,..tt matrac . . . . Ft 130·-
Mindenfole lcötél- és zsálcárú, lcefeárúlc, 

labtörl6lc, házicip6lc: 

KRUPPÁNÁL 
ffu d o p es t, VIli.. Milcnóth Kálmán-tér .C. l 

(KORDA-ÉPÜLETBEN) 

·---------------------------------~-----
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c·!/~ c !IIJúuárrJ.Ji li(JI}luítd ~u~kkut ' 
serényP-n készül hagyományos gyertyaszentelc) iinne· 
pélyére. Ez alkalommal a ,, Falu H. ossza" l'ÍmÍÍ 
háromfelvonásos népszinmíívet adják elő igen jú 
surt>posztásban. A darabot Mintzér János aki 
nt"mrégiben ünnepelte huswnötéves rende7tii juLi
leurnát --·- tanítja és rendezi: az előforduló dalokat 
Tarnay Gyula karnagy tanítja és kiséri. Műsoron 
lesz mPg a multban is a közönség tetszését oly igen 
megnyerő magyar tánc, amire az elejkészületek már 
szintén folynak. A műsor iránt máris nagy az éadek
Jc)dPs, ami annál is inkább örvendetes tény, mivel 
az Énekkar minden anyagi támogatás nélkül, egye
dül ilyen bevételekből tartja fenn magát, fedezi 
nükségleteit. 1 

Gyertyaszt>nteló Boldogasszony után való va- ! 

sárnap lesz a szokásos évi közgyíílés és elszámolás, 
amiról még külön fogjuk értesíteni az érdekelteket 
meghívék útján. 

Közben nem feledkezik meg egyesületünk igazi 
céljáról, a templomi éneklésról sem : heti háromszoros, 
rendszeres próbával tanulunk a közelgó Gyertyaszen
telríre, távolabb a nagyböjtre és a ht'tsvéti ünnepkörre. 

F.nnekari. életunk ·~cn élénk. próbái nk s1épen 
lálojZalollak. Atla~os, .. gyakorlati" la~létszámunk l 
45-50 fő. Próbáink elóu és után mindig könp·tár van. 
aminek népSLerüségét misem bi10nyítja jobban, mint , 
kimutatható nagy forgalma ... Enekpróbák után ren
desen a tagok ej!\ÜII maradnak kedéhesen elszórakozni, 
poharazRalni, ami egészen olihonossá teszi egyesuieli ' 
életünket 1 ez is nagy mertékben hozzáját ul a tagok i 
összelarlásához, munkakedvük noveléséhez. ------= 

Farsangi szindarabok, báb
szinházjátékok és babafej ek, 
állónaptárak Ft 2·80, J·so, 
6·60 stb. áron. Zseb- és tárca
naptárak, társasjátékok és 
ifjúsági könyvek, templomi 
gyertya. Kongregációs jel
vények, esküvói feszületek 

nagy választékban 

C:KORDA:::::J 
lclnyv-, papir- éa lcegytárgyü•letben 

Budapest, VIli., Milca~áth KálMán-tér 4. 

\·ezetöaé~e elhatározta, hogy ezentúl a vasár- éa ünnep
napi llentmisék alatt a budapesti érseki helynökséa által 
előírt énekeket fo5lja elöadni. Ezeknek az énekeknek 
sorrendjét minden alkalommal lu fogják függeazteni a 
templom bejáratára. Tervbe vette az énekkar, hogy 
minden hónap első vasárnapján latin szövegű miaét fog 
énekelni. Ezenkívül minden hónapban egyezer az 
Iparosok Dalköre fo~ énekelni a szentmiaén 1 végül 
egy hónapban egyszer népéneket fo~ énekelni az ének
kar a hívekkel e~yüll. --
szokáaos február 2-iki müsoros tánceatélyét február 9-én, 
vasárnap este 7 órai kezdettel larlja meg a Kioazk
étterem helyiségében. A Gazdakörben új helységet 
kapott énekkar friss lelkesedéasel készül a február 9-iki 
hagyományos tánccal egybekolölt hangversenyére, amely 
minden esztendőben a közönaég élénk érdekl3déae 
mellett na2y sikerrel azokott lezajlani. --

Az összes gyöngy6ai É n e k k a r o k 
közremüle ödnek az , ,U j Em b e r'' 
194 7. évi február hó 23-ai matinéján. 

A Szeplőtelenül Fo~anlalolt SLúz Mária T áraulai 
február hó 9-én a 9 órai szentmisén fogja megáldatni 
új zás,J.sját. A jelentékeny költsé11~el megújított zászló 
újabb bizouyitéka a hivek áldozatkéuaégének és a Szent 
S1üz iránti gyermeki bizalomnak. A zászlóanyai tiiZtet 
juhász Ferencné tóhi be. 

Társulati azentmieék: 

Január 20-án 6 órakor Áca éa Kömívea Társulat, 
Február l-én 6 órakor a Rózsafűzér Tánulai éló tea

jaiért. 
Február 2-án 6 órakor az Oltáreaylet élő tagjaiért. 

utána fél 7 órakor a Szíiz Mária 
l ánulat offerás miaéje. 

Február 6. án 6 órakor a Stabó T áraulai offeráa mieéje. 
Február 7-én 6 órakor az Oltáregylet elsopénteki 

miséje. 
Február 11-én 6 órakor a Szent Tau• Túaulat b6ai 

halottaiért. 
Február 16-án 6 órakor a Szent Kereazt, 7 órakor az 

Oltáregy let. 
Február 17 -én 6 órakor a Szent T amáe, 7 órakor a 

Szepl3telen F ogantatáa, 
Február l R-án h órakor a Sz G z Mária, 7 órakora R6zaa

fiilér T ánulatok 11.entaégi•á · 
dáai miaéjl'. 
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NITILl T. 
TAJIKDZTA 
FELSÖV ÁROSI PLÉBÁNIA. 

Érsek Urunk le~utóbbi körlevele a hívek osszl"s
ségét érintő két fontos rendelk~zést tartalma/. A1 egyik 
az, hog}' hamuzóuerdától éll'tbelép a háb01ú taria
mára felfüggesztett régi böjti fe~yelem Erről egv~L
ként lapunk más helyén is megemléke1unk. A má~ik 
rendelkezés szr-rint a háborús veszély~k n11alt enl!d.;
lyezett dilutáni szenlmi1é/e a jo\•Öben nem mondlwtá/,:. 
Tehát ezentúl vasár- és ünnernapokon nem lr-~7 dél-
utjni azentmiae. l 

l 

Anyaklnyvi hírek: l 

1\ereul!ég szenisigében · részesülte/e: Hegedüs 
ErZiébet, Palócz Ferenc, Cseh Agoston, Ramasz fshán, 
H4m lsh'4n, T oldi M1klós, Szala i György, Tóth Judit, 
Herneczki Magdolna, Kov~CI György. Mariesek Ferenc, 
Hablicsek latdn, Szabó Eva, Bogdány Gyöq~y. Balaa 
MagJolna, Vernyik lsh·án. F .. rl'nu Valéria, Rátnri l 
Klára, Sipo• András. i' 

Háza.•sá!(ol kötöttek: juhász Ferene ·T U la J ul.. , 
anna, Lehotai Imre-- Benei julianna, Csoma Sándor l' 

B6nka Ilona, C~iferi J~n.os--Szal":lási Borbála •. Csépá~y 
György-- Bognar Rozal.a, Szmolmk JánO! -K11 Marg1t, 
Balla József -Kis Bárány Terézia. 

l::.lpihentek az Úrban: Tóth Ferenc 3 i éves, 
P6ll~egyi Lajos 69 éves, Willinger Gy,.,rgyné 7 4 éves, 
Perneki jános 26 éves, Verny1hel Józeelné 70 é,·es, 
Szvaratk6 Ilona 86 éve•. Lászka Györgv 80 évee, 
Mihály Balállné 32 éves, Kelemen János 68 évl's, 
Kovács Andrásné 33 éves, Liptai Andrásné 42 é\t>~. 1 

Szekrénye• Mihályné 83 éve1, Oroszi Mária 25 é\·es, 
Erdélyi józsef 2 napos, V ernyik Mária 3 éves. Ramasz 
György l hónapo•, özv. Géczi jánosné 74 éves, Öue 
Lajoa 3 perc, Boanár jáno• 40 éves, Kovács Györgyné 
63 éves, Hegedús Mihály 64 éves, Nyilas jáno•né 
73 éves, juháaz Antal 66 éves, juhász M1hály 79 éves. 
Lackner Antal 69 éves, Zrubka jóuefné 64 hes. 

Hitéleti atatiaztika 1946. évr öl: l 
Keresztsé~ •zentaégében réa7eault JtH f.ú és :·n 

leánygyermek: önzesen 142 lélek 
Meghah 91 fi fl-j n:í. nm~aen l /to léh•k. 

Katoliku• házauágot kolölt ~j pát, ebbii l l U p•Ír j 
veayeahúuaágot kotött reverzáliSPal a katoJ1kus fél 
jav! ra. 

Nem katoliku• lelkész t-lőtt kötött 3 pár házas
a6got reverz6lia nélkül. 

Caak polg,ri tiaztviseló előtt kötött házassáaok 
súma 9, ebből hét eaetben mindkét fel katoliku• ,·olt, 1 

2 eaethen az egyik fél zsidó. l 
Szentjldoúaok száma 66.900. 
Katoliku• Egyhúba tért. 4 proteaüns és J. zs1d6. l 

---------------------------
Hithagyás nem lórtént. 
Betegláto~al:ísok ~1áma 70, a kó .. ház ;.,, uanató

riumon kíYül. 
sl~ntségt·k nélkul természete~ halállal elhalt ll 

felnöll, e7enkíYi.d még 4 önllyilkos, l gyilkouág áldo
lala, 4 S/t'renní·tlenség miatt hirtt-lemil halt el. --
A FERENCRENDI PLÉBÁNIA. 

Anyakonyvi híre~: 
1\,·rr.~:.t.,é~ .•:.rni.H;~ében ,.;,,.::e.üilte4:: Patócs 

Má11a Ilona, IJah'•r.s Jáno~ f.s Pi.tócs Anna gyermeke. 
K1ss Anna SZJh id, Ki u Alaeli r és O:er Aranka gyer
mde. Var;,!a János. \',"~ .. , l~tván t·s Pusztai Mána 
~yermeke. Füleki Julianna Mána, t·ulek1 József és 
Ho\'ann .. Cl Mária ~vermeke. P11tak1 Ernébet Mária, 
Pataki Pál és Cso11ánszk1 Erlséhet l! Y~' meke. Fehér 
Anna Mána, Fehér József és Péter Margit gyPrmf'ke. 
s,abó M.hály Lá11ló, Szabó Mar~1t htb. gyermeke. 
Aelia jó1sef, Aelia jóLsef és V t-rny•hel Rozália gyer
meke. Urbán Magdolna, Urbán V1k1or és Habhcsek 
Magdolna ~yermeke. Székely Márra, SLékely István 
és Juhász Ilona Ryermeke. Ho\'anyecz Márla, Hovaoyee1 
Jó11ef és Kin Duda Ma~dolna gyermeke. 

Házcmógol leotottek: Landor LásLló Budai 
Ewébet. Pstaki Gyula TáLi Mána, Beue~ Jáno• 
Patócs Mária, Krakót.Lkl ht,án Farkas Erllébet. 

l:'lpilrenlt·/,: a:: l)rbaTJ · Goda János, Kronics 
julia oHeRye. Király Jjnos, ~agy Bogdány jolán 
ozve~ye. Ko\hs Pálmkás Julianna. Ko\ác! Pálmkáa 
Pál és Csépány Rniália leánv~. l-'a71'ka' M.íri ... Vancsó 
jános öneg\e. M.halov1cs Anna, C51ba jáno~ nrve!Zye. 
Na~y,ity•k Ferenc, PonV,JJCl Mária férje. 

Az alsúcároJi Szer~t Lélek Társulat új dóljúrói: 
Lelki igat~aiÓ P dr. SL&bó Lipcít plébános. T1tkár P. 
IRlói l~nác hitoktató. t-ödékánv Huntik józsef Aldi:káoy 
Munkácsi józsef. Je~yzö Budai Jánoa. 

Az a/Jó'l1árosi jézu.• Sz irc TáTJulai új előljárói 
Lelk• l~aZRaiÓ P. dr. Szabó Lipót plébános. TitkÁr 
P. Gyulai lllé, káplán. Elnök Erdél)l Andrá•. Fő
dékány V1dra Imre. Aldékány Baranyi János. Jegyzö 
ifj. Munkácsi A nt al. 

Úra-, látazer- és ékazerüzletem ismét rendelke· 
zétére áll nb. üzletfeleimnek 

FÖLDI (FO GEL) GYUlA 
GYOHGYOS, FÖ-lÉR 

Klllapüzletemet 
• megnyitottam UJra 

Kriszt Lajos Gyöngyöa,Koaauth l.-u.6. 

Kl-u ü h• HU~~ARIA.Ir.önyvn~·omd•b•n Gyönllyno, S1t Rerl•fu.u.l 
A "J•md"'' 1•1•16~: LÁMI JÁNOS. 

Gyor.11yoo, 1947 lcbru8r l A k:aJ•o~rt lelei Vl.l"t IS IV Ál\ 
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