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Alleluja l 
Krisltus Jézus föltámadott r A szeretet legyőzte a gyUI&Ietet, 

a béke a háborut, az örökkévalóság a mulandóságot, az igazság 
a hamissátzot! Alleluja, örvendezzUnk ! 

A jó Isten ugy szerette az embereket, hogy egyetlen Piát 
adta érettünk. S a gyarló ember, akinek a bOne miatt kellett az 
Ur Jézusnak a földre szállani, emberré lenni, az örök haláltól 
megsza haditóját nem tudta felismerni, mint gonosztevőt kigu
nvolta, megostorozta, halálba kUidte, a keresztfán megfeszitette. 
V JI óban végtelen isteni szeretet kellett hozzá, hogy ezekután 
mégis véghez vitte Krisztus Urunk a megváltás nehéz munkáját 
s halálával, feltámadáséval megnyitotta számunkra az örök ld· 
vösség kapuit. Az isteni szeretetnek ez a végtelensqe kötelez 
alonban bennünket végtelen jóségu Atyánk, a jó Isten iránti sze
retetre. Az isten i szeretet tüzénél gyulladjon szeretetre a mi szi· 
v Unk is. Most arnikor a természet lerázza a tél bilincseit, téli 
dermed!srg~höl ujjá éled s az élet miatti örömében virágotkat 
szórja tele az erdőt é~ a mezöt, buzduljon szeretetre a mi szi
vUnk iQ, A gyónt·itószék homályában vessük Je a bOn ruhiját s 
szivben -lélekben megujulva, megtisr.tulva, az erénynek diszes 
rtltözetébeo nonepeljUk a feltámadást: Alleluja, Krisztus Jézus fel
támadott ! 

Kriszhts U runk, mint ártatlan bárány, alázatosságával, sze· 
lidségével egész tengernyi gyUlöleten diadalmaskodott, sOt feltá· 
madésával a földi eröszak minden hatalmén, még a halálon is 
eröt vett. ~övQssak öt mi is alázatosségban, szelidségben, ne ke· 
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ressUk a viszályt, az ellentéteket, a háboruskodást, hanem éljUnk 
testvéri egyetértésben otthon, a csal~dban. a tán:cda'cmhan, min
denUtt, hogy méltán énekelhessnk: Alleluja, Ktiszius jézus feltá-

. madott ! 
Kriszlus Urunk megtanitotta az em heriséget az igazi érté· 

kekre, ho~y nem a vaeyon, a kincsszenés a feladatunk, hanem a 
lelkUnk boldogsága, üdvössége. A vagyon, a kinc~ csak eszköze, 
nem célja az életUnknek. Hagyjunk fel tehát a vagyon, a h1ldi 
értékek után való törtetéssel, szoci~lis szempontból is közeJedjUnk 
emberrásaink felé, segitsOk a szegényeket, 1-'ogy mindnyájan az 
ég felé emelhessük a tekintetünket s az örök boldogság után vá
gyakozva közösen zenghess ük: Alieiu ja örvendez 2 ünk ! 

Az i~azság diadalmaskodott a hata:om és az erőszak min
den hiuságán. Az i~e, az eszme kiemelkedett a föld porábóL 
Hiába törtek rá, hiába fe~;zilftlék meg, tt!met1ék el a fö~d mé
lyébe, mert föltámadott. A megváltás te~jessé lelt, az ember ujra 
megnyerte lelke Udvösségének kincsét. Vigyázzunk azonban rá 
mindnyájan, nehogy ismét elveszítsük. A krisz:usi társadalmat 
ujra viharok rázzák, pogány tévelygések fenyegetik, a nemzerek és 
népek közel és távol uj és téves irt-:anyc k szolgaságába siillyednek. 
Vigyázzunk, hogy kisértésbe ne c~sUnk l Nagy hálátlar.ság lenne 
lölUnk, ha letérnénk a Kriszlus Urunktól mwatott u:ról, melyet 
vérével öntl\zött és ~1alálával szentelt meg. Vali,ban méltók len
nénk az örök bün:elésrt•, A vihH ellen tl~!llJríiljünk a Péipa 
Őszentsége felhívására, mi civil em b trek á l1 junk az Egyhát s2 ol
gái mellé s ve!ük egytilt óvakodjunk a veszrdelemtöl. Akkor ve
JOk sz i~ ből önendezhetUnk és énekelhet jUk: Alleluja, Krisztus jé
zus feltámadolt l 

Nekünk magyaroknak a feltámadá~ ban nagy nemzeti erőnk és 
reményünk rejlik, A mi igazságunkat is keresztre feszitetrék ha
n~is és álnok ellenségeink, brnnUnket pedig nyomontságba sun
vedésbe dön:,)ttek. o~ az igaz~é~ Ör(·k és Ili-!. l'a'ddLill, B: L( ny ne
héz a kálváriás utat járrunk, neht·z a mq?prtbá:táláH k nehéz 
esztendölt végigsHnvedr!tink, de veHiik tekinre·unktt a ft:ltámadolt 
Krh;ztuHa, s ;.-z ö hrnne Vé!ló hitUnk fénrénél iránta va'ó szerr
te Unk fí.lzénél erösl'·djék mt'g uem1e·urjk feltémcdés~ban való remé
nlUnk i~J 

E reménnyel a sz h U nkbe zengjük: Allt: uj a, r.rvrndentink, 
mert Krisztus jrzus feltámadott, Stiller Kálmán 
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/{ agyhét Szenfföldön. 
Aligha van ember a földön, akinek lelkét édes-bus meleg· 

ség~ ne·· töltené el akkor, amikor a nagyhét szertartásait odafigyelO 
lélekkel nézi. Kemény, igen kemény szivvel kell annak birnia, 
akire ' nincs hatással nagycsütörtök-nagypéntek-nagyszombat 
hangulata. Hát ha még ott nézheti végig ezeket a szertartésokat, 
ahol Kriszfus meghalt, ahol az O szeretetéröl beszél minden por
szem, ahol még fUiünkbe csengenek a Mesternek szavai s ahol 
nem mosta el az idő még az Ö áldott lábnyomát, pedig két .. 
ezer esztendl\ telt el azóta. 

A költc5 szavaira gondolok: 
Kelet f~lé szárnyal az én lelkem, Oda hajtja vdgyaim szell6je, 
Oda, hol a hajnafcsillag támad, Virányidra jézusom szent földje, 
Hol a rózsa lsten-vértől pirul, Szerelettől forró mele.g a lég, 
Hol a harmat édes tiszta manna, Ah Istenem csak oda mehefnék. 

(Mindszenthy) 
Szálljunk el legalább lélekben Kelet felé, járjuk ott végig 

getszemánitól a golgotáig vezető utat de ugy, hogy f4nuljunk is, 
meg szivUnk is jobban égjen jézus szeretetében. 

Virágvasárnap már kora hajnalban tafp6n van Jeruzsálem 
apraja- nagyja, hogy el ne szalassza a ritka szép ünnepet. Meg
szállják az utakat, falakat, háztetőket, ahonnan legjobb a kilátás. 
Betfage közelében ekkor már készülödnek a papság és püspök, 
hogy hU;égesen végi~ járják azt az utat, amelyen jéz:1s diadalmas 
bevonulását tartotta. Lassan közeledik a menet, kis szamár hátán 
í1l a pUspök, eléje ruhákat teritenelc, pátmákat lengetnek és zeng 
a Hozsanna végig a városon, a falakon, ahol ártattan gyermek 
ajak énekelnek: Áldott, ki az Ur nevéban jön. E:ppen ugy mint 
egykor. (Mit~ 21 fej.) Nalunk is megtartják ezt a k~rmenetet 
minden templomban és sokan csodálkoznak sőt mosolyognak ak
kor, amikor látják, hogy a papság előtt bezárják a templom ajta
jál és c"ak a kereszttel való zörgetés után nyitják meg ujllól. Pe
dig ennek a szertartásnak gyönyörU jelent"sége van; Krisztus el
jövetele elOtt zárva volfak az ég kapui és csak ó nyitotta meg azt 
nekUnk megváltó kereszthalálával. 

Mielött nagycsütörtököt emliteném, nem lesz érdektelen pár 
sz6val arról az ájtatosságról megemlékezni, melyet mi jeremiás 
siralmainak nevezUnk és nagyhét szerdáján, csütörtökjén és pén· 
tekjén végzünk. Ki ne figyelte volna meg az oltár el6tt elhelye· 
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zett háromszOgil gyertytartót, amelynek gyertyáit egyenkit oJtják 
ki a szent zsolo2.sma alatt, az utólsót pedig az o1tár mögé rejtik, 
de rövid idö mulva ismét a tartóra helyezik. Milyen kevesen tud
ják, hogy a kioltott gyertyák az Ur tanítványait jelentik, akik gyá
ván elhagyták az Urat szenvedése idején, az utólsó gyertya pe
dig maga az Ur jézus, aki csak rövid időre tOnik el halálában, 
hogy annál dicséségesebben ragyogjon feltámadásában. 

Ha minden szertartáson ilyen figyelmes lélekkel vennénk 
részt, milyen más értelmet nyerne egy·eey körmenet, búcsújárás, 
vagy Istentisztelet. De menjílnk tovább. 

Nagycsütörtök, ez a hófehér szép nap, falán a legbensósége· 
sebb ünnep jeruzsálemben, A szentmisét lábmosás előzi mef!. 
Amint az Ur jézus megmosta tanitványai lábait mielőlt asztalhoz 
filtek volna, igy térdel most le a pOspök 12 szegény koldus lá- · 
bai elé, hogy a Mester példáját kövesse. Még a pogányok is el
jOnnek ekkor, mert el sem fudják k~pzelni, hogyan térdelhet le 
egy főpap a koldus előtt, hogyan moshatja és csókolhatja meg 
alázatosan lábaikat. Ök nem értik, de mi igen. A Mester adta a 
példát, aki alázatos volt mindhalálig" 

Most felzug az orgona, zugnak a haraogok, hogy az egész 
világnak hirdessék azt a csodát, amelyben lsten éteiOI adja ma. 
gát az embereknek. Ezen a IlE pon csak egy mise van, a papság 
egyUtt áldozik a hivekkel. 

De sok embernek mélyebb a hite, ha az Oltáriszentség szer
zésének helyén hal!gatja a hargok imáját. Ott mélyebbben hajol
nak meg a térdek, bu2góbb imára kulcsólódnak a kezek, ott alá
zatosabb lesz minden ember. 

Gondoljunk erre a nagy titokra nagycsíltörlök reggelén, 
hogy amikor elhallgat a harangok és orgonák imája, a mi szi
vünk kezdjen egy örök imádást az áldott Krisztus előtt egész éle
tünkön át. 

\'\ise végeztével megfosztják az oltárokat minden di~zUkt51, 

ékességüktől, amint Krisz:ust is megfosztották ruháitól halála 
előtt. 

Még jobban fokozédik a buzgóság és áhitat nagycsO örtök 
éjjelén. Ezt az éj~zakát Jeruzsálem keresztényei rendcsen az 
Olttjfák hegyén töltik cl. Itt imádkozott az Úr is földi életének 
utolsó éjjelén, itt vivta legnagyobb harcát em ber i természete úgy, 
hogy vért izzadott, innen hurcolták Öt Kaifás elé az itéletre 

l 

OyOnyOrUaé~s templom áll ma itt az Olajr.k hegyén, de a már-
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v .íny, arany és csillog~s köEött is természetes csupsszségiban 
m u adt m '!g a~ oltár elölt a szikla, amelyre Jézus vére hu It. Ezt 

· a szikhk~vc!t térd!!ljUk körUi ilyenkor n1gyc;OtörtOk éjjelén. Oh, 
ho~y száll fö!fc!lé a sóhaj é; imidság ezen a anisztikus szent ~j
szakan, hogy hull a szemek gyöngye arra a hideg köre és vi
szonzásul mily bóségesen harmatoEik a Krisztus kegyelme akkor 
az emberek lelkére. N l! sajnáld te sem azt az éjszaki t, amelyen 
egytilt virraszthatsz a szenvedö jézussal. 

Igy virradunk a legszomorubb napra, nagyp!ntekre. A pap 
fekete ruhiban lép az oltár elé, arcra borult az oltár lépc~Ojén és 
imádkozik. Ezen a natJon nincs sz·entmise. csak csonkamise, nincs 
átváltozás, nincs orgon3, sem harc1ngzugás, csak passió, kereszt .. 
leleplezés és szentsir. N 1gypénteken nem tör át a csodát hóz6 
p1pi szó az égb~. n~m száll le a !{riszlus az o~tárra, ekkor szen
ved. Hosszu lenne elmondani a szivet megindító nagypénteki •~er-

. tartásokat, azért csak egyet említek meg, Krisztus levételél a ke
resztről. Olyan jelenel ez, amelyen szem nem maradhat szárazon. 
L·usan, e~ymisu!án huzza ki a pUspök a keresztnek hosszu sz~
gdt, azután gyöngéden l tem !li a fáról a festet, dretga olajokkal 
keni meg és fehér gyolcsba takarva arra a kőpadra helyezi. ame· 
lyen Krisdus teste pihent. Az egész hatalmas temp!omban mély· 
séges csend honol, csak a csillogó szemek könnyözöne beszél 
h -tn g osan arról a al!nsö meginduttségról, am;!ly eltölti az emberek 
lelkét. De nem is lehet ez másképen, hiszen Krisztus halálakor a 
a sziklák repedlek meg, a fi}ld me~indult, a nap is elsötétedett. 
N~m sziklánil keményebb szivU ernber-e az, aki ilyenkor sem in· 
dulna meg és ne1o öntözné szemének könnyharmatával Krisztus
nak sirját ? 

Nagyszombat az örömök hajnala. Tüzszenteléssel kezdődik, 
amely tüznek lángjainál gyujtják meg a templom Osszes gyertyáit 
és az u. n. hu ;véti gyertyát, m "!ly a feltámadt Krlsztust jelképezi. 
Ezért a mennjhernenetel ünnepéig az oltár mellett ég minden 
nagymiséb;!n. El a tozszentclés hatalmas ünnepséggel történik, 
kUiönosen a jeru~sálemi görögöknél, akik nemcsak a városban 
viszik szanaszét a sz:ent lángot, hanem messze vidékekre, sOt tá
voli országokban is ezzel a Krisztus sirján meggyujtolt lángg~l 
világítanak. 

Krisztus a világosság. Krisllus az élet. Az ö drága szent 
sirjától vigyünk mi is világosságot és életet.' a mi és családunk 
lelkébe. Bárcsak ma is mindannyian olyan sromjas Jélekkel él-
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nénk át a nagyhétnek napjait és megértenők azt, hogy az Egy
biz minden szertartisa miértllnk van, akkor a Krisztus szenve
dése nekUnk is eröt hozna és az Ö halála életet. 

Hajtsuk le azért f~radt fej U nket Kris7.tu) szent sirjára és 
meg~rezzUk majd, hogy abból a hideg sirból melegség árad ki, 
uj erö, uj élet. S ott megértjUk azt, ami sokszor érthetetlen mi
nekUnk, hogy a szenvedésben is lehet örUini, De csak akkor, ha 
Krisztussal szenvedUnk, mert igy vele egyUtt meg is dicsöUIUnk. 

Zs. 

Életünk célja. 
Nápolyban laktam abban az idüben. Pl~bániánk telefonján 

ca;aknem egyszerre érkezett két telefon· jelentés a közelünkben levő 

Szenilélek kórházbóL Két öngyilkost jelentett az Ugyeletes orvo~. 

Mindkettö férfi, mindkettöt sulyos mérgezéssel szállitotiák a kór
házba. Alig telt el tiz perc s már ott álltunk öreg, öszhaju olasz 
páterun~kel a kórház nagytermének 11 és 12-es számu égya mel
lett. Alig tértek magukhoz, megjelent a rendörség kikUldött tiszt
viseiOje és kihallgatta öket. 

Miért tette? kérdezte az alig 30 éves férfit. Mert nincs az 
életnek célja, - nyögte halkan a keseru választ. És ön ? A fehér 
haju Oreg ur szomoruan ismételte : mert nincs az életnek értelme. 
A tisztviselö az életvédelmi osztályon kapolt utasiláshoz hiven el
mondotta védőbeszédét az élet mellett, a két beteg lehunyta sze
mét, nem hallgatoU oda. Huszonnégy őrávat késöbb a fiatal ~zer

vezet megbirkózott a veszedelemmel, az idósebb feladta a harc0t, 
haldoklott. Hozzanak papot, suttogta az utolsó éjszaka egy váJ
sáeos percében. Szegény, mitsem sejtett arról, hogy mi ismét,·· -
mint már elözO éjszaka is, órákhosszat várluk a jot-buJás beálltát. 

Spanyolfalat toltak a két tgy közé s a lilastólás páter imád- . 
kozva várta, mig a beteg magához tér. Az éjjeli lámpa sötétkék 
homilya boritotta be a szobát, de a betegek nem tudtak aludni, 
a halál kl)zeli látogatása ébren tartolta öket. A válaszfal mögölti 
Agyon nyugtalanul targalódott a megmentett fiatalember, tekintete 
mindtmtalan kereste a válaszfal keskeny nyilását. 

A pap készégesen kajolt feléje. Addig talán beszélgessünk 
mi ketten. jó? •. jó, ugysem tudok aludni, felelte halkan. A spa
nyol falat megint félretolták s beszélgetni kezdtek. Éppen ott tar-
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to:tak, hogy a p1p megkérdezte: miért telte? amikor az öreg ur 
mag.1hoz tért és figyelni kezdett. · 

MondHm mir, hogy mién, - hal'otta a. tarelmetlen vilaazt. 
Mert láttam, nincs az életnek érte•me. Apim utolsó akaratilnak 
engedelmeskedtem és a mérnöki pilyára léptem. Anyámmal a leg
szDkösebb anyagi viszonyok k~zött maradtunk, nélkülözve vergOd· 
tem át al iskolai éveket, mi~ a díplom!hoz jutottam. Azután 
rongyosan, éhesen évekig kilincseltem, mig végre egy kisfizetésa 
állást tud am kivereked ni. H um inc éves elmultam, egyedül Allok, 
anyám is itt h1gyo!t. Cc;1ladot b~lá·h1tat1an ideig nem alapitha
tolc, a j 1 11ö :n rem ~nytelen, p:szkos u c :ti ism ~retségek elvették ön. 
becsUié'iemet, felkelni a mocdrból nem birok, utálom .magam és 
az e ~ész életet. N .!k~m az élet semmi jót sem juttatott, amihez 
hozzáfogiam b:t 1u1 Utött ki. A sikertelenségek kiölték belőlem a 
hitet, a bizalm~t. megölték a szivemet. Minek kinlóc1jak, minek 
éljek tovább?,. nincs célja. 

É§ mi lett volna az élete célja? - kérdezte a pap - Pel
adta-e magának ezt a kérdést valamikor? .. A munka a hirnév, 
a család, szerel em, vagy a boldogság ? • . A fiatalember ingeral
ten emelte fel fejét, de válasza elé vágott a másik ágyról az öreg 
ur szava: Az élet célja ~z lsten. Meglepve fordult1:1k feléje mind
ketten. Szeme lázasan csillogott. de eszméleténél volt. 

Hát akkor? kétdezle a fiatalember,. jónak lenni, lstennel 
élni suttogta a haldokló •. Hát akkor? , • sürgette most már a 
pap is, hogy került erre az ág~·ra ? 

Igy volt elrendelve, nem történhetett máskép, vallotta~ Pe
dig nekem az élet mindcnt az ölembe hullatott. Oazdag szniök 
tehe!séges gyermeke voltam. Otthon a dédelgetett, Iskolában u. 
első, társaságban a központ, barátok közt a szeretett bökeza paj
tás. Az én utam bársony szönyeggel volt teritve, azt mondták a 
szerencse fia vagyok. . • H a lett volna e~érhetetlen vágyam, ha 
harcolnom kellett voina a mindemtapi kenyérért, ha betegágyl'a 
dobutt volna valamilyen gyilkos kór, vagy_beteg gyermekem ágyá
nál ke.lett volna könyörögnöm, ezerszer szerencsésebb, boldogabb 
Jetiern vo1na. t:letem arany hintaja olajozott kerekeken járt, csak 
most eszméltem ra, hogy irányt tévesztett, nem vitt fel lsten 
táborhegyére. Élelem alkonyán tJres kézzel állottam s nem tud
tam lstennek semmit sem feimutatni. Olyan értéktelen az életem, 
mint a megvakult gyöngyszem, mint a szélfoszló . aranyszövet. 
Oreg vagyok, fegyverét vesztett vé~ katona, akiben királyának 
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semmi ör&me nem telbetik. ó, ha eiOirOI k:ezdhetném mégegyszer! 
A fiatalember ugy hallgatta a panaszos önvádat, mint az 

iskolás gyermek a bibliai tékozló fiu történetét Mit tenne, ha 
elOről kezdhetné? kérdezte mohón. 

De az &reg ur fáradtan maga elé meredt, hallgatott. Helyelle 
a lelkész felelt, Odaadni magát egészen lsten akaratának. Ha ls
ten a legnehezebb körUimények közé állitaná, elfogadná, nem 
futna meg gyivin eiOie. Harcra hivná, harcolna. Ha keresztet 
kapna, hozz4simulna, vele élne. Ha pedig lsten másodszor is 
aranyhintóba Ultetné, azt is elfogadná, mert Krisztus iranyitásával 
csak áldAs fakadna belOle. lsten rosszat céltalanságot, értelmetlen
séget nem teremtett. Legnagyobb ajándéka az élet. Adott szemet, 
hogy ayonyörködkessünk; örömöt, hogy boldogok lehessünk, &zi
vet, bogy szeressllnk, hallhatatlan lelket, hogy örökké éljünk. A 
gyarló ember bOnlelésnek hiszi az életet, azért használja ~irásra 
szemét, boldogtalanságra az élet örömeit, gyUiölködésre a szivet s 
igy öli meg halbatatiaR lelkét. Elfelejtette a katekizmus legelsO 
kérdését: mi végre vagyunk a foldön? Pedig mint hatéves gyer
mek hiba nélkül tudta a feleletet. Még nem kés6, még meg lehet 
ujra tanulni: Istennel, Istenért, lstenhez ! ez az élet érrelmt, ez a 
cél. Majd oda nyujtotta a stólát a fiatal embernek, hogy csókólja 
rA az élet fogadalmAt, 

Es én J Velem mi lesz? kérdezte könnyesen az o reg ur. 
MegkeressUk még ennek a rövidke életnek is a célját, biztatta a 
lelk6sz, s vissza huzta a két Agy közé a spanyolfalat, hogy meg-
eyóntassa betegeit. Oyu1ay István 

f/ilélefi fáJ'ékoztató. 
Szent Bertalan Plebánia. 

2, CsUlftrtOk. Este 7 órai kezdettel felnölt férfiak és nök 
részére első lelkigyakorlatos szentbeszéd, utáná litánia. A másik 
kél szentbeszéd pénteken és szombaton este 7 órakor lesz. 

s. Péntek. Fájdalmas Szüz Unnepe, Reggel 6 órakor, 
tekintettel a hónap elsO péntekére énekes mise Szentségkitélellel 
jézus szent szive tisztnletére. Félhétkor a Szeplötelen Társulat 
offertórlumos miséje. A reggeli és délelötti órákban gyóntatás. A 
vAresi menh6z kápolnában reggel! 7 órakor szentségkitételes 
mise, utina eaésznap szentségimád4s, este fél 7-kor jézus Szive 
litAnia izentséabetétellel. Reggel 7 órakor a temetöi kápolnában 
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is végezUnk csendes szentmisét. E~te 7 órai kezdettel lelkigya
korlatos szentbeszéd, utána litánia. 

4. ElsO szombat. Reg~el 6 órakor a Ró~safüzér Társula-t 
élő tagj:tiért énekes szentmise. Este 7 órai kezdettel lelkigyakor
latos szentbeszéd, utána litánia. 

5. Viráivas~r,lap. Krisztus Urunk jeruzsálembe való b!vonu
lásának emlékDnnep~. Reg~el 6 órakor az Oitáregylet offertóriu-

. mos miséje, mely alatt a rendörök v~gzik szentgyónásukat és ál
dozásukat. Dételőtt 9 órakor barkaszentelés, körmenet a templom 
körül, utána szentmise c szenlmise alatt a Föegyházi énekkar 
jézu; sze :t ved !s!nek történ ~lét énekeli Szent MUé evang~lista 

szerint. 
6-7-8-án N:~gyhétfön, Nagykedden és Nagy5zerdán köz-

napi rend. Nagyszerdán délután 6 órakor lamentáció. (Jtremiás 
prófétának jerzsálem pusztulása fölött való siralmait énekelik 
a kóruson. 

9. NagycsUtörtök. Reggel 6 órától 9 óráig gyóntatás, 9 óra. 
kor U1nepélyes szentmise, utána ollárfosztás, D. u. 6 órakor 
lamentáció. 

10. Nagypéntek. jézus halálának emlékünnepe. D~lelött 9 
órai kezdettel jézus szenvedésének történetét énekeli a Föegyh izi 
Enekkar Szent jános evangélista szerint Ez után a kereszt lelep-
lezése, m1jd a c~;Jnk-111is! kötetk~tik. C'onk1mi~e u in az Oitári· 
szeniséget elhelyezzUk a szentsirn H. A sze nt szertartások után a 
szentsir felállitása a SLe nt Erzsébet, Szent U r bAn és a Kálvárh 
templomokban. Délután l órakor az öss '!es iskolák növtndélrei, 
félháromkor pedig a hivek körmenetileg mennek a szenisirok lá· 
togatására. Ez u•án a Kál.várián szentbeszéd és ájtatosság lesz, 
majd a körmenet visszatér a sze nt Bertalan templomba, ahol 
azonnal lamentáció, este 7 órakor pedig szentségbetétel lesz. 

• 
11. Nagyszombat. Reg1el 6 órakor Szents~gkitétel, tUz, vizt 

tömjén, husvétigyertya és a keresltkut megeszentelése. 9 órakor 
Onepélyes szentmise. D!lután a feltámadási szertartAsok a követ-
kezO sorrendben lesznek a 4 órakor a sieot Erzsébet, 5 órakor a 
szent Urbán, 7 óral<or pedig a szent Bertalan templomban. 

12. Husvétvasirnap.jl!zus feltámadAsának emlékünnepe. ün
napi rend. A 6 órai sze n 'mise w án a hu ;véti ételek megáldása. 
Délután 3 órakor szentbeszéd és ünnepélyes vecsernye. 

13, Husvéthétfö. Ünnepi rend. 
24. Péntek. Szent György vértanu napjától hajnali harang-

szó 4 órakor, esti pedig 8 órakor lesz. Temetések ezidőtOl kezdve 
d. u. 5. órakor, keresztelések, avatások pedig fél 5-kor lesznek. 
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25. SzombJt. Sze nt Mirk ·evangélista Unnepe. Buzaszentelés. 
A körmenet reggel 7 órakor indul a vetések, vetemények, szOIOk 
megaldására. 

29, SLerda. R~ggel 6 órakor a szent Antal kenyerére ada· 
kozó élőkéa·t énekes szentmise. 

30. Csütörtök. Reggel 6 órakor szent Antal kenyerére ada· 
kozó Rlegholtakért énekes szentmise. 

Szent Ferencrendi plebánia. 
l-én szerdán és 2-án- CsUtörtökön - ugyanugy; mint már

cius 3t·én kedden, - esténkint fél 7 órai kezdettel lelkigyakor· 
ato:; s~. b!H~d!k leHn!'< te np'o DL11kb1n kizirólagosan nöl, 
asszonyok részére rövid litániával egybekötve. jöjjetek el mind
annyian és halljatok az Ur szavát honátok ! A Mester mindenkit 
hiv és vár l Ez az alkalmas idö. ezek al. üdvösség napjai! 

3. Péntek. Hétfájdálmu SzUtanya ünnepe. Eisö péntek l A 6 
órai jézus sz. Szive mi6e kerelében tartandó közös szent áldo
zással fejezödnek a nöi lelkigyakorlatok. A jézus Szive· társulat 
sz. mis6je reggel 6 órakor a S1.ent Szi\' oltáránáL - D u. 3 óra
kor nagyböjti sz. beszéd litániával. 

5. Virágvasárnap. Rtggel 6 órakor sz. mise a R·~zsafüzér
társulat élö tagjaiért. 9 órakor ünnepélyes barkaszentelés a szo
kásos körmmenettel. Nagymise ala!t "Passió" az Ur jézus szen
vedéstö!énetének éneklése, Sz t. beszéd elmarad. D. u. 1 órakor sz. 
keresziuti ájtatosság. Utánil a f~ózsafUzér-társulat havi sorsolása. 

6. Hétfő. Rege l 6 órakor a Rózsafüzér- társuiat megholt tagjaiért 
sz. mise fájdalmas SLfiz oltártlnái. 

6 -7-8. Nagyhét három elsö napján - hétfő ·-kedd-szerda 
esténkint fél 7 órakor férfiak számára tartatnak lelkigyakorlatos sz. 
beszédek. Ist~ n igéjének m ~g hallgatásában találkozzék iti minden 
komoly lelki életet kereső katolikus férfiu ! P. Kiss Szaléz ft!ren
ces atya hirdeti majd az isteni igazságokat és mennyirc Udvös és 
vigasztaló volna, ha mindt!n este meglőittnék a férfiak templo
munkat, hogy közös imákkal és szent fogadásaikkal megengesz
telhessék az isteni örök irgalmasságot l Nagycsütörtökön ~ órakor 
közös sz. áldozás! 

8. Nagyszerda. D.u. 4 órakor jeremiás siralmai, 
9. Nagycsfltnrtök. A legmélt. Oltáriszentség szerzésének ün-

nepe. Ma csak egy sz. mise Jesz és pedig 9 órakor, mely alatt a 
hivek és a papság közös sz, álctoláshoz jarulnak. Utána az Ol-
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táriszentség elvile le, majd oltirfosztás. D. u, 4 órakor J !remi ás 
siralmai. 

10 Nagypéntek. A szokásos szertartások 9 órakor kezdőd
nek. Jézus szenvedéstörténete, "Passió" sz, János ev. szerint. Fe
szület leleplezés. Csonkamise. Után 1 Olfáriszenség kitétele a szent
sirhoz, majd nagyböjti sz. ueszéd D. u. 1 órakor körmenet indu l 
a sz. sirok látogatására. Este 8 órakor az O~táriSlentség eitvitele 
a sz.sirtól. 

11. Nagyszombat. R ~g gel 7 órakor tüzszentelés, husvéti
gyertya m!gáldás, kere3ztvizszerlttléo. E1.ek után nagymise. Az 
Oltáriszentség 8 órakor tétetik ki a sz. sirhoz. A feltamadási kör
m ~n et eit e 6 ó r lk l) r le H:, m !ly a Vértanu-u 'cin végighalad s a 
jókai utcin fel a Szmrec~ányi-uccin tér vissza a templomba, 

Krisztus hU követői mindnyájan jelen legyetek! 
12. Husvét vasárnap. Reggel 6 órai sz. mise után ételek 

megáldása, 9 órakor ünnepélyes nagymise. Dé'u!án 3 órakor Un
nepi Vesperás. 

13 Husvéthétfö. Ünnepi istentiszteleti rend. 
16. C:iUtörtök. R~ggel 6 óraokr ünnepélyes nagymise, mely

nek keretében a Ferences Familia megujitja szerzetesi fogadalmait. 
19. Fehérvasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences lll-ad Ren

diek sz. miséje az él ö tagokér t. Dél u iá n a 3 órai litánia után 
rendi gyülés. 

20. Hétfií. ~~~ggel 6 órakor a ferences lll. Re~d megholtjai
kért sz. mise a sz. Ferenc oltárnál. 

21. Kedd. Reggel fél 7 órakor al:tpitványi gyászmise Sm6-
ling Ju!iannáért. 

24. Péntek. Sz. György Unuept!. "Uraogyalá "-ra harangszó 
reggel 4 órakor, este pedig 8 órakor. Vasár és ünnepnapokon 
d. u. fél 5 órakor kezdödnek a litániák. Temetések d. u. 5 órá
tól végeztetnek. 

25. Szombat. Sz. Márk napi buzaszentelö körmenet 7 órakor 
Indul a sz. Hertalan templomból. EsdjUk le közös imával lsten 
áldását terményeink re. 

A gyöngyö:iplispi}ki sz, jános templomban: 
'· Szombat. D. u 3 órakor Jézus szenvedésének litániája. 
5. Virágvasárnapján d.c. 9 6. barkaszentclés körmenettel, 

m1jd nagymise "Pdssió" énekléssel. D. u. litánia nincs l 
9. N Jgycstltörtökön reggel 8 órakor nagymise, oltárfoszlás. 
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25. SzombJt. Szent Mirk ·evangélista Unnepe. Buzaszenlelés. 
A körmenet reggel 7 órakor indul a vetések, vetemények, szOJOk 
megaldásira. 

29, SLerda. R~ggel 6 órakor a szent Antal kenyerére ada· 
kozó éiOké1·t énekes szentmise. 

30. Csütörtök. Reggel 6 órakor szent Antal kenyerére ada· 
kozó Ilegholtakért énekes szentmise. 

Szent Ferencrendi pleb.inia. 
l-én szerdán és 2-án- CsUtörtökön - ugyanugy; mint már

cius 31-én kedden, - esténkint fél 7 órai kezdettel lelkigyakor· 
ato:; s~. b.!n~d!k le;.r.n~:C te np'o nu tkbJn kiz írólagosan nö~(, 

asszenyok részére rövid litániAval egybekötve. jöjjetek el mind
annyian és halljatok az Ur szavát honátok ! A Mester mindenkit 
hiv és vár l Ez az alkalmas idö, ezek al. üdvösség napjai! 

3. Péntek. Hétfájdálmu SzUtanya ünnepe. Eisö péntek l A 6 
órai jézus sz. Szive mi6e keretében tartandó közös szent áldo
zással fejezödnek a nöi lelkigyakorlatok. A jézus Szive- társulat 
sz. miséje reggel 6 órakor a Szent Szi\' oltáránáL - D u. 3 óra
kor nagyböjti sz. beszéd litániával. 

5. Virágvasárnap. Reggel 6 órakor sz. mise a R,SzsafUzér
társulat élö tagjaiért. 9 órakor Unnep~lyes l>arkaszenlelés a szo
kásos körmmenellel. Nagymise a1a!t "Passió" az Ur jézus szen
vedéstöténetének éneklése. Sz t. beszéd elmarad. D. u. l órakor sz. 
keresziuti ájtatosság. Utána a Rózsafazér-társulat havi sorsolása. 

6. HétfO. Rege l 6 órakor a Rózsafüzér- társuiat megholt tagjaiért 
sz. mise fájdalmas SlUz oltáránái. 

6 -7-8. Nagyhét három els ö napján - hétf ó ·-kedd-szerda 
esténkint fél 7 órakor férfiak számára tartatnak lelkigyakorlatos sz. 
beszédek. Ist~n igéjének m ~g hallgatásában találkozzék itt minden 
komoly lelki éJetet keresö katolikus férfiu ! P. Kiss Szaléz f~ren
ces atya hirdeti majd az isteni igazságokat és mennyirc Udvös és 
vigasztaló volna, ha minden este megtOJttnék a férfiak templo
munkat, hogy közös imákkal és szent fogadásaikkal megengesz
telhessék az isteni örök irgalmasságoti Nagycsütörtökön g órakor 
közOs sz. áldozás! 

B. Nagyszerda. D.u. 4 órakor jeremiás siralmaj, 
9- Nagycsotnrtök. A legmélt. Oltáriszentség szerzésének Un· 

nepe. Ma csak egy sz. mise Jesz és pedig 9 órakor, mely alatt a 
hivek és a pip&ág közös sz, áldozáshoz jirulnak. Utána az 01-
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táriszenlség el vitele, majd oltárfoszlás. D. u, 4 órakor J !remi ás 
siratmal. 

10 Nagypéntek. A szokásos szertartások 9 órakor kezdGd· 
nek. Jézus szenvedéstörténete, "Passió" sz. jános ev. szerint. Fe
szület leleplezés. Csonkamise. Után l Oitáriszenség kitétele a szent
sirhoz, majd nagyb5jti sz. beszéd D. u. 1 órakor körmenet indu l 
a sz. sirok látogatására. Este 8 órakor az O~táriszentség eitvitele 
a sz.sirtól. 

11. Nagyszombat. R ~g gel 7 órakor tUzszentelés, husvéti
gvertya m~gáldás, kere5ztvizs!erltt:lé3. E7.ek után nagymise. Az 
OltáriSzentség 8 órakor tétetik ki a sz. sirhoz. A feltamadási kör
m!net e~te 6 ónk')r le H, m !ly a Vértanu-ulcin végighalad s a 
jókai utcin fel a Szmrecsányi-uccín tér vissza a templomba, 

Krisztus hU követői mindnyájan jelen legyetek ! 
12. Husvétvasárna p. Reggel 6 órai sz, mise után ételek 

megáldisa. 9 órakor Unnepélyes nagymise. Dé'után 3 órakor Un· 
nepi Vesperás. 

13 Husvéthétfö. Ünnepi istentiszteleti rend. 
16. CsUtörtök. R~ggel 6 óraokr ünnepélyes nagymise, mely

nek keretében a Ferences Familia megujítja szerzetesi fogadalmait. 
J 9. Fehérvasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences lll-ad Ren

diek sz. miséje az élö tagokért. Déluián a 3 órai litánia után 
rendi gyülés. 

20. Hétfi>. l~~ggel 6 órakor a ferences lll. Rend megholtjai
kért sz. mise a sz. Ferenc oltárnál. 

21. Kedd. Reggel fél 7 órakor ai:Jpitványi gyászmise Sm6-
ling Ju!iannáért. 

24. Péntek. Sz. György Unnepe. "Urangyalá"-ra harangszó 
reggel 4 órakor, este pedig 8 órakor. Vasár és Unnepnapokon 
d. u. fél 5 órakor kezdödnek a litániák. Temetések d. u. 5 órá· 
tól végeztetnek. 

25. Szombat. Sz. Márk napi buzaszentelö körmenet 7 órakor 
Indul a sz. Bertalan templomból. EsdjOk le közös imával lsten 
áldását terményeinkre. 

A gyöngyöl)pUspOki sz, jános templomban: 
4. Szombat. D. u 3 órakor j é z us szenvedésének litániája. 
5. Virágvasárnapján d.e. 9 6. barkaszentelés körmenettel, 

m 1jd nagymise "Pdssió" ének~éssel. D. u. lilánia nincs l 
9. NJgycstttörtökön reggel 8 órakor nagymise, oltárfosztás. 
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10. Nagypéntek reggel 8 órakor csonkamise, közben Passió
éneklés. Oltáriszentség kitétele a szentsirhoz, ahonnan este 7 óra
kor tétetik vissza. 

ll. Nagyszombat. R~gcJel 7 órakor szertartások kezd ~te, 
husvéti gyertya megáldás, nagymise. Oltáriszentség kitétele a szent
ah ho~. D.u. 5 órakor feltámadási körmenet. 

12. Hu;vétvasirnap. D.e •. 9 6. sz. b~széd, nagymise oltciri
szentséggel. D.u. 3 6. litánia. 

13. HusvéthétfO. D~. 9 6. nagymise. D.u. 3 ó. lttánia. 
18. Szombat. D.u. 3 órakor az elsö ádozók gyóntatása, 

litánia. 
19. Fehtrvasárap. Reggel 3/, 8 órakor az elsö áldozókat az 

iskolából ünnepélyesen a temlomba vezelik s ott a 8 órai sz mise 
alatt járulnak az Ur asztalához. 

25. S~:. Mirk napján reggel 8 órakor sz. mise, utána buza
szenielő körmenet. D. u. 3. ó litánia. 

26. Vasárnap. Szokásos istentiszteleti rend. 

belkipásztori üzenetek. 
Templomunk belsö megujitásának müvészi tervei rövidesen 

beérkeznek. Mi a legszebbet szeretnök megvalósitani, amihez 
azonbJn még ujJbb áldozatokra van szü'<ség. Kérem szeretettel a 
jó hiveket actakozzék mindenki. ho~y közös óhajunk mielöbb meg
valósu'jon. Ha már egy poh \r jó sz i vvel adott vizért is nagy ju
talm~t igért az Ur, mit fog akkor adni azoknak, akik házának 
ékesit~séért nagy lélekkel áldoznak ? 

• • * Többen érdeklödtek már, hogy a tavalyi vasuli zárándokla· 
tot a szentku'i SzUzanyához megismételjUk-e ez évben is? Igen, 
ezid~n is menni fogunk alkalmas időben. Talán valamely kettős 
ünnep alkalmival. A tavalyi nagy lelkesedésre gondolva az az 
érzésem, hogy egy kUiön vonat nem is lesz elég. Talán két vo
nat is megtelik az égi Anya előtt hódolni akarók seregével. Ké
szülődjünk l 

• * ... 
Rövidesen megvalósul a Báthuri-ucca elején álló kökereszt 

közvetlen környékének parkositása. Vonatkozó átiratunkra, váro
sunk minden szép és nemes Ugy iránt lelkesülö polgármestere 
arról értésilelt, hogy a keresznek megfelelO milliöbe való helye-
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zéséről gondoskodott, Hisszük, hogy a vásárok alkalmival ta· 
pasztalt Hszteletlenség - mikor az árusok pont a kereszt mellé 
rakják eladnivalóikat - a legközelebbi napokban - a hivek 
őszinte örömére - megszUnik. · 

• • • Gyöngyöspüspökiben alakult "Sz. jános templomi Énekkar .. 
alapszabályait érsekfőpásztotunk jóváhagyta. A beiDgyminiPzferi 
megerősítés is folyamatban van. Az uj énekkar egy~bként már 
igen szép eredménnyel mUk~dik és mindnagyobh számban vonzza 
a hiveket templomukba. 

-o-
Alsóvárosi templomunkban elkezdenők már az énektanitást. 

de még csak kevesen vásárolták meg a 30 filléres énekes köny
vecskét. Mihelyt a beszerzetl 200 könyvec&ke a hivek kezébe ke
rül, azonnal megkezdjük ujabb énekek begyakorJáaát. Az éneklé· 
sek időpontját közölni fogjuk. 

-o-
Szereleltel kérem a jó hiveket, hogy a föltámadási körmenet 

alkalmával házuk ablakait kivilágítani sziveskedjenek, hogy ez 
által is minél szebb kerétet adjunk husvéti körmeneUJnknek. A 
körmenet ut vonala: Vértan u-jókai és Széchenyi uccák. 

Szereleltel Krisztusban 
P. Kovits Raymund 

plebánoa, 

A Ferences plebánia templom 
megujifására adakoztak: 

200 P N. N. 27.50 P N. N. többel.tc51, 25 P. Buday ferenc, 
20 P. N. N., özv. Csépány Józsefné, Egyhazmegyei Takarék, Caépe 
Ilonka, Grófesik jános; 10 P., Nemes jános kaplán, ifj. Bokros 
józsef, Frindt József. Fehér Lajos.S P Borhy József, Chilkó Oéza, Fehér 
István, dr. Farkas Ferenc MiskoJc, György István, 4 P; Na&y 
Vityik Rózsi, özv. Demény Józsefné, Farkas jánosné, Ootha Ilona, 
3 P. Buday józsef, özv. Baljér jánosné. Baranyi György, Füleki 
István, 2.60 P. Babr6czky István, 2 50 P Bardácsi Imre, 2 20 P. 
Halmóclky Lajosné, 2 P. özv. Ács Antalné, özv. B~liné, BedO Ke
lemen, Berzéky András, Buday Mihályné, Balázsi julia, Burji.n 
Lajos, Borosi Laios, Bányai István, Batik Sándorné, Bakondy 
Oyula, özv. Bakalsz K-né, Borhy Imre, Burján Károly, Csirdia 
L6azl6. Ca6p6ny Marait, Czovek Józaef, Caajka Oyoray, ifJ. Dre-
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dor György, Dózsa jAnof;, Darvas MiklóP, Sz é bolct:i vfnd~fl, Er
délyi Rózsi, Eperjesi Imre, Fehér jános, Fabric:lius Ottilia, Fcdor. 
lgn~cné, feh~r N. tanitó, Forgtes Anna, Oulyás Vendel, Ooda 
józsef, Gyulai Istvánné és Vilma, ÖlV. Oallusz Imréné, Hoffmann 
Ida, 1.50 P. Bakó Uyörgyné, Balogh Pá1, Csiba józsef, Dely já
nosné, Hovanyecz józsef, 1.40 P. Cséfán Mihály, l P. Ádám 
Kálmán, Acs Antal, Ambrus, józ~ef, Besze józsef, özv. Brnei 
Ferencné, Balogh Fnenc, Bozóky István, özv. Baranyi Sándorné, 
Bali Erzsébet, ifj. Buday jozsef, Bognár Sándor, Bali Ferencn~, 
Bodolai Andorné, Brovel László, Bagi Anna, Bogdány józsef, Bu. 
kovics Mártonné, Baria Gábor, ö2v. Besze lstv~nné, Czinder Sán· 
dorné, Cservenyák Gyuláné, Csikós Bunahásné, Csokros Rezsöné, 
Csiba Ferenc, ifj. Csépe Sándor. C~ibd Pál, ifj. Csépány j6zsef, 
Cziganyek józsef, Csabai Éva, C~ima Sándorné, Czirmann István, 
Csépány jánosné, özv. Csépányn~, Dúzsa Kálmán, Dobák jános 

' Dalesió Imre, Dohos Lajos, Eperjessy Ferenc, Fehér Lajosné, Fe-
hér Gyula, Fónag)' jáno&né, Fekete Jánosné, Farkas S~ndor, Fe
hér András. Fehér Kálmán, Fr!ck Ferencné, Forgács Ferenc, Fa·· 
bulik Gyuláné, Farkas Róza, Galambos Gyor~y, Oréczí János, 
Győr jáno5né, Galambos józs~fné. özv. Garai Jáno~né, Hörk Pálné, 
Huntik józsef, H-tlász Gábor, Hangosi j0zsef, Hortolányi Sándorné. 
50 f. Antal Sándor, Benei lV\ihály. 

Most ltözöitUnk 594 70 P. f".<.Jdigi kimut~tásunk 8.981·~0 P. 
A jótevökre imáinkban kérjUk az lsten aldását. 

(Foly Jaljuk !) 

jfirek. 
Husv~ttól, a feltámadás ÜnRepétöl egynehány nap vá· 

laszt el. Husvétkor a diadalmas kere~zténység gyözelmi ali<: lu já ja 
veszi hatalmába a sziveket. Kr isz t U5t él, Kriszt us feltámadott, 
visszhangozza a lelkek öröméneke. Az alvó tarmészet kilép rej
tekéből, mint ahogyan kilépett Krisztus fl hil1rg sziklasirból, hogy 
az élet Urát ünnepelje. Olvr~sóink di=idalmas unnepének meleg 
hangulatához kUidjOk mi is husvéti J(;kivána!ainkat, trgye a Fel-
támadt Krisztu~ diadalmassá és győzelmessé életüket ugy lelki, 
mint testi von ilkozásban. 

A föegyházházl Énekkarnak a Legroyegylet márc. 8. 
kulturdélutánján 1·1rtént szerepléséröl eli:;meröleg kell megemlé· i 
ketnUuk, D:csérendö az énekkarnak az a nemes tnreltvése, mely 
mindea alkalmat megraaad, hogy énekkulturánkat fejlessze. 
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A polgéri leányiskolában és a feiEővárosi Mária Lányok 
EgyesUieiében Tóth Antal káplán tartott kUiön· ktJJön háromna1=os 

• lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat sztp eredménnyel v~gződlltt, 

melyérf hálás köszönetet mondtak a Ielkigyakorlatozók a vezető 
káplán urnak. 

A azUiöi ezeretet gyönyörű példéja nyilat~ozott meg 
egy szolnoki népszámlálási iven. Egy napszámos az iv erre a 
kérdésére: hány gyermeke van ? nagy szarkaláb betUkkel ezt irta: 
Négy van - hála lstennek - nem is adnám öket ezer millió ko
ronáért. A derék napszámos koronában jelölte meg pengő helyett 
értékét drága kincsének, de az ezer millió kitétel mindennél jot'e 
ban bizonyitja, mennyire szereti négy gyermekét és bUszkén han
goztatja ezt még a hivatalos papiron is. Bár igy gondolkoznánk 
mindnyájan l 

A magyarországi pDsp6kl kar március elején tartotta ta
vaszi konferenciáját, melyen. Ersekfepásztorunk is részt vett. Az 
értekezlet galdag tárgysorozatából kiemeljUk azt a határozatot, 
amely szerint Budavár visszafoglalásának 250 évfordulója alkal
mából, a fe Imen tő hadsereget megszervezö XI. Ir. ce pápa felálli
tand ó szobrára a pOspökök országos templomi gyOjtést rendelnt:k 
el és a májusi zarándoklat alkalmával a zarándoklatot vezetö her
cegprímás a pápa sirjánál a zarándokokkal egyOtt fogja leróni a 
hálás kegyelet adójat. Megállapitotta a pUspöki konferencia az 
idei katolikus nagygyUJés idejét október 3-6 napjaira és kitüzte 
annak témáját Krisztus és a fa'u alapgondolatával. Az esztergomi 
nyári egyetemmel kapcsolatban elhatározta a pUspOki kar, hogy 
szorgalmazni fogja m!nden egyes esperesi kerUletből egy olyan 
kiküldöttnek megjelenését, aki a nyári egyetem keretében elöadott 
gyakorJafias témákról hazatérve eiOadáEokat tud tartani. 

A Gyöngyftsi Takarékpénztári EgyesDlet igazgatósága el
határozta, hogy Uzletkörét a biztosítási á~ gal kibővit i és a tOO év 
óta fennál16, jóhiréröl általánosan i3mert Adriai Biztositó Társu
lattal megállapodást Jétesitelt és ennek fOUgynUkségét átvette. 

A Tudósltó jóbarátalnak nevét hálás köszönettel lekö
zNjük, mivel nagyobb elöfizetésUkke lapunk megerősödését elö
segitik. 2. p. t fizetttkr dr. Ról h Ardorné, özv. dr. Bogdány Mi· 
hályné, Völg)·i jánosnt', özv. báró Wildburg Arturné, Tó1h Imréné, 
Ozv. Zrubka Józsefné, Kolár Erzsébet. dr. Mannó Kélmán, Vas 
józsef vasutálloméa és Zury B61a 1'50 P·c5t. 



11 O)'IIIQIII Katoii.UI Tud611t6 

Al Ahóvérosl fgybézklSzség képviselötestDietének 
vilasztó gyDiését márciuLi hó 8-án tartolta meg az alsóváro•i 
p1ebánia hivatalban dr. Tremkó Ferenc választási elnök vezetése 
• nellett. Minthogy ellenlista nem szerrpelt, a választasi elnök a 
jelenlevők elölt fölo'vasta a hivatalos listán fell Un letett . tagokat s 
azokat egyhang~lag rregvilasztott képviselöknek jelentette ki. A 
következO 6 évre mee.választott rendes tagok nevei: Balogh Fe
renc, Borosi józsef, Buday Ferenc, ifj. Dózsa Kálmán, Oajdóczky 
Antal, Gold Béla, Herédy László, jaros István, Jáger józsef, 
Kan y ó Imre, Kovács Gyula, Luda ny i Béla, Mádi Ferenc, dr. Okoli
esinyi Béla, Pogány Béla, Reviczky Ferenc, Slalay József, Szé· 
kelt András, Szmolnik József és Zá hon) i Géza. Póitagok leltek : 
Csárdás Mihály, Zatosil Károly, Kató Bálint, Sall B~Ja, Rusznyák 
Dezsö, Majeresik Lajos, Va~boro~i jó2sff, Bodor Alajos, ifj. For
gács Alajos, Nagy Pal, Nagy já nott, Huszáa Elemér, Su ri András. 

A Katollkus Énekkar vegyeskara részt vesz a junius 
28 é& 29·én Szombathelyen rendezendő Orszagos Dalosverse
nyen és Liszt Ferenc Unnepélyen. Az Enekkar vegyeskara dalos 
versenyen még nem vett részt s igy a Dl:o!;szOvet~ég verseny
szabályzata alapján csak a kezdOk csoportjába indulhatna. A Dct
losszOvetség azonban figyelemre méltatta az Énekkar eddigi ki. 
vAló rnunkásságit s ezért kivételesen megengedte, hogy a ma 
elérheU~ legmagasabb, az aranyérmes ve~yeskari csoportban in· 
duljon. Amikor az Énekkar kilép az ország szine elé, a katolikus 
OyOngyOs propagandAját szolgália. s minden sikere a mi sike. 
rUnk lesz. Ezért mindenl meg kell tennünk, hogy énekkarunk 
szombathelyi szereplését lehetövé tegyfik 

Sz erkeszfői üzenelek: 
Azokhoz az elöfizetöinkhez, kik háromszori felhivásunkra nem 

rendezlék elOfizetési kötelezettségUket, pénzbeszedöf kü 1dJnk. A 
pénzbeszedő nyu~tái a Szenl Bertalan p!eb~nia pecsétjével vannak 
ellá~va. K. 8. Helyben. Köszönjült k' dvességét. Bár minél több 
ilyen előfizetönk lenne ! SZ. SZ Hely ben. Ugy az orgonahang
versenyre,mint a temp'omi énekh'ingvers~nyre a hivök csak bOsz· 
kék lehetnek Az elöbbil csak ott lehet f; rlani, ahol megfelelO hang
anyagu orgona van."az utóbbit pediy, ott ahol kiváló énekkar van 
Már pedig minálunk ugy az orgona, mint az énekkarok kiválóak, 
ezért lehet han1versenyeket tartani. 

• 



FÖGEL GYULA~~ 
•íí6rá•, ékszer'•• é• látszerész 
Gylbayls,•BaBis.-t6r 12. 
Ajánlja : elsőrendO zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. A viléghirD svájci 
"TELL US" órák gyöngyösi egyedárusltója. A leg
modernebb szerszámgépekkel felszeren javitómD
hely. Prlciz munka. 

Arany gyUrDk, flilbevalók, arany keresztek. - ; 
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·- : 
?-tOl kapható. Valódi eztist áruk, tálcék, · 
virág vázák, likc'Jrös és dohányzó készletek stb. 
MindennemD optikai áruk. SzemDvegek, csiptett1k, 
nveg kUiönlegességek. h6mérök, lázmérök, must-
~~~~~- és bor·fokol"ók stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommalll ______________________________________ .__ 

. 
lielitt bntort tástrot 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktárarnat l 
Temetkezési ,.állalatom 
minden igényt kielé((it. 

Smóling László 
asztalos mester, 
butorraklára és 
temetkezési vál 1 alat~ 

GJÖI&JÖI, IIISith-D. 13. 
TELEFONSZA!\\: 330. 

Alapitatott : 1861. 

Akar On 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
~énzéért jó árut kapni ? 

Akar On 
me~ bizható helyen eiOzékeny 
kiszotgátásban részesDini? 
Mindezt me~találhatja a 

uöngyösi Hangyábal 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi vásárlóknak ked
vezményt ad. 

Szivcs érdekl6d~ltre a Han•ya 
irodájában felvilágoaitist nyujtunk 

az ltazstó:tJ 

' .. 

·' 

1. 

' : 

l . ' 

l! i 
l. 
l 

i 
; . 



SOOS LAJOS 
aagol-, uri
Hani:sz-t.ér 

és papi szabó 
." o. sz. 

KESZIT 
minden e ~-:~a \.1 mába vá
g<· munkát: reverendát, 
cim.;~dát, cingulust és 
quadrátusil elsőrcndü ki
vitelb~n, teljes szavatos
ság é~ mérsékelt árak 

-----~~ --- - -
=me ll ett 

~~~~..::: ...... -~J-~-~~~ 

Fejlájás 

lallueaziás me~betegeclésnél.. 

Mtitésac.u 
N&CJ'IAI:h 
Telli•tor! .. •l 

--------- ----------

Fogfájás 
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