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KiadJa a gyOng)OSi felső·· és alsóvárosi plebania. 
Egy szám ára 10 fill. E~éaz évre l peng6 

Add ide a kezedet 
kis fiam, menjünk az iskolába. A kezed méJl finom, miat a 
selyem és ártatlan. mint a virág. Kis szived milyen hanQosu 
muzsikál és csodálkozó szemed mélyén szoroaQó érzés re
meg l De ne félj. kis fiam, szeretö édesanyád lesz az iakoJa. 
Csititsd el hát szived lázas dobogását és törüld le a azemed· 
ból előlopakodó könnyeket. Kedves barátok várnak az isko
lában, akik .atyai jósággal vezetnek maid viráQos rétekea, 
napsütötte ösvényeken a tudás és örök célod felé. 

Tudod jól : sokat kell tanulnod. Számtalanazor mondiik 
még neked, ho~y nem a tanárnak tanulsz. hanem malladnak 
s az életnek. Bontakozó elméd nem ér'i meQ, hoQy sokat vi· 
tatkoznak azon, mit tanítson az iskola. És kézleQyintve szö
gezik le a jelszót : az életre tanitson. De édes fiam, az életet 
nem lehet megtanulni. Az életre csak elOkészülni lehet. Mun· 
kás tudással. esek kvö hittel, élc5 erkölccsel, hanQyaszorQalom· 
ma l és férfias becsülettel. Az iskola nem a jöveodO szioea 
álmát mutatja me~ neked, hanem csak alapköveit az rakja 
le emberi életednek, I~kolád nem az elfu•ó ieh•nböt Jcapia 
tápláló ereiet. h·-tn~m a multba nyuhk vissza PS Pv..,zr .!d~k 
szellemi és erkölcsi tanul.,ái!!ait vetiti v:asz lelkeeabe, hollv 
örök nyomokat hagyton ott. Szomiasan ndsd ki hát lelked 
hétpecsétes ajtaját, mert az élet döbbenetes harcaiban két 
serkentő csodaereje van mindenkinek : a tapasztalat és a re-
mény. 

A tapasztalat a mult me~kövült törvénye. A remény a 
jövendő igérete. 
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Drága fiam, ne szakadj el ~ multtól, ne hányj fittyet a 
szent hagyományoknak, mert gyökértelen maradsz és elszá
radsz. Legyen mindig sziklakemény hited a jövendőben és 
bizalmad önmagadban. Igy lesz érett gyümölcse minden mun
kádnak és a csapások jégesóje sem veri el nekibuzdulásodat~ 
Jegyezd meQ jól : mindent meg kell tanulnod, amit husz nem· 
zedék és emberöltő örökségül reád hagyott. De nem azért, 
hogy merengve állj meg, hanem, hogy tovább vidd előre a 
meikezdett munkát. Az élet szünös·szüntelen zajlik, egy pil· 
lanatra sem torpan meg és aki megpihen a küzdelemben, 
elvész és alulmarad. 

Soha se nézd le a multat és ne gondold, hogy veled 
kezdOdik a világ, mert kevés nagyobb bün van az ostoba 
önteltségnél. Tanuld meg mindörökre : mult nélkül nincsen 
jövendő. 

Szegényember fia vagy, gyermekem. Minden dar.-b ke
nyeredhez apád verejtéke tapad és édes jó anyád azért jár 
kopottan, hogy a te ruhádon ne legyen folt. Nem árulta el 
neked szeretö atyád, hogy minden örömről lemondott, hogy 
már régen elfelejtette a szivar zamatos izét, hol!y nem em
lékszik, mikor vett magának ui ruhát, hogy sajnál magától 
eszy ital borocskát, mert mindent . . . mindent a te tanitásod 
emészt meg. Ugye fiacskám, azt sem tudod, hogy drága édes
anyád hány és hány éjszakát virrasztott át robotban, csak 
azért, hogy a te álmod boldog legyen ? ! 

Légy méltó gyermekem, apád hulló verejtékére és jó 
anyád önfeláldozására. Drága fiam, légy oly becsületesen 
szorgalmas, hoQy sohase csalódjanak benned azok, akik té· 
szed ennyire szeretnek. 

Magad is látod: nem adhatunk neked olyan örökséget, 
amely l!azdag volna az jg~retekben és dús a lehetöségekben. 
Erős hited és törhetetlen akaratod le.s:!yen a le~na~yobb va
gyonod. Meg kell tanulnod, hogy semmiféle időkben és semi· 
lyen körülmények közölt nem vesztheti el az ember önmagát. 

Mindent el lehet rabolni, mindent me~ lehet semmisi· 
teoi, csak a hitet, erkölcsöt és akaratot oem. 

A mostani szörnvü században, amikor az apák szenved
nek, mikor a nemzet vívja rettentő tusáját, mikor a roppant 
nagy világ vajudik félelmetes ellentétek között. csak azok 
gyözedelmeskednek, akik nem vesztették el a gyözelem hitét 
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és a siker akaratát. Vésd a szivedbe: minden hiu örömr~) 
le lehet mondani, de nem a lélek gyönyörüséJléről ; le a ké• 
nyelemröl, fényröl. az ezeregyéjszaka meséinek megvalósult 
pompájáról, de e~yetlen dologról sohasem szabad lemondanod: 
a bizakodó akaratról. 

Hinned kell abban, ho~y eredménye lesz munkádnak, a 
tanulásnak, a szorgalomnak, az odaadásnak és holly mind
nyájatok eredményeiből egy jobb viláQ, e~ty szebb élet ayilik 
meg számotokra. 

Emlékezz rá fiam, szegény ország gyermeke vallJ• Ki· 
csiny nemzet életfájának virágzó hajtása. Ezért kell sokat 61 
többet tanulnod. A nemzetek öldöklö versenyében a kisor• 
száJ!ok fiainak sok5zoros eröt kell mutatniok, mindenben el61 
kell járniok, hogy el ne söpörje öket a százmilliós néptömell, 

Testvértelenül állunk ebben a világban. De a vártáD 
virrasztunk már ezeresztendő óta és egy röpke pillanatra 1em 
hunytuk le a szemünket Hányszor támadtak ellenünk, meanyi 
csapást kellett türnük, milyen áldozatokat kellett hoznunk 
nemcsak önmagunkért, hanem egész Európáért, hányszor 
csalódtunk fájdalmasan - és ime; itt vagyunk. és leszünk a 
világ vé~ezetéig! Nem gyöngeség ez fiam, hanem ez a mi 
Jlyózhetetlen erönk. 

Sokat adtunk a világnak. Tiz évszázada küzdünk a tör· 
lénelem gi~antikus Olimpiászán és a magyar zászlót nemcsak 
tízszer koszoruzták meg a dicsöség babérágával. Léllv büszke 
a fajtádra édes fiam, mert a mult, amelyre a magyar nemzet 
hivatkozhatik, a te dicsőséged is. 

Igen, e~tyedül va~yunk gyermekem, de ha mindnyájan 
eJ2yütt va~vunk, akkor nemzetünk értékei az emberiséll •z'· 
mára is sokat jelenthetnek. 

Ezért hinned kell a magyarság örökkévalóságában és a 
jelen mc~próháltatása csak muló álom, amely után elkövet
kezik e~v dicsőséges hajnalhasadas. De el ne felejtsd: lesznek 
mél! viharok, jönnek méJ! nehéz napok. Erre kell felkészül
nöd. Ez acélozza meg törekvéseidet, ez növelje kitartásodat. 
Ne nyu~odj bele soha abba, ami van. Arra törekedjél, ami 
lesz. 

A nagy holnapra J!ondolj és erre gyüjtad a tudást, a hi· 
tet és az er<)t. 

Megérkeztünk az iskolába, édes fiam, lépj be a tudás 
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falai közé. De mé~tellyszer nézz a szemembe és felelj nekem 
kia szived ártatlan ószinteségéveJ : ugye fiarr, nem foQunk 
benned, bennetek csalódni? Mert te, mert ti, mindnyájan 
maQyar gyermekek, ti vagytok nekünk a bo!dog magyar iö
vead6 biztos jgérete, bánatrahajló szivünk édes reményséQe 
és terhes életünk aranyos dicsöséQe. 

86418 Alador 

Krisztus és a falu, 
Soha nem volt olyan nagy jelentősége a Kalolikos Na&y

gyOI~snek, mint az idén. A spanyol dráma v~res árnyékában le
jitszód6 hatalmas kOzdelem Róma és Moszkva, a katolicizmus és 
kommunizmus között. kétszeres fontosságot ad a NagygyDiés tár
gyalásainak. A világpolitika eseményei kérlelhetetlen lelkiismeret
vizsgálásra kényszeritenek bennünket. Minden gondolkodó ember 
elOtt világos, hogy vége a régi kényelmes időnek, az "ej rtérUnk 
arra még• elv csődöt mondott. S ahol ezzel komolyan nem szi
moltak le, a leeut6bbi 20 év tanu1sága szerint, forradalmak tOzé· 
ben kell előbb, vagy utóbb lefiletni a tandijat. A forradalmat 
azonban, legyen az fehér, vagy vörös, senki sem tarthatja ideális 
megoldásaak, ezért minden eszközzel meg kell előzni l Ha 
nálunk jelenleg aránylagos rend, csend és nyugalom van, az 
európai események ott rezegnek a mi lelkünkben is s a magyar 
katolicizmus nagyon heiyesen számol az adott viszonyokkaL Tudja 
azt, holy a katolicizmus és kommunizmus harca nem szellemi 
aikon :olyik, hanem anyagi, szociális sikon és ott dUl el. Ennek 
oka egy rés7.t az, hogy a ko·nmunizmus lényege a földi paradi
c:som s az anyagon túl nem emelkedik, ott semmi keresni valója 
nincsen1 másrészt pedig az a szomoru tény, hogy századok óta a 
keresztény eszmék, a krisztusi parancsok, szociális sikon nyomta· 
lanul elUlnnek a kalmárszellem, a kiméletlen nyerészkedés oceán
jában. Csoda-e, ha az ellenség itt akar betörni s ha ma ott ál
lunk, bogy aki az uralkodó szociális ar ánytalanságot és igazság
talanságot, megoldja és kenyeret ad. - azé az egész ember, a 
lélek is, az győzött. 
:"'"1M A NagygyOiés, a napnál világosabb tá~sadalmi és politikai 
viszanyokat szem eli5tt tartva, könyörte!enül bonckfs fllá veszi a 
magyar élet legfájóbb, legveszedelmesebb és legsürgősebb problé-
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máját, a falu-kérdést. Merészen, hatirozottan sz~tkiiltja a magyar 
parlagon: ,.Kriszlust a falunak l SUrgOsen visszaadni Krisztust a 
falunak" - Másszóval: Krisztust és a falu n~pét a legszorosab
ban Ossze kell karcsolni. De ennek csak egyetlen Krisztushoz 
méltó utja lehet: az igazság utja l Mikor Krisztust vissz0k1 az 
igazságot vigyük, kOlönben a farizeusok sorsira jutunk, kikre 
ma&a Krisztus kiáltott hétszeres jajt. A katolicizmus az igaz
ság őre, közvetitője és magyarázója, kötelessége: tehát, hogy 
kielégítése a falu népének igazság utáni vágyát, tikkadt szomju
ságát. Hitler jelszava: Szabadságot és kenyeret l Mussolini szeme 
elött az új olasz világbirodalom képe lebeg. A maayar kaPolikos 
egyház pedig a Krisztus uralmán és igazságAn felépOlO .MAria 
országáért• kUzd minden erejével. 

Nem bisszUk, hogy akad magyar, aki nem volna tisztában a 
falu kérdés jelentőségével, Hiszen a magyar falu a nemzet alapja, 
ez adja a legfontosabbal: az embert, A faluval áll, vagy bukik a 
nemzet s ha a falu beteg, beteg az egész nemzetlest is. Ne rin
gassuk azonban !nagunkat szép illuziókban, a magyar falu nem a 
régi többé s hovatovább ne.m igaz a mondás: dalos nemzet a 
magyar. A viszonylagos jóiétet, gondatlanságet felváltolta a nyo
morus!g, Soha népUnk még ily ronayos nem volt. S rádásul 
nemcsak pénze nincsen, de sokkal sulyosabb lelki és szellemi 
válság szakadt rá. 

A magyar falu nevelését a multban nem végeztik el töké
letesen, A világháboru, a technika vivmányai pedig, legyen sza
bad kimondani. kinyitottak népUnk szemét s feltártak elOtie e1y 
magasabb rendU életet, felszitoU4k szivében a vágyat egy hami
san ér~elmezett ur i élet után, anélkül azonban, hogy egyidOben 
móJot, vagy lrgalább reményt is nyujthattak volna az ehhez szDk· 
s~ges pénz, f(azdasttgi és tudományos ismeretek megszerzésére. 
Kiszolgáltatták népUnket a budapesti nem keresztény sajtó és kul· 
tura nemzetbomlaszt . hitellrnes hatásának. Igy most elő állt az 
a helyzet, hogy a magyar falu OsztönszerUieg meg tagadja régi 
mlvoltét. KonyörtelenUI kezdi levetni évszázados hagyominyait, 
szokásait és vallását s egyidőben készsiges rabjává vi1ik a leg
átlátlálszóbb, legílgyetlenebb, leghamisabb téveszméknek. A ma· 
gyar falu megmozdult, söt elindult. Egytnl~re még vakon tapa. 
gatózik keze a sötérben, maga sem tudja mure 'lalad. De aki ezt 
a kérges, eri5s magyar kezet me~ragadja, a magyar jOvc5 IQr&áC 
tartja kez•ben. 
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A magyar nemzet és magyar falu szempontjéból oly végte · 
lenGI sulyos pillanatban lép most közbe az Egyház és a Nagv· 
gyDiésen meg akarja fogni a kereső, kutató kezét s ki akarja ve
zetni a sötétbOI Krisztushoz, ahol minden baj orvoslást nyer, a sze
retet, hit és béke fényözönében. Uj világ, uj idők képe bontakozik 
a NagygyOiés keretében. Ott hirdeti ki hazánkban is a legnagyobb 
korformáló eröt: a társadalmi együttérzést, egyUttmunkálkodást, a 
felebaráti szer~tet C3elekedelekben való gyakorlását. FUllinkbe har
sogják, hogy ébredjünk katolikus mivol;unkra és kezdjUnk hozzá 
leaégetöbb magyar kérdéseink megvizsgálásához s könyörtelen 
orvoslásahoz. 

Krisztust a falunak l Mert ha Krisztus, a szelid, béketUrö. 
de igazságot kivánó és akaró Krir z tus él szivünk mélyén, milyen 
más lesz a helyzet, mennyivel könnyebb le~z a nehézséJZet meg
oldani és a bajt elviselni. Hiszen a megosztott öröm kettős öröm, 
de a megosztott fájdalom csak 'élfájdalom. -· Egyfill érez, egyfitt 
dobban az Egyház szive a magyar falu szivével s azt akarja, hogy 
amit plakátján hirdet, megvalósuljon, hogy Kris7fus égi alalcja 
oda hajoljék az akáclombos, buzakalászos magyar falu folé, szent 
kezéből ráéradjon az égi á dás s nyomában megfoganjon a szebb 
maRyar jövO magva. .Ma,,yatország nem volt, hanem lesz P' hir
dette Széchenyi, a legna~yobb magyar s az Eg~·ház mo"t a leg
Utóbbi l 00 esztendő szomoru tapasztalatai alapján hozz r~ füzi. "De 
csak Krisz•usban l" 

Ez uj alapgondolata a jelenle~i Kat. Nagrgyiilésnek s egy
ben z~loRa is az elsOrendll sikernek. o~ addig hosszu még az 
Ul és keserves kOzdelemmel van kirakva, gúny és rágalom tnvi
sével behintve s nem sokat törödUnk idegen kuvikok és vércsék 
vijiogásával. hanem megkezdjOk a nagy munkát. Krisztus szelle. 
mében uijászervezni. ujjáépiteni szent István draga öröksé~ét és 
boldoggá tenni annak sorsverte, htiséges, törhetetlen magyar 
népét. Máté Pál 

~domáayok a ferences 
plebáaia templom megujifására. 

500 pen2öt adott N. N., 150 P.t: Medveczky Medárd, 100 P-t: 
N. N. és X. Y., 50 pengöt Eperjesi János, Gyön(!yösi Takarék
p6nzt6r E1ycaUiet, Ozv. HeinriclJ Istvánné, dr. Tremkó Ferenc, aki 
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Király jános. Koncsek Józsefné, özv. Király Józsefné, Karsai Má
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Szabó Gyula. Szalay Imre, Szántó Berta, Szalay Sándorné, Szo. 
boczky N· né, Szvaratkó Ilona, Szvaratkó Lajos, Szvaratkó Lajosné, 
Szepesi jános. Szalay Sándor, Szabó Ferenc, Szakács András, 
Szalay Imréné, özv. Szalay Ferencné, Szabó N-né, Tóth Józsefné, 
Tunyoghy Zsigmond, Toldi józsef, Tólh józsef, Tóth Oéza, To
man György, Talfszka Józsefné. Toldi János, Tóth József, Tell 
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VIlmos, Takécs Imréné, özv. Tóth Jánosné, Urbán Lajosné, Ur
bAn Rudolf, Vidi János. id. Velrszler Kéroly, Varga Istvánné, Vid
ra Imre, Vili1er Oyörgyné, Zilahi János, dr. Zyka Sándor, Zom
bori Jáaos . • . (Folytatjuk) 

Most közöltUnk 140 l. 70 peng öt. Ezzel egyUti eddigi kimuta
tAsnak a részben még be nem fizetett ajánlásokat is ideszámilva, 
t 2. 025 P 34 f. Izen összeghez mt'g hozzáveendő a város által 
ezidöszerint mAr kiutalt, de még fel nem vett 4ooo P hozzájáru
ts. - A jó Jézus áldAsa legyen minden jótevönkön. 

flilélefi fájékozfafó. 
Szent Bertalan plebánia, 

Október l. Csfltörtök. Este «5 órakor Rózsafüzér, melyet hét
köznapokon egész hónapban este 6 órakor tartunk. Vasárnapon
ldat d. u. 3 órakor. 

2. Orangyalok finnepe és egyben elsO péntek. Az istentiszte
leti rend ugyanaz, mint szeptember e:so péntekjén. 

3. Els6 Szombat. LiziOi kis szent Teréz Unnepe, Reggel 6 órakor 
ueat-mise a Rózsafflzér-társulat élö tagjaiért. Este az Urangyalára 
11616 llarangszó elOtt negyedóráig szólnak az összes gyöngyösi 
templomok harangjai a budapesti Katolikus NagygyUiés megnyi. 
li úra. 

4. Els6 vasárnap. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér-társulat of
erl6riumos miséje. Pél 7 órakor az Ollár~gylet offertóriumos mi
s6je Szentségkitétellel. Este 6 órakor litánia szentbeszéddeJ. 

8· Kedd. Ünnepélyes gyászmise a tizenhárom aradi vértanu-
6rt 6s a szabadságimreban elesett hösOkért. 

2l A szent Bertalan fö·emolorn felszentelésének évfordulója. 
9 1\r•"O' O·•nrp~ly~s szt>ntmase. 

25 ul( 11h ·!' \fl•) SÓ VihrHIIapj:t. KriSZ'U§ Királvsáe~nak ünne

pe. A aitOKOil Unnepa rend. 9 órakor a ~zen·mise Szentségkité
tellel. 

27. Kedd. Reggel 6 órakor Szent Tamás Társulat él6 tag
jaiért énekes szentmise. 

28. Reggel 6 órakor a Szent Tamás Tsrsulat megholt tag· 
jaiért énekes gyászmise. 

31. S1.ombat. Mindenszentek vigiiiáia. Envhitett böjt. 

N6p klz6plakolát v6ezett fiut lapuak ayemdálába 
taaal6aall, •D le,ayt ••a6d•aakáaaak lelveaz6ak. 
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Szent Ferencrendi plebánia. 
A hónap minden hétköznapján re~gefenkint a 6 órai •· 

mise kereteben Rózsafüzér-ájtatosságat végzUnk a szakott módon 
lorettói litániával, utána szeniségi áldással. Vasárnaponkint d. u. 
3 órakor tartjuk a Rózsafüzér ájtatosságot. 

1. Csütörtök. Délután 2 órakor az iskolások gyóntatása az 
első pénteki szent áldozáshoz. 

2. Első péntek. Fél 6 órakor engesztelő nagymise Oltári
szentséggel, majd jézus sz. Szive litánia a felajánló ·imával. -
A jézus sz. Szive-társulat havi sz. miséje 6 órakor tartatik a sz. 
Sziv oltáránál. E napon reggel 5 órától gyóntatunk, de csak fel
nötteket, mert az iskolásoknak előző nap délután adunk erre 
alkalmat. 

4 Vasárnap. Assziszi sz, Ferenc Alapit{) Atyánk lőOnnepe. A 
9 órai nagymise előtt Dnnepi körmenet, majd nagymise Oltári
szentséggel theológus növendékeink énekkarának közremflkOdésé
vel. Ma délutáni litánia elmarad s helyette este 6 órakor sz. Fe
renc Atyánk átköltözésének emlékét ünnepeljük sz. beszéddel és 
li tán iá val egy bekötve. Ennek be iejeztével a Rózsafüzér· tirsulat 
sorsolása fo~ megtartatni. 

5. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária· kongregációja hit
buzgalmi J!Yillést tart a ferences zárda Oratoriumában. 

11. Vasárnap. Szokásos istentiszteleti rend.·.; - Este fél 6 
órakor unnepi előadás a Kulturház naeytermében Budavár visz
szavételének 250 évf.:>rdulója alkalmábé.J. Az előadás theológus 
növendékeink közremUködésével fog meglarlatni. Ének és zongora 
számok, nagy és kis cserkészeink szereplése mellelt egy ismert 
fővárosi szónok fo2ja az ünnepi beszedet tartani. Az előadáson 
gvermekek nem vehetnek részt, A bevételt festés alatt álló temp
lomunk javára forditjuk. 

13 Kedd. D. e. 9 órakor tartjuk Vak Bottyán kuruc generá· 
lisért az évente szokásos gyászmisét. 

18 Vasárnap. Re~gel 6 ór&kor a Ferences lll rend élő tag
jaiért énekes szentmise. D. u. szokásos havi gyOiésOket tartják. 

19 Hétfő. Reggel 6 órak<'r a Ferences lll. rend megholtjaiért 
sz. mise. 

25 Vasárnap. Kris~tus kiráfy ünnepe. Isk&láink Szivgárdis
tái .. Oárda •. na pot tartanak a mai ünnepen. Közelebbi programot 
köz~lni fegjuk. 
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A gyöngyöspüspöki sz. jános templomban: 
4, Vasárnap. Tekintetlel az alsóvárosi ferences plebánia 

templomban tartandó körmenetre, a 9 órai sz. mise elmarad s 
helyette 7 -kor lesz csendes sz. misc · 

11-18· án 9 órakor sz. beszéd, nagymise. 
25-én Krisztus Király finnepén a nagymise a legmélt. Oltá

riszentség kitétele mellett tartatik meg felajánló imával. 
Minden szombat és vasárnap d. u. 3 órakor litánia. 

Fer~nces plebános üzenetei: 
Templomunkban a festési munkálatok kimért tempóban ha· 

ladnak elöre •. A szentélyen kivtil a sekrestye és gyóntatófolyf}só is 
elkészül. Mázoló munkák vannak még hátra s a gyóntatófolyosó 
a sekrestyéveJ teljesen megujulva készen fog állani. A hajóban is 
ha'ad a festés. A diadaliv képe, mely a magyar szentek hódolatát 
ábrázolja a Nagyasszony elött, rövidesen szintén elkészül. Szóval 
haladunk s lassu léptekkel bár, de egyre közelebb jutunk vágyaink 
valósulása felé. A beigért adományok is lassan-lassan befolynak. 
Akadnak ujabb adakozók is. Szeretettel kérUnk azoktól is, akik 
még nem aj~nlottak a! istenien nemes célr~. Sokak lelkének örö· 
mét juttatta kifejezésre valaki, aki boldog mosollyal a minap eze
ket· mondotta: ,.nagy örömre szolgál, hogy legalább néhány ecset· 
vonással én is hozzájárultam templomunk megujitásához!• S egy 
más valaki: "Sietve átadom, amil már magamben elhatároztam, 
igy legalább nyugodt vagyok, mert eleget lettem lelkem sugallalá· 
nak!• Testvéri elmondhatod· e te mindezeket? Ha még nem adtál 
volna, járulj hozzá te is és vedd ki részedet az á 'dozatokból. Is
tentől kaptad amid van, adj hát abból lsten dics~ségérel 

Katolikus Kullurh~zunk pap1r tízletét kOlönös figyelmébe 
ajánlom katolikus testvéreinkneki Keressfik fel a .,mi üzletünket" 
s vásároljunk itt! Minden fillérünkkel egymást támogassuk! Nevel
ink ilyen szellemben gyermekeinket! 

Szeretettel Krisztusban: 
P. Kováts RHymund 

plébános 
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]firek. 
A XXVII. Ors~ágos Katolikas Naey.ryiilé•r• ké· 

szUI a magyar katolicizmu5, hogy egy esztendOre országos prog
rammját kifejtse. Krisztus és a falu a nagyf!yOiés alapgondolata. 
A magyar falu a magyar élet dajkája. Ez táplálja nemcsak termé
nyeivel. hanem emherföl~slegével is a várost. Ha a falu problé
máiról beszél!lnk, ezzt!l tulajdonképen az egész magyar élet prob
lémájáról tárgyalunk. i\1ár pedig van mit tárgyalnunk! Az emberi· 
ség felett sötét felhők tornyosulnak. Al istentelenség, a kommu· 
nizmus romboló réme fenyegeti mindenfelöl. Hosszu évszázadok 
értékes a'kotásai pusztulnak el a barbár kezek gyUJOietiUzétOI. Mi 
segit, mi teremt nyugalmat a felzaklatott lelkekben? Az igazság, 
az evangélium, melyre annyiszor hivatko7unk, de érdekében, 
szellemében nagyon keveser teszünk. A virágos keresztes gyorsok 
ezrével viszik a vidél< embereit a fővárosba. S ezek az emberek 
szomjas lelküket viszik, hogy megtelitsék es feltüzesitsék a cse· 
fekvésre Valóban ez keil, szervezett cselekedet ! 

Véber János tiszafüredi plebánost, 15 évig volt gyön
gyösi hittanárt Érsekfőpásztorunk kq~v uri bemutatás alapján Sa
rud ra nevezte ki pleb~nosnak. Gyöngyösi olvasóinkat ez a hir
adásunk érdekeini fogja, mivel itt tartózkodása alatt mélyen bele
vésle em_lékét 3 hálás szivekbe s most is szeretettel emlegetjUk 

~ öt. Kitüntető uj helyéhez gratulálunk. 

A gyöngyösi Katolikos leáaykörbea az uj veze·· 
töség kinevt~lése és m~gválasztása megtörtént Igazgató P. Thun 
Albin hitoktató, igazgatónő Káptán Ilona Mária tiszlelendő · 
fönöknö, elnök Kolár Erzsébet, titkár Paiás Erzsébet, h. jegyző 
Oravecz Margit lett. Al uj ve1.etőség decemberben teszi ie Unne
p~lyes fogadalmAt, amikor az egyestilet 10 éves fennállását is ün
nepli. Kívánjuk, hr)gy ióiéi<onyc~Ju tevékenységüket kisérje az lsten 
áldása. 

Szeptember 6-án kezdte ••• a Katolikus Leány
kOr szokasos müsoros délutánjait A megnyitó előadáson telt ház 
volt, mert az ügyes leányok gondoskodtak arról, hogy minden 
vendég kedves és hasznos emlé{tárgyat kapjon ajándékba. A lea
nyak kitünő mllsort nyujtottak a hallgatóságnak._ A vendégsze. 
replö Fulda Gizike, a Magyar Királyi Opera balett növendéke 
rendkivUI bájosság~al és nagy müvészettel adta elö KopéHa és 
Sylvia ba!eUet. A 7 éves kis Gizike olyan szép eml•ket szerzett 
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mUvészelével, hogy sokáig megőrizzük. S ha megnO és nagy mU· 
vesznő lesz is, bizonyára szeretettel fog visszagondoini a Mária· 
tanodára, Leánykörre, mérnök bácsira és a tanító nénire, meg a 
szép beszélO ajándékbabára. 

Lapaak buq6 olvas6ja, Bol"hy J6z•el volt köz
ségi jegyz6 szept. 19-én 79 éves kor4ban elhunyt. Nem szenve
dett az öregapó, szépen elaludt, miután megköszönte családjának 
jósAgos szeretetét, mellyel körülvették. Qt évvel ezelOtt, teltát 74 
éves korában egy kisebb széUltés érte az öregurat. Akkor nagy 
aggodalmat keltett ez az intő, mert tudott dolog volt bár, hogy 
háza elölt ülve gyakran imádkozga~ott olvasóján, de hoey az Ur 
testét is magához vette volna, arról nem igen tudtak. Meg is 
kérdezte az eset után a szomszéd zárda lakója, Kordula n~vér: 

- Mikor gyónt Borhy bácsi ? Felelt erre az öregur: 40 évvel 
ezelOtt, amikor házasságet köttem. - Kordula növér tudva azt, hogy 
hogy az elsös zélütés után következik a :násodik, lcérte, hogy gyónjon 
meg. Minek gyónnék én meg. - felelte - nincsen nekem bO
nom. Kordula növér, ismerve az öreg ur nyakasságát, hiszen év-
tizedeken keresztUl szomszédok voltak, nem beszélt tovább, ha
nem elhatározta, hogy a jószándék felébresztéséért kilenc hóna
pon keresztül az elsO pénteken elnyert kegyelmekel felajánlja. Félve 
azonban attól, hogy nem lesz elég ideje, megkérte egyik szoms2.éd
asszonyt, hogy közösen tartsák a kilencedet A szomszédasszony 
meg is igérte ezt, de aztán el is felejtette. Igy Kordula nővér egye: 
dUl végezte el a ~ilencedet, mely után megjelent nála az öregur, 
aki természe tes, hogy a kilenced tartásáról mit sem tudett és 
kérle, hozzasanak neki papot, merr megsleretne gyónni. AzutáA, 
- deros és boldog aggkori élele közölt gyakran meggyónt és a 
legszebb ter-mészetes halállal, végelgyengOiéssel fejezte be életét. 

A Tacl6•il6 j6barálaiaak nevét h~lás lcöszöneltel le
közöljOk, mivel nagyobb elr.fizetésül<kel lapunk megerősödését 

elősegítik. 5 pengöt fizetett: Véber jAnos 4 P-öt. Török Kálmán• 
2 P-öt, Bánhegyi Béla, dr. Barna Sándor, Baranyi András, 1.60 
P·6t Pete& józsef. 

Besedia B61a löldlakel Gyöngyöstarjánhan tanitóvá 
választották meg. A választás egyhangu volt. Hét hó· 
napja volt ott. mint helyettes alkalmazva s ezalatt becsületes, t ö. 
rekvö munkaiávat megnyerte a tarjániak bizalmát és megtartották 
maguknak. Oratulálunk. 



Qrl•l•l Katol_lk_u_• _T_u_d6_•_1t...;;.6 ______ ..;;1~& 

Sokaa Yllatják éa érdeklldve kutatjék, hogy hány 
éves a Szent Bertalan plebánia épülete ? Most tudódott ki az 
épités pontos ideje s ezzel plebániánk valósá~os kora. Bártfay 
Szabó Lészló a Tudományos Akadémia főkönyvtárasa dolgozik 
vérosunk történetének megirásén. Munkája közben a városi tanács 
jegyzőkönyvei közölt talált rá a városi tanács határozatára, mely 
elhatározza a p le báni a épületének a felállítását. 1736· ban történt 
ez s ugyanebben az évben feJépitették a földszinti részt. Az eme
leti részt későbbi korban épitették. Plebániánk földszinti része 
tehát pontosan 200 éves. 

FIUazleleadö Gaba Pál kórházi lelkiatya az egri fáj
dalmas bucsuru autóbuszon vitte a j t lentkező híveket. Ennek az 
autóbustos bucsujárásnak nagy sikerére mutat, hogy a meghirde
tés napj~n azonnal lefoglalták az összes helyeket. A fötisztelendO 
atya bucsuvezetését azért is szeretik hiveink, mert értékesen fog
lalja le bucsusaink idejét. Gyalog is nagyon sokan mentek az 
egri bucsura. 

A Kalolikas Leaéaye.rylel szüreti mulataága meg. 
érdemli, hogy rendkivUli sikere miatt emlitést teg)Onk róJa. Maga 
a felvonulás szinpómpájával és Ogyes megrendezésével minden 
oldalról az elismerés szavát váltotta ki. Az idegenek és helybeliek 
ezt a felejtbetetlenUI szép menetet valóságos fényképpergőlUz alá 
vették. Hasonló sikere voU az esti csősztáncnak is. Az egylet if· 
jusága e nagyarányu és sikeres munkájáért dicsérendO elismerést 
érdemel. 

Keriletiiak pap•qa őszi gy ülését szept. 22· én Vison
tán tartotta meg. A fél 10 órai Slentmise elött a kerület tagjai 
elvégezték szokásos gyónásukat. Szentmise utAn volt a gyUiés, 
melyen letárgyalták az előirt tárgyakat. A kerUlet papsága ezt az 
alkalmat használta fel, hogy nagy tiszteletben tartott esperesét, 
Ragó Ferenc abasári plebánost melegen OnnepeJje 72 évi szüle· 
tésnapja alkalmából. 

A Fehérváryaé zárd,baa a nyár folyamán meg
kezdett •pitkczésckct bcfczték Az uj épülctréstt T örök Kálmán 
p' pa i prelátus, prépost kanonok áldotta meg. A tárda ezzel az 
építkezéssci t6bb mcllékhclységct és növendékeinek rés~érc egy 
hálót nyert. }öv6rc uj tantcrmct is saándékoznak építeni. 

Szereztél már a Tudősitónak uj elöfizetót? 
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Október a rózsalüzér Királynőjének hónapja. Az 
esti szürküle1kor me&kondulnak a tempiomok hi vogaló harang
jai, rózsafüzérre, Máriát dicsérni hivnak. Sokan jönnek a Szüz· 
anyát szeretö hivek közül. Dicséretet zengenek, örvendeznek, majd 
fájdalmukat sirják el a rózszfUzér mondásd közben Okosan tesz
szük, csak jöjjünk, eltöltött idönk nem lesz hiába való, Szüz Mária 
jutalmát, közbenjárásanak hatalmát érezni fogjuk. 

A Katolikas Énekkar vezetőségében változás állott be 
Az énekkar eddigi világi elnöke, dr. Náray Béla városi föügyész 
sok elfoglaltságára ~ való tekintetrel lemondolt. A volt elnök, aki 
különben eleven összeköttetésben marad továbbra is az énckkarral. 
az énekkart kiváló agilitással vezette.: elnöksége alatt sokat produ · 
káltak, söt országos hirü nevet is szerez!ek. Mtiküdésére mindig 
hálával fogunk gondolni. Az énekkar választmánya dr. Willner 
Sándor föorvos·t kérte fel egyhangu bizalommal uj elnökké. Az 
uj elnök neve nem ismeretlei1 a kato1ikus éiet mtiködö síkján. 
Elnöke lapunk intézö bizotrságának, tagja a Katolikus Akcio es
peresi kerületi tanácsának es a Szent Bertalan Egyházközség ta
nácsának. Ör~gura az Emerikánának, hol k~tolikus meggyőzödés
sei telt felolvasásaival gyakran szcrepe\t. Ezért biztosan tudjuk, 
hogy az énekkar választmánya jó kezekbe helyezte intézésének 
sorsát, előre haladásukban nem lesz megállás, a megkezdett sike
res lendületet tokozni fogják. 

Fötem.plom.unkbaa egy müvészi kivitelü kék selyem 
zászló látható. A zászió a szabótársulat tulajdona. Pünkösd va
sárnapján áldották meg. A zászló egyik oldalán a szabók véd
szentjének, Szent Annának képe látható, a másik oldalon Szent
háromság képe. Zászlóanyák: Kaszab Antalné és Feher Gyuiáné 
voltak. Szép és dicséretre méltó volt az flnnepség alatt a társu
lati tagok és családtagjaiknak kijzös szenráldozása. A közös szent
áldozást Korcsmáros János inditvttnyára vcgez!ék ei. A záEzlóra a 
társulalnak 200 P állott rendel~oésrc, de ez az összeg nem volt 
elegendő. A hiányzó összeget egyik zászló:mya fedezt~ és vállalta 
a zászló elkészítéset is. 

Kriston Endre pUspOk Ur Ü:1agymélt6sága s1ept. 7·én 
este városunkba erkczelt es 8-án a fert'JJCe8ek ternp'omí1ban több 
the~lógus növendéknek a khiebb egyházi rePde~~t adta fel, majd 
ped1g négyet alszerpappá szentel!. A piispr~k Ur a ferencesek 
vendége volt s a koradél u tán l órákban a •1\'\á t rá ba, majd Egerbe 
utazott vissza. 
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A "Sz. János Templemi Énekkar" tagjai aug. 20 
án tartották elsö közös kirándulasukat MatrafUredre. A kápolnában 
P, Rogér ferences al y a fél l O órakor sz, misét mondott, me ly 
alatt az énekkar szebbnél· szebb éneket adott elö. Délben közös 
ebéden vettek részt. melynek keretében töbh felszólalás hangzott 
el. Délután 3 órakor a Sztizanya szobránál litániát énekeltek. 
Utána még egy ideig együtt voltak. majd egy szép nap emlékével 
hazatértek. 

Ezüstlakodalom. Sze p t. 23· án ünnepi sz. mise kereté
ben fejezték meleg hálájukat a Mindenható iránt Márton Mózes 
és neje Király Margit 25 éves házasF.ági évfordulójuk alkalroából. 
A jubiláns házaspár kis gyermekével és tisztelöitöl körülvéve tér
delt az oltár előtt, ahol P. Kováls Raymund httzfönök- plebános 
üdvözölte öket. Áldja és segitse az Ur öket életük további utjain. 

Áz al•6városi egyházközség képviselötestülete 
szept. 22· én rendes gy ülést tartott a Katolikus Kulturház emeleti 
termében. A gyUiés tárgysorozata előtt P: Kováts Raymund plé
bános·eln~k Bariska Mihályt állampénztári igazgatl>vá, Dr. Oko
Iicsányi Bélát pedig tisztifőorvossá történt kinevezése alkalmából 
üdvözölte a képviselötesttilet nevében. Ezekután az 1935 évi sz. 
jános templomi és egyházszemélyzeti számadások, ugyszintén az 
1937 évi költségvetések kerültek tárgyalás alá. Végül a Kat. Ak
ció keretbe vágó intézkedésekről történtek megbeszélések és ha
tározatok. 

Az öaz me~hozta a gazda egész évi fáradozásának 
gyUm~lcsét. Mennyi ima, kérés, aggodalom közt jött el ez az idö. 
A határba kivonuló körmeneteken bO termésért esedeztünk. A hét 
hat napjának kemény munkája utan a vasárnapi szentmisén ezért 
könyOrögttink. Mennyit aggódtunk a rendkivUiien sok tavaszi fagy 
idején és remegve féliUnk a gyakori jeges felhők fenyegető pusz
titásától. S most, hogy a termést takarítjuk s örömmel könyveljtik 
el munkánk fáradozásának megérdemelt gytimölcsél, gondolunk-e 
ugyan hálaadásra? Az egyesUietek szüre:i felvonulásokat tarta
nak, szebbnél· szebb piramisokon viszik a gyöny8rü szölöt, a gaz
da mur1ká!va kért termésél; öröm, jókedv mindenUit. De eszUnkbe 

· nem jut, hogy az lsten házába is illenék bemennünk, oda is elvin
ntink a szölövel megrakott gazdag piramisokat és köszOnetet 
mondani, hálát zengni a kapott termésért. Október utólsó vasár
napjara terveztink ilyen hálaadó körmeneteL Szükségességét ugy 
hisszük, megérti mindenki s azon leszünk, még áldozatok árán is, 
hogy ez a hálaadó körmenet legyen a Jegszebb (elvonulás, mert 
Isten tiszteletére készítjük. 
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A Szt. Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Három hónapja mu1ott annak, hogy a Tudósító nyilvános 
sára előtt hallattuk szavunkat. mcly idö alatt arról az örvende· 
tes tényról tudunk beszámolni, hogy a banknál fennátló 12.ooo 
pengös tartozásunkat, 2ooo P töketörlcsztéssel, 10.ooo pengöre 
tudtuk lecsökkenteni mely körülmény a jövőben a karnalterhün · 
ket is apasztani fogja. A következö lejáratunk december hó 10-
én lesz, amikor 1s legalább l ooo pengöt igyekszünk a tökibe 
adni, hogy költsigvetési előirányzatunkat batartsuk. 

Szt. Koronahátunkon a szükséges további kisebb szükséges 
tatarozásokat elvégeztettük. E tatarozások magukba foglalták két 
lakásban a villanyvezeték bergmannc:söbc való sülyesztését és a 
két lakás alapos kijavítását. Gondot forditottunk az udvartér 
rendezésérc is, ott is elvégeztettisk a szükséges kisebb muakálato· 
kat. Szeretnénk, ha jóv ö tavaszra a régöta tervezett parkirozást 
be tudnók fejcztetni. 

Egyháztanácsunk uj hádelügyelöt alkalmazott a szt Koro· 
naházban, kinek lakását körülményekhez képest teljcsen rendbe 
hozattuk. A hádelügyelö változas csupán személyí c:urét jelent, 
anyagiakban aem érinti egyházközségünk pénztárát, azonban az 
uj hádeliigyelö mégis hasznossá tudja magát tcani házunknál, 
mivel a tető fcdését illetve az egész tetözet karbantartását ma
gára vállalta. mcrt ily szakmába dolgozó iparos mestcr. A közel 
700 négyzetméter kiterjedésü tetölik állaadó jó karban tartása 
elképzelhetőleg sok költséggel és gonddal járt. 

Az egyházközségi növér járaadóságit havosként pontosao 
kifisettük, de eleget tettünk a minket terheló illeték részletfizetési 
kötelezettségeinek is. 

Örömmel tudjuk jelenteni. hogy a sz t. Kereszt Társulat ne
mesen rondolkodó elnöksége ut. Koronahá unk alapja javára 
100 pengf')t szavazott meg és fizetet1 be pénztárunkhoz mclytrt 
ez uton is hálás köszönetünket fejezzük ki Arról is számot tu
dunk adni, hogy többen befizették a gyüjtöivbe feljegyzett ado· 
mányaikat. azonban a bejegyzett, de ki nem fizetett adominyok 
összege még igy is 1740 P teu ki. A hátralékosakat isméte ten 
fel fogjuk keresni, hogy tegyenek eleget vállalt kötelezettségeiknek, 
mert mint a fentebb elmondottakból látható, egyházközségünk 
adóssággal küzködik, kötelezettségei vannak, melyek után tekin· 
élyes kamatokat kell fizetnünk. Meg vagyunk gyözódve, hogy 

senki se utasítja el kérö szavunkat, P. L. 



FÓGEL GYULA==========~··· 
wfi6rú, 'a•erlt•• 6• lát.•er6u 
Gyöagyös,-Baaisz-tér 12. 
Ajánlja : els6rendD zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. A világhirD svéjel 
"TELLUS" órák gyftngylJsl egyedárasitója A leg
modernebb szerszámgépekkel felszerelt javitóml
hely. Prlciz ma n ka. 

Arany gyDrUk, flilbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tt·
P-t~l kap hato. Valódi ezlist áruk, táleák, 
vfrágvázák, likt'Jrös és dohányzó készletek stb. 
Mlndennemn optikai áruk. SzemDvegek, csiptetök, 
Dveg kDiönlegességek, hömérök, lázmérök~' must-
- és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! ! 

A legmodernebb i Akar On 

temetkezésivállalat l Akar ~~csón vásárolni? 

l ~énz~ért jó árut kapni? 
Gyöngyösön Akar On 
_.,_.-...., __ l megbizható helyen eiOz.tkeny 

! ~=l~tfsz~llftés.- ~:-1 :~~~~~lá;~:~~~~::~:a•r:i? 
! bumálés az ország ~ .. " • H b 
i e1ész terntetén bér- gyoogyOSI angyá BD 
l honnan-bárhoYé sa- A 
! ját autómon a leg- HANOY A 

. jutanyosabb áron. ~ árui megl)izhatók, 
1 --------- . - l napo!lfa frisseJ érkeznek. 

l Í Rendes havi vásárlóknak 
KUCSERA B E L A ~ kedvezményt ad. l. Sz i ves érdekltdéro;re a ,.HangyaM 
KOSSU fH UTCA 9 irodájában felvilá~osirást nyujtank 

TELEFO N HIVO: 91 ~ az irazeatós~a. 
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N papi szab6 
3. 8Z. 
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Pellálúaál 

KESZIT 
minden e ~zakmába vá· 
gö munká.t: reverendát, 
cim,~dát, cingulust és 
qu::tdrátust. etsőrendü ki
vitelben, leljes szavatos· 
sag és mérsékelt áraf( 
me ll ett. 

-------~---------

•eglallésaél ... 
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