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f !Wl k IIlf1llSeS l!ly szarnnl be errol a napról : . Bizonyara mar a Ftdo urhoz
I ~ el jutot t il hír . hogy Fehérvasárnap megvol t a már hanv orn ánvossa v ált pap
szantel es Rendkivül i örorn volt számomra. hisz én IS a szentelendók kör ött

voltarn . Tizenhatan leptünk az osz püspök. Marton Aron elé és az arch idlako
IlI IS tcl sz óutas ára je lennel feleltünk A legujabb szartart ás szerint folyt a
szeuteles Itt vol tak szüleink. közel i rokonaink . Talán az is eme lte az ünnep
le nv ét . honv még CfJ Y püspök közölte ve lünk kézfelt étele álta l a Szentieiket.
Boros B éla püspök úr Ternesv árrol ."

A t izenhat újrnis és k özül hat qyulaf eh erv ár i . nl temesvári. három szatmári

es k ett ő várad i eq yh ázmeqy és.

Má rt on Aron egyébként febru ár 12·én ünnepel te qyulafeherv ári püsp ök

ségé nek harmincadik évfordulóját . Ez alkalommal az Új Ember is megemlé
kezett ról a: .Osi tör ténelmi kapcsolatokon t úl a jószomszédság i viszony
alapján is üdvö zlik a rnaqyarorsz áqi katolikusok a Kárpátokon inneni romániai
kato likusok fiípásztorát. M árton Aro nt. aki .terhekkel és kötelességekkel'
le li pásztori hivat alát immár a történetirók tanüsága szerint is igaz p ásztor
hoz il l őe n tölti be " Papság ának 45 és p üspöks éné nek harmincadik év é
bon nemcsak a romanlal maqyars áq k özsze-etetben álló kim agasló egyéni·
séqe hanem a románság is t iszte li :

A nagyvil ágban sz éts z ór ödott rnaqv arok is szere te t tel foglalják Erdely
Io uasztor át imái kba.

GYEM AN1MISE

Dr . Nyiry István ápri l is 28·án d é lel őtt 11 orakor mnndntta !Jyernántmiscjé t
Clevelandban.

Nyirlugos on születet t 1884·hen Gimnáziumi tanulm ánya it Nagykállón és
l . ő cs é n végezte. majd a kassa i pr emontre ieknél érettségizett . Nagyvá radon
vége zte a te ol oql át. doktor i dip lom áját pedig a Pázmány Péter Tudorn ánye qye

tem en szerezte . Tizennégy évifJ múködött a váradi egyházmegyében. Endrőd ,

Or osháza. Bih arpüsp öki. Békéscsaba. Rézbánya . Gádoros. Nagyvárad (ahol
székesegyházi kar kápl án vol t) vol tak állomáshelye i.

1923-ban érkezett Am er ik ába. A nehéz évek alatt itt négy templomot épl
tett . M ikor 1950·ben a youngstowní templom leé gett . új ra ép i t e tt e . sót parókiát
és iskolát is épittetett hozzá. Azok közül a kevesek közül való . akik sokévti 

zedes amerik ai él etü kben mind a mai napig megmaradtak tör et len ül rnaqyar
nak : szivben . lél ekben . gondo lkozásban, beszédben . Irásban . . Szent Család"
eimmel fo lyóiratot is ado tt kl és . Szent Család" Imakönyve ma is meqtalál
ható az amerikai magyarok otthona iban. Köl teményei különfé le lapokban
je len tek meg . Az Úr isten - mint ó maga mondja - iderendel te Amer ikába
a nyá j szolgá lat ára és ennek a rendelésnek ele get tett.
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