
elfeledte múltjukat. Többször mondotta: . Igy nem egy papot a legbuzgóbbak
közé emeltem."

Eletének végső napjai a kimerült, a munkában felőrlődött ember képét
nyújtották. A feszületet tartva kezében jelent meg az Úr Jézus ítélőszéke

előtt, amikor 1942. január 15-én az örökkévalóságba költözött. Tudta, hogy
Jézus ügyéért dolgozott. Hanauer Arpád István váci püspök az lsten trónja
el őtt imádkozik egyházmegyénkért, papjal ért . akiket annyira szeretett. Nagy
örökséget hagyott ránk alkot ásalban. írásaiban és rendeleteiben, élete pél 
dájában: . Defunctus adhus loquitur." Ezért hálás kegyelettel őrizzük meg
emlékét.

PAPI JUBILEUMOK

GY~MÁNTMIS~K

5zuchy Emil az eperjesi görögkatolikus egyházmegye cimzetes kanonoka
január 3-án Pozsonyban mondotta gyémántmiséjét. Mint Iró Eörl Urs néven
szerepelt.

Bán János győri egyházmegyés c. apát, őrkanonok január zt -én ünnepelte
9yémántmlséjét.

ARANYMISE
P. Takács Gábor a Katolikus Magyarok Vasárnapja főszerkesztője decem

ber 23-án 12 6rakor mondotta Youngstownban aranymiséjét. Csíksomly6t61
az amerikai új Cslksomly61g százak és százak emlékeznek örömmel a mindig
szelid és vidám Gábor atyára. E szép jubileum alkalmából még nagyobb
szeretettel ünnepelnek vele és Imádkoznak érte . Itt a tengeren innen nem
felejtkeztek el arr61 az Id őr ől sem, amikor mint a wörgll magyarok lelkésze
annyi nélkülözés közt vigasztalt, bátorított és emelte fel a csüggedOket.

Aranymiséjén kézvezetője egykori tanítványa Szöcs Dénes atya volt. A
messze DeWittbOI Mandl Maximus atya a magyarországi ferencesek képvi
seletében jött el és a zárda főnökével Mészáros György atyával segédkezett
a misén . A szentbeszédet Dénes atya mondta .

Valaki Erdélyben járt a nyáron és meglátogatta Márton Aront, Erdély püs
pökét. Az ősz püspök nagy szeretettel emlékezett meg Gábor atyár61 és kül
dött neki jó bort a saját borából: az ő Gábor testvérének - mint mondotta .
Dénes atya most adta át a szeretett erdélyi főpásztor üzenetét és borát.

A csiksomky61 Szűz Anya áldja, védje és éltesse erőt adva további munká
jához a j6 Gábor Atyát. Ezt kivánják a nagy világban szétsz6rt és jubilál6 lap
ját olvas6 paptestvéreI.
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