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Kiadja a gyöng~ ösi felső·· és alsóvárosi plebánia. 
Egy szám ára l 0 fill. Egész évre l pengO 

Krisztus és a gyermek, 
A eim elolvasása után, szinte önkénytelen()) elevenedik meg 

lelki szemünk elött a7. evangéliumnak az a bályos képe, amikor 
jézus várj1 a jeruzsálemi anyák gyermekei!; ezekrt a piciny ap
róságokat ma~ához rlcli s e!halmozza a szeretet ezeregy jelével. 
Igen, az evangélium az Ur Jézus csodás szeretetéről tesz tanul. 
ságot, meleg szivének tetteit tárj.~ fel az emberbimbók, a gyerme
kek irá1:t A mi törekvésUnk e cikk keretében Jézus gyermeksze
reletét csupán csak hátferi l venni, mi a következményeket akar· 
juk leszögezni: mit kiván Krisztus a gyermek érdekében és a 
gyermektől. 

E hó 28· án, az esti harangszó előtt, félórán át fognak szólni 
figye!meztetésképen a templomok harangjai: megkezdődött a XXVI. 
Országos Katolikus nagygyü:es. Ennek a nagygyűlésnek témája: 
Krisztus és a gyermek. jdcs szónokok fogják a szónoklattan alap
elvtin felépítell gyönyörli bcf-z~deikben e témát kifejteni. Nem 
tesznek mást, mint a tavalyi nag .-gyti:és tárgy át, Krisztus és csa
lád, folytatják. 

A .családi él~t beteg, állapították meg. Anyagi, erkölcsi és 
szociális bajok zOllesztik az élet meleg oázisának teaerntett tüz
h~lyet. Törvényeink olyanok, hogy kellő szigorral nem védik, sOt 
alkalmat nyujtan1k a családok bomlására. Fészkeikből erőszako· 
san kidobáll gyermekek sírásától hango& a föld. KonnyelmU fél· 
reérlések miatt tekintenek egymásra farkasszemmel olyanok, kik 
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valamikor boldogitó örömmel keresték az egyUttlétet. S történik ez 
azért, mert a Krisztusi törvényeket lábbal tiporják, letértek az 
evangélium alapjáról s az igy szUJetett törvények arra tanitják az 
embert: hogyan lehet egymástól megszökni, nem ptdig az áldá
sos béke szeretetére: hogyan kellene egymást megszokni. Kár, 
hogy ennek a nagygyUiésnek nem volt meg az az eredménye, 
amit me11érdemelt volna: hogy tegyen a m 3 gy ar család érdekében 
az állam is valamit. Mindenesetre annyit elértUnk, hogy az illeté
kes helyen is kezdenek foglalkozni a bajokkal. S hogy az Ogy r.e 
menjen feledésbe, azzal nekUnk kell tör6dn0nk. 

A család termőföld, értékes növényei a gyermekek. l!zért té
mája az idei nagygyOiésnek a gyermek, az evangélium szemove· 
gén át tekintve. A szUiöktt lsten teremtő tevékenységgel ruházta 
fel. Nekik joguk és kötelességük az Iste:1töl megállapitott kere· 
tek közOtt ezzel élni, hogy benépesedjék a föld. A házasság fö·· 
célja tehát a gyermek, az egymás segitése és boldogitása csak 
másodrenD cél. 

Manapság megfeledkeznek erröl. A házasságot pajtáskodás· 
nak tartják, a ~yermeket nyügnek, kitől szabadulni törekszenek. 
Szigoru törvények kellenek, melyek védjék a házasság célját és 
büntessék megfelelöen az ellene vétőket. Az lsten törvényei sze
rint alkotott természet is bünteti kegyetfenOl az efajta bOnösökel. 
A kórházak betegei, a temetök csöndes sirhantjai tehetnek erről 
elrettentő tanulságot. De kiket a természet büntetése nem rettent 
vissza bUnös üzérkedésüktöl, féljenek a földi törvényhozók szi· 
goru parancsaitól. 

A gyermek gondozásra, nevelésre szorul. Ebböl a nevelö 
munkából a szUJönek kell kivennie a Jegföbb, a Jegfontosabb · 
részt. A gyermek teste.lelke alakitható márvány, melyböl ideáli· 
san szép emberi lelkület csak ugy lesz, ha a szOIO végzi el az 
alapmunkái, a mélyvágást s csak a csiszolást en. edi át az isko
lának. A szUiö tartsa szem elölt: a gyermtk a menuyország pa
lántája és fia a hazának. Lelki és testi szempontokat kell figye· 
lembe vennie. Manapság a testi nevelésre fektetnek nagy sulyt, 
S az eredmény: a gnóm ember. Nincs le!ki kulfurája, erös, tör
hetetlen vallási élete; boldogtabn, a föld szerencsétlen k6bora, 
mint a nyugodt fészek.-e nem Jelö állat. A baj gyökere a piciny 
gyermekkorban kezdődik, amikor még luiságosan a testi vágyak 
uralkodnak. A majomszeretet, tulságos elkényeztetés, mindent meg
adnak, amit csak kér, kiván. Valóságos zsarnokol táplálnak, ki 
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uralkodik a felnöttek, a szDlök éa; nagyszDJOk felett. Pedig helye
sebb lenne, ha a gyermek sirna lriskorában szUiei mialt, mint en
nek forditoltja: hogy a szUiö sirjon nagykoru gyermeke miatt. 

A nevelésnek édes tehernek kell lennie. Szivesen tenni 61 
jól végezni. Igy lesz meg a megfelelO eredmény, mely boldogitó 
örömet szerez fáradságos munkájukért a szDIOknek. jól csak ak
kor neveiUnk. ha nevelésUnknek alapja a vallás. A vallás adja a 
legbölcsebb életelvet. Megtanit lsten, szUIOk, embertársak azere
tetére, megbecsülésére és a földi- élet heJyes értelmére, kihaszná
lására. Ki ezeket követi, bölcs ember lesz. Nem lesz kisiklás, fél· 
relépés életében. Oly ember lesz, kiben kedvét fogja találni az él 
és a föld. Mit ,·árjon és várhat a szUiö felnevelt gyermekétöl?l 
Erre is felelnünk, ezt a kérdést is tisztáznunk kell. Minden szaiO 
tudja: nagy gond, óriási áldozat a nevelés. Ezért méltán viszon
zás jár. Az élet növekvő évei rárakják terhüket ·a szUIOkre. Az 
egykor fia'alos rugékonysággal dolgozott test alkalmatlan leaz 
a mindennapi kenyér megszerzésére. Vagy előbb is a kifUrk~sz

hetetlen véletlen meghozhatja ezt az alkalmatlanságot. Ilyenkor 
kezdődik a visszafizetés ideje. És igen szomoru, sok gyermek fe
ledkezik meg ebbeli kötelességéről. Mintha a szDlöktOl nem kap
tak volna semmit se, ugy viselkednek. Nyüg, teher nekik az édes 
szülö; megátkozott és panaszos a kenyér, amit szivtelenül nyujta
nak, ha ugyan nyujtanak nekik. A ktreszten flggO Krisztus ~on· 
doskodolt édesanyjáról, egyik legjobb tanitvány ~or-c1j;.ir·.. t' 

Ez a szent kötelef;~ége minden keaes7.1E'Il} J..'· l r n; r "-•·l" n. t 

korunk pogény szellemétOl megfertözölt, vagy eme kOlelea»a.ct.~a· 

nek teljesitésétöl megft!edkezett gyermekek nem viszonozzák me&
érdemelt módon a halál szUieik iránt, öket is a törvény erejével 
kell erre kén y szeriteni és megszégyeniteni. Krisztus földi országá
ban elhagyatott szUiö nem lehet akkor, amikor gyermeke anyagi
akban duslakodik. 

Országos nagygyUiéseink praktikus témák soro1.atos tárgya
lásába fogott. Krisztus országil munkálja, Krisztus királyságának 
a pogánység szellemétől megingatott erősségeit támasztja alá. Az 
embert védi, az embernek al:caria megszerezni e földi életben ki· 
járó, boldogiló békét. FigyeljUnk fel e nagynyilvánosság elOtt le· 
fglytatott megbeszélésekre. Ha tehetjUk JegyUnk ott. FüzzQk egy
szer már össze komolyan láncszemeink~t. erósségeinket, hoay jus-
son diadalra a Kriszt u si eszme, az evangélium. B-y. 
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Aranymisés Guba Pál, 
Felejthetetlen :;zépségU ünnepség zajlott le aug. 4· én a sz t. 

Bertalan templom virágdíszbe borult oltáránáL Guba Pál ny. pia· 
rista tanAr, kórházi lelkiatya arailymiséjét mulatta be és hálát adott 
az Egek Urának, hogy 50 éves papi és tanári munkáját ezzel a 
gyönyörü nappal koronázta meg. 

9 órakor vonult be az ösz p1p fényes egyházi kísérettel a 
zsufolásig megtelt templomba, ahol a .. Jó Atyánkért esdeklünk" 
lelkes ének mellett é~kezett a~ oltárhoz, hogy 50 év multán is a 
primiciás misekönyvéböl, primiciás egyházi ruhájában mutassa be 
a hálaadó áldozatát. - Örökké emlékezetesek lesznek a percek. 
amikor megtört öreg testben is fiatalos hévvel, lelkesedéssel fel
csendOlt a fehérhaju Ouba Pál ajkán az angyalok éneke: Gloria 
in excelsis Deo ! Dicsőség a magasságban lstennek l - Ki tudta 
volna meghatottság nélkOl nézni, mikor az öreg pap bemutatta az 
uj szövetség áldozatát, Krisztust a mennyei Atyának és vele együtt 
felajánlotta 50 év tengersok szenvedését, ·kinját, 50 éves hO sá
fárkodása minden eredményét. Szinte észre sem vettük, ugy el
röppent az idö. már ott álltunk a ~zent cselekmény végén, az ál· 
dásosztl.snál. Talán csak egy páran részesUitek most áldásban azok 
közUI, akik 50 évvel ezeJött az ujmisés áldását vették, de annál 
nagyobb tömeg jött az oltárhoz, hogy ebben a ritka áldásban ré
szesUihessen. Csak háromnegyed 12 órakor lett vége az áldásnak, 
de az ösz Guba Pál 74 évével is fáradhatatlanul rendelkezésére 
állott mindenkinek, aki csak hozzá köztledett. 

A manuductor szerepét Magn in Adorján prépost· plebános 
töltötte be. Miseközben Dr. Hauser Ignác Budapest Erzsébeivá
rosi plebános, az aranymisés tanítványa mondott magasan szár· 
nyaló, nagyhatásu beszédet. 

Délután 1 óraker pedig a Kat. Legényegyletben 50 Ieritékes 
diszebéd fejezte be az nnnepséget, amelyen Magnin Adorj4n pré
post- plébános, Orosz Ernö h. polgármester, P. Kovács Raymund 
alsóvárosi plebános, Szabó jágó, BArifai Szabó László, Dr. 
Tremkó Ferenc, Stiller Kálmán, Nigrinyi Ferenc és mások szehb
nél-szebb köszöntökkel tisztelték meg a jubilánst. Vitéz Ratkóczy 
Bódog ezredes pedig a Move (Magyar Országos Véderö Egyesü
let) nevében diszaklevelet nyujtott át neki. Ebéd alatt felolvasták 
még a kOzel 200 hazai és kOlföldi Udvözlö irat köznl az érdeke. 
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sebbeket De fénypontji és legmegindítóbb jelenete az ebédnek 
az eset, amikor az ösz Guba Pál felszóllitására feJállott az asz
tal mellöl 2 szintén fehérhaju ur, akiket a jubiláns 50, illetve 47 
évvel ezelőtt tanitott és látott utóljára, de akik félszázad multán is 
kötelességtiknek larlotlák, hogy jelen legyenek pátriárka-tanáruk 
meleg Unneplésén. Pedig az egyik luteránus pesti Ugyvéd közQ •. 
lUk. Ez mindennél ékesebb beszéd é1 jutalom volt az aranymisés 
tanár számára. 

-o-
De a gyöngyösi ünnepséggel az aranymisének korántsem 

volt vége. Pár nap mulva Guba Pál már Mária Zellben, a hires 
ausztriai zarándokhelyen volt, ahová 30· ik zarándoklatat vezette. 
És itt az oslromlók kérésére megkellett ismételnie a gyöngyösi 
Unnepséget, amelyen közel 500 hazai és rnegszállt-ternleti, föle& 
pozsonyi, magyar és többezer kUJöqféle más nemzetségü zarándok 
volt jelen nagy áhitattal. A manuductor szerepét dr. Ernst Sándor 
volt miniszter töltö!le be. A szentbeszédet pedig Dr. Gampe11 Béla 
majsajakabszállási plchános mondotta, A kegytemplom énekkara 
pedig latin énekekkel emelte az istentisz.telet fönségét. 

-o-
Az osllr~kok rr~mek aranykoszoruval kedveskedtek és sok 

aranyos csokrot adtak szeretetUk emlékcképen. A Zellben tartóz
kodó k:s olasz balill ík köziil az egyik zászltcskáját adta kéz
csókkal ajándékba, amelyet kezébe szorongatott, mint édes hazá
jának, a mogolrgós kék egU Itáliának drága emlékeztetöjét. Kis 
szive valóbdn többet és értékest!bbet nem is tudhalott volna adni. 

-o-

Semmi sincs véletle!1UI a világon. Ezt a gyönyörö jubileumot 
sem hiába engedte megérnUnk az i~teni Gondviselés. A hálaadás 
mellett ez az aranymise elsősorban példát kiván nekünk nyujtani. 
Guba Pál nemcsak Unnepel, hanem tanit is. 50 évi munkásság 
után is, öregedett testtel bár, de törhetet:en lélekkel, fiatalolfat 
megszégyenitö akarattal, szUQet nélkOl dolgozik és kUzd most is: 
a katolikus Nagymagyarországérl, a katolikus Gyöngyös városáért 
- a szebb és boldogabb magyar jövöért ! KUzd és dolgozik -
s ebben a kUzdelembcn nincs más fegyvere, mint az Istenbe ve
tett hit, bizalom és ima. De élete tanubizonyság, hogy ez bősé
gesen elegendő, 

Aug. '·én 50 év kemény munkáját, szenvedését egy csokorba 
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kötötte és szemUnk előtt mutatta be az oltárnál illatos áldozatul a 
Mindenható Istennek, aki hisszük: kedvesen fogadta és nem ilyen 
gyarló emberi dicsérettel és földi jutalommal várja ösz papját, 
Ouba Pált. - az örökkévalóságban, az örök dicsöség örök szent-
miaéjére. M, P, 

A tüzoltók hármas napja, 
Lezajlett városunkban az ors~ág tUzoltóinak hármas iJnnepe. 
Országos esemény volt, az idök végtelens~gébe nyulik tör

ténete. A magunk kis története részére lejegyezhetjük, hogy az 
elsöestétc~n kezdve a bdejer.éséfg sok kedves örömhöz juttatott a 
tUzoltók ittléte. 

A magyar testvéri érzés kölcsönös volt a vendégHlzoltók és 
a lakosság kOz~tt. - Egy elnyomott nemzet összekovácsoló fáj· 
dalma lépett a széthuzás magyar átka helyébe; - egy ezeréves 
dics6 mult rokoni érzése kapcsolta közösségbe öket. 

A gyöngyösi tilzolióság belső hatalmas ereje ttikrözödött ki 
a három napig tartó tozolt6Unnepen. De hatalmas erö tUkrözödött 
ki Gyöngyös vérosiból is. A város rendje módos házai, virágos 
térségei minduntalan az e~ragadtatás hangján szóllaltatták meg az 
ide11neket. 

A vészek ellen küzdö tüzoltók 2000 embere volt itt az ország 
minden részéb61. A 25-ik országos tilzoltó kongresszusra jöttek 
össte. Nemigen tartottak ök még kisebb városban kongress1ust, 
viszont a helység tOrténeime ~nint keret sehol sem volt annyira 
képhöz illö, mint itt. A .közjóért bec~ületböl" jelige alatt folyta
tott munka itt sok évszázadra tekinthet vissza. A Mátra várainak 
cseh rablóhada már 700 évvel ezeJött fosztogatták e város népét 
H az ezek ellen fegyvert fogó lakosok voltak a tilzoltók ösei. Ezek 
ellen védekeztek, amikor fallal vették. k~rtil a várost. A falak kö. 
zött összezsufolt házakra gyakran felröppent a vörös kakas. Köz
lten a kolera, pestis, majd a pogány hadak adtak munkát a lakos
ságnak. E vonás adja keretét a kongresszusnak. Ujabb korok tör· 
ténetéröl nem is szólva, hiszen szállóige, hogy Qyöngyös a tüzek 
városa. 

Csak volt. A város egy kis része tozfészek ugyan, de a tUz-
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oltótestület a nagyobb munkakört a mentOszolgálat terén találta 
meg, és ezen irányban fejlődik. Ez az egyenes vonala az ~v•zá
zadok óta folytatott emberi munkának. 

A város gyönyörü főterén gyönyörU . képet adott a tábori 
mise. Magnin Adorján prépost plebános szentbeszédében tanulság
ként mutatott e képre • Tizennyo'c évvel ezelOtt e tér romhalmaz 
volt, - üszkös gerendákkal boritva, Nem volt viz, nem volt 
eszköz és nem volt elég ember a hatalmas elemi erök megféke
zésére. Volt azonban e rönk ujra felepiteni e romokat." S levezette 
tanuls~gként az el nem csüggedést, az lsten segitségében való 
bizakodást és a munk~t. 

S itt állunk most a bajokat kiheverve, az átöröklött örökös 
harc munkára ingerléséf lefékezve, égve az alkotó munka vágyától, 
pihenésre kényszerítve. Elvégzett munkánk dicsi5sége csak olaj a 
tUzre, merl mi őseinket követO :nagy munkákat akarunk elvégezni 
a lagymatag simítások, st~pitések helyett erőnknek, tudásunknak 
megfelelO alkotásokat kívánunk. Mert az idegen, de testvérekké 
vált tUzoltók dicsérete ct:ak az erőtlen, a kényszer és szükségmeg
oldásokból eredö munkánknak szólt, szerelnénk tehát egy céhrend
beli remekkel is megmutatni tudásunkat, s ezen elsO munkánk a 
főtemp!om tornyainak uj tetőzete lennE'. 

Gyöngyös város egyházi mükincsei nagyrészben őseink 

munkája. Amikor a fOvárosban ezen mükincsekből kiállítás volt, 
mi is felküldtünk vagy 20 darabot. Kilencet választottak ki a ki
állítás céljaira, a többit visszaküldték. Az e~ész egyázmegyébOI 
nem tudtak másik kilenc darabot kiválasztani. 

Az itt is kiütközö nagy gyöngyösi alkotó erönek teret kell 
adni, különösen mikor a tüz által elpusztított egyik remek alkotás 
visszaállitásáról van szó. Vissza kell adni a tornyoknak régi di
szUket, nem szokhatjuk meg papircsákószerO elcsufitásukat. 

Megpihenve az Onnepek után, elvonulnak lelki azemeink 
elOtt a kongresszus _képei. Szép emlékek. S valami hálafélét érzUnk 
a rendezök iránt. jó munkát végeztek. Dr. Makrányi Gyula pa
rancsnoktól kezdve lefelé a Jegkisebb tUzollóig, valamennyinek 
nagy munkát kellelt vé~ezni s mert ez a város tekintélyének eme• 
lésére is ment, kijár nekik munkájukért a város népének köszönete. 

fligriltyi Ferenc. 
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Dr. Halmos Mihályt érsekföp3sztorunk Egerbe disponAlta 
az érseki tanitóképezdci internátus igazgatójává és a tanitóképzö 
hittanárjává. Mi fájó _szivvrl bucsuztunk a puritán, keményen dol
gozó paptól. Kora reggeltf l késö estig tartott nehéz elfoglaltsága. 
Tanitotta a gimnazistákat, az iparostanoncokat, Ug;,vezetö elnök 
volt a Legényegyletben és szerkesztette a Tudósi!óf. Jól tudott 
dolgozni. NekUnk veszteség távozása, de kitüníetö dispozícióján 
OrUIUnk. 

Tökölyi Imre a borsodmegyei Arló község lelkészhelyette
sévé neveztetett ki. Két évvel ezelőtt Jchzop~liból került Gyön
gyösre. Előszeretettel munkálkodott a templomok diszének eme~ 
lésén.Mindent ~· meglátolt és mindenütt ott volt,hol t' gy papnak len
nie kellett. Meleg szive minden hivönek tudott valami kedveset 
mondani. Ezért nagy népszerüségnek l'lrvendett és ti~ztelüi szerel
ték volna még magukénak tudni. Uj helyérc a gyöngyösiek ra
gas;;kodó és_ hálás szerefete kísérte, 

Uj papjaink lettek: Bernáth Ferenc dr. Jászberénybf)l és 
Szarvas józsef Szihalomból. Dr. Bernád1 Ft·rt:nc H~dmos Mihály 
dr. helyét, Szarvas József pedig Tökö!yi Imre kápláni helyét fq~ja 
betölreni. Köszöntjük ök ~t Gyöngyö':iöll és kivánjuk munkassá
gukra a Szem Sziv bei aldását. 

A Tudósltó szerkesztését az októberi számtól kezdve Ber
náth Ferenc dr. hittanár fogja végezni. 

A Katolikus Legényegylet ll. elnöki tisz!jént•k be:öltésére 
Bobovniczky Gyula hittanár kapoU meghiz't:;)s'. ;.'. Legényegyld
ben Ó nem uj ember. Három éve mUködik ott mint tökönyvtáros. 

OyGngyösi szülök pap.fiaik éj nyár fo y a mán a kl}vetkelö 
helyekre küldettek: Juhász józsef KtHvi\rdi't, Túri S.1ndor l{ískörére, 
Császti Gyula Gyöngyöspátára, FabricLius Jáno:. Misko!cra, Gré
becz Lajos Csanádap.ácára, Le hot ai J,, nos P,i t k<lr a F()Jdieink nek 
szivbOI kivánjuk, hogy uj helyeiken és uj beosztásukban Jézus 
Szive szellemében áldásosan munkálkoujanak, 
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Köszöaetayilv,aitás. 
Aranymisém ·alkalmából oly mértékben nyilvinuli meg - az 

általam mek nem érdemelt - testvéri szeretet, hogy azl kUiön· 
kUiön megköszönni képes nem vagyok. 

Ezért ezen uton mondok minden hivemnek hálás szivvel 
köszönetet. Igérvén azt, hogy szivUknek nemes jóságát életem v~

géig bemutatandó aranyszentmiséimben való megemlékez~ssel fo· 
gom viszonozni. 

Gyöngyös, 1935. aug. 4. 
Katoliku& testvéri flzvözlettel: 

Ouba Pál 
piarista aranymisés pap, 
gim, tanár, kórh, lelkiatya. 

Pótbeiratások a gyöngyösi iskolákban'. Reálgimnázium, 
felsömezőgazdasági. leány és fiupolgáriban szept. 6 és 7 én, a 
női kereskedelmi szaktanfolyamon szept. 2 és 3·án, az elemikben 
5 6· és 7· én, a kisdedovodák ban szept. l· től 7· ig bezárólag. Az 
elemikre vonatkozórág megjegyezzük, hogy igyekezz~k minden 
szUiő az előirt időben iskolaköteles gyermekét beiratni, mert a 
beíratás halogatása büntetést von maga után. 

Négy polgárit végzett leányok részére melegen ajánlju)( a 
kétéves nöi kereskedelmi szaktanfolyamotHasznos és praktikus is
mereteket, lehet ezen a tanfolyamon megszerezni. KOlönösen azok
nak ajánlatos, kik irodákban és bankokban kívánkoznak elhelyez
kední. A tanfolyam a felsOvárosi egyházközség ellenőrzése alatt 
áll és a Banakovits iskolában van elhelyezve. 

A róm. kat. fe1sömezögazdasági és fiupolgári igazgatói 
állására pilyazat van hirdetve. Ugyanennél az iskalánil kertész· 
tanári állást is hirdettek szept. t-ével kezdődő hatállyal. Az is
kola szanálása teljesen befejezödött, Ez Stiller Kálmán megbizott 
igazgató érdérne. Al iskola most már biztos révben van és ör
vendetes haladás tapasztalható, úgy a nevelésben, mint az:_ iskola 
gazdaságának fejlődésében. Ez az iskala a mai kor iskolája, 'ezt 
már tiz éves fennállása is bőven igazolja. 

A Sze nt. Bertalan· parkban elhelyezett és megujitott Mária
szabor ünnepélyes:; megáldása julius 28-án volt. Ez. a kellemes 
szobor a város katoliku& életének a szimboluma. Ezért megérde· 

l 
.! 
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melte a gazdag ünnepséggel történt megáldást. OyönyörU és 
megható volt a szép nyAri délután esti szUrkUietébe nyuló ün
nepség, illetve ájtatosság. Felvonultak zászlóik alatt a két egy
házközség társulatai, az énekkarok és a Mária tisztelO hivek sok
százas ceoportja. Pompásan hangzott az ének, ugy annyira, hogy 
önkéntelenül kívánkozunk a szabor előtt tartandó minél több áj
tatosság után. Az ünnepélyes megáldást Tökölyi Imre lelkész vé
gezte impozánsan IendUietes és gazdat tartalommal felépitett, ha
tásos beszéd keretében. A fOegyházi énekkart, mely gyönyörDen 
kidolgozott Mária dalokat énekelt. Páczay jános karnagy nagy 
hozzáértéssel vezényelte. Köszönet a város vezetöségének, hogy 
ily ~szépen restauráltatta és elöke!ő helyre helyezte a közel .kétszáz 
éves s a gyöngyösiek sz i v éhez nOtt szrp Mária szobrot. 

A XXVI. Orsza\gos Katollkus Nagyaylilés e hó 28-án 
kezdOdik és okt. l·én végződik. A magyar katoliku& életnek e 
nagy seregszemléjére, Budapestre 62 százalékos kedvezményü 
keresztes gyorssal lehet majd felutazni. A gaz<iag és aktuális prog
rammu napokra utazzunk fel minél többen, mert csak nagy tö
meggel tudjuk a világ elölt megmutatni megfélemlítő erőnket. A 
keresztes gyorsok igényb~vételéröl és a nagygyUiés pontos prog
rammjáról a plebániái hivatalok fogják még megfelelO idOben 
tájékoztatni az érdeklődő hiveket. 

Buosujirisok Idejének lehet nevezni Gyöngyösön a nyári 
hónapokat. Régi szép és ajtatos szokások ezek a bucsujárások 
amelyek a gyön~yösiek vallásos életére mutatnak. Minden bu
csunak van közönsége. Sőt igen szép kOzönsége, bármilyen mesz
azire menjen a bucsu. junius 30-án a mátrafüredi, a Pálosak egy
kori Szent jános templomába ment s2.épszámu hivOsereggel a 
buc•u. julius 16 án a szurdokparti szölOk közölt fekvő kármélu'i 
kápolna bucsuja vo~t. A Szent beszédet és az Un nepélyes m isét 
ls Tökölyi Imre lelkész végezte. Hatásos volt a megható isten· 
tisztelet, me rt az orgonanál az Osz Tök oly i bácsi UH és kisérte 
papfia szenlmiséjét. Ugyancsak e hó 26 án az abasári plebánit .. 
hoz tartozó Szent Anna kápolna bucsuja volt. A Szent beszédet 
Tresó Béla egri káplán mondoita, a ~:uaurusét Tökölyi Imre lel
kész végezte. Augusztus folyamán a szentferencrendiek (aug. 2) a 
Szent Urbán (aug. 15) és a Szcnt Erzsébet (aug. 20.) templomba 
indult bucau. Örizzak őseink ájtalos szokásait, hogy méltó uno
káik le& y Ink. 



l 

8y811gyösi /(atoll/tus 7ud6•116 11 

Kovács Lal os ~a Szt Erzsébet templom hRrangozója junius 
2S·én hosszabb betegség után elhunyt az Urban. 82 éves kora 
dacára meglepö pontossággal végezte el teendőit. Tavasszal, ami
kor éppen kötelességét ment teljesileni, hogy az esti UrangyaJára 
harangozzon, egy ittas egyén szurkálta össze. Sebei begyógyultak, 
de attól kezdve ereje rohamosabban gyöngült. Adjon neki örök 
békességet az Ur, kinek templomat 8 éven át szargalmasan gon
dozta, 

Motornélkülf repUlök és ezeknek segitö cserkészek gya. 
korlatoztak aug. 10-töl a Pipis hegyen. Táboruk a Szt Anna ká· 
polna szomszédságában volt. Vasár é~; ünnepnapokra szentmisét 
kértek. Megszivlelhetnék és tanuljanak ebbOl azok, kik ünnepe
ken kirándulnak. 

A Szt Bertalan templom bucsuja védszentjének napján, 
augusztus 24-én volt. A szentferencn:ndi templomból P. Kovács 
Raymund plébános asszisztenciás vezetésével körmenetileg vettek 
részt az alsóvárosi társulatok. Az ünnepélyes szentmisét Magnin 
Adorján prépost celebrálta, mely elölt szeniaégi körmenet volt. A 
szent beszédet Bencskó Andor gyöngyösoroszi plébános mondotla. 
Beszédie felrUnést keltett, ugy a kellemesen csengO hangja, mint 
a gazdag tarlalmu költői szépt::égU el~ádása miatl. A körmenet 
rendje dicsérell eméltó volt, Vigyázzunk erre minden körmeneten. 
nehogy megszólás érje e hitvalló meneteket· 

A Kat. Legényegylet szeptemberben szokta tartani felvonu
lással egybekötött szüreti mulatságát. A mostaninál az a rendki
vüliség fog közrejátszani, hogy 500 osztrák is lefog ezen a napon 
Gyöngyl)sn~ utazni. Bizonyára nem hiába fognak jönni, a Le
gényegylet kipróbált gardája felejthetetlenné teszi itt töltött dél
ulánjukat. 

Az egri szervita buc~ ura 15- én reggel 6 órakor autóbu-
szon is indulnak a gyöngyö:;iek, A bucsui ft. Ouba Pál vezeti 
s nála lehet jelentkezni, Részvételi dij : 4- P. 

Mravek Márla Tekla kórházi irgalmas növért augusztus hó 
folyamán temettUk el. 38 -évig ~_mUködött Gyöngyösön. Munka· 
helye az elmebeteg osztályon volt. Munkáját szivesen végezte, 
mert lstenért végezte. Betegei helyett, kik közölt csak kevesen 
tudnak jól imádkozni, mi imádkozzunk érte. 



12 8yöngyösi l( atoliltus Tudosiló 

Szentkuthoz, a gyöngyösiek kedvelt bucsujáró helyére, a 
nyAr folyamán ft. Guba P41 aranymisés lelkiatya négy bucsui ve· 
zcdett. Igen kedvesek ezek a bucsuk. A u tó buszon mennek, áhita
tos imAt és éneket zengenek. A tapasztalt lelkiatya jól tudja fog
lalkoztatni bucsus hiveit s felejthetetlenné teszi a napokat, Szepl
ember 5-én ujra indulnak, de a létszim már betelt. Ez is mu
tafja, ft. Guba P41 által vezetett bucsuk nagyon ked~eltek. 

Kem•ny jános kir. tanácsos, Gyöngyös volt nyug. polgir
mestere, a felsővárosi eRyházközség tanácsfagja, Buda pesfen el
hunyt. Temetése vircsunkban augusztus 14-én volt. Sok szépet 
lehetne az elhunytról irni. Mi csupán apostoli áldozatosságát em
litjUk. O voll az Ünnepnapok szerzöje, melyröl egyházi kiválósá
gok is kitnntetö elismeréssel emlékeztek meg. Üflnepek délután
jára szint oktató olvasmányokból állott könyve. Bölcs meglátás
sal tanitotta ezekkel az olvasm~nyokkal az egyedüli helyes életre 
embertársait. Az Ünnepnapok kiadási ~öltségére áldozta jövedel
mét ugyannyi ra, hogy neki nélkülöz nie kellett, Nemes munkájá
ért az Ur adjon jutalmát. Emléke áldotl legyen miközöttünk. 

Vasirnap aug. hó 25-én a Szt Urbán templomban 9 óra
kor a ft. P. Hermann Hermenegild provinciális ur által megtar
tott ünnepi szentmisére szokatlanul elökelö közönség gyUlt egybe. 
A szentmlse után pedig a ft. provinciális ur fényes assziszieneiá
jAvai a megjelent elökelöségek kiséretében átvonult a Ferences 
Szegénygondozó Nővérek-nek a város által átalakitott uj zárdá
jába, amelyet Unnepélyes keretek közölt megáldva, megszentelve, 
azent beszéddel kapcsolatban adott át rendeltetésének. 

Az Iparos Dalkör Zászlószentelésl nonepélyével kapcso
latos diszhangversenyen az est legna~yobb meelepetése, a Gyön· 
gyOsi Pöegyházi Énekkar közremOködése volt, Sokáig felejthetet
len marad az a szép est, amellyel az Iparosok Dalköre megaján
dékozta hallgatóságát, Az énekkar ok sze bbnél- szebb számokkal 
gyOnyOrkOdtették a publikumot. Köztük a Föegyházi Énekkar oiy 
im u latb~ ejtette a közönséget, amelyre példa Gyöngyösön nem 
volt. Az ~előadott Schubert: Bölcsődal annyira leheletszertien fi
nom volt, hogy senki sem akart fUieinek hinni. Ez a Föegyházi 
!nekkar? Kérdezgették egymástól az em berek. Kapott is olyan 
tapsvihart, hogy meg kellett ismételnie a Bölcsödalt. Le kell szö. 
geznUnk az igazságot, a Föegyház: Ént~kkar volt az egyedOii az 
est folyamin, amely énekkartól szUnni nem akaró tapsviharral 
riadAst követelt a közOnség. 
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A Kat. Énekkar uj próbaterme a barátok Kullurházában lesz. 
Felhivunk minden katolikus férfit és nOt, hogy aki megfelelO hang
gal rendelkezik, jelentkezzék tagként a Kat. Enekkar vezetőségé· 
nél kedden és pénteken d.u. 6-7·ig a Barátok kullurház4ban. 
(Aki énekel kétszeresen imádkozik l) 

On nepi kUUJnvonat Szentkutra. A RózsafUzér-társulatok szent. 
kuti nagy seregszemléje alkalmából felvetődött a gondolata anaak, 
hogy Gyöngyösről is indujon kOlOnvonat a SzUzanya szentkuti 
kegyhelyére. Ismételt buzditások u'án a hivek egyre szélesebb ré· 
lege tette magáévá a rendkivüli .,családi jellego• Earándoklás ter
vét. Lassan indult a dolog, de az utólsó napokban olyan töme
gesen jelentkeztek, hogy a s1.Ukséges 500 helyett, közel 900-an 
váltották meg a jegyet. Az alsóvárosi plebános által eszközölt elO· 
zet es intézkedések után, junius 29-én reggel 13 nagy kocsiból álló 
szerelv~ny indult el a gyöngyösi állomásról. A zarándokok csak·· 
nem minden kupéban énekelve-imádkozva töltötték a menetidOt. 
MátraverebélytOl gyalogosan - énekelve - vonult a hatalmas 
zarándoksereg a kegyhelyre. Odaérkezve 8 órakor sz. beszédet 
mondott Biró Perene solymosi esperes, aki 80 hivőt hozott ma
gával Solymosról. Szentbeszéd után P. Kovács Raymund alsóvá
rosi plebános körmenetet, majd nagymisét tartott a zarándokok 
szándékára. D. u. fél 5 órakor P. Raymund rövid buzditAst in
tézett a hívekhez, majd litánia következett, mely után könnyes 
szemekkel, felüdalt lélekkel indult vissza a hivők serege, 
- A vonat valamivel 9 óra elOtt érkezett Oyöngyösre, ahol a 
- prépost-plebános távolléte miatt, - P Unghváry Antal feren-
ces házfőnök fogadta fényes papi segédlettel a zarándokokat. A 
fogadtatásen a hivek ezrei is megjelentek. A társulatok fáklyáikkal, 
zászlóikkal jöttek az érkezők el~. A hatalmas szerelvény csakugy 
öntötte magából a zarándokokat, akik a várakozó hivekkel együtt 
felsorakozva - sokak kezében égő gyertyával - a város harang· 
jainak zugása mellett, magasztos énekekkel vonultak a fényesen 
kivilágított sz. Bertalan-temph>mba közös hálaadásra. A templom
ban P Ughváry meleg szavakkal köszöntötte a zarándokokat s a 
szent SzUz iránti fokozott bizalomra serkentette a híveket, majd 
szentségi áldást adott a jelenlévökre, akik a felejthetetlen kedYes 
nap emlékeivel tértek otthonukba. - A zarandokialon Dr. Szalay 
P Szalvátor, P Návay Rogér ferences iilyák és TökOly Imre felső· 
városi káplán is résztvettek. - A hivek óhajára ezen ,.kOiönvG· 
natos" zarindoklatot a jövOben is megismételjUk. 



Gyöngyösi l{ siollltus Tudosi/ci 

Porciunkula buc su. Aus~usztus 2· án tartották ferencesek 
templomában a Qazdag kegyelmeket adó porciunkulai bucsut. 
Az ünnepen a kora regQeli órákban már nagy tömegek 
járultak a szentséi!ekhez. Különösen vidékiek jelentek meg 
naQy számban. Rédéról maga a pleb ve1ette mintegy 400 fOnyi 
hívét a ferencesek bucsujára. D. e. 9 órakor körmenet, majd 
na~ymise volt, amelynek keretében Kovács József tarjáni 
plebános tartott lelkes beszédet a zsufolásig megtelt templom
ban. A hivek a késO esti órákig végezték az előirt imákat, 
hoQy minél többször elnyerjék a mai naphoz kötött bucsu
kegyelmeket, 

A szentkutl SzDzanyához látogattak el augusztus hó. 
folyamán a "Karitász hölgyek" és a f~rences III. rend ~~gjai. 
Az előbbieket P. Raymund plebános, az utóbbiakat P. Ozséb 
igazgató kisérték el a kegyhelyre, ahol sz. misét és litániát 
tartottak a megjelentek részére. Mindkét alkalommal teliesen 
meJttelt autóbusz vitte a sz. Szüz tisztelőit, akiknek sok lelki 
örömben volt részük a Szüzanya közelében ... 

Viltozáaok a ferencrendieknél. A ju1ius 16 án tartott 
ren.itartományi gyülés a mindenki elölt köztiszteletben álló 
P. Un~hváry Antal házfönök-exminiszter atyát saját kérel
mére felmentette s a szen tk uti zárdába helyezh~, hogy egész· 
ségét mielóbb visszanyerje. Öszinte sajnálattal vettünk bucsut a 
jóságos Fóatyitól s kívánjuk, hogy egészségének helyreálltával 
mielöbb láthassuk ismét körünkben. Utódjául P. Kováts Rav
mund ptebánost nevezte ki a rendi elöljáróság. - P. Szedö 
Dénes hitoktató Szécsénybe nyert elhelyezést. A finomlelkü 
buzgó szerzetest mindenki szerette és becsülte. Helyébe P. 
Thun Albin került, Hatvanból h~sonló minöséJ!ben. - EJ!y 
évi távollét után dr. Kalmár P. Özséb is visszakerült, ho~y 
mint theolóQiai tanár müködjön rendi föiskolánkban. - A 
"Minden jóknak AdománY,ozója" jutalmazza az eltávozotta
kat munkásságukért s az Ö áldása kisérje az ujaknak tevé
kenységél l 

A feren1es plebinia bucsuja. - Sarlós B. A. ünnepén 
- jut. 2 ·án volt az alsóvárosi plebánia bucsuja. A felsővárosi 
hivek és tirsulatok zászlóikkal vonultak a templomba Tököly 
Imre káplán vezetésével. D. e. 9 órakor Biró Ferenc solymosi 
eaperes-plebános fényes se~édlettel körmenetet vezetett, majd 
ünnepélyes negymisét celebrált, melynek keretében P. Réz 
Mariáo saJgótarjáni házfőnök· plebános tartott a nála me~szo
kott tüzzel és lelkesedéssel nagyhatásu sz. beszédet. Délután 
ünnepélyes lit6nia fejezte be a hivek által is &zé pen látoQa
tett buosuüonepet. 



tly&ng-.,ösl J( a folilius tfudósit6 

Augusztus hó 13-án a régi szokáshoz híven a gyöngyö
siek százai zarándokoltak a mátravereQ~lyi szentkuthoz. A 
körmenetet Tóth Antal káplán vezette. Unaepélyes szentmi
sét Magnin Adorján prépost plebános celebrált. A zarándok
latot visszafelé P, Szalai Szaivátor ferences atya vezette. 

Dr Oazdag Lajost a gyöngyösi rendörség tanácsosát a 
belügyminiszter fötanácsossá nevezte ki és Györbe hélyezte át. 
Ezzel az áthelyezéssei minket veszteség ért. Dr Gazdag Lajos tag· 
ja volt az alsóvárosi egyhádanácsnak és példaképe a vallásos 
férfinek. SzereltUk volna Öt, mint példaképet, m~g magunkénak 
tudni. -

• 

EzDstlakodalom. Csendes zajtalanságban, de annál mé
lvebb bensőséggel ünnepelték 25 éves házasságukat Barát 
Tibor városi tisztviselö és neje Borsányi Rozália. Julius 8 ~n 
reggel 8 órakor a F ~rences plebános csende$ sz. misét IDODdolt, 
mely alatt a jubiláns házaspár két gyermekével együtt sz, 
áldozáshoz járult. Utána szivhez szólóan köszöntötte a jubi
láns házaspárt, majd az Ei!yház áldásában részesitette öket. 
Aranymenvegzö felé vezetO utjokban Isten bóséges áldását 
kérjük a köztiszteletben álló jubiláns házaspárra. 

Au1usztus 18 án ismét az Ur oltára elött láttuk Já
ger József és Rab Anna jubiláns házastársakat öt gyermekük 
és egy unokájuk körében,A 9 órai nagymise alatt magukhoz 
vették a Legszentebbet és hálatelt lélekkel mondottak köszö· 
netet a letünt 24 év minden öröméért és bánatáért A szent 
mise végeztével az alsóvárosi-plebáuos üdvözölte öket is is 
adta rájuk az Egyház áldását. Az Ur legyen oltalmuk és 
erösséitük életük további utjain l 

Zászlószentelés. A gyöngylls;i Iparosok Dalkörének gyö
nyörU zészlóját aug. 4-én áldották meg a ferencesek templomá
ban. D.e. 9 órakor az alsóvárosi plebános fényes segédlettel a 
Kat 8nekkar közremUködése mellett ünnepi sz, misét celebrált, 
miközben megáldotta a zászlót, majd istenfélelemre, honszeretetre 
és kötelességtudó munkára buzditotta a Kör tagiait. 

Üzenetek. 
Mlndenklnek l Szerezzünk előfizetöket a Tudósitó részére. Az elöfi· 

zetés meglepöen olcsó. Gyöngyös a gyöngyösieké, a Tudósiló a gyöngyösi 
katolikusoké. Egy jó házból sem szabad hiányoznia, Jövö számunkban KÖ• 
zöljUk azok nevét, kik elöflzetöket szereztek. Kíváncsiak vagyunk, ki fog 
a legt6bbet szereznl '? 

lapunk elafizetése és megrendelése ft. Ouba Pálnál eszközlendö. 
Ne várjuk mig az elöflzetés,rt elmennek, mi vigyük a kiadóhivataJba, 



1& 8yöngyösi IafDiiltus Tudósiló 

.A Szenf Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei 

Julius hó 10 én lejárt a banknál lévő 1400U pengös kö csö· 
nünk, melyre ismét 2000 pengót törlfsztettünk és a kamatokat 
október hó 10 ig kifizettük, Maradt tehát banki kölcsönünk 
12000 pengő. 

Gyüjtésünk eredménye 21827 pengő, melyből befizetellen 
2635 pengő ennek beuedését mostmár szorgalmaznunk kell, mí 
vel kiadásaink ís megnövekedtek. 

Tovább folytatjuk az adakozók neveinek köz ését: Oemja
novich lVJ.argit áll tanitónó 60 pengő K I 50 pengö, Csáki J,)
:sef ua~ó mcster 50 pen~.ő, Kozmári János bi1 tokos T örök KAl
mán utca 50 pengő, dr Orkényi Gyula orvos 50 pen c, ő Tóth 
János női szabó mcster 50 pengő, özv Toldy Ferencné szül 
Kornics Mária birtokosnő 50 pengő, Kecskés Péter polg isk ta
nár 50 pengő, Nagy Sándor szöv pénztáros 50 pengő dr Hugay 
Péter kir járisbíró 50 pengő, Borhy György birtokos 50 pengő, 
vitéz Gyutay István Igazgató 50 pengő dr Bakó Oszkár városí 
tanácsos 50 P, OroS% Ernő h polgármester 50 P, Zsolnay Ko
vács Imre fényképész 50 P, Buday Ferenc szólöbirtokos 50 P, 
Nagy Ferenc oki, kómives mester 50 P, Borosy József okl. ács 
mcser 50 P, Tóth Béla vaskereskedő 50 P, Melicher Géza ko
vácsmester 50 P, Demkó János nyug igazgató 50 P, Havas Pál 
nyug isk. igazgató 50 P, Heréd y László bankigazgató 50 P, 
Dr, Ko:ma Endre ny. kuriai bíró SU P, Bartha István mérnök 
villamos müveknél 50 P, Kertész Dezsö bank ali.~azgató 50 P, 
Vereb József szólöbirtokos 50 P.FHgóssy Gyula nyug isk. ig 50 P, 
Bariska Mihály áll. pénztári főtanácsos 50 P, Füleki }ó%sefné 
50 P, Lacdau János városi tisztv, 50 P, Luz Ignác á·l. fögimn. 
tanár 50 P Vas Borosí Józsefné OrszAgut u 50 P, Bartus A 1bín 
kovács m, 50 P, Csépány György uólöbirtokos Petőfi u 84. 5V 
peng~, özv PAlik Imréné Petőfi u. magánzónó 50 P, Sőreghy 
István ny· postaaltiszt Kossuth u 50 P, Fehér Miklós kórházi 
gondnok 50 P, Márton Mózes könyvkötő m. 50 P Déghy )enö 
bankfőtisztv. 50 P, Lehóczky László bankfőtisz tv, 5·) P, Boros 
]ános bankfótisztv. 50 P. 

Eddig közöltünk 116 nevet 15'910 pengő összeggel, most 
közlüok 42 nevet 2'110 pengő összeggel, tehát eddig közöltünk 
158 nevet 18 020 pengő összeggel. 

Folytatjuk I 
P. L. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánfa. 

Szt:ptember hó. 

l, Elsó vasárnap, Reggel t3 órJkor az Oltáregylet offertóriumos miséje 
Szentségkitétellel, 

6. Eliö péntek. bte·1til>Zt<~h'ti rend ugyanugy mint augusztus elsö 
péntekjén. 

7. Elsö szombat B.eggr~l 6 úraf.i.or szentmise a Rózsafftzér társulat 
élö tagjaiért. 

8. Ki.~a')~Z0:1Y !Htpja. A ~zo~.o~t unrtepi 'e·.::1, 
12. \lária neve napia. 
u. A .~z~ut Ker•;}~Zt r .. IUllP :zta::'"l.>'!:.ak ürorkp,·. n;•ggel 6 órakor a 

Szcnt Kere:3zt tárl:'u~at ~;ffertóriumo~ mist"•jf'. Háromnegyed 7-kor harangjel
adás. 7 óra·.:or L1dul a Körm.~·let a sz~'lt :.;ertalan templomból a Kálváriára, 
ahol sz:. b~sz.éd, ~Z:!ntSdgi l\oinnent:i öS ünnepélyes n. mise, 

l5. Vasar 1ap A t·~.n~iu~.1p0 1 na bucsu,;a. Ht-ggel S órakor a kápol· 
nábaa C3tmde.3 mi::;e. Egés~~ 3po~ S:·t>t;tsé~imt:dás a Sz::r.tferencrendieknél. 

18.,20,. 21, az öui h~.Jtorbö]t napjai. lti. é~ 21-én enyhitett böjt, 
20·án szigoru böjt. 

22. Vasárr.ap. A szokott ünl"'epi re· d 
29. Slent Mihály arkan:;ya! ünnepe. R~ggel 6 ót·a·,.;or a Szeplötelen 

Tár.mlat offertóriumos mb éj• ·, E napon lép életbe a téii rend. Reggeli 
harang.::zó 5·kor esti 7 órakor. Hétköznapokon temeté~ d.u. 8 órakor. 

Szt. Ferencrendi plebénla. 
~1. Reg~el 6 órakO!' Hz. Antal mise és ájtnto-:;s~g 
ö. E .:ö p1:1tek. Reggel 6 óra,.:or nagymh;e, O.'..triszunt.:;t"•gkit~tel, Jézus 

sz, Sli ve litania a ft~lajánló im .ival. Ug~ anetrln ido b eu a Jézus Sz i ve Tár· 
sulat misi:je a sz. Sdv, oltár,i1.:;.l. 

8. Ki~boidogas:s.:On\ Üi.nEJF', S1.oki:isos btenti.=7leleti rend. Déhuin a 
litánia vé:1e:z.téve! a Róz9afüzér-tr.rsn!J.t 50r::olást tart. ,, 

14. A 1:-'iidalmas Szüz tiszteletl:'re tartani szokc·tt bucgu!árá3 e napon 
indul Egcrb ~. Reggel 4 órakor ~z. rnise le.:iz templomu-.l;han, melyn~k vé· 
gezt~Vl'l a zaráadokok elindulnak. A b·.t<.:susok ht>tfö:1 t:':ltP fél 6 óra köriiJ 
érkeznek vissza, amikor a v:in házi kt>res'lt: él fogad~ u~: öket. A jóbiYek és 
társulatok mioél nagyobb számban J~öt~yeuek jelen a fogadtatason. 

15, Eg~~z nap Szent:iégimád4~. Óránl\int ~'t n1i~ék, D u. 3 órakor a 
Ró~"~ar1 ~~r· tár~ulat kiizils irnaódjJ. E:: te fél 6 órakor sz. beszéd, litánia 
körm•,net, utana .,Te D··um·· . .;zent~éghetét~l. 

tG, K:.;t·~ fel 6 k6rü: a;~ •ri bucsuaok fogadása. Gyülekezés a temp. 
lomban d u órára. 

1:'. As~zisli ~z. !<\·rene ~::. ~E-bhelye!nek ünnepén reggel 6 órakor 6ne· 
kes nagyrnise. L:tána :-.z. Atlt:tl ájtatosság. 



18-20-21 az 6szi k6ntorböjt napjai. E napokoR - péntek kiv6teléYel 
- a busétel élvezése meg van ugyan engedve. de csak egyszeri jóJlakással 

22, Szokásos isteotisz~eJeti rend. 
27. Sz t, Antal i)tatossig. 
29, Szt. Mibály ünnepe. Reggelt hara'lgozás 5 órakor - esti 7 érakor 

Vaair·tlnnepnapi litániák .t.u. 8 órakor, Szombatonkint azonban továbbra is. 
este 6 órakor tartatnak a litániák. Temetések d.u. 3 órakor. Ez a rendvál
toz6s sz. György napig tart .. 

A OyllngyösplsplSkl Szt. jános te111plomban. 
1 D. e. 9 órakor u. beszéd, majd nagymise Oltáriszentséggel. D. u, 

3 6rakor litánia, 
8, Kisasszony innepén, ugyszintén a többi vasárnapokon a azokott 

Cinnepi rend 
Minden szombaton d, u, a órakor litánia. 
A gyöngyösp6ki rk. elemi iskolában a pótbeiratások 6·án és 7·én d. 

u, 2·4 6ra között lesznek. igyekezzék minden szüll iskolaköteles gyerme
két beiratni, mert ennek halogatása, vagy etmulaszt,sa törvé•yes követ
kezményeket von maga után l 

, 
ISKOLAS 

gyermekeinket a 
katolikus Kulturház 

köayves boltjába ~ildjik 
vás6rolai, mert ott a leg
olc•óbb árakoa a legjobb 
aayagb61 ké•ziilt tauszere
ket kapja. 

Hungári-nyomda Oyongyös 
felelős Nilrinyi ferenc· 

Kiadó dt. Bernitb ferenc. 



GY0NGYÖSI 

KATOLIKOS 

TUDÓSITÓ 

TARTALOM: 

Rózsar.izér. 
Nehány aap a Manrézában. 
A katolikus közszellem. 
Hitéleti tájékoztató. 
Istentiszteleti rend. 
A Szent Bertalan Egyházközség anya.ilü~yei. 
Hírek. 

•••••ilf•• ......... 
T_".~. 



T éli tüzelőj ét, 
széasziikaégletét, 

l E L E F 0 N: 41. 

l E L E F 1 O .lN : 41. , 

P•. ..ki 2 uspo -a. • 
szerezze be ! l 

---------------------------~--------
Gyöngyösi 
Takarékpénztár 
Egyesiilet 

Alapitva : 1867 évben 

Érdekközösségben (af

filialt) a Magyar Ál

ta!á.nos Hite!benkkal 
éa s 
MagyarLeszámitoló és 
Pénzváltó bankkal. 

KOiesOnOket folyósit. Elfogad 
betétek et. 

. Minden banki flzlet eiOnyOs 

lebo.nyolitásira megbizisokat 
.átvesz. Telefon: 18. 

Papiráruk, rajz
szerek, minden

nemü iskolai cikkek, 
bazáráru. háztar
tási c i k k e k a 
legolcsóbb árban l ! 

Vizkelety Józiel 
Gyöngyös. 
Kossuth-ucea 8 sz • 
Kézimunka 

előnyomda! 
BABAJAVIT AS!!! 
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