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hittarPH. prépost plebftnos. plebános. 

Kt, dJa a gyöng~ösi felső· és alsóvárosi plebánia. 
Egy szám ara 10 fill. Egész évre 1 pengő 

Mentsd meg lekedet ! 
Ha ezt elmulasztod, mindent elvesztettll. Krisztus 

Urunk mondia: "Mit használ az embernek, ha az egész vilá
got megnyeri is, lelkén~k pedig kárát vallja fl. (Máté 16, 26.) 

Dohtoztál - hiába ! 
Szereltél - hiába! 
Sz en vedtél - hiába ! 
Jót tettél - hiába f 
Csak egy lelked van: ha azt elvesztetted - hiába éltél! 
Ha lelkedet mefmentetted, mindent meQJtyertll. -

Krisztu-; Urunk mondia: "Keressétek el6bb az lsten orszál!át 
és annak iJ!azsáS!át és ezek (a többi javak) mind hozzáadat• 
nak nektek fl. (Máté 6, 33.) 

Ha ma,ad nem b•caülöd lelkedet is annali boldof· 
sá,át, tanuld me~becaülni másokt6t. 

Tanuld me~ az Istentól : 
A Teremtő az ó képére és hasonlatossá.tára alkotta a 

te lelkedet, szol~álatára rendelte a testet, nekik adta a pa
radicsomot és az egész vilá~ot, hol!v legyen a testnek táplá
lására a léleknek pediJZ épülésére és flvönyörüséQére. S~t Is
tea a léleknek megadta a megszenteli~ keJZyelmet, amellyel 
fogadott fiává és a mennyorRzáJt örökösévé tette. 

A Megváltó meghalt a kereszten, hogv visszaszerezze a 
Jéleknek a mennyországot. Sót az OltáriszentséQben me-
osztja velünk földi nvomorusáQunkat, h<'llV maQához édesQes
sen és boldoaitson bennünket. 
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A Megszenleli'l Szentlélek megihlette a szentkönvvPk 
iróit, a prófétákat. az apostolokat, az e_l!yhá7.at, hogy híven 
tolmácsoliák nekiink az ö tanítását. Sót hPt szentségében és 
azon kivül is, ahol Neki tetszik, leszáll lelkünkbe, hogy ke
gyelmével segitsen megmaradni Isten u!jain. E1.en az uton 
egy örzöan~yalt is rendelt szol2áJatunkra, mert lsten gyerme
kei va~yunk. Földet, eget, angyalt, ünma~át, mindent mozgó· 
sitott Isten a te lelkednek érdekében. 

Tanuld me~ az emberektől hecsliini a lelkedet: 
~\it tett a te lelkedért az édesanyád ! Há n\ szor inr;\dkn

zott virras~tva héJicsöd. fölött! O kulcsolta i1s~zc elc1s7.ilr ke
zPdet és tanitott szeretni az Istent, hogy Ö hoidog~·i t~g)'e a ., 
te lelkedet. lmádsá~os könyvében ott van még ki)nnyeinek 
nyoma. amikor siratta a te botiásaidat. 

Nevelöid Vl·riikkel, vereitékükl<.el uo!roztak lelked ne
mesitésén. Lelkipásztorod feláldozta élete ifiuságát, boldogsá
gát, hogy egyedül a te lelked megnwnt~sf>n dolgozh:1ssék. 
1 lány pap adta oda örömmel életét, csakhogy ernhertársának 
lelke e~ykor holdog lehessen. 

Tanuld meg akár az ürdögtöl is, hogy mennyit ér a tc 
lelked : 

Micsoda erőfeszíté-seket tesz, csakhogy kárhozatha dönt
sön! Évának hi7.ele~. halndik, csakhogy elv<'szitse Is~en ke
gyelmét és a par:1dicsomot. Jóbnak eivesli Y<Jgyonát, család
ját. egészségét, c,akhogy eltántoritsa lstentóL Krisztus Urunk
nak igér orszá~ül. hatalmat, dicsősé1!et, c~akho~y leboru1va 
imádja öt. Ame!,a,yi istentelen, erkölcstelen ember van, az 
mind az ő apostob. Te tudod netgyon jól, milyen eröfesziíé
seket tesznek e' l'k a te megejtésedre, sajtóban, üsszejövcte
leken, reéényel<h 'n, s7inhálakhan, álnok ii>téteményeikliel. 
Tud<;c] rnennvi t L'· d ot nak az ernhere k P h t: a t iéi sir üsá r a idi',ben 
eröht-:n, p~nzben. Az ördög az ú c~a tlósaiva l "körüljár, 
mint ord i tó nrn.,zlán, keres\'én, nl-. it einveljen". (Péter I. 
5, 8 J 

Csak fe nem törödtél lelkeddel! 
H áiY ~;)Jld<) ·~tfod van napont n - és ~h h öl h éi ny szól a 

te lejkednek ? 

Hány el ha l{trozás érleWdik meg benned 
hány mel!v lelked ja vára ? 

es ehhöl 
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Hánv lépést teszel naponta miadenfe)é és ebből bánya~ 
szenteltél lelkednek ? 

Mennyit dol~ozol, mennvit szenvedsz, mennvit. lürsz -
és mit teszel mé~is a te lelkedért? 

Pedi~ az időd betelik és iön észrevétlenül a. vé_g. 
"Eljö az ember fia, mint a tolvaj". (Máté 24, 43 J "Járjat~k 
(jó uton) mi~ tiétek a vilá~tossá~. ho~v sötétsé~! ne lepjen meg 
benneteket". (János 12, 35.) . · 

Va~ty talán me' is ölted lelkedet halálos biine(ddel. 
Akkor ezerszer szerencsétlen vagy, Szakadék szél~~ 

jársz és minden pillanatban elnyelhet az örök halál. A m~r~ 
téked e~yszer csak betelik és akkor nincs mentség többé 
számodra. 

"Az Ur irJ!al"massáf!a, ho~ y meg nem emésztettünk• ~ 
(Jer. Sir. 3, 22) .. 

Az lsten egy ke~yelmi napot ad még nekünk. Ez lesz a. 

M IS SI O, 
amelyet a Szent Bertalan templomban a lazarista atyák, a 
szent ferencrendi templomban a kapucinus atyák fognak tar· 
taní dec 15-22 ig. '. 

Lehet, hogy ez az utolsó alkalmad lelked megmenté-. 
sére. 

Lehet, hogy ez az lsten ultimáturna hozzád : Légy jelen 
a mission és számolj el lelked tartozásairól. 

Vonulj el lelked magányába és hallgasd meQ ott Isten. 
téged hivó jóságos szavát. . 

Hozzál magaddal másokat is, főképen olyanokat, akik 
már évek óta nem végezték el szentgyónásukat. lsteD üdvö
zít té~ed, ha se~itesz másokat üdvözülni. 

Imádkozzál sokat, hogy a jélsá~os lsten áldása szálljon. 
le ezekben a napokban a mi városunkra. 

A viszontlátásra ! 

- ~-' .. , . 

Terjeszd a Katolikus Tudósitót! !· -. ~ 
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Jöjj el édes Üdvözítönk ... 
Gyermekkoromban testvéreimmel és az uccabeli Qyere

kekkel csoportosan minden reJlilel elmentem a rorátéra. A 
petroleumlámpa porcellán ernyőjével megfehéritett meJeg szo
biból kivá.ódtunk a sáros, hüvös, sötét reQslelbe. A kénes 
~yuf.t nadráQunkhoz dörzsölve próbálgattuk 1negQvujtani a 
f6kly6t, mely eJtvébként a vásáros kocsit kisérgette ~jjelenként 
füstös, imbolyltó fényével. Amilyen fáradtságJ!al ~yujtottuk 
me• a fáklyát. oly nehezen tudtuk - a templomhoz érve -
eloltani A földön gyors sodrással. csizmánkhoz veregetéssei 
kellett a fáklya láoJ!ját elnvomni. 

Ez a fáklya emlékezetben ott éJ! a vásártéri házunktól 
a templomig vezet6 uton, az eleven gyermekcsoport els6 fér
fias ténykedését, az önáiJósáQ els6 lépcsőjét vilá~itva mejl. Ez 
a fény a közel 50 év távlatában eQyesül a templomi fénnyel, 
az ela6 téli derült reQQel csiliallainak fényével s a templom
ban .felhanQzó adventi ént-kek által livnitott lelki fénnyel. A 
ködöa, borus 6sz földi feketeséjléh61 már az első dallam ki
emelt tropikus enyhesél! szárazságában harmatot vágyó virá
jok közé, az Ur születését kivánó váJ!yak tájaira s ott száll 
a sóhaj: Harmatozzatok éQi maQasok. 

U4v viszi ezt az éneket .. a gyermek azazdag lelkisége 
az 6 különvilállába, hol minden gondolat meJtkapja a maga 
anJ!yali alakját s minden megtalálja a 1yermek tündéri vilá
jábau a ma,Za helvét. V állvak, akaratok azületnek. Boldog vá
jyak. Az lsteot kéri magához a Qyermek. Ott van az lsten 
a tömjénfelhős oltáron, a díszes miseruhás pap felett s ott 
van mindenki lelkéban, de a gyermek több bizonyosságért 
esd : kapaszkodik Isten eJ!yszülött fi,ért. Jézus Krisztusért, a 
születéséért imádkozik. Ezt esdi makacs, de Istenben bízó 
akarattal. 

Adventben Jézus születésa méQ igéret. A Qyermek az 
iJ16retet sz6monlartia, anaak teJjesülését követeli és iQy az 
iQéretb61 az 6 akarat,val leaz valós6j. 

lllv éltük mi is a rorátékat keresztül ártatlan ~Zyermek
azivvel, éQhez kapcaolódettan, a Messiás születése előtti üd
•6•••••• rem6ayekkel, a csalód6sokt61 méj meJ! nem tépá· 
aott i•eretetteJ, amikor Y6fr• a v6rakoa6a iz.alm,nak tet6-
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pontján lélekfOrdető fényesséiben a csillaQok örömtáncai k6· 
zött az éjféli misén megszületett a kis Jézus. 

Ez a fény maradt meQ a gyermekkorból 1 pogánynak 
tartottam azt, aki el akarta előttem e fényt homályoaitani. 
Szánakozva kérdeztem ilyenkor: uQyaa mit adsz érte? Sötét· 
séQet? Nem kell, hagyjad csak meQ nekem ezt a fényt, ál 
fáradoztam érte. 

Lélektanilag a felaött boldogsága is érthetö, ki az ad· 
venijárással meflszerezte a karácsonyi boldoQsáQ alapjait. 

A gyermek boldogsága, ahogy visszaemlékezem ezekre, 
le nem írható. földi öröm ehhez nem hasonlitható. A l61ek 
teljes Qazdagsága ez, mi csak egy módon, az adventi vúako
zéssal és az advent. vallásos átérzésével ér het ö el. A jyer
mek mindég hálásan Qondol jó szüleire, ha késöbb e fipyt 
látja boldogulása a!apjául, Ma már kiméletlenségnek i1 l't· 
szik a gyermek reggeli álmának megzavarása, éD mégis iiazi 
szereletet látok benne. Élettel meQküzdeni tudó embereket 
nevelni a munkához és imádsághoz szoktatás nélkül, puadin 
kimélettel nem lehet. 

Öregkorunk e kincsét, a roráték emlékét szerezz6tek 
mf!ll Qyermekeiteknek Éreztessét~k velnk a téli re~~j•lekea 
a rorátéra járás nehézségét, mert ez a karácsonyi öröm tisz· 
titótüze. Ne bujtassitok el a kényelmetlenség elöl. mert az 
élettel vele járnak a kényelmetlenségek és az életet becsapni 
nem )ehet. Az oroszlán is harapdália kölykeit, harcba •z'U 
kölykeivel, hogy küzdeni megtanítsa és igy nevel6dik a si
vatagok büszke királya. 

Gyermekkori advent a romantikus élet melellséQével, a 
katolikus család lelkinevelésének maQasztossáQ,val él az em
lékezetben Az életet kitöltő áhítatos, embertbecsülö szeretet 
itt kapolt erőre. A bünökel legv6zö hátorsáa itt acé!ozódotl 
me~t. Ez ölte ki az emberből az élettel szembe nézni nem 
tudó llvávasá.ot. Az emlékezetbeni advent fekete volt bár az 
öszi borutól vagy a korán . beköszöntött tél eiiele befehérÍt· 
tette a földet, mégis ellv fényes pontban reQyoá vissza .a 
multból, a hajnali misék mennyei eröt suQárzó varázslat,baa. 

NiQrioyi f e"ea~~. 
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Levél F érfitest:véremnek, 
. Olvastad Tudősitönk legutóbbi számából azt, hogy mindkét 

plebiniai templomunkban missió lesz. Hidd el, nagyon fontos 
agvrO.l van szó. Az Anyaszentegyház szigoruan elöirja papjainak, 
~~gy hiveik részére idónk_ént &zent mis&iót tartsanak. Az Anya
szentegyház itélete szerint a missió nagyon alkalmas eszköz arra, 
hQgy hiveiben a hitéletet fejless:t.e. Ezért szUkséges é~ hasznos a 
missió. Még _pedig nem csak a nök és a gyermekek, hanem a te 
szá~od_ra ·is. · 

A .férfi a társadalrni élet szUietett vezetője és irányitója. De 
mi _le&~ abbÓ:I a társadalomból, melynek vezetője, irányitója nélkU· 
IOz.i ~ h-it viláeosságát, a kegyelem erej~t ? A missió ezt a világító 
hitet7 ezt az er~t jelenH> kegyelmet közvetiti lelked számára. 

. " f~rri a család feje. Az ö lelkében kell elsősorban a családi 
tQzJt~ly:szenté.lyének. eredeti tis,taságban felragyognia; a férfi öntu
datában kell elsOsorban a házasság szentségi felbonthatatlan jelle
pn~k élnie; a férfinek a család fentartójának arra kell törekednie, 
hogy minden kUzdés ellenére is lsten áldását lássa él gyermekben, 
a házasság gyUmölcsében. A férfinek is mindent el kell követnie, 
hogy házas életét a kölcsönös s.zeretet, bizalom és béke Isten 
gondolata szerinti boldog othonná varázsolja. 

A missió örOk igazságok fényében eléd tárja a hchasság is
ten~ ,elgondolását; rámutat a házastársak kölcsönös kölelessé~ére 

s, rávezet, hogy csak akkor lesz a család boldog otthonod. 'ha a 
házasság lsten adta eszményét követed. Szóval vissza adja a há· 
zasságba vetett bizalmadat. ~em nagy ajándék ez ? ! 

~ .~Mint ~gyénnek is na~y értéket nyujt számodra a missió. 
A missiós atyák az örök igazságokat logikus összefüggés

ben. prédikáljak. és lelkedben észrevétlentil erösitik meg a Iuda· 
tot, hogy az ember legésszerübb, söt legelemibb kötelessége, hogy 
a. kinyilatkoztató lsten s az örök igazságokat csalhatatlanul télnitó 
Anyaszentegyhát .tekintélye elölt alázatos hittel leboruljon. S ami
kor ~pntartás nélkUI leboru lsz, lelkeden a hit boldogsága és meny
nyei ötOme -ömlik széjjel . 

. . ~ . Majd máskor erös a .hited, de gyönge az akaratod, Sz. Pál 
szerint- más U~~venyt látsz elmédben és mábt tagjaidban. Milycn 
lelkületet ad majd lelkednek a misszió alatt a buzgó keresztények 
tömege, buzgósága ! Hogyan száll el lelkedböJ a kishitilség és az 
emberfélelem ! A szentségek vétele folytán aranyszáju sz. jános 
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szerint "tUzokádó oroszlánnak• érzed majd mrgad a kísértések. 
kel szem ben. 

S ugyan hol készülhetnél ti jobban őszinte szent gyónásodra, 
ami állal lelked halálos sebétöl, életed ie.:~nagyobb szerencsétlen. 
ségétöl, a bUntöl m~gszab -tdulsz. 

Kedves férfitestvérem ! 
Most már azt kérem, majdnem ugy irlatn : követelem légy 

aposto'a a missiós gondolatnak. 
Hogyan 't Sokat ócsárolj~k majd a missiól a köve1kezö na

pokban, a hi v atr.: han társaságokban, magán be:-zélge!ésekben, de te 
ne légy gyáva, han;.:m védd meg. Ez is apostolkodás. Azután fi 
gyelmeztctéssel, rábeszéléssel, meghívássed hozd el barátaidat, 
társaidat is a szent beszédekre. Ne beszélj nekik mindjárt a gyó
ná ~ról, elégedjél met{ egyenlőre azzal, ho~y a mi~sziós atya szent
hestédeit meg IH 'Iga rj~k. Ha v -.tn nak fel il Őt t gyermekeid és al· 
kalmazo:tatd, gondoskodjál r6 1a, hogy ök is otr legyenek. 

Ebben áll at apostolkodás ! Tekin:s a Kálváriára, az Ur jé
zusra, nézd meg a kereszten függö J\t\egvfllrót. Minden sebe, vér
al.lfutasa, a lüviskorordtja, a kegyetlen vasRzeg emberfcletti lelki 
~zenvede~r, haldoklrísé!, hrtlala, valamint ~le•c:nek nlinden s~ava, 

~selekedete a betlehemi jászoltól a Kálv~lfiáig Pozért történt, amit 
a missió akar számUl.lía adni. 

Ezt:rt h=-ts;~náld fül a kegyelem alkalm~s idc:·jét és 
kodjal, hogy ::;okan, mindnyajan részesülliink a misszió 
naében ! 

A sokgyermekes család 
kiváló embereket nevel. 

apostol
kegyel· 

B. B. 

So'< 8Ztilü azt hiszi, hogy miuél kt'vc.~cbh gyumd<t~ van, 
ann il ti) kétetesebben. i1 n n iti jobbJ n ne ve· hel i, i{:: p~z!ct heli i) ket. 
Ez nagy t~vedés. Mé~ dZ első gycrme!.;c:uc is ell)iiyi~schh, hd ~ok 
testvér kOlt, 111ég ha SL.iiklbebh viszon}·ok ki\1.; i:-;, nö11t~k fel. A 
nrtgyt~zámu tcstvt:r ugyanis clönyi\s jl!l!cmkép1.ö ha1él~f gyal<orol 

cg y másr a, ezért a sok gy cr me ke !j család' lk ige n !'okszor lu va :t~ egyé
neket n·~v~llck. Ennek bizunyJtásMd s;olg:'t!jan~•k a7 emberiség 
hiressegei: U~H:h ~CbCtityén Janus. egyii<C él lt>gllagyohh kompo 
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nistiknak, a legkisebb nyolc testvér közUI, báró Ketteter Emánuel 
pOspök kilenc gyermek közUI a hatodik; O' Connel Dániel, az ír 
katoliku ;ek hires vezére ti z gyermekes családból származott. 
frauenhofer józsef, a fénytani mUszerek kiváló feltalálója, tizedik 
gyermeke volt, ugyancsak Handel Frigyes György is, a hires ze
neszerző. Lessing, a nagy költö tizenharmadik gyermek, BlUeher 
tábornagy hét fiu közUI a legfiatalabb; a Nagy Napoleonnak tizen
három testvére volt. Sienai Katalin huszonöt gyermek közUI a 
huszonharmadiknak szOietett. Loyolai Szent Ignác, a jezsuita-rend 
mega!apitója, egyuttal az emberiség történetének egyik Jegmar
kánsabb alakja, tizenhárom testvér közUI a legfiatalabb. Ausztria 
mult századi apostola, Szent Hofbauer Kelemen és Haydn, a ki· 
váló muzsikus tizenkettediknek látták meg a napvilágot, Ferdi
nánd OregfJrovius, a hires német történész nyole testvér köztil a 
legfiatalabb volt; Bonaventura, a hires és Onnepelt dominikánus 
atya, egyhizszónok a tizen h a rmadik. Werner Siemens, ki négy 
fiv~rével állt na~y ipari vállalatok élén, tizennégy testvér közül az 
elsc5szülött. X1véri Szent Ferenc hét gyermek köztil a legfiatalabb, 
Marquette, a Mississipi-folya m felkutatója hat testvér közlll szin
tén a legfiatalabb; Kis Szent Teréz kilenc gyermek közlll az utólsó 
volt. Óriási veszteség ért volna minket, ha szülei a rózsaesős 
szentet nem nevelték volné' fel. joseph Görres, akit Napoleon a 
világ ötödik nogyhatalmának mondott, nyolcadik gyermek volt; 
Lavater, a hires szónok tizenkettediknek szUletett. X. Piu~z kilenc 
testvére közUI emelkedett pápai trónra. Fénelon, a klasszikus 
francia pOspök kilenc testvér közlll utólsónak s1Uietet. A testvé· 
rek közUI hat pap, három apáca lett. A fiuk kUzUI egy w~stmi· 
nisteri érsek és bíboros, a másik pedig az ausztráliai Sidney 
városának lett püspöke. Stotz Aiban, a sokat olvasott népies iró 
tiz.enhatodik, Franklia Benjamin, a hires feltaláló tizenkettedik 
gyermek, mindkettönek apja szappanfőző volt, 

Öfels~ge Zita királynénk huszonhárom testvér köztil tizenhe
tediknek szUietett. Meg is állta helyét a legnehezebb mártirsors
ban. Mint királyné is, mint feleség is, de mint anya is ! Rövid, 
vtrOfényes, majd sötétfelhős házassága alatt nyolc gyermeknek 
adott életet. Az elsO 1912. nov. 20· án, a nyolcadik 1922. május 
hó 31 én szOietett. 

Fönséges jutalomban részesilltek ezek a szlllök, kik a gyer
meket Isten aj.indékának tekinktték; gyakran az utólsó lett életük 
koronája, az államnak, az egyháznak, sőt sokszor az egész em
beris~gnek áldása. 

CA ,.Schönere Zukunft .. jelen évfolyamából.) 
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Otven pengő 

havi fizetést kap az a szociális nővér, aki a jövö év elsö napján 
a Szent Bertalan Egyházközsé~ szolgálatába fog lépni. EgyhnkOz
ségUnk érezve ezen állás megszavezésének parancsoló á~Oks~ges
ségét, egyik népes közgyUiésen egyhangu elhatározással kknon
dotta az egyházközségi növér állás betöltését, dacára annak, hogy 
ez idö szerínt még adóssággal klJzködik éa olyan kötelezeHségei 
vannak, melyeknek teljesitését csak a legnagyobb takarékoskodás
sal és ügyes beosztt-ssal tudja megoldani. Azonban ezt az anyagi 
áldozatot mégis meg kellett hoznia, mert a~ egyházközségi n~vér 

olyan szerepkört fog majd hetölteni egyházközségDok életében, 
hogy munkássága erkölcsi tekintetben annak sokszorossit fogja 
gyUmOJcsözni és eredményezni. 

Egy öntudatos, intelligens. gyöngyösi katolikus férfi, anélkttl, 
hogy ezt valaki kérte volna tőle, önként megajánlotta és magára 
vállalta. hogy az egyházközségi nővér elsö havi fizet~sét, 50 pen
göt, sajátjából fogja viselni. Ez a cselekedet önmagáért beszél. 
Ehhez nem kell komentárt fUzni. Nem is akarunk itt mást, csak a 
puszta tényt leszögezni. - Biztatas ez mindnyájunk számára. 
Nem kell félnUnk, nem kell csüggednünk egy pillanatra sem, 
amig ily nemesen gondolkodó áldozatos katolikus lelkek vannak 
kOz~tiUnk. Egyet mégis elárulunk róla, azt, hogy a nemes szivO 
adakozó szegény tisztviselö ember, kinek nagyon is számba kell 
vennie, hová forditsa meekeresett garasait. Meg vagyunk győződ
ve arról. hogy jó befektetést eszközö :t, mert a jó lsten bizon y ára 
kamatostól fogja neki vissza fizetni, ki lelkének sugallatát követve 
ilyen okos és idöszera áldozatot hozott a katoliku& ügynek. Igaz 
a mondás: A jó cselekedet On magában hordozza jutalmát. 

Templomi illemszabályok, 
.,Szenf • hely, ahol •//•sz !" 

A közelgö missió ideje alatt templomainkban hatalmas tO· 
meg fog megjelenni. Ahol pedig na~y sokaság jelenik meg, ott 
kü1nnos fhtyelmet kell egymás iránt tanusitanur.k, hogy ne legyünk 
egym~s terhére. Tewplom a legszentebb hely, hisz a Kfrályolr 
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Királyának a hajléka. Épen ezért a templomokban illik a legkUiönö
sebben UgyeinUnk a rendre, 3Z egyrnisiránti fhzyelemre. Alábbiak
ban leközOIOnk bizonyos illemszabályokat, melyeknek betarté~a 

igen ajAniatos volna nemcsak a missió alatt, hanem rninden egyéb 
alkalomkor, amikor a templomban megjelentlnk. 

t. Templomba jövet 61 onnét menet az ajtót ne csb pkodd, 
sem nyitva ne feledd, hanem nyisd ki és csukd be csendesen. 

2. Ne állj meg a templomajtó közelében, me rt ezzel1orlt dá st 
idézel elO. (Sajnos, ez nálunk naayon rOSfl szokás l) 

3. A férfiak UIOhelye a főbejárattól nézve a jobb, a 110ké 
pedig a baloldal. 

4. Illetlenség és neveletlenség, ha a fiatalabbak .elfoglalják 
az DIOhelyet és az idősebbeket, fOkép az Orrgebbekel állani hagy
ják. A fiatalabbak fOiszólitás és vonakodás nélkül engedjék át az 
ülöhelyeket a· náluk idősebbeknek vagy betegeknek. 

5. Ne foglald el a pad sarkát, nehogy az utánad érkezöknek 
rajtad keresztOl kelljen a helyére beszoronkodnia. 

6, A templombttn járj mindi& csendesen, lábujjhe~yen. Su
lyes neveletlenség és tapintatlanság szenlmise vagy szembeszéd 
kOzben ki· bejárni, a cipOvel a templomban végigkopogo i. 

7. Ugyancsak na a y illetlenség, ha valaki szenlbeszéd köz
ben sulyos oknélkUI fOIIOnOen elhagyja a templomot, mert ezzel 
zavarja az Ur szolgáját és a híveket, 

8. Soha•e viselkedj a te:nplomban felfünöen és ugy, hogy 
mások figyeimét magadra tereld. 

9. KlzOs ima esetét kivéve a templomban ne imádkolzál 
hangosan vagy félhangosa11, mégcsak suttogva sem, mert a szom
szédodat zavarja és boaszanthatja. 

tO. SzeDtbeszéd közben fojtsd el a köhögést és tOsszenlést. 
t 1. Nagy illetlenség, tiszteletlenség és a kOzegésnég elleni 

ban a templomban való köpkOdétr. Ha ez eJkerU(hetetlen volna, 
használd zsebkendödet ! 

12. Tem p! om~~ ne_f"~,z~ ~..i~ a, .t~~d~!~~pr "~'!lb~.Q. fJJ4 JF.J~efl'"' 
zsebkendOdet, se a~Qif~t~ fie'·1fOt-&Pd 1~~ i m~ttf'VIgyf f~~t-
kt=~~tt_.ppr. a .. ~~.K•ct és .JII~sok egészségél rontja. 

13. Katolikus nO az Isten házát nem szentségteleniti meg 
szoq~éJm~tleaOI niMidl' r kivégett vagy éllétsró ruhAva l..· · · 

n(l l.t·,r\liri~, ·!péazt,:.l· ·gyertyát stb,' I ne Hgy soha' at o?tárra,: · 
h~~fln ~~,'<ai spkreaty6ben ·a ·papnakr· va a y· · a '•elf'te~rfs"~H; -l 
(e~WtMft'Rik.)Pir1 .·~l~d dd·if1: •·.··~, .-. ,,:, 'r1 ::··i. ···~~;; t1 ,-, {!!'/~'-' 
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15. Keresztelés, bérmálás vagy eskOvO alkalmával ne beszél
gess és ne tolo:1gj. Sulyos és megbo:rá1koztató neveletlenség, ha 
valaki kiváncsiságból a templompadokra áll vagy erOszakkal utat 
tör magának elöre. Az uj házasokat ne Udvözöld a templomban. 
Van e• re még másutt is hely és alkalom l A templomban inkább 
imadko~zál ért Uk. 

16. Oyónás alkalmával szintén kerOld a tolongást és mialatt 
máf gyónik ne menj nagyon közel a gyóntatószékhez. 

17 Áldozzál az erre S'Zánt szokott, rendes vagy kijelölt idO· 
ben f E1.en idön kivtil sulyos ok nélkol kiméletlenség a papot 
igénybevent'li, m.>rt annak más elfoglaltsága is van. 

J 8. A 'dozáskor az áldoztató korlát nál ne hagyj üres helyet, 
hanem térd~lj a többiek mellé és Krisztus vétele után azonnal 
engedd át helyedet az utánnad következöknek. 

Ozenefek: 
Eföf r.ctóinket fclkérjük, ha lapunkat nem kapják rendesen, 

panaszukat a kiadóhivatalban. a s,ent Bertalan p'ebá.nián jelent· 
sék. G. P. Helyben Kössönjük, a következő szám anyagához 
tettük. B T. A missiós atyák nem kérnek semmit sem, csak a't 
fogadják el. amit a hivek önként felajánlanak részükre. H. Zs 
Helyben. Kifogásait mi is aláírjuk Ar. emlitett darabból a'okat 
a résr.cket tényleg ki kellett volna hagyni C, L, Helyben. lrja, 
novemberi számunkban pókot talált és kérdezi: sr.erencs•t vagy 
balsorsot jelent e er.? Megnyugtatjuk: sem szerencsét, sem balaor· 
sot nem jelent A p )k csak ar.ért nézbette át lapunkat, hogy 
megállapítsa: mclyik cég nem hirdet nálunk? A1. ilyen kereskcd6 
üzleteit azután nyugodtan fölkereshetí, mert abban a bb1o1 tu· 
datban fonhatja hálóját keresztbe az ajtón, hogy ott zavartala· 
nul élhet! 

Elöfir.etöinknck és olvasóinknak kegydemteljes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk. 

A T udósitó sr.erkeutősége és kiaJóhivatala a S1.ent Berta
JaA plceáníán van. 

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

Aranylakodalom. Megható Unnepsé~nek volt tanuja a fe. 
rences plebánia templom nov. 24-én. A 9 órdi nagymise kereté
ben kérték az Egyház áldá~at félsz~zados c :;alád i életükre Eperjesi 
József és Kulcsár Méria köztiszteleiben álló házastérsaak. A sz. 
misét Tö1ök K~lmán praelátus-kanonok celcbrálla a ferences the
ológusok segédletéveL Sz. mise után megindiló szavakkal szólt a 
a:jubiláns házaspárhoz s arra intette l'lket, ho~y a mai napon a 
hála és szeretet hervadhatatlan virágait helyezzék az Isten ullárára, 
aki veiUk volt 50 éves hitvesi életük minden örömében és bána
tában. "Te Deum"-al ért véget a kedves ünnepség. 
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Hir ek, 
Ezernégyszáz példányban vitte szél a posta a Tudós i tó 

decemberi számát. Ezernégyszáz családban olvassák majd Iapun
l(at és ugyanennyi helyen tesznek bizonyságot a J.atolikus össze
fogás kivánatos, mielöbbi megteremtése mellttt. Ohajtjuk erőnk 
reprezentáló sulyát. Nem a hátul kullogók, a tulzott szerénység
bOI visszabuzódók közt akarunk járni, hanem elöl, azok köz t, 
kiknek szavuk van Krisztus földi országának megteremtésében is. 
Az igazság, méllányosság és a kegyelem országának eljövetelét 
munkáljuk. Ezért kopogtat a Tudósiló minden család ajtaján. Be. 
ltocsájtást kérünk: szeressenek és tartsanak meg, hogy együttes 
erOvel küzdjünk a célért. Az igazságnak hóditania és győznie kell, 
mint ahogyan hódit családjainkban a Tudósító. 

Tudósitónk eimlapja diszesebb kOlsOt kapott. Régi vá-
2YUnk volt ez. Azok tették lehetövé, kik a gyöngyösi katolikus 
Ogyekben tettrekész elevenséggel fáradoznak s elismerést a ben
sőt vizsgáló lstentOl várnak. Uj eimlapunk a következöket jelké
pezi. A két plebániai templom kiemelkedik az élet sötétjéből. 

Fény, melegség, az éáet jobbrafordulása csak a templomainkban 
hirdetett eszmék térhóditásától remélhető. A két plebánia barmo· 
nikus egységben dolgozik a krisztusi élet megteremtésén és eb· 
ben segitőtársuk a Tudósító. Ezt jelenti a templomokat össze-
kOtO hullámvonaL Ehhez az összhangzó munkához járuljon hozzá 
a mi törekvésUnk is, mert nagy dolgot csak sok sziv és s0k 
kéz mnvelhet. 

A főegyházl Énekkar meleg bensOséggel ünnepelte meg 
v~dOszentjének, Szent Ceciliának ünnepét. fteggel korán szentmi
sét mondatott az élő és az elhunyt tago'<ért. Mindkét misén szé
pen összetanult énekeket adtak tlö a m!iködö tagok Pátzay Já
nos karnagy vezényletével. Utána a Tüz-utcai énekkari helyiség
ben Kis Szilágyi Józsefet ünnepelték, aki 25 éve buzgó mUködO 
tagja az Énekkarnak, melyek nevében a prépo~t -plébános diszes 
emléklapot nyujtott át a jubilánsnak. Utána közös szeretetreggeli 
volt a pártolótagok és több városi főtiszt v i seJ O részvételével. -
Örömmel látjuk mi n den szereplé~tnél, hogy a l-i' ö egyházi Ének
kar Pátzay jános karnagy és Balog Sándor elnOk vezetése alatt 
ujabb virágkorát éli. 
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Krlsztus Király estet rendeztek a Kulturházban október 
hó utólsó vasárnapján. Az alsóvárosi Egyházi Énekkar alkalmi 
énekeket adott elO. Bodor Luci "A koronázás" c. verset szavalta 
hatásos érzéssel. majd Surányi Irén zongorázott kedvesen. Bájos 
volt az alsóvárosi áll elemi iskola szavaló k~rusa is. P. Kiss 
Szaléz O. F. M. filozófiai tanár magasszinvonalu beszédet tartott. 
Az ünnepi est a pipai himnusz éneklésével ért véget. 

Halottak estéjén nagys1ámban vonultak az ájta!oskodó hi
vek a temetőkbe, hogy háJas kegyeletük adóját ierójják elluanyt 
s~eretteik iránt. A felsővárosi temetöben Magnin Adorjén prépost, 
az alsóvárosi temetöben Hermann Hermenegild tartományföno~. a 
püspöki temet ö ben P. Kováls Raymuad házfőnök· plébános tartot
ták a beszédet. Fölemelő és megható volt a hivek közOs imaórija 
az esti harangszó mellett. A szeretö szivek sok-sok imája szállt n 
Ég felé a szenvedö telkek szabadulásáért. 

A OyGngyGapUspGki Szivgárda égi pártfogójának, Sz. Imre 
Iiliomos hercegnek tiszteletére nov. 10 én d. u. 4 órakor jól sike~ 
rUit Onoep~lyt rendezett válto!atos mosorral. Kedves s!avalatok, 
lelkes énekszámok hangzottak el és "A pápa gárdája .. c slioda
rab is bemutatásra kerUit. Az Ounepség fénypontját képezte az az 
ünnepi beszéd, melyet P. Návay Rogér hitoktató tart~:t. Hasonló 
meleg OnnepséJ!eel hódolt az iskola árpádházi Sz. Erzsébet emlé
kének is nov. 24·én 

Aranylakodalom. Nov. 19 én megha:ott lélekkel láUuk Ke
kécs l~náe és neje Makkos Mária házastársakat a~ Ur oltára elOtt, 
akik 50 éve indultak el nagy reménye~dcel és szent bizalommal a 
házasélet litokzaros u1jára. S most félszázad után gyermekeik éa 
unokáiktól körüh éve mondották el .. Te benned biziunk Uram és 
soha meg nem szégyenültünk l". P. Aladár bátori:otla ~ket a ·to. 
vábbi küzdelmekre. hogy egykor részesei lt:hessenek a mennyei 
aranykoronának ! U~y legyen! 

A Kath. LeénykGr nov. 3· án ünnepélyes havi összejövetelt 
tartott, melynek ker~tében P. Herrnann Hermenrgild tartományfő· 
nOk kenetteljes szavakban emlékezeit meK a magasztos nöi híva;. 
tásról. Az összejövetelt a LeánykOr tagjiti iigyes szerepléAsel tet
ték változatossá. 

Sz. Ferenc lll. rendje jól sikerüit sz. ErLséoet ünnepélyt 
tartott nov. 17-én. Demj3novics Margit tanitónO rendezésében ell:
adott st. Erzsébet sLindarab, minlha egv biztató rem~nysugár 
lett volna a beborult magyar égen. A bájos Sz. Erza~bet vi1aszt 
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reményt, bitorságot igyekezett önteni ezer nyomorral kUzködO 
megcsonkilottscigurtkban, hogy ugyanaz a Mindenható, ki a~ O 
közbenjáráséra a kenyereket rózsákká változtatta, most viszont a 
rózsákat fogia kenyerekké válfoztatni éhezO magyarjainak táplálá
sára. A szindarab után kisorsolt kézimunkák a lll. Rend és Fe
rences Leányifjuság szor~almcinak gyümölcsei. A tisztajövedelmet 
temp~omi és könyvtári célokra fordítják. 

Gyön~yöshalász közséfben október 28-tól november 
3· ig Páter Thcodot hatvani szt ferencrendi hádönök és P. 
Anaklit fereaerendi atya szt missiot tartottak At elsö missió volt 
ez Gyöogvösbaláston. amely minden este a hivek tömegeit gyüj
tötte a templom falai köté, hogy ott letéve a mindennapi nehéz 
gondokat, megfürödjön Jelkük az Isten szcrc etének a közelségé· 
ben. A missíós páterek lankadbatatlan buzgalommal délutánon· 
k'nt külön oktatásokat tartottak a gyermtkeknck. leven•ékndt, 
leányoknak, asszonyoknak és a férfiaknak. Ezenkivül m.indcn 
este a teljcsen megtelt templom isteni áhitatot szomjazó lelkeit, 
virágos l?ivO lelkük melegével fölemelték az isteniszeretet fénykö· 
rébe és Edetaayánk, roa Bold, Szüt zsámolya elé, könnyrózsákat 
hullatya, mefvek örökké emlékezetessé és visszavárttá teszik az 
elsö missiót Gyöngyöshalászr.n. Minden nap szép számmal járul· 
tak a saeotáldotáshoz, ugv a gyermekek mint a felnöttek. Dc 
clj6tt a missiós hétnek az utolsó napja is, a bucsuz~s órája. A 
szentmise után a hivek a templom elött gyüleke%n 1~k, mindenki 
ott akar lenni a két míssi~s atya mctlett A szemek könnyesck, 
amikor Mikfi,s Gáspár ig tanitó megható szavakkal bucsuztatja 
az atyákat. Fölhangtik a Pax vobis •.. Béke veletek dc vissza
várunk. Ók elmentek s itthagyták zálogul a hit, remény és sze
retet kigyuJt örök mécseit. 

Onnepélyes latifelvétel volt az alsóvárosi áll· elemi isk. 
Szivgárdájában nov. 3 án. Mándenkit könnyekig meghatott, ami· 
kor 100 uj gárdista a délutáni litánia alatt ünnepélyesen igérte 
meg, hogy a legszentebb Szivnek lesz hüségcs katonája· Este az 
isko1a nagytermében bens~siges, kedves ünnepély keretében hó· 
doltak a gyermekek a Szent Szivnek miközben P. Thun Albin 
hitoktató me~rázó erövel szófott a gyerme\ lelkek felelt~• alakító í· 
hot a szülökhöt, akik szép számban jelentek meg, 

Ezüstlakodalom. Nov 12-én reggel a 6 órai u. míse ke· 
ret~ben mondottak hálát 25 éves együttlétük idején nyert sok 
kegyefem~rt Fehér Károly postaaltiszt és neje Patcsó Julianna 
hlaasUrsak At egyh4zi áldásban P Karácsonyi Aladár theol. 
tanár rtszesitette öket meleg, közvetlen szav•k:.kiséretében. Az 
Ur béktje kisérje öket élctük további utjain. 

Jelent6aéeteljes gy ülésre jöt( össze októbe( 27· én': Kri~l
tus Király Unnepén a központi áll. el. iskola szivgárdája, Jézus 
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Szive kiskatonái hódolatukat fejezlék ki minden idők királya : 
Krisztus·király előtt. A gárdainduló elhangzása után, kedves köl
temények hangzottak el, mindegyik egy-egy hódolat, igéret, foga
dalom volt Krisztus- Király részére. Majd j tg er józsef gárdavezetO 
lelkes szavakkal igyekezett a kis gárdisták s a jelenlev~k lelkébe 
irni; boldogulásunk egyedüli biztosítéka a krisztusi eszméknek 
életOnkbe való bevitele. Az énekszámok is a kis gárdisták ügyes·· 
ségéről tanuskodtak. A nagy hatást elérő szavalókórus lüktető 
erővel hirdette: miként hirdette Krisztus· királya elölt, Vég Ul Se
bestyén Lajos igazgaló felolvasta az éademkOnnyvet, majd kije
lOile a gárda ui zászlótartóját Fekete Sándor IV. tanuló szemé
lyében, uj kapitányul pedig Zyka Sándor IV. o. tanulót. Sebes
tyén Lajos igaz2ató szavaiban mé yen szánf6 gondolatok Oliöttek 
testet, melyet kicsinyek és nagyok egyaránt figyelemmel követlek. 

MikuiAs előestjén kellemes meglepetésben szoktuk rés.ze· 
siteRi szeretteinket annak emlékére, hogy szent Miklós pOspök 
éjnek idején meglepte ajándékával azt a szegénysorsu csafádot, 
melynek három leánytagja ezá:tal annyi hozomanyhoz jutott, hogy 
férjhez mehettek. Ránk nézve megszégyenitO, hogy ezt a jámbor 
szokásunkat engedjOk kikezdeni, amikor az üzletekben a jóságos 
püspök helyett krampuszt kinálnak megvételre. Ez ellen az ízlés
telenség ellen országos mozgalom indult. Ezt a mozgalmat segit
sUk elő mj is az által, hogy krampuszl nean vásárolunk, sőt 
mindenOtt ellene szólunk és Mikulást kOveleiOnk·. 

Éraekf6p6sztorunk Ricz Pál egri káplánt a szabolcsme
gyei Oros község lelkészhelyettessévé nevette ki. A gyöneyOsi 
szOietésU aMilis pap uj beosztásu munkájára kivánjuk a Szent 
Sziv áldását. 

A Kat. Legényegylet nov. 24-én tartotta uokásos Katalin 
bálját. A bál elOtt Bakonyi-Szirmay 3 felvonAsos operettjét, 
Mág~aás Miskát adta elő az Egylet kitllm~ szini~árdája. Az elő
adásról csak jót irhatunk; pompásan sikerlllt. Mindene~yes S7e
n·pl0 tehetségének javát n) ujtotta. A szOnni nem akaró tapsvihar 
a megérdemelt, őszinte t' l ismerést · tofmá_Cfolt!. A töiöh'sél· kér~. 
a earah nrfgt1Métlését. Ez mindel1t megmagyarát. · ._._, .~_--.· ':~ ..... ;·.!·-< 

. l l ·- . ., - . . . t •• '.t) l ) " o·.' - ~ ·~ r r, . ' . . . • . ' . . ~ . . 

Á FelsGvárosi ltjuságl Egye5Uiet nov. tO-én védsze·iu}~~JI. 
Sz«m& Imre. bec~ :me1emlé~e~se · alkalmábbf vroc~or.twl.l·.~elybe
kOt.~tt Oss~eiöve.telt. tartott~- Csépány Oyö•gy elnök a. jelenltvJk : 
Udvödése utAn 1 Lipr~zky Jáno~ érdemeir~l. emlékezett mtg, :kine~ 
mO~(\,dé~e~..feleVhefetJ~n .az egyesüJet élet~ben •. : Ma-itt· a, ~mo&tlnJ~. 
ve~~~~ k1váló :m~qkbss~g~l méltat.!a.. Tó!h Antal ~.~4p1Aft h~l:áf.Q~/~ 
szávakkal beszélt az Osszefa rt~.-! . .WniQ&Já&árQJ,li · QU}~ !Z~ ~~O ft d 
aikeres munka alapjáróL Liprczky J'nos a mostani elnölr, Csé-
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pány -György áldozatos mnnkásságáról szólf, ki sajátjAból 
tetemes Osszeget k~ltOtt az egyesUietre. Vacsora után kedélyes 
hangulatban tOltOtték el az együtlét idejét, 

A Fels6virosi éli. elemi Iskola nov. 24· én kulturdélutin 
keretében azivgárda· ünnepélyt tartott. A megnyitó beszédet Kövér 
Izabella tanitónö, az ünnepi bészédet Szarvas József káplán 
mondotta. Az Onnepségen ügyes szavalatokat, bájes énekeket 
és egy kedves szindarabot hallottunk. A szereplök megérdemelt 
tapsot kaptak. 

A Tuclósitó jóbarátalnak nevezhetjOk azokat, kik nagyobb 
Olizenei játultak a Tudósitó fenntartásához a szokásos elöfize
té$i dijnál. Hálas szivvel közöljük nevüket. Tó1h Antal 10 P 
Özv. Heigel Albertn~. Király Alajos, Szloboda Jenö, Oajdóczky 
DezsO 2-2 P Oz v Lakos Ferenczné, Czirmann István 1•50-1· 50 
pen gO. 

A gylJngyösi kat LeAnykör december l-én 4 órai kezdet
tel tartja Mikulás délutánját a Katoliku& l< uli ut házban. Minden 
vendégnek kis ajAndékcsomapot ad a jó Mikulás bácsi. Szerelet
tel várják az érdeklödö"ket. 

A ROzsafüzer Tarsulat zászJOjara adakozOk n~vsorat a jövO 
számban közöljOk. 

Kart·tasz uzsonna volt a N: aria- tanodaban nov. 10-én. 
Magn in Adorján prépost- plebános me2gyözöen szóllott a család
védelem alappWéreiröl. Az erHUct-~s életről és a házas!\ág föt
bon1ha1atlanságár61. Hivatkozott a Biboros HercegprimAs törvény
javasialél a is, melynek mielöbbi me2valósilását nagyon várja a 
ka•. társadalom. A továbbiakban Pátzay János karnagy müvészi 
zongorajátékával Eok kellemes percd szenett a résztvevő vendé
geknek. A legkOlelebbi szereletuzsonna december 8-án lesz. 

Szentséglmádis lesz dtcember S·án egész napon át a 
Mária Tanoda kápolnájában. lmádkozzunk a nagy missió 
sikeréért ! 

" A Szentkor(lna v'rominyosának, Il. Ottó örökös király 
Ofelsig~nek szüld~se napj.\n - nov. 20-án - ünnepélyes isten
liszteid volt a ferencesek templomában "Te Deum"· mal egvbe
kötve. 

Á-rpédhizl sz. Erzsébet szenttéavatá~ának 700 éves évfor·· 
du'óiit héromnapos ajtatossággal Olték meg a ferencesek temp
lomában. P. C'Jiszár Theodoz hatvani házfőnök és P. Kiss S7a
lér filozófiai tanár tartottak értékes beszédeket nagy &7ent0nkr01. 
A buz~ó hivek á'tal !'Z·\pen látogatott ájtatossságokat sz. Erzsé
bet estéjén • Te D~u·n .. ·al feje!ték be. 
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Nem mlndennapos eskDv6 volt nov. 16 án a Szent Ber
talan temp1om9an. A felvégi j,)nas családban két testvér egy na
pon tartotta e-'kOvöiét. jónas Margitka Vas Gispárral js Odler 
Rózsika jónás józseffel. A szUiök és az uj házasok öröméhez mi 
is együltérző jókivánságainkkal járulunk. 

November hóna pb tn igen sok helyen volt templom napja. 
1.én Ecséden és Vámosgyörkön, 5-én Na~yrédén, 11-én Rózsa
szentmárto:lbJn, 19-én Gyöngyösön és Nagyfügeden, 25-én Oro
sziban. 

Métrafüreden is lesz szent missió dec. 13·161 17-ig. A 
missiót végzö lazarista atya a jelze\t időben e~ész napon át ott 
fog tartózkodni, hogy a hivek rendelkezésére álljon. 

Karácson~fa Dnnepélyt a gypüspllki elemi iskola dec. 22-
én Karácsony másnapján pedif? p1sztorjátékot adnak elO a nö-
vendékek, a kik Ugy es szereplésl.lkkel mindig kedves emléket haay· 
nak a közönség lelkében. 

A kGzpontl éli. el. Iskola Szlvgárda csopata f, hó 17-én 
gyülést rendezett Szent Erzsébet tiszteletére, szfilöi értekezlettel 
egybekapcsolva. A gárdagyülés szónotca : Főtiszt. Bobovniczlly 
Gyula volt, kinek értékes szavai a szociialis érzésre való nevelést 
célozták. Szenterzsébeti lelkOletet iayekezzünk bensOnkben tép
IAini, - mondolla - a kor szellemének megfelelöen. A kl)z
ponta iskola növendékei ilyen lelküleiről tesznek tanubizonyságot, 
mert a tfhetöstbbek évröl.évre megosztják tizorai ulSonnájukat 
~zegényebb társaikkal. A szU'ök neveljék olyan szellemben gyer
mekeiket, hogy azok felnövt, ne tudjanak a nyomorultak és ele
settek me ll ett elhaladni s felkarolják azokat, akik hez az ~let mostoha, 
hogy ezek is élvezhessenek földi életOkben valamelyes boldoflsá· 
got. A gyülés többi sz~maként kedves, ak u:ilis kftltemények és 
éne"ek hangzo tak el. A szUJöi értekezlet szónoka Sebestyén La
jos közp. isk ieazgntó volt, aki a kedves s. ü:öket fiRyelmeztette, 
hogy az általa felvetett néhány értékes pedag~giai elv szerint iga-
zodjanak és j~rjanak el ~yermekeik c.,aládi nevelésén#l. Szavát 
mindvégig meleg érdeklOdéssel kisérték a megjelentek. 

A Fejérvéry:~é latézet nGvend6kel nov. 27.én szép ün
nepség keretében hódoltak Szent Erzsébet c mlékének. F01iszt. 
Szarvas József megható szavakkal ecsetelte e na~y Szent szenve· 
désteli életét, melyböl erőt merithet a mai nehéz viszonyokkal 
kOzdO szülök sokasága. - Majd a müserszámok következtek. Az 
egyes számok közOtt i szaneteket a V. VI. o. növend~keinek k~dve1 
tnekei toltették ki. 
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A fels6mezögazdasági iskola .\'\ária-kongreg~ciója nov. 

5 én a L~liomos királyfi, S1:~nt Imre tislt..::etér~ kL·dves íinnep:;é
get rendezett. Az ünnepi h~s'.édet O o;z István és Cllilkó S1ndor 
l V .-oszt. tanulők mondották. 

A-z els ö Sze nt Imre életérő ·, az u t.) b b i a sz t~ n timré:S ideál ki
alakulásáról b es ~élt t!lismerésre méltóa n. Moln (tr Oyöqn i l. és ke· 
rekes György l. éves tanulők hatásosdll stavaltflk. Fehér Gyuia 
1. éves zongorán, Ho manna y f ere n~ i V. éves h -~ge d ü !l i at~zolt, 
Sz~tko~czay István !V. éves p;.·Jig kellemesen énekel r. 

Hitéleti tájékoztató, 
Dt!cember hó 

Szent Bertalan pit.!bánia. 
l. Advent első vasárnap(~. 1~·-·egel 6 órakor az Oltáregvlct 

offertóriunu.Js miséie Szenlséghilételiel. E~te 6 órakor Jézus Szivc 
ájtatosság szentbeszéddel. 

2. Rt:!ggel fé!hat órai kenle!tel az cl· ü h:;jn;;li S7entmise se
grdlettel, E Jl;'!ptól kezdve dec ~mb·.: r 23- Í}! bez1rö!ag re~:gel félhat 
órai kezdettel minuen nap van hajnali sLenlmi6e. (l~oráie). 

6. A hónap elsö p~nleke. ~~~g~el 6 ÓriliÓ! t{vóntatás. Ugy~ul-

csak reggel 6 órakor énekes mis~ Jézu-.; szt'nt S iv~ tiszteletére. A 
Menházbin reggel 7 órá.~ól egész nap sz~:iil~égimaJas. ,\\inthogy 
e nap a kórmányzó ur Qf.)mt!llóságanc~k is névünnepe, ezen al
kalomból kifolyóla~ d éleiölt 9 órt!kt:r ünnrp :i yes szenlmise lesz a 
hazáért. a mis~iót mt•gelözöleg 9 napon kerc~~z·íil rn·ndennap este 
6 órai kezdettel áj1a!ossiign: (nov2ná) :anun!c a missió sikeréért. 
Az elsö áitatoss~g dec. 6-án este 6 órakor kenl,.)dlk. 

7. Reggel 5 órakor olvasott szentmise, u'ána a Szep!ötclcn 
Társulat lagjai Szentkutra indu inak. Reggei 6 ~.~rakt r a 1\ózszafü
zér Társulat élö tagjliiért énekes szentmise, 

8 A szep~ötelen fogantatás ünnepe. 
9. Reggel 6 órakor a I~~)z~;,jfü,ér Tjrsuld elhunyt tagjaiért 

énekes 2yászmisr. 
14. Délu•án f~lötkur a mi:-;~ió:; a:y.:ik v<1~ u un v;iroHliJkbi..t 

érkeznek. Maga a l-izt!nt mis:-;tó dect~ lll her 15 en d ~ie l 5 t 1 9 ó r a kor 
kezdődik és 22 éig bezárólag tart. Minden nap, reggel G és c~tc 
6 órai kezdettel missiós szenlht:~7éd Az esti SLl_n:be~;zéu~.k uli~.n 
mindig litánia Szen ségkitétellel. 

15. Advent harmauik_·, vatárn;Jpj;_j, l>de!():t lJ órakor ~uckcs 
mise, alatta az elsö mis:-;ió~ szen' he~Léd, urána . Jt~1nia. 

18 Enyhitett böjt. Husélel mcgt:llf!t.:dve, \.!~yszcri jólaká!"~al. 
20. Szignru b{)j'. Husé;eJ liius. t:i.!} ~len j(ddká~~iJÍ. 
21. Szcnt Tamás apusrol rti:llt'JH! l<n~l!t:l 1"1 (,rakor szcnt 

Tamás apostol tiszleletére tíin~u:ati e11·~kl~S ~.tcr11111i ~t:. l': ny hl! c: t 
böjti nap, Husétei megenged Je, t:gyszen jólaká~s~l: 
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23. Regge i 6 órakor az u 'ólfó ha in ali sze nt mis e 
24. K~rácsony vigiliája Stigoru böjt egy~zeri jólakással, 

busétel éjfélig tilos. 
25. Krisztus Urunk szíilcté.sének ünnepe. Éjfélkor Onnepélyes 

szentmise. R~ggel 6 órakor a p.1sztorok miséj~. a többi szentmise 
rendes ünnepi :endben lesz D~lut.:ln 3 ó~akor szendbeszéd. utána 
ünnepélyes vecsernye. 

26. Szt..nt István elsö vértanu ünnepe. lstentisztelet a szokoit 
ünnepi rendben. 

J l. Sze nt Sz i l veszter ünnepe. Este 6 ór&~kor hálaadás. Sze ut • 
beszéd, utána litánia SzrntségkitételJel. · 

Alsóvárosi plebánia : 

t. Advent kezdete. Reggel 6 órakor a SLent István társulat 
offertóriumos, 11 órakor pedig éi Szentlél~k- társulat énekes sz. 
miséje. - Délután a Róz!->afüzér- társulat t utja sorsolását. 

2. Mától keldve minden hétköznap reggel fél 6 órakor haj
nali sz. miséket tartunk. - Ma este 6 órakor az Urak ~1ária-

" kongregációja hit buzg al mi gy ü '~sre jön össze a Kat. Kulurhálban. 
4. S '• Borbála. a m. kir. honvédtüzérség védöszentjének ün

nepe, d. e. 9 órakor nagymise sz. beszéddel. 
6. Elsö pt:ntek. Reggel 6 órdkor nagymise Oltáriszentség· 

gel, J•~zus Szive litánia. havi fei::tjánlás. - Ugyanezen időben a 
Jélll-i s~ive.társulat Sl miséje a sz. SliV oltaranál. Magyarország 
kor:nányzúj~nak névünnepén reggel 9 t>rdkor ünnepélyes istentisztelet. 

8 Szeplöle!en fogantatás Unnepe. Vasárnapi rend. Délelőtt 
9 óra i nagymise keretében a Rózsdfüzér- társulat uj zászlajának 
Unnepélyes megáldása, melyet P. Hermann Hermenegild tarto
mányfőnök vé~ez. D~iután a tl!renc~s theológusok zártkörU elö· 
adása a Kulturház nagytermében. 

15 A nyolc n.1pos sz. missió első n tpja. A szokásos kán
torböjti szentsé~imádás ma elrnarad s mctd a ~z. missiók folya·· 
mán rendeziink kiilön oltáriszt•ntség Onnep:'iyt. - Este 6 nrakor 
Unnep·~lyesen hevez~tjük a missiós atyáka! a t~·mplomba, ahol cl 

házfőnök- plcbános üdvözli öket a hivek nevét)en, mire a vefetö 
missiós atya mefi(tartja bevezető sz. beszéd•~!. U· á na litánia·. 

A szent missió további rl!ndje: 
16. Reggel a Roráté után missiós sz. beszéd, d. u 2 óra

kor az alsóvárosi elemi iskolák oktatása és gyóntatása. Este 6 
órakor sz. hesztd, Litánia. 

17. l~e~gcl, mint hétfön. D. u. a ó·akor a csa:ádanyák 
11ycrnek kii!i>n állapotbeli oktatást. Este 6 órakor sz. beszéd és 
litánia. 

HL l~..!ggcl, mint h~tfön. U.!lután 3 órakor a férfiak állapot
heli ol\tatása. Este 6 órakor ~l. besz~d. Li tán ·a, 
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19. Reggel, mint hélfőn. D. u. 2 órakor haiadonok oktatása, 
gyóntatisa. Este Oltáriszentség ünnepély. 6. órakor Szentsé&kité· 
rel, sz. beszéd. Magán és kOzOs imádási órák, majd 10 órakor 
litánia.Ezen esti órákban kOlönösen alkalmat akarunk adni férfi 
hiveinic lelkiügyeik rendezésére, sz. IU'ónásuk elvégzésére. 

20. Reggel. mint hétfOn. D u. 2 órakor honvédség és le
géAyek oktatása, gyóntatisa. Este 6 órakor sz beszéd. 

21 Reggel, mint hétfOn. D. u. 3 órakor elhozzák kisdedei
ker a templomba, hogy a missiós atyák áldásaban részesüljenek. 
Este 6 órakor Szüz Mária ünnepély, sz. beszéd, litánia. 

22. D. e. 9 órakor nagymise sz. beszéddel. Este 6 órakor 
a missiós kereszt annepélyes megáldása, befejező sz. beszéd, li
tánia • Te Deumm•-aJ. A házfőnök plebános a hivek nevében bu· 
csnztatia a missiós atyákat. 

Megjt'rvzés ! 
Az e sli sz. beszédek utAn más. más litániát tari unk. Közben 

csendben 5 Miatyánk Üdv-et Imádkozunk a bOnOsOk megtéréséért, 
mialatt a nagyharaDR megszólal ! 

23. Reggel fél 6 kor utolsó annepélyes Roráté Oltáriszent
séggel. 

24. Karácsny vigiliája. Szigoru böjt. Tiltva van tehát a bus· 
étel élvezése 1 csak egyszer szabad jóllakni. Ez a szigoru böjt 
éjfélig tart, 

25. Karácsony ünnepe. - Éjjel 12 órakor éjtféli sz. mise. 
Reggej 6 órakor pisdorok miséje, d. u. 3 órakor ünnepélyes 
Vesperás. 

26. Sz. István elsö vértanu ünnepe. Reggel 6 órakor a Sz. 
István társulat tagi-ti közOs sz· áldozáshoz járulnak s a vezetO 
leteszi a szokásos esküt. 

29, Szokott ünnepi rend. 
31. Este 6 órakor sz. beszéd, mftjd litánia, hálaadó ájtatos

ség az ~v utolsó estéjén. 

A GyOngyOspUspöki sz. jinos templomban: 
l-tól 23· ig bezárólag reggelenkint fél 6 órakor hajnali sz. 

misék tartatnak. VJsárnaponként sz. bc!széddel egybekötve. A sz. 
misAió ideje ala It 16 tól 22, hl a Roráték e~y ne~yedórAval ~löbh 
kezdOdnek, horv a hivek résztvehessenek a plrbAniai templom
ban tartandó misslós szent beszédeken. 

25-én Karácsony ünnepén éjféli sz. mise. Reg~el 6 órakor 
pAsztorok miséje, 9 órakor sz. heszéd, nagymsse Oltár iszeni ség
lel, d. u. 3 órakor ünnepélyes Vesperás. 

26 Sz. István elsö vertanu napján vasárnapi rend. A sz. 
beszéd azonban elmarad. 

29. Szokásos vasárnapi istentisztelet. 
31. Sz. Szilveszter estéjén 5 órakor ünnepélyes hálaadás 

sz. beszéd nélkül. Minden szomhaton es vasárnap d. u, 3 órakor 
lit4nia. 
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A Szenf Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

EgyházközségOnket a ház 5440 pengöt kitevő vételi illetéke 
azoritotta legjobban. Ennek részletében való megfizethetéBe iránt 
tObb izben folyamodtunk. Mánden esetre csak olyan részletekben 
való fizetés teljesitésére kötelezhettUk magunkat, melynek becsUiel· 
tel eleget is tudunk tenni. Ez Ugyben elnökünk és pénztárosunk 
f. hó 9.-én felutaztak Budapestre és a pénz.Ugyminisztériumban éiO 
szówal is előterjesztetlék aly irAnyu kérelmUket, melyeknek eredménye 
az volt, hogy az illetéknek havi 50 pengOs részletekben vaJO meg
fizetésére, egy évi id~larramra, haladékot kapnunk. Az egy év el· 
telt~vel ujra kell kérnUnk a kedvezmény prolongálásAt. l1yen érle-
lemben megállapithatjuk, hogy illetékUgyUnk is nyugvópontra 
jutott. 

Tovább folylaljuk az adakozók neveinek kOzlését : 
Vitéz Oóthay Béla alezredes 50 pengő, Csépény Ilonka ~s 

Margit tanár nők 50 pengő, Polgári és F~lsOmezőgazdasigi Is
kola Mária kongrf'gációja 60 pengO, Sike Miklós iga1gat6 kántor 
tanitó 50 pengő, Bognár István és neje hentes mester Kossuth u. 
50 pengö, Zsiga Aladár •o pengO, friedrich Margit áll. tanitónO 
10 penAiö, Szöke Samu nyug. iskolai igazgató 30 pengO, dr. 
Makrányi Gyula városi tanácsos 30 pengO, Szex1ius Matild áll. 
ovónO 25 pengő, Barna jenö városi fOszámvevő 30 pengő, Fehér 
Antal haztulajdonos KossUt h- u. 30 pen gO, Mezei Pal pékmester 
Bene u: ~a. 25 pengő, özv. SzUcs G~uláné kisdedovónő 25 pengő, 
Lukács Lajosné Vachott S. utca, 25 pengő, SzentgyOrg~i 0f'zs0 
ny ug. bankigazga·aó 20 pengő, 81 kondi Lajos kerékgyártó mester, 
20 pengO, Kunsay Bela mézesbábos, Zita- királyné u·ca 25 peng ö, 
Pintér Róbert ezredes, 30 pengO, Vlahovszt<y Simorm~ alezredea 
neje. 25 pengő, Sédy józsef államrendőrségi dett!ktivcl!oportvetető, 
10 pengő, dr Okolicsanyi Béla járási orvos, 25 pengő, Ozv. Luiss 
E'déné éi Holló Józsefné együtt, 25 pentO. Bogdány Mlhély szO
IObirtokos, Recski utc-t, 25 pengO, özv. Csép~ny Janosné Zita ki
ralyné utca, 25 pen2ö, Körösi jános áll. elemi iskolai tanitó 10 
pen10. özv. Tóth Imréné gazdálkodó és korc,m.íros, 20 pengö, 
Kozmári Sándor szőlöbirlokos, Pet ö fi Sándor u· ca, 30 pengő, 
Nagy DezsO kOzmüvek iJ!a12atója ~5 pengő, BPbovmczky G~· ul a 
rk. hitoktató, 20 pengő, Tnkölyi Imre p!ebános 20 pen~O. A ré
gebbi tunősilónkban 179 nevet közOliUnk 19.070 pengő összeggel 
(adománnyal), most köztUnk 31 nevet 885 pt ngö adománnyal, 
01sze1en 210 ntvet 19 955 pengő összegben. - Folytatjuk 

P. L. 



Legszebb karácsonyi a j á n d ék 
egy jól sikerült fény k é p 

Bardóczy és Tőzsérfől 
Lepje rneg vele szeretteit. -- Fényképezőgépek, 
f é n y k é p a l b u m o k és nlindennen1Ü fotocikkek 
a l e g j u t á n y os a b b á r o n beszerezhetök. =:--_~-:-

Am a t ö r felvételek szakszerü kidolgozása! 

Mélyen l e s z á ll i t o t t karácsonyi á r a k ! 

Bardóczy és Tőzsér 
fényképészek, fényképészeti cikkek kereskedése és 

amatör-la boratóriuma. 

G y ö n g·y ös, Hanisz-tér 8. sz. 
·. ' .... ... ~ - . {.- - ~ 

Ez uton is sz i ves tudon1ására 
hozorn a nagyérdemü közönség
nek. hogy a rnodern felszerelésü ~~~~~~ 
temetkezési vállalatom ~~/t •i'~~ 

. nH-:-llett an1i olcsóságáról már 
iól ismert, 

virágüzletet 

,~.;~~'!.) 
l . • .. ,. ~ 
:t}: ,:; 

~5~:(:~ 
\\~-J~.:/' 
~i' ·~.· 

i ..., n ~· · i : () t t · 1 r 11 . -- CI z k t e n1 b e n J 

olcsó áron kap.1zató: cserepes ~s vágott virág, al
halmi és menyasszonyi csokrok ízléses kivitelben: 
él6virá~ , babér- és ntükoszoruk, 1nelyekből állan
doan nagy választékot tartok. - Teljes tisztelettel : 

.. K .. · UC~A,~-a r~ e' la 

.~1. . •. ~ ........ . ~~ ~ i ,.:i ./ 

Virágszalon Kossuth-ucea 9. alatt. 
~ ,,_.. .• ~ ~;.tp·=c =-r• ·-~ ... • 



l 

1 Fischer József 
vaskereskedő 

Gyöngyös 
(volt Hangya vasosztály) 

T E L E F O N S Z A M : 320. 

l 
·1 tn.an~ó nagy raktár házt?~

Karácsonyra leo-kedvesebb a iá n- i l ast es konyhafeJszerelesJ, 
"' ·· i vasáruk, ipari és gazdasági 

~~k a s7;!,~;!!.!;.~~!F;:ref!:; 11 szers~ámok~ kályh~k, tüzhe
Szerezze l1e sz likségletét a 11 lyek es vadaszab ctkkekben. 

• j! "Kühne" -féle gazdasági gé-
nagylraflkb·&DI! pek nagy lerakata. - Sa-

~~ , . . . . =:= !: ját érdekében keresse fel 
ho! szrvaroK es crga.ret1ak elso-l' .. 1 t t h 1 1 ' ' 

, .. • .• . • . • 1 uz e eme , a o o cson es 
renou mrncsegoen es nagy va-l! . , , , , . 
laszték ban, karácsonyi csoma-lj l JO.l vas~~olhat e~ ftgyelmes 

golá~ban kaphat,·. k. !' ktszolgalasban res:lesul. -

Kriszt Lajos l!·. ~110·· ma··JCS .. 
kalapos mester : U lJ .--------. . - . . l 

~.!!~~ol<~_!.:<;__á_!!laki~~ i r á k 
~~t-~y~~-~-·--~-~ .. J???.~~~~ i :, ___ _ 

eszl<özöl. ---· Uj kalap ol' 1 1· "l" 1 · . "l .. .. k _ ,__-·----·-····---·--j ·~u on eges szo ovesszo , 
~~ .. ~L_~~~!~.i_!~~~u . .= 1. szölöoltványok megbizható 
állandó nagy •·aktár. -1: beszerzési helye : 
---.a..----.... .......... - ..... 'a,.. • .. ·- ........ 11. ..... .J' .. ---....... •• l ' 

:~t~J:~~·!;;:.~·~~~!; 5 z a b ó 
Gyöngyös, l, 

6yula 
szölö és borgazdasága 

Kossuth-ucea 10.! : 
l 

Gyöngyös. 



ll Szt Bertalan templom melletti 

l . 

áruházában 
sziveskedjen minden vásárlása 

előtt fővárosi nivóju 8 nagy 
kirakatát tájékozás céljából 

megtekinteni, hol mindenkinél 

olcsóbban a legnagyobb vá
lasztékban, verseny képes szi
goruan szabott árak mellett 

pontos, lelkiismeretes. vétel

kényszer nélküli kiszolgálásban 
részesülnek. 

Óriási választék : 
férfi és női szövetekben, a leg
diva to~a bb selyn1ekben, mosó 
áruk és barhetekben, vászon ba
tist, sifonokban, damast áruk és 
garniturákban, futó é~ nagy szö
nyegek ben. - Valódi angol és 
a legjobb n1agyar gyártmányu 
Pouplin és Zephierjeim híresek. 
G. F. B, gyártmányu harisnyák, 
kesztyük, zsebkendők és nyak
kendők gyönyörü választékban! 
Hitelképes, po. t osan fizető egyé
nek 6 havi részletfizetésre is 
vásárolhatnak. 



F Ó G E L G Y U L A~===========-::::::=~ 
aü6rás, ékszerész é• lálazf!'ré•z 
Gyöngyös, B·aaisz-tér 12. 
Ajánlja : elsörendü zseb, fali, asztali 
és ébresz~ö óráit. A vilaghirD svájci 
"TELLUS" brák gyöngyiisi egyedárusitója. A leg
modernebb szerszámgépekkel felszeren javitórnD
hely. Prlciz munka. 

11 Arany gyürilk, flilbevalók, arany keresztek. -
l Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már t0·-
1 P-tf\1 kapható. Vatódi ezüst áruk, tálcák, 
j virág vázák, lik~rö;;: és dohányzó készletek stb. 
1 Mindennemü optikai áruk. Szernnvegek. csiptetök, : 

Uveg kütönlegességek, hlimérök, 1ázmérök, must- · 
____ -_-~~---:===_:~- ~-~ és borfokol ó k st b. --- - - - · 

i:~~e!;ss~--. fe_l~_,~t,:~~~-t ~~m~a·~·! ! J 
----"-·---~-~ .. --·---------~----------------------------

.l 

il 
l' 

il 

!l 

lieJött bntort tás4rol 
k·~re<;se 1d ga7.da~on 

fels:o~re!t rakt~rama! l 
~~ :-~""'P.I~~!zési ~-~llalatom 

1jj "linJen igényl kielc~il. 

;': ~móliuy IJászló 
asztalos mester, 
butorraktara és 
tt!metk~zésl vá l ·ala ta 

GJÖII&JÖS, IOISUtb-11. 13. 
1 ELEFONSZAM: 33Q. 

Alapitatott : 1867. 

Ak:·n Ön 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
penzéht jó árut kapni? 

Akar On 
megbizható helyen elö1ékeny 
kiszolgáiásban részetülni? 
1\1\lndezt me~találhatja a 

gyöngyösi HangyábaB 
A 
HAN(iYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes bavi vásárlóknak ked
vezményt ad. 

Szivcs érdeklc5désére a Hangya 
irodájAban felvilégoaitást nyujtunk 

az lgaaatóse, 



l 

SOOS 1.4AJOS 
..._ - ~ ---- -· ' ~ . -
~ -~ -- -.. . 

-, ari- és papi szabó 
Hanisz-tér 5. sz. 

KESZIT 
minden e szakmába vi
ló munkát: reverendát, 
cimidát, cingulust és 
quadrátust, elsőrendü ki
vitelben, teljes szavatos-

~~~~~~~~~~~is~á~g~é~s~mérsékelt árak !! 11!1!1111....-.. mellett. 

Téli tiizelöjét, 
széasziikségletét, 

J E L E F O N : 41. 

l E L E F O N : 41. 

Pii .. k. ~ spo •-u. ~. 

szerezze be ! ! 



~·1 ..• -
J • i -r 
l -···· l 

/ 
r'• • • l 

' . 
Il. évfolyam ll 1936. január hó 1. szám Me~ielenik julius és 

... f • LLMSIF.'li.WWclD~·'l».'~r~..... -----

5!USZtUS kivételévelminden hónapban ll Főszerkesztő: MAGNIN ADOR-
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