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Egy szám ara l O fi H. Egész évre l pengO 

Krisztus békessége 
hiányzik a forrongó viiá~bói és a nyu~talan P.mberi szivböl. 
Átkozott i~éZf!t alatt nyi.lg a föld. Gonosz őriilet szállta me~t 
a lelkeket. Eilensége lett az ernher testvérének és farkasét·· 
vá~~val falja fel egymást. LelkeHen szemfényvesztéssel kinul· 
lázzák lsten parancsát: Ne ölj ! Isten a vasal pedi~ nem 
azért teremtette, hogy eg~ más szivéhe mártsák az emberek, 
hanem ho~y ekét és szerszámot l<ovácsoljanak belöle. 

A roppant f~~yverkezési lázbó] már előre veti árnyékát 
a jövö háberuja, Már elfelejtették az emberek, hogy a 11 
rnillió hősihalott l<oporsójával körül lehetne fonni a földtekét. 
Már arra sem ~ondol senki. ho~y amióta ott a szarejevói ut
cán eldördült Princip Gavrilo fegyvere és me~ölt két ártatlan 
lelket, azóta 10 millíó nyomorék és ki tudja hány rnillió árva 
és özve~v siria el naponta könnvét A rémület adja ajkunkr~ 
a költő szavát: 

,. Mit ettél föld. ho~y e~yre szomjazol ? Hoslv annyi 
könnyet és annyi vért iszol ?il Hát nem volt elé-~ annyi ál
dozat és annyi érték elpusztulása ? Miért szerepelaz államok 
kö1tségvetéséhen e!sö helyen a hadügy? Talán mert a fe~y
veripar milliókna k ad kenyeret ? D~ millióknak ássa meg a 
sirját I A fc!.tverkezés mi!liós hasznot ad e~veseknek, de mil
Hárdos károkat okoz az emberiségnek. 

Békére áhítoznak a népek és mégis mindenütt háborura 
készülódnek. A kis,gyermekek cukor helyett ,Zolyószórót kap· 
nak ajándékba. Nemsokára rendes tantár~y lesz a háboru a2' 
iskolában. És nem is lesz becsületes az a ház, ahol nem 
akad vaJ!v három ~ázálarc. Mi sziilte ezt a ~onosz játékot ? 
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Nincs 64114jiJit az iat•nt•l•neknek. 
Karácsony éjszakáján ezt harsonázták az anQvalok: Bé

kesség aföJdön a jóakarat u embereknek. A boldogság hegyén 
Jézus prflldikálta: BoldoQok a békességesek, mert lsten fiai· 
~ak hivatnak. A fel támadt Kris1.tusuak C"7. volt a husvéti kö· 
!:tönt•se: Békess~~ nektek • 

. Mindene van a világnak, csak hékcsséJ!e nincsen. Soha· 
sem volt ilyen káprázatosan J~azda~ uz ember. de sohasem 
&~It ilyen hékétlenséghen, mint most. Nincs béke, mert isten· 
telen a világ és istentelenek az emherck. Csak annak van 
hék.éje,- aki Istenhöl az Istenben él. I fiá ha kiltöttek m:lr hft· 
romezer békét és ásták el a csatahárdnt, a harc mindí~ uira 
fellángolt. Nem a békét sze~ték me~. hanem lsten türvénvl·l 
nagták fel, amely nélkül nincs héke. 

1900-han ért véget a véres háboru Chile és Ar~enlina 
közé;tt. A békét áldozattal pecsételték meJ!. A haláltszórú 
áQyuk csövi-ből hatalmas Krisztus·szohrot önti;ttek és az An· 
uesek ~zéditi\ c~ucsán állitották fel. Az emlékmíire Jézus sza
vait vésték: ,.Rékessség nektek". 

A világháboru után megalakították a Népszövetsé2l·t l'·s 
Genfben felépitették a palotáját. Feliratot kerestek az épíilet 
homlokzatára, amely eS!vhen majd jelmondata le~z a Nép
szüvetséJ!nek. Jézus husvéti köszöntés~t. választották. Már kPt 
évtizede olt ra~yog a Népszövetséf.! palotájún a felirat: Hé· 
Ju~sséJ! nektek. ts van· e békesség? Eltemették-e már a ni·
p~k háziban a háhonat. a J!víilöletet? Sajnos, csak a kövek 
hirdetik Krisztus békéjet, de a szivek mélyén örvény kavaro2. 
Csak eJtv szikla kell és a béke Jlalamhjai helvet halálmada· 
rak röppennek az é~re. A milliók szivéhen csak e~y kiván
ság van: vaQy vakarják le a Népszöv'?tsél! faláról Krisztus 
szavait, va~y Krisz~us szeretetével valósítsák m~Jt Krisztus 
békességét. 

Nek•m nincsen ellenségem. 
Akkor tapsolhatunk majd a világhékének, ha a kölcsö· 

nös szeretet és meJ!értés füzi é)ssze az egymásközt élő em
bereket. Ha a családban örökös a perpatvar, ha a kisközsé~
ben állandó az intrika és a nvelviiltö~etés, ha a városhan 
öldösik egymást a pártok. ha a parlamentben napirendben 
van a huza·vona és béka· e~érharc. ha az orszáQban szünte· 
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len dul a belháboru, Krisztus békessége sohasem Arad k 
ránk fs a világbéke is csak beteJ;!es álmodozás marad. 

Ameddig az emherek az e~vmás szájából veszik ki a 
falatot, egymás lába alól huzák ki a Qyékényt, eQymés feje 
felöl viszik el a házat, el!ymás feje alól rántjék ki a pérn,t, 
addig nem lakik Isten békéje miköztünk._Mert ha jobb napo• 
kat akarunk J;\tni, akkor jobb ember ekké kell lennünk. Ne 
ámitsuk mal!unkat csacska mesékkel és ne várjunk mindi• 
arra, ho~y k~zdie el a másik. Hátha az a bizonyos másik 
meg épen miránk vár . 

.Jézus szereletet parancsoJt mé.t az ellensf.Zeiokkel 
szemben is De ne u.ty szeressük és ne ugy bocsássunk me• 
ellenségeinknek, mint az ört>J! törzsfőnök. 

Az ·afrikai misszióban történt. Az egyik taizs vezérének 
adta fel a keresztség szentségét a missziós atya. Előtte eze· 
liden lelkére kötötte. 

- Mielótt felvennéd az ujjászületés szentséQét, minden 
clleosé~ednek rrie2 kell bocsátanod. 

Erre a törzsfőnök nagyot nézett s igy felelt: 
- Mit? E\leosél!eimoek? Nekem nincsennek ellenséjeim, 

mert akik volta.k ~azokat mind megöltem. 
Nem hétszerl hanem hetvenhétszer kell egymásnak mell

hocsajtaouok és meJ!értéssel meQfogni egymás kezét. Bir
menovire nehéz is a szó, de mégis ki kell maodanunk oly· 
kor· o1ykor: T estvér bocsáss meg nekem r 

Halottak sirkövére véssük: Legyen a hant neked köny• 
nyü és piheni lsten békéjében. A t~metónek van békesséjle, 
Akik az életben marták egymást és ugy éltek, mint a kutya 
me~ a macska, akik szivesen belefojtották volna eQym,st eQy 
ka nál vizbe, akik ugy néztek egymásra, mint a véres ioQre és 
ha találkoztak az utcán még a fejüket is elforditott'k eQy· 
mástól, akik öröm helyett <:sak bánatot adtak eQymásaak • 

. milyen szépen megférnek most egymás mellett ott künn a te· 
metöbeo. Hát nem tudták volna egymást az életben mellbe· 
csülni és szeretni ? 

Legyen hát vé~re békesség az élök között r Valakinek 
en~ednie kell. En~edi te a másiknak. Valakinek okosabbnak 
kell lennie. Lé~y te az okosabb. A hetvenked6 Péter apos· 
tolt is rendre utasitotta Jézus: Tedd vissza helyére kardodat. 
Téged is figyelmeztet az Ur: Nyeld le azt a szót, ami ugy 
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kikivánkozik helölcd. Ne leJ!ven ne~.ed sem ellenséQed. Ha 
van. bocsás~ me~ neki A fpltftmadt Udvözitő ne találion ha· 
r:a~ot és sh'iilöletet szivedhen. 
·· Békét akarsz? Akkor héküli ki lstennel ! 

Békét akarsz ? Akkor jobhan szcress mást, mint ten· 
ma.tadaí J 

Békét akarsz? Keresd fel még ma a gyóntatószéket ! És 
ha megadta Isten lelked hékesséi!ét, imádkozz naponta a 
világbékéért. 

Aprilis 4. 
_ Ez a nap. egyházközségeink életében kiemelkedO lesz. Se-

regszem!e, a katoiikus öntudat felrázása, a katolikus élet üleme
sebb elinditása. Ünnepi mise, pesti szónokok előadása, knzos 
ebéd, meKbeszélések lesznek cselekvésre serkentő rugói e napnak. 
Mi egyszerUen Katolikus Napnak nevezzUk ezt a vasárnapot. 

StUkség van erre? Ez a kérdés egész biztosan felmerül 
minden olvasónk lelkében, 

Nyugodt lélekkel azt irhatom, igenis nagyon szükségcs. Ed
dig jóformán csak a templom falai közt voltunk katolikusok. Az
zal keveset. sőt semmit sem törődtünk, hogy az evangélium szel
leme jbja át azt életet. Helyet enged:Unk a1oknak, kiket a ke. 
reszténységtól idegen eszmék vczéreltek. Kéjelegtünk számará
nyunk domináló magasságában, de nem tettOnk semmit sem, 
hogy a sokaság tömeg~t uralkodó erövé kovácsoljult. Hol lehe
manapslg a katolikusok fölényét szemlélni? . . Kár minden ket 
serg~s. Az Dgyetlen, az oktalan keresi és szereti a bajok forrását 
rilásb1n fellelni, csakhogy önmagát megnyugtassa. Magunk hibáit 
kell felfednUnk, elismernünk, s azok kikOszöbölesét megkezdenOnk. 

A katolikus életet eredményesebbé tenni, eszméit diadaTra 
juttani nemcsak szükségcs, dc kötelességUnk is, 

BU:;zkék va.'{yunl< városunk katolikus jellegére, számarányunk 
nagys~gára, díszes tamplomainkra, egyéb vallásos intézményeinkre. 
S~t ezzel szivesen el is dicsekszünk. A mátraaljai falvak lakói elOtt 
Gyöngyös példakép, irányitó hely. Nemcsak terményeiket jOnnek 
ide eladni és szUkséges dolgaikat bevásárolni, hanem amit itt 
•átnak, hallanak, azt haza viszik, hogy otthonukban megvalósit-
s~lc. Ezért elsörendU kötelességUnk a cselekvő katolikus életre is 
péld~t adnunk. Őseink által megépitett templomunkban a példás 
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hitéletnek, a falakon kivül pedig a katolikus erölcstöl, a tökéle
tes krisztusi szellemtől á i itatolt életnek kell vir ul nia. 

Manapság sok testvérünk hátrányát érzi kato!ikus életének. 
P~dig forditvel kellene történnie. Abból, hogy katolikusok v·a. 
gy u rtk. hasznot lássunk. Meg kell értenUnk a sorsközösségből 
származó kl>telességct, kjzt kézbe füzve kell dolgoznunk egymás 
földi és örök boldogulásáért 

Ki kell kUszöb()!nünk a hivö katolikus emberről eltlrjes~t~tt 

tévl!:; fugt~lmakat, melyek csak arra iók, hogy gyUlöletessé tegyék 
vallá,uqkat ö1magunlr. előtt.· A vallásosság nem bárgyuság, nem 
gerinctelen meghunyászkokás, '!lvtelenség, földi életfel való ri~in·. 
törödömséz. A vallásosság az igazság b~torsága, az o~·o~ ~7ó!l:i· 

mondás, a kemény ;,kara•, a f··ldi jav;·k h· ;~es m·:~~. :•.,· .:~: ~· 

használata, a kiegyen~ulyozotr élet. A vadas éiZ embert lsten diC!Ö· 
ségére neveli. de a rongyos, éhes, emberi méltóságában megalázolt 
egyén semmikép~n sem szalgálhat lsten dicsőségére. 

A K~loliku~ Akci j rendezésében közeledő Katolikus Nap a munkás 
ka tol ik us életet akarja kOlöttünk elindítani. Eletet, mely megn} ug.
vást, igazságot, boldog megelégedést teremt közttink. Ez a~ élet 
p!dig Krisztus Királvságának a levegője, mely az ember által óhajt<~tt 

boldogságat hozza el. Ez a bologsag az, amire lsten az embert. te· 
remtet fe az örökkévalóságbln és ámelyet élvezni enged mar itt e 
földi életben.· 

Minden gyöngyösi katolikus fogja tudni kötelességét. Tehet- . 
ség é :el közre fog mUködni, hogy április 4.-e a gyöngyösi egész
séges katolíku~J életnek elindítója legyen. 

Válasz az alsóvárosiak levelére. 
A Gyöngyösi Kato~ikus Tudósiló legutóbbi számában Már

kus Ferenc. Kozmári Mihály, jaros István. Borosi józsef, Csiba 
J ózsd és Rt!VIczky Ferenc katolikus testvéreink nyilt l~velet intéz. 
tek hozzám, me l y ben aftnak a kivánságnak adnak kifejezést, hogy 
a jövöben farsang ünnepén, valamint azokon a klJrmeneti napo
kon, amelyeken az alsóvárosiak is a Szent Bertalan fötemplom-
bln imád ko tn ak, lehetőség szerint olyan énekeket énekeljünk, me
lyeket a It! nplomlnn összesereglett hivek nagyrésze ismer. Nem 
pedig a régi Kóczián. féle énekeket, me rt ezeket a templomban 
':sak i~en kevesen tud ják énekelni, 
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Előre kell bocsájtanom, hogy megválasztásom utáu Magnin 
Adorján prépost, plebános ur átadott nekem egy ívet, melyen az 
Osszes tár~ulatok kérik a Prépost urat arra, hogy bárki !egyen is 
az uj kántor, a régi K6czián· féle miseénekeket tovabbra is énekelje. 

Hogy a társulatok akkori vezetöi, akik ezt az i vet a lá ir ták, 
miért nem bizták az egyházi énekek kiválasztá~át a kántorra, 
akinek szaktudása elég garancia arrané2.ve, hogy mindtn ig)·t:kc· 
zetével"arra fog törekedni, hogy főtemplomunkban az egyházi 
énekek kiválasztásával is a szenlmisék fénye és a hivekre ebböl 
szirmazó lelki haszon a fegtelje~ebb legyt:n, n;elynek mindt·nbt·u 
méllónak kell lenni Gyöngyös város országos viszonylatban it> 
elismert jóhiréher, kulfuréjához, ezt a kérdést nem vitdom és 
nem is kutatom. Tényként kell leszögeznem azonban t1zt, twgy 
a társulatok mélyentiszlelt akkori vezetöi számítottak arra. ho~y 

ha ui kántor lesz, O majd nem fogja állandóalt énekelni ezt: ket 
az ~nekeket. 

Tapasztalatból tudom, hogy ezek a régi énekek igen sok 
felsOvirosi katoliku& hivőnek kedves énekei és talán t'mléke méJ.! 
a régi jobb idOkbOI. Sokan mondják, ho~y nem is érzik mi•gukat 
igazin jó vasárnapi illetve ünnepi han~ulatha, ha a kilencórt1i 
azentmis~n nem ezeket az éne~eket hallják. Az iiyeu érveket tö
k~leteaen meglehet érteni. Azt hiszem mindannyian nehezen vá· 
Junk meg bármitOl is az életben, amit már n•egszoktunk, ami 
szinte hozzánk nOtt. De most hozzáfOzöm az előbbi mondáshoz, 
hogy mennyivel Onnepibb hangulaiba érezhttné magát ~ok ~alo· 

likus testvérünk, ha ezeket a kérdéses énekeket rgesl femplom
ban mindenki egyöntetQen nagyszerüen énekdné. De sajnos ez 
lizillaiJa& képlelenbég. Ehhez szüks~ges volna. hogy a temp· 
lomban J~vO minden egyes hivO egy ne n él) ben kiváló prim tt·nor 
legyen, aki a legmagasabb hangokat is játhzi könnyedségJ?,el 
~nekli és ugy anakkor elsőrang u szekund bas~zus legyen, aki 
ezeknek az énekeknek mélyebb fekvésU hangjait is ~ynnyö; tien 
azótaitatja meg. U~yanis ezeknek az énekeknek oly nagy a hangterje
delme, bOlY ezeket kizárólag hivatAsos énekes~k tudnak hrba nélkill 
el~nekelni. A jó egyhizi népéneknP-k elsősorban olyannak kell leP nie, 
bogJ az a-c átlag emberi hani( terjedelmét ne haladja tul scm Ic, 
sem fölfel~. Merl csak 1gy képzelheló el e~y olyan ének, mclyet 
az embtrek nyolcvetn százaléka el rud ér1t:kclru. Az olv:isó erre 
bizonyira meaielyzi: h~t a régi vilá~ba mit·rt tudták :!zt szépcn 
ene.e!ni? - Erre azt vélaszolom, hogy olyan iú ~oha sem 'Ud~ 
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hattA'<, mint pl, el tudjík énekelni .Imádlak nagy lstenség" vagy 
,,Nagy Istell áldunk téged" c. énekeket. Másodszor pedig az ezzel 
foglalkozó énektanárok állapitották meg, közöttük dr. Székelyhidy 
ft.~renc az Operaház örökös tagja, hogy mindig kevesebb és ke
vesebb a földön a tenor h 3 n gu emberek száma. Tehát ugy lehet· 
ne rnondani, hogy az emberek hangja az idök folyamán mélyUit, 
A hozzáértö olvasó most azt mondhalná : akkor miért nem transz
ponél ják, illetve viszik át mélyebb fekvésbe ezeket az énekeket. 
Alért, merl akkor a legtöbb ember számára tul mélyek volnának. 

Mindezeknek vé~czetéUI megnyugtatásképen tudatom a Ked
ves l<::s~olikus Testvéreimmel, hogy husvét ulán ujból megkezdjUk 
a Stent Bertalan főtemplomunkban az egyházi népének tanulását 
es akkor alkalmunk lesz nagyon sok szép régi és uj éneket 
mcgtanulni. Aki igazán szereti templomát az nemcsak ott van, 
ahol kritikát gyakmolhat, hanem ott ld;z a templomban akkor is, 
mikor é11ckeket tanulunk. És ezt!ken az egyházi ént'kórákon való 
ré~Lvé:elévcl IllUlatja meg. hogy neki valóban szivtlgye a temp
lomi stép ének. A.tt hiszem, mindannyiunknak e~y a célja: 
mínt ahogy a tempkmba szönyegböl, festményből s m'inden 
ékességböJ csak az való, ami a legszebb és a legtökéletesebb, 
ugv adjuk a kétalcrcs imádságunkban, az énekben is azt, ami 
tOlünk telhelöle~ a lc~szcbb és a legkiválóbb. · · 

Pátzay Jd'nos. 

Hitéleti tájékoztató. 
Aprilis hó. 

Szcnt Hcrtalan·plebánia. 
2 Első péntl'k. ~~~ggcl 6 órától gyón~atás A menh~z képol~A~ 

jábdn c~ész nap s,cnl:,~gimádAb. . 
4. Fehér v tsárnap. A Katnlikus Akció országos szcrvezetc -lta

luli1{U'i napo' tart Oyi)n,;;:yüs .. ~n. Kivi.\16 katol ik us vezérembt!rek 
jönnek !-3udapcs'n11 és országo~hirO szónokok lesznek az előadók._ 
A Uyc'lngyngi 1\atolilcus Napról részletes tájékoztatót lapunk, mAs 
helyén adunk. 
· 5. Mhciu; 25 röl á!tt!lt Unncp. A Ptispöki Kar határo.zata ~r

tc: :n~b.:n nincs ünnep Cl-i igy sc.n a misehallgatás, sem a munka·, 
~litnct nem ki"'tcl'!r.c'l. Templomunkban azonban nnnepi rendet_ 
tdt:u,lk, 1\ .. iskollHMII dúadás nincs. A gyermekek templomba 
l\} Illi c l<. 
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11. Vasárnap: 
18, Vasárnap. 
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24. Szt. György vértanu ünnepe. Ezen a ni:tpon Jrp életbe a 
nyáFi rend. R~ggdi harangads 4, az esti 3 órakor lesz. }{eresz
telés, avatás félötkor, temetés 5 ó~akor. S"tombafon és ünnepek 
elötti napokon a litánia miatt a temetés félötkor. 

25. Vasárnap és egyben Buzaszentelö Unnepe. 7 órakor indul a 
körmenet a határba buzasz:~ntelésre. Visszaji\vet 9 és 1 J órakor 
csendes szentmise a Szt. B~rtala.1 templomban. 

30. Az elsö májusi LHánia délután 6 órakor. 

Ferences- plebánia. 
2. Első péntek. r~cggel 6 ontkor nag}mise Olláriszentsé g ki

tétellel, jézus sz. Sz i ve litániával és engeszi el ö imával. A jézus 
Szive-társulat miséje 6 órakor a sz. Sziv oitárnáL 

4. Fehérvasárnap. Kato!ikus Nap. 
5, Hétf/}. Gyümölcsoltó Boldog Ast.2ony áthel)e:iell ünnepe. 
Reggel 6 órakor énekes sz. mis\! a Róuafül.ér.tár~u'at élö 

tagj~iért. A továbbiakban vasárnapi rePd. Déiu·án a Jitár.ia vé
geztével Rózafüzér-társulat havi sorsolá~a. 

6. Kedd. Reggel 6 órakor a Fajdalmas Szüz oltáránal sz. 
mise a Rózsafüzér- társulat elhunyt tagja iá ri. Este 6 órakor az 
Urak Mária-kong!'egációja hitbuzgalmi g) ülést tart a zárda Ora
toriumában. 

16. Péntek. Reggel 6 órakor ünnepélyes n~gymise, melynck 
keretében a sz. Ferencrend tagjai a III. rendi trs~vérekkel tgyOtt 
fogadalom megujitást tart. 

18. Vasárnap. R~ggcl 6 órakor a Ferences lll rend élő tag
jaiért énekes sz. mise. Délután a litánia végt:zlévrl havi gvülésO
ket tartják, 

19. Hétfö. Reggel 6 órakor a Ferences III rend megholl 
tagjaiért sz. mise a sz. Ferenc olt{lráná:. 

24. SzomblL sz t. György ünnepe. "U ra ngya lá"· ra harag sz ó 
reggel 4 órakor, e~t~.! pl!dig 8 óral<or. Vasár- ~5 Unnepnapokon a 
délutáni litániák fél 5 óralt'or tartatn::tk. ~1ombalonkint és ünnep-
elötti napokon ezután is r~te 6 (ln•kor. Tt•mt:t~sck délulán 5 óra
kor. NB l Minden kedden reggel 6 órakor sz. Antal ájtatosság ! 

lJ gyöngyös/)ÖsfJÖHi szent jános temp/on1ban. 
4. Fehérvasárnap. 9 őrétkor ~~.. bu~z~:d, majd szentséMe& 

naKymi6C. 



Gyöngyösi Katoliku& TudósUJ 9 

5, 11 és 18-án 9 órakor prédikáció, nagymise. 
25. Délelőtt 9 órakor nagymise, utána buzaszentelési kör

menet. 
Szombatonkint, valamint vasár- és ünnepnapokon délután 

3 órakor litánia. 

Adományok a Ferences 
Plebáaia templom megujitására. 

484 pengöt adott a Karitász Egyesület; 100 pengöt Baranyi 
Ferene; 80.20 pengő: özv. lvHnics Ignácné; 50 pengöt Ozv. Ma
tu'lek jáuo;né és Matu,ek Míria együttesen; 20 pengöt Ozv. 
Szánthó Béláné; 12 pengót Bardóczy Lajos; 10 pengöt özv. Gyet
ván Dezsőné, Hevessy Vilma és Margit ugyUttesen, Király Sán
dorné; 5 pengöt Bokros András, Bernáth Jánosné,· özv. Csápány 
jánosné, özv. Gábris Mártonnét Kovács Istvánné, id. Potye Lajos, 
Tóth Anna, Vargányi László; 4 pengöt Farkas János; 2 peng6t 
Batik Pál, Csernyik Józsefné, Holló J )zsef, Mo'nrh István, Takáts 
Ferencné, Vidra Ferencné; 1.50 pengöt Forgács Ferencné; l pen· 
göt Csépány Mária, Gyurián Arpád, özv. Iván Istvánné, Kovacs 
Sándorné, Mihály Teréz, Szalay Józsefné. 

Most közöltünk 839.70 pengöl. A városi hozzájárúléssal 
együtt eddigi gyUjtésUnk 19.815 pengő 62 fillér. Hátralé.,osok 
még mindig vannak s igy 757.90 pengOt még nem fizettetett be. 
Kérjük szereleltel a nagylelkü igéretek bevállását.l 

Templomunk ünnepélyes megáldása, 
Az immár egy év ó!a húzódó festési munkálatok befeje2.édtek. 
Lohr ferenr festi5müvész minden elismerést és dicséretet megér .. 
demel azért a szép teljesitményért, mellyel templomunkat oly mü· 
vészien megujitotta. Minden ecsetvonás igazi mUvészetet és ben· 
söséges áhitatott lehel. Az ember nem győzi elégaé csodálni a 
szcntélyben az adorálő angyalokat, a diadaliven ékeskedő magyar 
szentek hódolatát a Nagyasszony elc5tt, a menyezet monumentális 
képeinek gondolatindító gazda~ágát, az aposto!ok barokk alakjai
nak kifejező erejét, az oldalképek élelet sugárzó mozgalma&ségát 
s általábJn az t•gész templom disziléseinek plasztikus&~l{át, me· 
lyek a vidék legszebb templomainak eayikévé tették-. 



10 Oy8ngy61i Katoliku• Tud6slt6 

A müvészi~n meguju't teinp1omn Uzdfc·y P. Z1dravecz István 
nyug, tábori pUspök fenyes segédlettel végzett templomszentelé~e. 
főpapi miséje és megrázó hatásu sz. beszéd~ tett~ rá a koron.lt· 
A gyongyösiek által fs annyira i~ me rt és országszerte is nagy 
tiszteletnek öt vend ö Apos•o~u tr d március 6 án délután ér kezett 
d Ferencesek Rendházába, ahol rendtársainak melegszeret~te és 
hódolata várta. A templom megáldásának magasztos szertartása 
március 7 -én va sár nap me nt végbe, A hiv ök seH ge már jóval 9 
óra elOtt z su folásig megtilitölte a templomot. 
Pontosan 9 órakor harangzugás közölt vonult be apUspök a temp
lomba nagp;zjmu segédletével, nliközbcn a Ftt.!nccs Theulógulwk 
H:tlmos László diadalmas "Ecce S.1ccrdo~"-át énekelték. A pU~
pök azonnal megketdte a templom megáldás,',llak szerfartá~ait, 

majd főpapi nagymisét pontifikált Evangélium után a föpap a 
szószékre menl és lélekbemarkoló szózaiot intézett Gyöngyös 
Unneplö hivcihc::. Magasan szárnyaló, nemes pátoszu hcsz~débrn 
~zem be állitotta a bolsevizmu; temp'omroboló dühével a gyl)n
gyösiek templomt,\pitö hitét és áldoz;dos szen·t~tét. Rámutiltott en
nek a hitnek népet és ors7álot mentö erejére s legels~ véderői 
mivoltára és biztositott a szebb jövű felöl, ha a magyar uépben 
ez a hit ösci hitének szivósságával tovább él és erősödik. Ezér 
az Uristen aldá:;ál k~rte mindatokra, a~ik a templom me~ujitásá· 
ban birmiképcn ~.özremüköd\ek és aldozafot hoztak, hogy ez a 
város lt::kile~ h llll·~ujulha8son. Az Onnt!pi sz. mise alatt al Al· 
sóvárosi E~yhá:d Éntkl<ar és a gy<'~n~yö~pU~p· kick nt·mr~giben 

- zászlót bontott s,ent jános Tcmplomt Enekkara mUkUdtek knzre. 
A szentmisét a pápai ~s a nemzeli himnu~' zárt/lk be. 

Délu'án 4 órakor a Karirász.e~ye~űlct musoros elOadást ren
dezett -· sorsolással e~ybekötve - a kulturház nagytermében. Az 
előadás keretéhen Zadravecz István is felszólalt s a kriszlnsi sze-
retet fokozott gyakorlására buzditolta a hallgatóságot. Ugyancsak 
a hulturházban este 8 órakor naeysziib~su bemu'aló előadást ren• 
deLett e Gyöngyösi Mükedvelö Garda. Punta Sándor "Passió" 
c. szinduabját adták elO, melyen a pU~pök ur mindv~gi~ jelen 
vo~t. Mtndkél elódd ·l SI d templ0111 j !t vára rende:dl-k. -------Kérjük az előfizetések megujitását! 

Elöfizetni lehet : a Szcnt Bert~tlan plchánián, 
a Szenl Ferent·-rcnd plcbánitiján, lparosol{ ,~s 
Gazd:ik l·lit~ls:~.öv~tl<ctet·éh('n \::S Buday Fc
rene; irod~tjaban Púspöka-u. 2. 
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A ferences plebános üzenetei. 

Ami után annyira vágyódtunk, elkövetkezett. Megújitva, 
pompás di~lbcn ékeskedik templomunk. Immár élvezzük sok-sok 
áldozatunk istenien nemes gyUmölcsét. Az Ur engedte mind
c~ekct nekUnk s ezért öröm és boldogság tölti el lelkünket. lmád-
~ágo~ hálával adózom 1 nagy Istennek, ki meginditotta a szive
l<ct és áldozafos teth::kre st:rk<'nfette a lelkeket. . • Oe hálás kö
sz()neto..&n l)tall a mcgérlö jó hivGk fell! Iti, éikik nem zárták el 
m~~ukiit az Altiozatok e101, aktk rármi!yen form~ban réFz!vettrk 
a közös terv meg v alósilásában ! Minden adományért fizessen rBeg 
az Ur! 

-o-
Sol{aknak érdeklödé~ére kl)ziöm, hogy ünnepi zarándokvona

tut etévbt;:t is indtíuttk éi SLüzanya kcgyhelyérc, SLentkutra. A 
l\·,ÁV lg11zgatósá~gal történt értekezés alapján junius 27-rc álla
pttol!uk 111e~ a zarándoklat napját. A mult tílpasztalalai alapjáu 
ket szerelvényt foglaltunk le erre a napra, mert a vidék is na~ey 
szAmhan fog csatlakozni zarándoklalunkhoz A részvételi dij oda· 
vissza 2 pen~ö. A jelt>ntkez~s idejét ~özölni fogjuk. 

-·U--

l\ gyOngyO-;piispnki sz. János temp'om belsO kifestésének 
U~ye· bizt:~ló-tn h l lad elöre. Rövidesen b::állványozzák s a munka 
ott is m~gindul. A i6!elkü aJ,Jm4nyokat a Ferenct!s Plebánia Hl· 
vatalban, vagy Buday Fcrencné' GyöngyöspUspOkiben kérjOk 
átadni. 

Szeretelt~l Kriszluiban: 

P. Kováts Rajmund O.F.M 
plebános. 

P annonia- száll ó 

Szoblára~: 2 ágyas 9-töl 
20 pen~tiit.:, l ágyas 5 p~n
J!Ötöl 12 penJ!Öig 
E1. ára~ból a Oyr,n~yösi 
Katolikus Tudósit~') elöfile
töinck 20 ~Lázalé!~ ked vet· 
m~ny, 

Budapest, Rákóczi-ul 5· 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
M!isztelendö papság és keresz-
tény urak réRi, jóbirU találkozó 
h~lye a Mváros középpontjaban. 
A le~modernebb felslerelés s ra .. 
~yn~ó ti~ztasá~. Fürdók. Hide~ 
é~ meieg viz minden szobában. 
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A Gyöagyösi Katolikas Nap 
• program·mJa. 

(Aprilis 4.) 
9 6rakor: Veni Sancte és sze n tmise a két ple

bánia templomban. 
10 órakor: Nyilvános nagygyülés az Alsóvárosi 

Katolikus Kulturház nagytermében férfiak és nök ré
szére. 

1 órakor: Közös ebéd a Katolikus Legényegylet
ben. Az ebéd ára l P. bor nélkül. Az ebédre a két 
plebánián lehet (férfiaknak és nőknek) március 31-ig 
bezárólag jelentkezni. Előzetes jelentkezés nélkül he
lyet nem tudunk biztos i t ani. 

3 órakor: A Katolikus Kulturházban megbeszé
lés az idöszerü katolikus feladatokról. 

félöt órakor:: A Legényegyletben férfiak és ifjak 
zárógyülése. A Kulturházban asszonyok és leányok 
záró gyülése. 

6 órakor: Szentbeszéd, Te Deum és szeniséges 
litánia a két plebánia templotnban. 

Szóaokok: Kovács Sándor .A... C. főtitkár, Szent
györgyi József A. C. egri egyházmegyei igazgatója, dr. 
Karompay Károly igazgató-főorvos, Palágyi Natália 
szoc. testvér, dr. Léber János szerkesztö, dr. Lafrankó 
István részvénytársasági igazgató. 

Belépés a gyűlésekre díjtalan. 
Este 8 órakor a Kulturházban Passio. 

jfirek. 
A tavaszi simo.at6 napsu.ár megérkezdt. Heingos lez;z 

a munkéiOI a hatér. Ui reménység, uj tervek kezdik bonlogatni 
bimbójukat lelkünkben. Mi lesz a munkánk eredrrényt? sze rel· 
nénk előre tuJni biztos kivlncsisággal. Veritékes munkára va· 
gyunk teremtve ,ezzel kell mindennapi kenyerünket megkeresnünk, 
Egyet alonban nem szabad elfelejtenUnk: Has"!lalan az ember f;1-
rado1Asa, ha nincs rajta aL lsten áldása. Adjon ls!enUnk mind
nyájunknak a tava~zi munkéhill kedvet ~s er öt, áldása pedi~ h~
~yc bOafgc&en eredményessé fAradt zásunkttl. 
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A szent Bt~rtalan f'templom Olláregyletének tagjai a 
szentélyben elhelyezendö értékes szönyeg be~;zerzéaére határozték 
el magukat. A szönyeg árá.t adományokból szerzik meg. OyUjtf.. 
ivjUk Fehér Sándor fös;:ekrestyésnél van elhelyezve. Akik szeretik 
az istenházát, szivesen adják adományukat felékesitésére, Az ado• 
mányokat lapunkban leközöljük. 

200 éves évlordul6ia lesz májusban, hogy a gyöngyösi 
bucsusok elöször zarándokoltak el Budakeszibe SzUz Mária oltá
rához. Természetes, hogy az idei zarándoklat ünnepi kOlsOt fog 
ölteni. Nemcsak nagyobb számban fognak menni, hanem ajándé.; 
kozó kézzel lépnek majd az lstenanyja oltára elé. Aki hosszu év· 
tizedeken látta maga körűl a vallásos gyOngyösiek buzgón kérö 
tömegét. Aki még tobbször hallgatta meg és pártfogásában ré
szesitette az ájtatos zarándokokat, min~ ahányszor előtte térdeltek, 
megérdemli, hogy a 200 éves évforduló maradó emlékkel legyen 
megOrökitve. Részletes felvilágositást a templomi szószékröl fog
nak adni a részvételre. 

A Katolikas Le,énye,ylet szokásos fehérvasárnap eli5tti 
lelkigyakorlatait Kovács Sándor fötilkár, az országosan ismert 
szónok fogja tartani. A szent beszédek az egylet diaztermében 
április l·én este 8 órakor kezdődnek. 4-én vasárnap a 6 órai 
misén lesz a közös áldozás és az uj tagok ünnepélyes felvétele. 
Ugyanezeken a napokon egy órával elöbb az egylet leányai is 
végeznek lelkigyakorlatot. Szent mise után közös reggeli lesz az 
egylethen. A leányok lelkigyakorlatait Bódis Andor képJánunk 
vezeti. 

Érsekfőpásztorunk Stlller Kálmán reálgimnáziumi tanárt 
a felsőmezőgazdasági és fiupo!gári iskola igazgatása alól saját 
kérésére felmentette. Stiller Kálmán igazgatói tisztét több mint öt 
éven keresztOl látta el. Az ingadnzó iskola alapját ügyes munká· 
jával megerösitette és egy eredményekkel kecsektetö jövő biztos 
ainpárjára fektette. Az iskola az ö igaztatása alatt hatalmasan 
fejlődött, értékes beszerzéseket eszkOiölt. Gazdasági épOletek eme• 
lése, az állatállomány növekedése, szertárak és könyvtárak gyara-
podása jel ri épitO, hasznos munkáját. Stiller Kálmán ezzel 4 hasz· 
nos munkájával GyöngyOs városnak és a magyar kulturánPk ér· 
tékes. felejthetetlen szalgálatot tett. 

Az iskolik szokásos husvéti lelkigyakorlatait ez évben is 
példás feiU~yelet és áitatos magaviselel mellett végezték el gyer-
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mek~ink. A r~álgim 11á du ·n nl\vendékeinek dr. P H orv J th Zsigmond, 
a felsümez~gazdasagi, fiu és leánypolgári tar1 u1óinak Bédis;And(lr. a 
Kereskedelmi Szaktanfolyam leányainak és a l~ventéknek dr. Brr· 
nál h Ferenc, a közpen ti, fehér váryné elemi gyermekeinek és a 
Mária lanyoknak Koncsek jános, a f~lsővárosi elemiben {)edig 
Simon Sándor mondott~k a szentbeszédeket. 

Lelki~yakorlatos sz. beszédeket tartottak a Ferenc~sek 
templomában kOlOn nök részére a Fájd Sí ü z Unnepét megt-lözö 
hérom estén, a férfi:tk rés1ére pedig nH_gyhét hf\rom elsö esiéjen. 
Az elObbiekét dr Kalmár P. Özséb, at u1óhhiHkét dr Horvá·h P. 
Zeiernond theológiai lanárok tartották, A gondolatokban ~~uli ;g, 
mély tartalmu elmélkedések ~okakat vonzottak az lsten házába 
és séaitetlek a lelki megujuláshoz. Mindkét triduumot közOs sz. 
áldozás fejezte be. 

Az al al•6városi kántor választást március 18-án ejtette meg 
a város képviselőtestülete. Abszolut többség hiányában kétszeri 
szavazás történt, melynek eredményeként Mark6 J6zsel boco
nádi kántortanító köré csoportosult a választók nagyobb száma· 
Amidön az j kántort e helyről is szeretettel üdvözOijlik, áldá~os 

müködésére a Mindenható bőséges ~ldását kérjük l 

Az Ur Jézus szenvedéstörténetét 5 aikalommal adta elö 
a gyöngyösi Mükedvelö-Gárda. Ki· ki valósággal beleéHe maRál 
saját szerepébe s ez a magyarázata annak, hogy oly lenyügözO 
hatással adiák elő a darabot. A mtivészi szinfalak is nagyban 
növeUék az eh~adas érkkét. Az állandóan zsufolt terem bizonyi
téka annak,l hogy mennvire a közönség lelkéhez f~rközött a mtivé

szlen előadott szinmu. 

Balázs Piri Lajost bizfa meg I?.rsekfópasztorunk a felsö
mezögazdasáRi és fiupolgári iskola igazgatói teendők ellátásAval 
teljes igazgatói jogkörreL Ez a kinevezés városunkban rneJ.!nyug
vást, örömet keltett. Balá7.S Piri Lajos a tanári kar egyik leg
szimpatikusabb, JeRképzettebb és le~munkásabh t;:~J!j~~o Mirden 
reményUnk meg lehet arra, hogy vezetése alatt az iskola fejlődni fog. 

Hazalias ünnepélyt rendellek már ct us 15. én a gyöngyö3-
püspöki elemi iskola növend:!kei, mdynek kereteben l{orc.;mtsros 
Ma adoina tar, li[mö közve"r'l sla ~<ikkal buLditotta a kis magyar 

szivekel a haza nagy szerelelére 
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Aldndlkozds ERv önmagát me~nevezni nem akaró leány -
üzleti alkalmazott - 13 m~trr igen szép futószOnyeget juttatott a 
Ferencesek temploménak Segitö SzUz kápolnájába. A hivek által 
annyira kedvelt kApoina i~m~t Ra1.dagodott. jutalmazza meg a 
'i1ent S1.üz a nemt"~slelkO jótev"t •. l 

A Karitász Efyesület mAreius 7· én zsufolt ház mellett 
tarto1ta meg műc;orra! cgyhekntl'ltt F-orsolását a Ferences templom 
iavára. Hetckí!n ál fáradh~talltinu: tcvénykedtek a hölgyek a siker 
érdekében. Kézimunkáttak, gyUjtögettek lankadatlanul. 141 lérgy 
kerlllt kisorsolásra. Az eladásra szánt 1000 drb. sorsjegy mind 
clkelt. Még kevés is volt.. Maga az előadás és sorsofás csaknem 
két 9rán át tartott s mindvégig deros hangulatban tartolta a kn-
7.1\n ség et. Maga a kegyelmes püspök ur is meg- megujuló mo
sollyal íidvl\zölte a szerenesés nyerőket. Az elOadásból 484 pengO 
ju!ott a templom javára. Hála és köszönet az egyesillet agilis 
vezetfiségének és a lelkes munkatársakna k l 

Az Alsóvárosi E~yházi Énekkar március 15-én este 
pártolóinak és jóharátRinak rrszvétele melleU barátságos vacsorAt 
tartott kulturh~1i otthomtban. A mííködő tagok P. Szaivátor veze
tése mellett hazafias énekszámokat adtak elö, majd P. Raymund 
h:\zf()nök· piehános megértésre és magyaros összefogásra buzdi· 
tntla a megjelenteket. A társaság este 10 óráig maradt egyutt. 

A Tud6•116 jóbarátainak nevét hálás köszönettel 
kl\1.nljUk. 3 P-t fizettek: l'zv. Völgyi Jánosné, Hanisz Imréné. 2 
p .. t: t'~zv. Pogány Béláné, Wlahovszky Simonné, Rddnics Ida, 
Krakóczky jánosné, özv. Hornyák Gyözöné, Holezer Lajosné, 
Barna jenöné, Dózsa Géla, Holló István, Kopasz jános, Vince 
Mihály. Sze nt jános Enek kar, Józsa György, Szijártó jános. 1"50 
p. t: Nagyfejeö J ~no~ né, öl v. Med veczky Józsefné, Melicber jó. 
zs ef, Berecz Ferenc, Ko zik La ;os, Varga Ignác, Gulyás István. 

A Kapisztrán Iparos Cserkészcsapat március IS·én este 
8 órai kezdettel a Kullurházban szépen sikerOlt kazafjas elöadést 
tartott. Lelkesen és gyönyOrüen játszották ezek a derék fiuk. A 
telt ház kOzönségétOI megérdemelték az elismerés tomboló tapsit. 

A LegényegJiet igazgatósága nagy tetszéssel foglalkozik 
egy födOtt nyári helyiség megépítéséveL Május közepéig készek 
akarnak az építkezéssei lenni, hogy a nyár folyamán kihasználiék 
az uj, esőtOl biztos helyei, Tényleg, ilyen nagy e1yesUietnek naay 
szOksége van ilyen fedett nyári helységre, 
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A Szenf Berfa/an Egyházközség 
anyagi ügyei 

S&ámadásilag mi is letártuk at 1936 ik esttendöt. Elkészi· 
tettük at elmult év mérlegét. Számvi%Sgálóink a1okat megvi1 s. 
giltik, egyháztanácsunk letárgyalta. kö%f!yül~sünk elfogadta. 
Minden érdeklőd O katetikus testv~rünk megtekintheti a1oka t a 
plebánia hivatalban, hol kö1uemlére van kitéve, me rt ala ps%~ bá
lyunk igy irja e1t e16. Tehát s%ámadásunk a legteljesebb nyil· 
vánosság ellenőrzése alá van hel ye1ve. 

A számadások a jóváhagyott költségvetési előiránylatnak 
me~felelően mutatják a bevételeket ~s kiadásokat, igyeke&tüak 
a&t a lehetőséghel képest minden irányban betartani és ahho% 
alkalma%kodni. A1 elmult évben tartolásunkat 3000 P adósság 
csökkentéssei 1ártuk le, mely kö1el 230 P kamatkönnyebbülést 
jelent számunkra évenk~nt F ö célunk a jövőben is a% lesz, hogy 
eat minél hathatósabban apasuuk, hogy végre egy!:'ter a há% 
jövedelme alt a célt s1olgálhassa, amelyért alt tényleg meg· 
vá sirottuk. 

Jelentős öss&eggel uerepel uámadásunkon a tataro1ások té
tele is. E1t kényuerüségböl kell végrehajtanunk, mivel a ház 
régi és öreg, tehát csak nagyobb áldolattal tudjuk fenntartani 
annak jövedelme&óségét. 

Folytatjuk azok neveinek ~ö1lését, kik szivesek voltak 
adományokat felajánlani S1ent· korona Há1unk megvsárlása cél· 
jára: Juhás% Gyu'a Kossuth utca 1 P, Tóth Mihály Kossuth 
utca 1012 uám 1 P, Hegedus János Bihari utca 8 P, Pajkos 
Pál Vachott Imre utca 5 P, Fehér Imre S%óiötermeló Vachott 
Imre utca l P, Weidner János cípés% Vachott Imre utca 10 P, 
Barécsi Denó altint Vachott Imre utca 5 P, Berta Mih:Jy Ze· 
nts% utca 5 P, Hegala Márton Kalvária utca S P, Bágyi János 
Pappmelchizedek u•ca 5 P. özv. Balázsovits Józsefné Mátyás Hr. 
utca 5 P, Kalmár Mihály Hanisz tér l P, L ibisch Piroska Va c• 
hott Imre utca 5 P, Ács Antalné Országut utca l P, Kelemen 
Gyuláné Oruágut utca l P, Barna Mihály Kö:l.zótelep 50 fill 
Bognár István Róbert Károly utca l pengő. 

Eddig kö1öttük 311 adakozó nevtt 20.~59 pengő ösueggel, 
most köztünk J7 nevet 6'J 50 P összeggel. Osues kö1ltsünk te· 
hát 328 né• 21,019 P 50 fill. ös~;zeggel. 

Folytatjuk. 
P. L •. 
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l; •ű6rás, ékszerész és_látszerész 
~· Gyöngyös,-Hanisz-tér 12. ·- .,. ... 

L Ajánlja : elsiJrendü zseb, fali, asztali 
és ébresztö óráit. A világhirD svájci 

:· "TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója A leg
modernebb szerszámgépekkel felszerelt javitómil
hely. Prlciz munka 

1j Arany gyürük, fülbevalók, arany keresztek. -
1 Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már t0·-
1 P-töl kapható. Valódi ezüst áruk, tálcák, 

l· virágvázak, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
:J Mindennemü optikai áruk. Szemüvegek, csiptetők, 
,; üveg különlegességek, hőmérök, lázmérök~ must
' ~-=----- --~_:_:~~~ és borfokolők stb. --- - -- -
! 
1 Keresse fel üzletemet bizalommal ! ! 

A legmodernebb 

temetkezésivállalat 

_Qyöngyösön 

Halottszal!ítás, ex

humálás az orszag 

egés1. tt!rületén bár-

honnHn-bárhoYá sa-

1 ját autómon a· leg-

jutényosabb áron. 

ll Akar Ön 
1 : olcsón vásárolni? 
l Akar On 

· l pénzéért jó árut kapni? 
., Akar Ön 
. ! me~bizható helyen elözékeny 

kiszolgálásban ~észesillni? 

Mindezt meRralálhatja a 

gyöngyösi Hangyában 
A 

HANGYA 
l : 

. l 

árui megbízhatók, 
l i 

! 

: 1 naponta frissen érkeznek. 

l 1
1 

_i Rendes havi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

KUCSERA B E L A 1 Szives érdeklödésre a "Hangya" 

KOSSU rH UTCA 9 
TELEFON HIVO: 91 

1 irodájában felvilá~ositást nyujtunk 

l 1 az ieaz.zatóséi. 
l l 



Pártoljuk városunk egyedüli 
katolikas papírkereskedéséti 

Könyv, papír 
és irószereh 
elöayös beszerzé
si lorrása! 

A katolikas sajtó lapjainak helyi képvise• 
lele! 

A Katolikas Kaltarház papírkereskedése 
Pap Melcbizedek 
ucca. Telefon: 88 

---
Z:emesuáry 

Hanisz-téri 

gyógyszertára 
Gyöngyös 150 éves patikája 

Mtlto~ágos 
Na~yságos 
Tereintetes 

úr 

úrnő 
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