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pn1pO!iít plebál'lOS. 

K1adja a· gyöng~ösi fdsö· es alsóvárosi plebánia. 
Egy szám ára l O fill. Egész évre l pengO 

, 
Ersekatyánkat 
Unnepeljtik gyermeki hódolallal és fiu i hUszkeséggel. Megmozdul 
a milliós egri egyházmegye, hogy ki'>szöntse Főpásztorát a lélek 
ódai szárnyalásP.val l:s az imára h ivó he rangok zugásával. Hu~zonöt 
éve áll már a p3réincsnoki hidon és a miigasságo~ Urától meg· 
hivatva kormányozza ősi egyh~zmegyéj~t. Huszonöt éve teljesiti a 
tl\rvényt és adja a nemes példát mindnyájunknak. Huszonöt éve 
szórja ránk fejedelmi Jeikének mind·:n áldását és kin~sét. 

A hus~onötéve:' évforJulón viráeba borulnak az oltárok és 
imára ku'csolódnak a kezek. Tfdt·um szárnyal fel az orgonákon 
éA térdrehullva h~lálkodurak al isteni Gondviselésnek, hogy meg
adta és megörizte Öt nekUnk. Az elviharzott huszonöt év könnybe
vérbe áztatta meg a fl')!det és sarkaiból forgatta ki a világot. 
Máglyát gyuj tot t a ~}ű !ö'etnek és ko~du ~sá szegényitette le az 
embereket. Csak bánatot o~ztogatott és nem tudta begvógyitani 
senkinek a sebét, De a mi Frpapunk a veszes huszonöt év alatt 
csak szeretett, tanitott, gyógyitott és épített. 

Érsekatyánk emlékezetes iuhileumán boldog szivdobogással 
állitjuk meg az idö rohan?.sát, hogy a nagyság, a jóság és az al
kotás csodáját hirdessUk mindenkinek. Meit a mi Atyánk értunk 
dolt~ozott és imádkozott. Kenyerét sokszor törte ketté és a na
gyobb darabot az éhezöknek adta. Atyai szivének meleg köntö· 
sével sokszor· betakarta al árvát és messzenézö szeme :nindig 
megláita a szenvedőt. lstennek templomokat épitett és az örök
mécges és a szószék fogja hirdetni időtlen időkig nevét, De hajlékot 
adott a nincsteleneknek és megosztotta földjét a t=20kölködőkkel. 
A pusztulás napjaiban sokszor zokogott a lelke, de azért mégis 
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mások arcáról tOrölte le a könnyet. Önzetlen jósága és föpapi 
szivének szerelele eredményezte, hogy városunkban mindenki há
lAs szóval "Oyöngyös legnagyobb élö jótevöje"·ként emlegeti. 

A kicsinyek halk szavával imádkozunk az Unnepl órában 
POpásztorunkért, Ahitattal térdeiUnk le felmagasztosult oltárá
nak lépcsőjére. Valamikor ott kaptuk ke zé ből a Lélek tüzét és 
vettUk ajkának csókját. Es csak ennyit mondunk: Legyen áldott 
neve és élele. Oltalmazza Ot lsten, hogy Meatere szereleiével sze
retheese tovább papjait és híveit. 

Veletek vagyok miadeDaap .. 
400 éves keserves rabság után lsten keze feloldozta a zsidó 

népről a szolgaság bilincsét. Kincsekkel megrakva menekUitek el 
a fáraók fOidjérc51. De OrömDk nem sokáig tartott. Hosszu bolyon
gás után Arábia kietlen homoksivatagába értek. Itt kezdődOit el 
számukra igazán a szenvedés. Olyan volt az egész puszta, mint a 
lángoló katlan. Lábuk alatt szinte parázs volt a homok és fejükre 
a nap szórta gyilkos tltzét. Nem találtak sehol egy árnyas fát, 
amelynek oltalma alatt meghuzódhattak volna. Nem csörgedezett 
semerre forrás, amelynek vizéból égető szomjuségukat csillapít· 
hatták volna. 

Könnyezve jajveszékelték a zsoltár szavait : 
- BrOnk kiszáradt, mint a cserép és nyelvUnk az ínyUnkhöz 

tapadt. Mint a megolvadt viasz, c J"yan lett szivUnk testUnk 
belsejében. -

Segitséget már alig reméltek. ElOllUk sötétlett a végtelen 
puszta annyi eljövendO borzalommal. Hátuk mogott fenyegetOn 
zugott a tenger. Csillagtalan volt minden éjszakájuk és szekértá
borukat éhes sakálok ólálkodták körUI. Elfogyott az utolsó falat 
kenyerük és vizes korsójuk régen kiUrUit. A nép kislelkUen sopán
kodik és csak ugy önti panaszát: 

- Mi lesz moat velllnk? Megöl az éhség és elpusztulunk 
jobb lett volna Egyiptom husos fazekai mellett maradnunk l -

Félelmében mindenki elveszti a fejét. Csak Mózes imádkozik 
rettenhetetleA hittel lstenéhez: 

- Uram, ne hagyd el népedet. Mutasd meg, hogy a pusz
ták-pusztájában il veiUnk vagy. Adj valami égi biztatást, hogy 
lássák: szereted 6ket, -
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És az Ur szivére vette szent prófétájának fohászát. jósága 
tüzes felhöt bocsájtott Je égi magasságából MUor a lUzoszlop 
elöször piroslott fel az é:szakába n, a zsidók egyszerre elfelejtet
ték a sok megpróbáltatást és boldogan ezt k ;alt oz ták: 

- Velünk az lsten ! VeiUnk az lsten I 
lsten szeme 40 éven át rajtuk virrasztott. Mikor éheztek, 

mannával táplálta öket. Mikor szomjuhoztak, a szikla vizet adott 
a tikkadóknak. Mikor megzendültek a harsonák, jerikó falai le· 
omlottak és a hontalan nép hazát kapott. 

Ez történt sok ezer esztendővel ezelőtt. 
Az uj szövetségben valóra vált a teljes isteni demokrácia. 

Az Ige t~stté lett és a megváltó lsten ajka mondta el nekUnk a ki
nyilatkoztatás'; "Gyöny~rtiség nekem az emberek fiai közOtt lenni." 

Nem hagylak árván bennetekgt. 
Sokszor az élet keményen megpróbál minket is. Szöges os

torával kihajt a pusztaságba, ahol az irigység és a rosszakarat 
hi~nái üvöltenek. Átvirrasztott éjszakákon hányszor görbül sírásra 
a szánk és hányszor mondjuk el mi is a szenvedö ÜdvözilO pa
naszát: ,.Én Istenem, m;ért hagytál el engem". A halál letépi szi
vUnkrOI azokat, akiket ugy szerettünk. Az emberek közömbOsen 
mennek el bánatunk mellett és nem t:gyszer ugy érezzUk: az 
egész világ összeesküdött ellenünk EgyedUl vagyunk és jaj annak. 
aki egyedfil van. 

Katolikus hitUnk fényessége ragyogja be lelkUnk éjszakáját : 
Velünk az lsten l jézus igérete legyen árvaságunk vigasztalása: 
"Ne féljetek. Én meggyőztem a világot és ime veletek vagyok 
mándennap az idők végezetéig". VeiUnk van lsten az Oltáriszent· 
ség ben. 

Az őskeresztényeknek volt egy régi mondásuk: U&y élj, 
hogy mindennap áldozhass. Ez a titka annak, hogy sohase le· 
gylink árvák. Naponként öleljUk szivUnkre Istent és akkor az élet 
minden pillanatában veiU11k lesz hatalma. Nem arany és drága
gyöngy az Oltáriszentség, hanem buzakenyér. A koldus is meg
szerezheti. KeressUk elöször ezt a Kenyeret és akkor az a má· 
sík kenyér is könnyebben az asztalunkra kernl. Ma minden csak 
kenyérkérdés. Lépten nyomon hangzik az evangéliumi aggódás : 
"Honnét veszünk elegendő kenyeret?" I Kenyér van bőven. Csak 
lsten országa ~s igazsága hiányzik. Mindenkit figyelmeztet az 
Ur: "Fáradoz~atok, de nem olyan eledelért, mely veszendő, hanem 
azért, me ly megmarad az örök életre". 
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Legyen az Oltáriszentség a szegénynek gazdagság, a gaz
rtagnak alamizsna, a betegnek orvossttp, ;,z e1 ösnek Ryengédaég. 
a haldoklónak örök élet, az élöknek perlik a szeretet lt-gszentebb 
köteléke. 

K~mény b~széd ez, ki hallgatja azt ? 
• Ha nem eszitek az én testemet, nem lesz élet tibennetek u 

Pedig mi mindnyájan élni akarunk. Mégpedig szépen élni. A szép 
és nemes élet mUvészete katolikus ember számára csak egy lehet: 
a gyakori áldozás. Kettős szenlévOnk keltOs feladatot tUz minden 
katolikus elé az Oltáriszentséggel szemben : véglegesen leszámol· 
ni a hUnnel és Oszinte áldozatot hozni Jézusért. 

Felégetni lelkOnkbt.n a bOn viperafészkét l Ne áltassuk ma
gunkat: a harag, a gyUiölet, az irigység, a rágalom mind- mind 
másnak akar ártani, pedig annak ás vermet, aki elköveti. Ugy 
van velük az ember. mint a macska, amely meglátta a reszelöt. 
Nagyon megtetszett neki a fényes rázspoly és végighúzta raita a 
nyelvét. Ejnye - kiáltott fel - milyen pompás. Persze véres lett 
a nyelve. Aztán ujra megcsinálta jónéhányszor. De jó ez a vér -
mondogatta, És ostobán tovább nyaldosta az éles reszeiOt, mig a 
nyelve el nem kopott. 

BUnös szenvedélyekben pusztul el az ember lelke. Erős 

akarattal keljUnk fel és öltözzünk az Ur jézus dicsőségébe. Higy· 
jOk el magunkról: tudunk mi jobbak is lenni. lsten kegyelme és 
az önbi.zalom szenlté tette a nagy vétkezőket. KövessUk öket a 
hOnbAnatban és akkor tisztaságra szUietik a lelkünk. 

Nem tudsz egy kis áldozatot hozni l Mennyit halljuk ezt az 
életben. Az eucharisztikus esztendőben nagyobb és tObb áldoza
tot kér az Ur Jézus, Nem szolgálhatunk két urnak. Az egyik he
lyen fel kell mondanunk és egész lelkDnkkel az Ur jézushoz 
kell szegödnOnk. 

HAnyan vannak most is köztonk olyanok, mint az egyszeri 
templomos asszonyka, aki Szent Mihály szobra előtt vastag viasz
gyertyát gyujtott. De a sAtán képe elé is IOzött egy vékony gyer-
tyácskát. Aztán hol az egyiknél, hol a másiknal ájtatoskodott. 
Szeget Utött ez a kUiönlls imádkozás a plebános fejében. Hamar
iában leszereile a tulbuzgó nénikét, aki ezzel mentegette magát: 
- Azért 1yujtottam itt is meg ott is gyertyát, merthát én szere
tek mindenkivel jóba lenni. 

VizsQáljuk meg ma~unkat. Ne cimboráskodjunk az ördöggel 
és oltsuk el azt a bizonyos másik gyertyát. Csak az lstennel le· 
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hetünk jóba és embertársainkkal. Ez pedig áldozat nélkül lehetet
len. Mindnyájan Krisztus gabonája vagyunk. Krilztus szeretete 
öröljön össze minket, hogy rnindnyájan méltók legyünk Krisztus 
kenyerére. Kriszlus mindenkor veiOnk van az Elet Kenyerében, 
akárhogy esteledik és akárhogy hanyatlik a nap. NekOnk csak 
egy a kötelességünk : mi is legyünk vele szeretetben és 
áldozatban. 

B6di• Andor 

Szükség van-e az üzletek 
vasárnapi ayitvatartására? 

Városunkban ujra szóba került az üzletek vasárnapi nyitva
tartása. Hogy a vasárnapi munka mennyire sérti a krisztusi felfo
gást, mennyire vét a szociltlis igazság ellen, azt lapunk és egy. 
házunk papjai munkássága számtalanszor igazolta. 

Vasárnapunk az Istené. Neki kell ezt szentelnünk. Az ember 
mindig keservesen csal~dott, amikor elvette lstentd1 ezt a napot. 
A vasárnap megszentelése a vallásos keresztény élet egyik fok
mérője. Ez az a nap. amelyen a mindennapi kenyérért folytatott 
harcban megpihenUnk, Istenünkhöz emelkedünk az imádság ben
sOséges szárnyain, hogy lelkileg megerősítve, testileg felfrissülve 
teljesitsOk továbbra is kötelesség einket. 

Hosszu évszázadok tapasztalata igalolta, hogy az ünnepron
tók az lstenföl is eltávolodtak. Már pedig azok, kik az lstennek 
hátat forditottak, legtöbbször a felebaráti szereletet is feJrugták és 
csupán az önzés hajtotta öket. S ahol az önzés uralkodik, ott a 
gyöngét nem védik, kihasználják, nyomorult páriává süllyesztik. 
Arról pedig nem kell senkinek beszélni, hogy az istentelenség 
milyen lealázó sorsba döntötte a nincstelen embert. Erről nem 
beszél, hanem már kiabál a munkanélküliek hatalmas száma, az 
éhezök és a ruhátlanak milliós tömege. 

lsten igazságai után ohajtozunk, mert egyedUl csak ezekben 
reméljük és látjuk a földi élet türhetö berendezését. Már pedig a 
vasárnap megszentelése lstenhez vezet, ezért ragaszkodunk hozzá, 
s követeljük a tökéJetes munkaszUnetet. Amit a jelen állami tör
vények nálunk megengednek, illetve elöirnak, ez még kevés, de 
valamilyen haladást már látunk törvényeinkben. 
· -· Ezért érthet ö a katolikus Gyöngyös ragaszkedása az üzle 

t"ck.vasárnapi drvatanhál:oz ts moiük azt állita ni, hegy 'kik az 
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ellenkez6jét szeretnék elérni, a város katolikus jellegén Ui nek csor
bit. Mi jogosan elvárhatjuk, hogy akik közöttünk élnek, azok a 
mi felfogásunkhoz alkalmazkodjanak. Ezért kiifdtük szél képvi
seiOteaUlletUnk tagjaihoz leweiOnket, melyben a közeli napok
ban napirendre kerülö vasárnapi üzletzárás melletti állásfoglalásra 
kértUk városatyáinkat 

A város gazdasági fejlödését a val!árnapi üzletzárás nem 
akadályozza. Akik Gyöngyösön szerzik be ·szükségleteiket, azok 
nem mennek máshová vásárolni. Kü.lönösen vasárnap nem. Ha a 
szombaton becsukott üzletek nem eredményezik városunk gaz
dasági hanyatlását, akkor nem keJI ezt féltenünk a vasárnapi Oz~ 

letzárástól sem. A gondolkozó ember szabályozni tudja életét és 
akkor szerzi be szükségleteit, amikor beszerezheti. Nem éjiel jön 
vásárolni, hanem akkor, amikor az Uzletek nyitva v:mnak. 

Mi a teljes vasárnapi munkaszünetért harcolunk. Eg y ké
sObbi cikkUnkben ki fogjuk mutatni, hogy szociélis szempontból 
milyen előnyös a vasárnapi munkaszünet. 

Mi igy gondolkozunk, mert katolikusok vagyunk. Harcolunk 
is ezért, mert jobb katolikusok akarunk lenni. 

Az istenfélő családanya 
hétközaapja. 

Elsőnek ébred a családban. Mindene~eJGtt fohásszal 
lstenhez fordul, s kéri a megváltó Üdvözitöt, áldja meg 
ma is. erővel, hogy a házban mindenkinek mindene 
lehessen. 

Rövid rOpimával a jóságos lstennek ajánlja övéit és 
egész napi munkáját, majd derOlt lélekkel lát dolga után. 

Gyermekeit fel~ölti és ellátja, urának szeretetteljesen 
segit, ruháit előkészíti, majd a család rövid, benső, kö
zösen végzett imában egyesUI. A fiatalokat nehány ~ed
ves szóval és homlokukon a kereszt jelével elbocsájtja, s 
mindenki kötelessége után megy. Az apát foglalkozása 
hivja, az anyának a háztartás körül van bokros tenniva
lója. Bevásárlása közben templom mellttt elhaladva, be
tér rövid szentséglátogatásra, s ha ideje van, szentmisét 
hallgat. Itt merit erOt mindennapi munkája, fájdalma, 
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szenvedése. kis és nagy keresztjei elviselésére. - Haza· 
térve a lakást rendbehozza és Uiyes kézzel csinos ott-
hont varázsol övéinek. Az ebéd elkészítésénél azon van, 
hogy a rendelkezésre álló eszközökkel jó és tápláló étel-
lel várja szeretteit, de arra is van gondja, hogy kis meg
lepetésekkel örömet szerezzen urának és gyermekeinek, 
n1ert minden tettében a szeretet vezérli, a szeretet pedig 
nagyon találékony. 

Ha az ebédnél az egész csaléd ismét együtt van 
az anya fáradtsága ellenére is érdekl~déssel hallgatja 
gyermekei közléseit viselt dolgaikrdl, sok elfoglaltsága 
mellett is szUkség szerint hol dicsér, hol bátorit, hol pe-
dig szeliden, de határozottsággal dorgál. Mert az anyai 
szem éber és mindent észrevesz. Urával megértö sziv-
vel osztja meg a családfenntartás gondjait és vele egyOtt 
örül sikerein. Saját örömét siet megosztani férjével, de 
fájdalmát megtartja magának, szivébe zárja. Étkezés 
előtt és étkezés "után az ima sohasem marad el, az ét
kezés alatt a jórnodorra ügyel. Délután szargos munkája 
közben is gyermekei nevelésére gondol. játékukban, 
iskolai feladatuk elvégzésében s minden munkéjukban 
segíti és ellenőrzi öket, mert tudja, hogy egykor a reá
bizottakat az Uristen fogj~ tőle számonkérni. 

Az est ismét egyesiti a családot az asztalnál, s az
tán egy meghitt órát egyOtt töltenek a szülök gyermeke
ikkel. Ezek ragyogó arccal mesélik élményeiket apjuknak 
anyjuknak, az iskolárdl, pajtásaikrdl, játékról: esetleg 
még egyOtt játszanak, tréfálkoznak, nevetgélnek, énekel
nek. Máskor meg ilyenkor este nyilik alkalom arra, hogy 
gyermekeikkel az életre el~készitO komoly megbeszélést 
tartsanak a szUI~k. 

És ha elérkezett az idő, hOlY a gyermekek nyugo
vóra térjenek, ezek elköszönnek szüleiktc51, rövid benső 
i ma után letekszenek és a tiszta gyermeklelkek utánez
ha tatlan mosolyával szenderegnek el. 

Férj és feleség végigtekintenek napi munkájukon és 
a jövO terveit megbeszélfk. 
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Az istenfélő anya az általánosan isn1ert háziáldást 
tartja szem előtt: 

Hol hit, ott szeretet, 
Hol szeretet, ott béke, 
Hol béke, ott áldás, 
Hol áldás, ott lsten, 
Hol lsten, ott sznkség nincsen. 

Ferences Ptebános üzenetei: 
Az Eucharisztikus Világkongrt:ssz.us eiöltészitésérc szulgáló 

Szentév folyamán klllönösebb szeretet nyi!vánilá~okat vár tőlünk 

az Ostyai Jézus. Törekedjünk tehát arra, hogy elsősotban ben
sőnkben növeljük és mélyítsOk ragaszbodtlsunkat a szenlf.éRi Jé· 
zushoz. Talátkonunk Vele minél gyakrabban a sz. áldozátban. 
KOlönösképen az ei~Ső pénteki ájtatosság<.,kon vegyUnk részt rni
nél nagyobb számban. Ezt kivánja szo!gálni a re~geli két órai 
szentségimádás (6-tól 8-i~) melyet a Szentévben végezni fogunk. 
Ezenkivül minden hó má~odik Ví séfnapján este 7 órakor szent
órát tartunk sz. beszéddel, énekkel és imákkat egybekötve. Le· 
gyUnk jelen minél többtn. Rendkívüli ájtatosságok e1.ek, amelye
ken rendkivüli buzgó~~ggal kell megjelennllnkl Benső szerc1e. 
tUoket mutassuk meg külsőleg is ön 1udatos katolikus életünk 
által. 

Ünnepi zarándokvonalunkat Szentkutra junius 27. én indit· 
i uk. Szentévi ájtatosságaink eJ! y ik pr ograrn m pontja lesz ez. KOl
sO és belső ájtatosságra egyaránt szép alkalmat n) uj t. Igen jó 
benyomást gyakorol reám az a rneleg érdek!ődés. amely ezirány
ban máris mutatkozik. Sokan kértek már jt'gyet az ünnepi vo
natra. A jegyek megvál!hatók a plébánia hivatalhan és a kullur
hollban. Az utiköltség oda-vissza kt:ttö pen;~ö. JelentkezzUnk mi· 
előbb, hogy le ne késsünk. 

A vonat indulási idejét a templomban hirdetni fogjuk. 
A zarándoklat előestéjén a késö óráki~ rendelkezésér'! ál:unk 

a ió hiveknek, hogy sz. gyónáeukat elvéf}.ezheHék. A vonat in
dulása elOtt reggel 4 órakor sz. mise lesz lemplomunkban. fset. 
leges felvilágosilással bármikor készséggel szolgálunk! 

• • • 
junius hó utólsó vasárnapján Kri~;tcm Endre püspök ur 

O nag~ méltós~ga the o~ OR us r1övt ndékcink kl'>í Ol n) o: l: at pa p pá fc> g 
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szeutcini templomunkban. lmádkozzunk érettük, hogy fáradhatat
lan és lelkes papjai legyenek a Jó Pásztornak! 

Szeretettel Krisztusban; 
P. Kováts Raymund O. F. M. 

plébános. 

Adon1áayok femplomfesfésr~, 
. ferences templomunkra. 

50 pengöt adott Markó józsef kántor, 5 P.t. Bodor Alajos, 
Csáki józsef, 3 P·t, ujabban Képes jános; 2 P- t. Ambrus József, 
és ifj. Rigó Sándor. - Isten fizesse meg l 

Még mindég vannak hátralékosolr, akik igéreiUket ma sem 
váltották be. Ismételten kérifik öket szereteltel, hogy felajánlott 
adományaikat sziveskedjenek mielöbb befizetni. 

A gyöngyöspOspöki szent Jénos templom bels6 festés6re 
adakoztak, illetve el6jegyezt6k adoményalkat 

100 Pengöt adtak: Buday Ferenc, Szent Perenerendi Zárda
főnökség, Sike Miklós, 20 pengöt Bobovniczky Oyu.Ja, Patócs 
jános és neit; 15.60 P. Babróczky István; 10 penalU Kozmáry Já· 
no!; 5 pengöt Cserta jános, Ozv. Reviczky Ferencné; 2 pengOt 
id. Krakóczky jános, Reviczki Imre. 

Elöjegyeztek: 50 pengöt Reviczky Ferenc, Andrássy Fe
renc, Sipos Benedek; 25 pengőt FUiek~' józsef, Mádi ferenc. ifi. 
For2ác~ Alajos, 20 pengőt Magnin Adorján, Bakondy Lajos, Nagy 
Fer e n ené, Varga Sándor, Kaluzsa István~ 15 pengöt Revicki János. 

A Katolikus Legényegyletben hétezer pengas költségen 
nyári helyiségei épitenek. Ez az épitkezés a legényegyleli eszme 
előretörése, a hasznos cél diadalra jutása. Az egylet tagjai, kik 
mindenkor bUszkék lehetnek saját munkájuk és áldozatuk győze
delmes eredményére, hatalmas székházukra, most is saját erejbk· 
ből épitik a nyári helyiségét. Erre az épitkezésre az igazgatósági 
tagok közül rövid percek alatt 500 pengőnél több megajánlás tör· 
tént 100 P.· t aiánlottak; SzlovencsAk jános, Kolping leánykOr.·· 50 
P-t. Magnin AdJrián, dr. Libisch Károly, Kanyó Imre, Bogdán 
Lajos, BujaJka István, Bobovn:czky Oyula. 20 P-t. P'fhér Oyula. 
10 P-t. Reisz jakab, Dózsa Géza. Ez a lelkes áldozatkészséf is 
mutatj;J, menrtyare kivánko~nak a tagok az%UJ helyiségek után. 
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Bitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

MAius 31. Az utólsó májusi ájtatosság szentbeszéddel. 
)unius 4. ElsOpéntek és egyben jézus szent Szivének ünnepe 
Reggel 6 órától gJóntalás. 6 órai szentmise Szentaégkitétellel 
utána litAnia Jézus sz. SzivérOI és felajánlás. A Menház kápolnájában 
egész nap szenfségimAdás. Junius 4-én van az igazségtalan tri· 
anoni békeszerzOdésnek 17.-ik évfordulója. D.· e. 9 órakor anne
pélyes szentmise a ha1.áért. D. u. 4 órától fél órán át szólnak az 
ft11ze1 harang ok tiltakozásul az igazségtalan békeszerzOdés ellen. 
- 11 Péntek. Horthy Miklós kormányzó ÖfOméltóságnak szOietés· 
napja. D, e. 9 órakor ünnepélyes szentmise a hazáért. 27. Vasár
nap. MátrafUreden bucsu a templom védOszentje, KeresztelO Szent 
jános tiszteletére. A Szent Bertalan templomból reggel 7 órakor 
indul a körmenet MátrafUredre ahol szentmise lesz. D. u. 3 órakor 
litánia. Ezután a buc,usok visszajönnek OyOngyftsre. 

Szt. Perenerendi p1ebánia. 
1-2-3 Urnap nyolcadának napjain reggel 6 órakor nagy

mise a legmélt. Oltáriszentség kitétele mellett. - 4 Péntek. jézus 
1zent Szivének fOUnnepe. Reggel 6 órakor a Jézus Szive Társulat 
nagymiséje Oltáriszentséegel, offerloriummal, kOzben sz. btszéd, 
majd litánia annepélyes felajánlássa l. A szentévre való tekinlettel 
az Oltáriszentsée a fél 8 órai sz. mise végéig imádAara kUnn ma-
rad. Ueyanigy lesz minden elsO pénteken a Szentév folyamAn. -
6 Vaúrnap. Szokott rend. Délután a litánia keretében a Rózsa
füzér Társulat havi sorsolásAt tarlja. - 13 Vasárnap Páduai szt, 
Antal Unnepe. Reggel 6 órakor a Rózsatazér Társu'at az. miséje. 
A 9 órai nagymise után szent Antal litániát végzUnk a azokott áj
tatosságokkal. D6lutin nem lesz litinia, hanem este 7 órakor On-
nepi szentórát végzUnk a Szentév kapcsán az Oltáriszentség tisz
teletére. Ugyanigy lesz minden hó második vasárnapján a Szentév 
tartama alatt. - 20. Vaairnap. A délutáni litánia után a Feren-
cel lll. Rend havi OsszejOvetelét tartja a azokott ájtatosséggal. -
27. Vasérnap. Reggel 5 óra kOrlll indulés a vasutállomisról Un
nepi vonatunkkal a SzUzanya kegyhelyére, ahonnan ugyanaznap 
e1te vi1azatéran1r. Pogadiatás a azokott Unnepélyességgel. Hála· 
adAa templomunkban. - 29. Kedd. Szent Péter és Pál apostolok 
O!lnepe. Vaairnapi iatentiazteleti rend. 

Meat•ayztl, Minden kedden regeel 6 órakor azent Antal 
Ajtaloa&AI. 
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GyöngyöspOspöki azent jános templomban. 
6-13-20 D. e. 9 órakor sz. beszéd, na1ymise. - 27, A 

szentkuli vasuli zarándoklat miatt reggel 6 órakar caendes sz. 
mise. - 29, Szent Péter és Pál ünnepén vasá.rnapi rend. e. u. 
3 órakor ünnepélyes Vesperás. Vasár és ünnepnapokon, vala
mint ezek elött való napokon d· u. 3 órakor litánia. 

Megjegyzés: Amennyiben a templom festése a hó folyamán 
megkezdődik, a fenti istentiszteletek elmaradnak. 

jfirek. 
Az Oltáriszentségl szent6v megkezdését jelezték mAjlis 

22-én este félórán keresztUl zugó harangok. A XXXIV. Öltári
szenlségi Világkongresszus hazánk fővárosában lesz jövO ~AjUI• 

ban megtartva. A Nagyméltóságu Pnspöki Kar, hogy e kongresz
szus.ra méltóan elkészUijUnk, jövő év májusáig tartó szen.tévet 
rendelt el. Ennek a szentévnek célja az Oltáriszentség tiszteletét, 
megbecsülését, imádását, bennUnk elmélyiteni. A szentévet hir
dető pOspöki kar pásztorlevelét mindkét plebániin Unnepélyea ke
retek közOtt olvasták fel. Énekkarok, szavalókórusok, zenekarok, 
szavalatok és a társadalom minden rétegéből való szónokok hir
dették az Oltáriszentség dicséretét és hitvallást tettek a szent6v 
céljának megvalósitására. Mi reméljük, hogy dr. OkolicsAnyi Béla, 
HegedOs László, Hablicsrk józsef és Henkey-HOnig Vilmos tt
bornok lelkes szavai nem a pusztába kiáltó szavai maradnak, 
hanem a szentév folyamán testet öltenek. 

Aranymenyegz6. Vallásos, csendes, becsDieles emberek, kik 
mindenkor példaadó módon megtették kötelességOket vallauk, 
hazájuk és embertársaikkal szemben, ünnepelték meg május 10·~n 
házasságuk 50 éves évfordulójét. 

Pajkos Pál lisztes iparos és neje HegedOs Erzs6bet tartot
ták aranylakodalmukat 

A szorgalmas, szivós és kitartó munka, a szerény egyszeru
ség, mely egész életüket jellemezte, ez alkalommal sem tagadta 
meg magát. Szent Bertalan főtemplomunkban május 10-én rel
gel a 7 órai szt. misén térdeltek oda az Ur zsámolyához, hogy 
az elmult félszázad minden adományéért hálát mondjanak a 
Mindenhatónak és kérjék az Egyház éldását öregedO éle'tflk to

Vabbi folyamára is. 
Négy gyermekük, hét unokéiuk me1hatódott lélekkel, kbnnyes 

szemekkel kapcsolódott bele imidságukba,kik bizonyára nem kér
hettek mást a jó ,, lsten tOl, mint olyan kiegyen&ulyozott élete 

t 
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és boldog öreg kort, mint szüleiknek és illetve nagyszüleiknek 
volt. 

Mi a magunk részérOl azon őszinte kivánságunkat füzzük 
az övéikhez, legyen még hosszu és kegyelemteljes életük és az 
öreg kor derUs fényében lstentOl segitve, embertársaiktól tiszt~lve 

élvezhessék életUk hátra levő részét, szeretteik és tisztelöik igaz 
örömére. 

A kétszázadtk Budakeszi búcsu. 1737. esztendőt irtak a 
krónikások, mikor a gyöngyösiek először zarándokoltak a kies bu
dai hegyek közé, a boldoRsigos Szüz ke~yképéhez. Azóta kétszáz 
év pergett le az idO rokkáján, de a gyöngyösi hivek máriatiszte-
lete nem fogyatkozott meg. A JetOnt váltságo& két évszázad ro
mokba döntötte a Mária-makki kegykápolnát Egy omladozó temp-
lom és elsárgult pergamentek mondják el, milyen hires-nevezetes 
btlcsujár6hely volt a budakeszi domb, amelynek tetején gróf 
Zichy Mikfós zsámbéki kapitány 1731. ben szentegyházat emelt 
Boldogasszony tiszteletére. Messze földről jötlek lstenlink Anyját 
dicsérni Budakeszire a jámbor lelkek. Számuk sokszor tizezn~kre 

rugott. De lassan elmaradoztak és csak egyedlll a gyöngyösiek 
tartottak ki hOséggel Badakeszi mellett, amely fényes bizonyitéka 
a gyöngyösi nép vallásosságának. Ebben az évben immár kétszá· 
zadazor mentDnk el háromszázan Budakeszii·e SzOz Máriát kö
szönteni és- búcsut járni. A kétszázéves iubileum alkalmával a 
budakesziek Onnepélyesen fogadták a gyöngyösi bucsusokat. A 
budakeszi templom gvöngyösiekkel telt me~. Prépost-ptebánosunk 
lépett a szószékre és meRilletödött lélekkfl dicsérte me~ a derék 
RvönRyösiek buzgó&áRát. Majd papi se.zédlettel Onnepi misét 
mondott, amelyen a bucsusok megáldoztak. 

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

Paan6aia-száll 6 

Szobaérak: 2 ágy as 9-tOl 
20 pen~röig, l á~tyas 5 pen
götöl 12 pen~eOig. 

Ez árakból a Oyön2yösi 
Kato"kua Tudósiló elöfize
l~inek 20 százalék kedvez· 
mény. 

Budapest, R'kóczi-út 5. 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
főtisztelendő papság és keresz-
t~ny urak ré~i, jóhirO találkozó 
helye a főváros középpontjában. 
A le~modernebb felszerelés s ra. 
gyo2ó tisztasáR. Ftlrdók. Hide~ 
és mele~ viz minden szobábari. 
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A miskolcl Katoliku& Legényegylet május 16-i zászló· 
szentelési Unnrpségére egyletUnkbOI közel azétan utaztak fel. A 
gyöngyösi egylet nagyszámu megjelenésével az érdekiOdés köz
pontjaba került. Visszatérőben megtekintetlék LillafOredet és Egert. 

Dr. Makrányi Oyula városi tanácsost nevezte ki ÉrsekfO
pásztorunk felsOmezOgazdasági iskolánk érettségi vizsgájának elnö· 
kévé. Ez a kitnntetö megbizatás városunk egyik lelkes és munkás 
katolikusit érte. Hasonlóképen szólhatunk Pajkos Lajos hitelszö· 
vetkezeli igazgatóról, aki Érsekatyánk kitUntelO kinevez•se folytán 
a Keresk. Szaktanfolyam záróvizsgáján fog elnökölni. 

Tudnivalók a gyGngyösi kétéves róm. kat. n61 kerea .. 
kedelml szaktanfolyam 1937-38. iskolai év~re. felvétel· 
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam l. évfolyamára felvehetO, aki a 
középiskola, vagy a polgári iskola negyedik osztályát mint rendes. 
vagy magántanuló vaJamely hazai tanintézetnél sikeresen elvégezte 
és ezt szabáJyszernen kiállitott bizonyitvánnyal igazolni tudja. A 
11. évfolyamra felvelök azok, akik a szaktanfolyam l. évfolyamát 
sikeresen elvégezték. Felsö kereskedelmi iskola l. évfolyamát el
végzettek csak kUiönbözeti vizsgálat alapján vehetOk fel, ha erre 
a tankerUleli kir. főigazgatóságtól engedélyt kapn!k. Beirás junius 
hó l 6· án és 17 -én lesz az intézet Szent Orbán. tér 12. sz, alatti 
épOielében. (Bartakovics iskola). Az l. évfolyam ra iratkozák iskolai 
bizonyitvényukat és szUletési anyakönyvi kivonatukat, a ll. évfo-
lyamra iratkozók iskolai bizonyitvényukat hozzák magukkal. fel
vételi dij 28 pengő, fizetendO legalibb felerészben a beir4skor. 
Tandij e1ész évre 100 peng O, me ly ti z egyenlO részletben - min· 
den hó 5-ig - fizetendO a Gyöngyösi Iparosok és Gazdák Hitel-
szövetkezeténél a szaktanfoJyam foly6sz4mlájára. A tanit4s szep
tember hó 4· én kezdOdik. Szorgalmi idO d. e. 8-1 óráig a fels6 
kereskedelmi iskolák Rendtartásának 17. és 98. §§·ai ~rtelmében 
a kereskedelmi szaktanfolyam ll. évfolyamát végzett növendékele 
különbözetí vizsgálat sikeres letétele eset~n a hazai felsO kereake· 
delmi iskolák lll. évtolyamára felvételt nJerhelnek. 

Pünkösd Napjain tartották a Ferencesek templomában az 
évi szentségimádAst. Mindhárom napon tömegesen siettek az 
eucharisztikus lelkek jézus imAdásra. P. Karácsonyi Aladár theo• 
logiai tanár gondolatokban gazdag és lelkesen elOadott az. beszé. 
dei sokat vonzottak az Oltáriszentség kOré. Kedden este körme• 
net és Te Deum fejezte be a triduumol. 
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A Tudósltó jó baritalnak a nevét hálás köszönettel kO· 
zl)ljUk. 3 P-t. fizettek: TOkOly i Imre, Bauer Ede. 2 p. t: Kovács 
Antal, St.ita Mihély, Melicher Sándor, Szecska Mih~ly, özv. Fab• 
riczius Oyörgyné, Hajagos Nándorné, Pethes József. Kovács Gyula, 
dr. Libisch Károly. 1.50 P-t. Kovács Antalné, Benei István, Sza
nyi lstv4n, özv. Balázs Ferencné, Betegh Lészló, Visontai Fe
rencné, ifj. Balogh józsef. Svarcer Lajos. Csapó Gyula, Bardóczy 
és Tc5z sér, Ablaka jános, Ablaka Ferenc. 

A Fejérvéryné Intézetben május 6-án délután tartották 
meg az intézet novendékei elsőáldozási és Anyák napja llnnepé
lyDket. Az udvaron felállitott szabad szinpad elOtt szDlök és ér
dekiOdOk tomege tapsolt az ügyes szereplöknek. A Mária Leányok 
a szeretetreggeli elkészítésében, felszolgálásban és a z;zegény 
gyermekek ruháinak elkészítése által vették ki részOket kis gyer
mekeink örömének emeléséböl. 

Anyik Napjét rendezett május g. én a gyöngyö~ püspöki 
elemi iskola. A megjelent édesanyák sok örömmel gyönyörködtek 
kicsinyeik kedves szereplésein. Korcsmáros Magda h. tanitónö 
rendezési tevékenysége szép eredményt mutatott fel, Az ünnepi 
beszédel P. Szabó Lipót o. t. m. mondotta. 

Atkiri hirek. Az elsőáldozók szeretetreggelijéhez dr. Döry 
Oyula földbirtokos 15 liter tejjel volt szives hozzájárulni. Május 
2-án a budapesti Rákőczi szobor leleplezésén Pók. Márton igaz. 
gató-tanító vezetésével magyar népviseletben a következök vettek 
részt: Hovanec Pál, juhász jános, Benei Gábor, Bartók László, 
Bartók András, Pásztor jénos, Zsoltész Sándor, Papp jános, 
jubisz A11na, juhász Ilona, Csuzdi Ilona, Bartók julia, Török ja
lAn, Zsoltész Ilona, Uracs Margit, Bartók Erzsébet. A templom 
karnyékének rendbehozatalát Benei józsef községi biró 18 kocsi 
termOfOld odaszállitásával segitette elO. Igy minden remény meg
van arra nézve, hogy a templomtér szebbététele, befásitása és be
keritéae rövid idOn belül megvalósul. 

1!116 szentildozéshoz a gyöngyOspUsp~ki iskolások má
jus 2-án P. Szabó Lipót hitoktató vezetésével, az alsóvárosi áll. 
elemi, Miria Valéria Intézet novendékei P, Thun Albin hitoktató 
vezetésével, a központi elemi Simon SAndor, a felsővárosi és 
Pebérváryné Intézet növendékei Koncsek jános hitoktatók vezeté. 
•tvel Aldozó-csUtOrtökOn járultak. Sok jó szUIOt is ott láttunk kl-
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cainyeikkel egyott az Ur asztalánál, A boldog gyermekeket a 
templomi Onnepa~g után ezeretetreggeli várta az iskolában. OriJ
ze meg Oket az Ur a adjon nekik sok ily ~des örömet ~letUkbenl 

A mAjusl litiniAkat sz~pen Játocatták a buzgó hivek 
mindk6t plebániai templomunkban. Mária hQ tisztelOi szlvbOI-16-
IekbOI fakadó imival és énekkel kedveskedtek Mijus Kirilyn6Jé
nek. A Szent Bertalan főtemplomban a gimnizium, fiupoliiri éa 
FMO, leáaypolgári, fehérváryné intézet ~s a POegyházi ~nekkar 
tagjai énekeltek felváltva, mig a ferencesek templomAban szerdán 
és szombaton a lheologusok énekelték a litániát három han1u ~~ 
M. Haller két hangu dallamával. 

Van mét szlv az emllerekben. Mult számunkban feJhiv
tuk olvasóink figyelmét 1 hogy 120 elsOildozónak nincs imakönyve. 
Még az aap, melyen a posta kikézbesitette lapunkat; megjelent a 
plébán(a hivatalunkban özv. Lakos Perenené 24 P. értékU lma
könyvet, majd Sebestyén János szOlObirtokos, ki 32 P. értékU 
imakönyvet, egy iparos asszony pedig 10 im akOn y vet ajánlott fel. 
Ezért a nemes jószivUségért nemcsak a gyermekek imádkoztak 
életok legboldogabb perceiben, hanem mi is kftazonetet mondunk 
érte. 

Szerlceszt&i üaenetelc: 
Krltlkusnak. Oaeajük, a Sreatkoroaa H'1 j6veclclmiock 

bov4fo~cllt,sa •s aoaak elosat,sa iaea k6aayea eJica6rlahct6. 
Hogy Cit hoayaa lehet meateooi, ifCD uivesco mcataaitJuk, ha 
eay kicsit ide flayel. A Saeotkoroaa H•aaak rea&les, saab,lyos 
k6ltstavet•se •• sa,maclúa van. A kiutal,sok mla&lea fllláfe cl• 
n6küok és p•aatuosunk ellcaJcava•••vcl vaa ell,tva. Minclca kl· 
•• heflaet•sr61 sorsa'm sacrloti blokkot acluak, melyct miaclca 
esetben al,ir a p•aat befiaet6 vaay felveY6. P•aaiDket a Gy6a· 
tv6si Iparosok •• Gaacl4k HitelsJ6vetkeacte keaeli, mely reneles 
folyóaa,mlát veaet. Saéma&láaaiokat ellen6rai aa eavhA1k6astg 
k•pvisel6testOiete által válasatott sa'mviPa,l6 blaottsáa, mtly 3 
tatból ,ll. (laco komoly teklat,lyes utak) Uav a költs'avct••t 
valamlat aa 6asad.llitott saámacláat aa eavh,akiaata taúe~a fe· 
ldlvla•a'lja, elfoaaciJa ts beterjesati clfot•cl•• viaett a k•pvlacl6· 
tcstiletaek. Aa ephAak6astal k•pviseJ6testilet is &oDck•a aJA 
vc11l aa okmáayolt sdmaclást •• aaoak elfoaaclúa feldt cl6at •. 
Eaa•k megt6rttate uUa 15 napon kercutil k61saeml•re vaa al 
kit,ve a fels6pJc&áaia hivatalban, hol aal mlaclcald, tehAt Oa ía, 
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meatekintheti ts meeteheti észrevételeit. Ezek utAn kerül a srám
adás _·az ~gri Eevbázmegyei Hatósághoz felül vizsgálat és jóvá
haavás véectt, mely az egyházmegyei számvev6ség felülvizsgá
lata alapján adja me~ a jóváhagyást. Amikor ez visszaérkezik, 
eln6k bejelenti, hogy a számadás jóváhagyatott a felsóbb Ható
Jál által. A számadások ezek után sem vesznek el, hanem év
r6l·évre könyv alakban szépen beköttetnek és megóridetnek. 
És véeül. Nyueodjék mce, a Stentkorona Hát anyagi ügyei jó 
ketekben vannak. Jövedelméból senki semmi féle segélyt nem 
kap, A leanaevobb takarékoskodás folyik, me rt adóságaink van
nak és azok csökkentése és miel6bbi kifizetése képed legföbh 
gondunkat. Ch. E. Szentgotthárd, a kért cím: Hegedüs Tános 
k6faraaó és sirkö raktára Gyöngyös, Adóhivatal mOeött. 

A kiadóhivatal Uzenete. Tudósitónk J 400 példányszám
ban hagyja el a sajtót, ugyanannyi . család ajtaján kopogtat be 
minden hó első napján. Örvendete~en hatalmas. nagy ez a szám, 
ami hála lstennek mindc:n hónapban szaporodik. Lapunknak olyan 
nagy nyilvánossága van, melyhez hasonlóval csak igen kevés más 
vidéki Tudósiló dicsekedhetik, 

Szivesen, örömmel dolgozunk, mert látjuk, hogy szivesen 
fogadnak. 
Sajnos az éremnek másik oldala is van. Csak 600 an fizették m~g 
meg a folyó évre szóló 1 Pengö előfizetési díjat és 800 olvasónk 
csak elolvasta a Tudósilót, de mindeddig nem rótta le a lappal 
szemben kötelezettségét. Pedig minden számunkban ott áll né· 
hány sor kérés és figyelmeztetés az előfizetés megujitására. A fo
lyó havi nyomdai költség együtt van ugyan, de a jövö hónapra 
már egy fillérUnk sincs a nyomdai költségre. 

Katolikus Testvérem l Ne hagyd, hogy ez a szégyen meg
essék rajtunk. Siess, tegyél eleget mielöbb előfizetési kötelezett-
ségednek, Ne feledd, nem magunknak kérünk, mert egyetlen fil· 
Iért sem kap senki a szerkesztésért, de a kiadáséri sem fizetünk 
senkinek. A Tudősitónak kérUnk, mely minden helyesen, okosan 
gondolkozó gyongyösi hivöé. 

· Három belizetési helyünk van: a felsőplebániai hivatal, a 
OyönKyösi Iparosok és Gazdák Hitelszövelkezete és.Buday Ferenc 
OyOngyOspUspökiben. 

juJ:uslól kezdve késedelmes előfizetőinkhez pénzbeszedől kUI
dUnk és a pénzbeszedO költségét elöfizetöinktöl fogjuk kérni. 

A kGvetkez6 sz6munk juliusban jelenik meg l 
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