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Az Otáriszentség az élet kenyere. 
Dr. Tremk6 Ferenc m. Jelr. f6állator· 
uos, alsóvárod ••yházle6z•l•i uil. 
elnök ürtnepi beszlde az each. •z•nt· 
éuet megnyitó d{s%fylillsm. 

Eucharisztia görög szó, magyarul Oltáriszentséget jelent. 
A mai nappal meghirdetett szentév kUszöbén nagy örömmel ve
szek részt s velem együtt a gyöngyösiek, hogy ország-világ eJ6tt 
nyilvánosan hitet tegyUnk az Oltáriszeniség Istensége mellett l 
HisszUk s kijelentjUk nemcsak a templomban, hanem mindenki 
elött nyilvánosan, minden körUimények között bátran hirdetjük, 
hogy az Ur ott a tabernákulumban, az oltárszekrényben teljesen, 
osztatlanul s valóságban jelen van ! Hi~szUk az Urat s mi nem 
jelvény nek, nem sz in: bolumnak tartjuk a Sz en t Ostyát, hanem 
minden kertelés nélkUI hirdetjUk és t.isszUk, hogy a Szentostya 
maga az Ur Jézus Krisztus l Nem akadunk fenn azon mi, hogy 
a tört résznyi vékonvs~gu ostyában hogyan s milyen mó
don lehet az Ur jelen, elrej·özve teljességével? Ez nekUnk nem 
misztikum, nem titok, hanem é!ö valóság, mert mindjárt érthető 
valósággá válik, ha meggondoíom, hogy volt Bethlehem, volt 
Golgota, akkor kell len r. i s valól'nn van Eucharisztia is l Ez az 
öntudatos katolikus psychologi[i l 

De kOlönösen ma, az istentagadás korában, hiszem és 
vallom az Urat és ezen hitem világánál értem meg, hogy miért 
törnek a sátán hivei elósz~r az Oltáriszentségre, miért akarják 
tervszerUen kiirtani e hitet az em berekböl. miérl robbantják fel 
temptomait, miért gyilkolják papjait, miért dulják fel a tábernáku
lumokat s miért szórják szél a Szent Testet ? Azért, mert tudják 
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nagyon jól, hogy amig az Oltáriszentség hite él az emberekben, 
addig az öntudatos lélekkel felruházott ember nem lehet egyesek 
ki1zelgáltatott léleknélküli eszköze. Azért akarják szisztematikusan 
kiirtani az emberből az Isten-hitet, hogy az istentelenitett állat
tal aztán állali módon bánjanak er, áiJati életszemlélet vad esz
közeiv~ aljasitsák le. Tudják a sátán hivei jól, ha valamikor, ak
kor ma van szllks~ge az elkeseredett embernek az Istenbe való 
belekapaszkodásra és sátáni előrelátásukkal azért vetik rá magu. 
kat elsősorban s mindenek előtt az Oltáriszentségre, az élö lsten· 
fiura, mert létezését alkotásaiban letagadni nem tudják, ezért az 
lsten élö oltárszekrényeit, a hivöket gyilkolják le. De fegyverUk 
visszafelé sOl el, mert minél több a vértanu, annál erősebb a 
többiek Istenbe vetett hite s annál jobban rájön az ember, hogy 
az Ur nélkOl nem élhet l 

1.) Az Oltáriszentségben hiszem, hogy Ö az éli k•nyér. 
Tapaszta 1om magamon és másokon ;s, hogy ebben a kenyérben 
megvan minden jó, amire kinek-kinek szüksége van, mert hiszen 
ez az egyetlen táplálék és orvosság, mely minden bajban, bánat• 
ban, szenvedésben kielégít, gyógyit és felüdir. Ez a j) kenyér 
táplál kisgyermek koromtól halálom órájáig, hogy aztán tápláljon az 
örökkévalóságban I Kenyér kell elsősorban az élethez, kenyérből 
lesz az erö, erö az élet. Halad a világ, fejlddik a kultura, sok 
minden megváltozik az éle~ben, de az élet törvény~ nem válto
aik meg soha, a kenyér mindig sz!Jkséges, ezt nem pótolja semmi, 
Az ~IOkenyír ugyanal mindig és az előtte térdeplő éhes, fáradt 
embertömeg szintén ugyanaz mindig l 

2) Hiszem, hogy az Oltáriszentségtól kapja az ember 
mindama lelki szükségleteket, amelyekre a nehéz földi élet elvi
selésében szüksége vana IOrelmet, alázatot, egyszerűséget, tisztasá
got, bátorságot, kitartást, munkak~dvet. De tovább megyek. Nem
csak lelkieket aj, hanem kihatással van a testr• is, mert a test 
ösztöneit s vágyait is mérsékeli, mert érzem, hogy Rlikor lelkemet 
tisztítja s felemeli, ugyanakkor a legnagyobb lelki gyönyör hat
.t~rle szoritja a test vágyait, 

3.) Hiszem, hogy a legnagyobb örilm•t nyujtja az Ol
táriszentség, Mennyi az örömtelen ember, a legtöbb ember elé
gedetlen. Hiába a szédületes kultura, hiába a nagy müveltség l 
Ha ninca velem jézus, nem ér mindez semmit, nincs tartalma, 
nincs célja s öröme életemnek. A mai nehéz kor fényesen iga
zolja e t~nyt. 
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4.) Hiszem. hogy a1. Oltáriszentség a leghatásosabb imid
ság, mert benne egyOtt van Bethlehem, fáborbegye és a Ooi
JZOta. M~rt Bedehemben hangzott el az e:sö imádság Adám óta, 
mely kedves volt a1. Urnak. A Tábor hegyén szinében elváltozott, 
mert f!zivéböl kegyelem és áldás fakadt és végül a Golgotán az 
imádság crescsendójával, kiáltással imádkozott az Ur Hozzá, értünk! 

5.) Hiszem, mert érzem, hogy az Oltáriszentség megszUn· 
teti az eflyedüllétet. Milyen rossz és szorongó én.és egyedll. 
Mtlyen nagyszeru érzés ezzel szemben nekem, aki tudom, hOlY 
sehol s soha~em vagyok egyedül, mert az Ur Oltáriszentséeben 
mindenhol, a legeldugottabb f(t!uban is jelen van. Ez az öntuda
tos katalik us hit I 

6) Hiszt!m, mert az Ur mondta: "Aki eszi az én testemet, 
az él és é1 élek benne" l Bem•öséges szeretetre nevel, belénk 
önti jézus érzelmeit, ha Vele éliink s ezáltal életunk szebb, ne
mesebb s tartalmasabb lesz. Azért van olyan kevés szeretet a vi
lágon, mert olyan kevt:sen élnek Vele l 

7.) Az Eucharisztia áldozat, a szcretö jézus megujuló 
felajánlAsa s enge~ztC'lés a világ rettentő nagy büneiért. Ha hiszek 
a karácsonyban, hisLek a husvétban, a kk or hiszek az eucharisztiA· 
oan is, mert öntudatos katolikas vallyok l Milyen jó nekünk, 
nemcsak a pirosbetils finnepeket ilnnepeljük, hanem valahányszor 
szükségét é ·ezzUk, betérheifi nk az oltárhoz s nekünk ilyenkor min
dig ünnepUnk van mégpedig a legnagyobb ünnepünk, rnert az Ur 
van velünk Ha mindt!n iillamfö. vezetö, törvényhozó minden fon. 
tosaho lépése elölt letérdeine elö1te és az Urtól kapott utasitások 
és inspirációk után vége zné felelösségteljes~munkáját, milyen más 
volna a világ ! Ha csak a földiekre építő, nagy vagyonával esz
telenül csak a saját javát néző, Töle kérne tanácsot, akkor Töle 
megtanttina számolni, megtanulná, hogy a pár évtizedes földi élet 
sokkal rövidebb, mint a rákövetkező örökélet és akkor nem tenne 
fel mindent erre a földi kártyára, mert akkor élne benne élénken 
a tulvilág biztos tudata és akkor természetesen nem lenne annyi 
könny, annyi s~omoruság és elégedetlenség, meg igazságtalanság 
a földön l 

8.) Az Oltáriszentség ad eröt a sok millióaak, az élet 
ker~sztje alatt meggörnyedt elnyűtt teslll embereknek az élet ke· 
reszt/ének hordozásához és csak O ad erőt akkor, mikor ki· 
szalad a szájon "nem hi rom tovább•, és nem lenne revolvergo-
lyós megoldás, ami nem megoldás, ha Hozza mennének ilyenkor 
az emberek tanacsat kérni l 



<ivön~vösiKatolikus Tudósiló 

9.) Az Oltáriszentség adja az erót ma is a sokezer már· 
tlrraak a legnagyobb áldozatra, élelUknek Jézusért való köny. 
nyU feláldozás~ra, aminek a sokezer közill csak egy legmoderntbb 
példáját em li tem: a kis spanyol lányt, aki r u hájába rejtett tokban 
hordta a Legszentebbet Francó harcba induló katonáinak, mert 
már a papokat mind legyilkolták I 

En,edje a jó Isten, hogy ezt a mai nappal meginduló 
szentévet, akik itt vagyunk, mindnyájan megérhesstik s lelhasz
nálhassak ezt a ritka s nagyszerU alkalmat, hogy a mi szegény 
ba~ánkban tartandó eucharisztikus kongresszusra a világ minden 
táiáról összesereglő, hasonló gondolkodásu katolikus előtt is be
bizonyithassuk az Urhoz való törhetetlen rallaszkodásu.nkat 
ls bátor hitünket. Ne engedje a magyarok Istene, de ha mégis 
bekövetkeznék egykor miránk is a vértanuság ideje, akkor még 
ettől az áldozattól sem rettenjUnk vissza Jézusért l 

Áldjon meg minket a jó lsten, hogy a ránk következő 
szentév ne csupán lelki bélyeget nyomjon ránk, hanem er6sít
sen mell a kereszt védelmében is bennflnket, szegény ma. 
gyarokat, mert tudnia kell mindenkinek. aki még eddig aem 
tudta volna~ hogv a ma/lyar haza is csak addill él. •mi' a 
kereszt és Oltáriszentsé/l hite él a mallyarban l 

Uram, szabadíts m~g az álnok nyelvtől f 
Kereszthalálának évfordulóján lejöli Jézus a földre. Igy be

széli el a legenda. Meg akarta tudni : vajjon jobbak lettek· e az 
emberek és jobban szerelik-e már egymást. De alig hogy a földre 
ért, máris szomoru jelenet játszódott le előtte. 

Békés vándor ballagott az uton. Arcán lsten jósága mosoJy. 
gott. Szivében örök lakása volt a szeretelnek. Még a zUmmögö 
bogarat is kikernile s nem ártott a légynek sem. Véreb módjara 
követte egy ember. Szemében a gyilkosok tüze égett és gonosz 
ar1án ott ült az irigység. Egyszercsak kéti villant meg a kezében. 
Már-már meK akarta adni a halálos döfést a békés vándornak, 

Jézus az utolsó pillanatban közbelépett. Szeliden .lefogla a 
gonosz ember karját. Mélyen a szemébe nézett és igy szólitotta 
meg a· 

- Mondd csak barálom, nem találkoztunk mrmár valahol? l 
A gyilkos megtorpant Szemében kialudt a tűz. Kezéböl kihullott 
a tör éa alig birta kinyögni a szót: 
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- Igen Uram, mi már találkoztunk egyszer. Te voltál az, 
aki meggyógyitottad az én elszáradt, béna kezemet. 

jézus homlokát befelhözte a fájdalom és csak ennyit mon
dott: 

- Hát érdemes volt •.. 
Aztán tovább rnent. Az egyik utca kereszteződésnél csárda állott. 
Bent javában húzta a cigány. Veszett jókedvében mulatott valaki. 
Az Üdvözítő benyitott. B~borozott legény táncolt épen az asztal 
tetején. Nagyokat kurjantott és káromolta az Istent, a szenteket. Az 
lstenfia megérintette a boká~ó ember lábát. 

- Mondd csak barátom, nem találkoztunk mi már valahol ? 
A részeg legénynek egyszerre elszállt fejéből a mámor. Szinte kóvé 
merevedett és megszégyennllen válaszolt : 

- Igen Uram, mi már találkoztunk egyszer. Te voltál az, 
aki jóságoddal meggyógyitottad az én inaszakadt lábamat. 

jézus szeméből előpergett egy fájdalmas könnycsepp és ujra 
igy szólt : 

- Hát érdemes volt ..• 
És tovább folytalta az utját. Csakhamar egy kisváros piacára ér
kelett, ahol emberek-asszonyok csoportokba verfdve beszélgettek~ 
Az Ur csendesen hallgatta öket. De nemsokára ugy érezte ma
gát küzttik, mintha minduntalan kést szurnának szivébe. Először 

közömbös dolgokról folyt a terefere. Aztán belemelegedtek az em
berek a vitába és éles szavakkkal vágták egymást. RettentO nyel
vek felnyitották a pletyka, a rágalom, a megszólás zsilipjeit és 
kemény itéletet mondtak elevenek és holtak felett. Nekipirult ar
cal szapulták az ismerösöket és nem egye' lehuztak egészen a 
sárga földig. Kiteregették mások szennyeseit és hiéna módra még 
a holtakat is kikaparták a sirokból. 

jézusnak feJtUnt egy nagyszáju fecsegő. Csak úgy dUlt be
lől~ a szó. Nem kimélt senkit. Hangosan rágta mások becsliletét 
és még a legjobb barátjáról is l~szedte a keresztvh~et. Mérgesen 
marta embertársait és kigyót-békát kiabált mindenkire. Nem merte 
Jetorkolni senki, mert álkozott nyelvétől jobban féltek, mint a vi· 
pera csipésétől. 

Az ÜdvözilO magához intette. Mélyen a szemébe nézett és 
ezt kérdezte tőle: 

- Mondd csak barátom, nem találkoztunk mi már valahol ? 
A rágalmazónak elállant a bátorsága. Torkára forrott a szó ée 
csak úgy hebegett: 



e o,aawB•I Katoliku• ...;T..;;;a;.:;:.d6~•:.:.1t;;.;;6;,.._ ____ _ 

- Igen Uram, mi már találkoztunk egyszer. Te· voltál az, 
aki feloldottad némaságomat és a beszédet adtad ajkamra. 

jézusnak ismét Slomordan csengett a hangja és szeméböl 
kigördOit egy könnycsepp: 

- Hát érdemes volt ... 
Eddig tart a legenda. De mindenki okulhat belőle. 

A• r~ease rá az els6 ltövet 
a másikra, akinek nincs hibája. A szavakkal nem szabad köny· 
nyelmlen dobálózni. Mert elrepül a szó, de ki tudja, hogy hel áll 
meg ? Kinek az életébe csepegtet mérget és keserüséget ? Kinek 
veszJ el a becaüJetél és ássa meg a sirjál ? Kinek a lelkén ejt 
örös sebet és sározza be a tiszla8ágát ? Mert a nyelv több em
bert megöl, rnint a fegyver. jól irja Szent jakab Apostol: "A nyelv 
a gonoszs6g egész világa. Vele áldjuk az l~ ten t és vele átkozi uk 
az embereket. mert telve van halá l os méreggel. 

Az élet szomorúan igazolja, hogy az emberek a nyelvnkkel 
vétkeznek egymás ellen legtöbbet. Finom csemege lett a meg
szóláa, amit subás ebéden, parádés aszliiion egyaránt feltálal n alt. 
Pedig a sok beszédnek legtöbbször kellemetlenség lesz a vége és 
sok embernek fájdul meg a feje, szá1a miatt. MaHapsAg sok ve
szedelem ellen biztosithatja magát az ember, kivéve a meg&zé,lást 
éa rágalmat. A takarékos gazda~ra könnvn ráfogni, hogy egész 
éjszaka ettpengösöket kefélget. Egy gonosz ~zó elétz és az embe
rek vakon elhiszik, hogy a becsOletes kereskedőnek hamis a 
mérlege, hogy a pap vizet predikál és bort iszik, hogy a szom. 
azédnak nagyon maga felé haj'ik a keze és soha sincs rendben 
a szénája, hogy a tisztességes családapa minden keref;etét. le
ereszti a torkán, hogy ez az assszony ilyen me~ olyan kikapós •• , 

Igen ajánlatos lenne, ha a mai világban úgy büntetnék a 
rigalmazókat, mint régen Lengyelországban. H:t valakit megszó
láson kaptak, kivitték a piacra. Ott aztán négykézláb kellet má3Z· 
nia és negyedórán át kutyamódra u~atnia, mert veszett ebként 
megmarta mások becsOletét Igy biztosan jobban meggondolnák 
az emberek mit beszélnek és nem köszörülnék nyelvüket mindi~ 
másokon. 

Aki nem sz•ret, halálban marad. 
Nyelvükkel sértik meg leginkább az emberek a szaretetet 

~ár Jézus is komolyan figyelmeztetie apostolait: .Legyen pedig a 
h beszédetek a .tgy, úgy; nem, nem ; ami ezeken tút van_, a go· 

. ~ ' . ' 
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nosztól vagyon •.• Aki azt mondja atyjafiának : raka l m~ltó a 
tOrvényszékre ; akt pedig mondja: bolond l méltó a gyehenna tcl
zére . . • Arról ismernek meg mindnyájan, hogy az én tanitvá
nyaim vagytok, ha szeretettel lesztek erymáshoz. • Szent Pál pe
dig ezt köti a hivek lelkére : .Egymásnak terhét viseljétek ~~úgy 
fogjáfok teljesiteni Krisztus törvényét• Kriszlusnak csak egy tör
vénye ·van : a szeretet királyi törvénye, amely egyforrnén kötelez 
mindenkit. 

Vigyátzunk tehát szavainkra! Lel kO nk szerelelébe fOrdessünk 
meg minden szót, és csak aztán mondjuk ki. Számoljunk le az
zal, h~y minden embernek két oldala van: az egyik fekete, a má
sik fehér. Miért kell folyton az emberek fekete oldalát nézni ? Az 
egyszer biztos, hogy a szálkát hamar meRtaláljuk. De vajjon ke· 
ressUk-e saját szemünkben a gerendát? Mielött mások felett hir
telen itéletünkkel pálcát törnénk, gondoljunk arra : milyenek va
gyunk mi? 

Az egyik fogház mühelyében serényen dolgoztak a rabok. 
Estefelé a börtönór észrevette, hogy elveszett egy kalapács. A fe
gyencek sértődötten fillakoztak a lopás gyanuja ·ellen. SOt közl· 
lük egy önérzetes rab a fogházfeiOgyelöre támadt: 

- Felügyelő úr, jegyezze mee magának, hogy mi, akik eb
ben a mUhelyben dolgvzunk, nem vagyunk tolvajok, mi vala
mennyien gyilkosok vagyunk. 

Ime, az örök emberi gyarlóság! Rossznéven vették, hogy tol
vajoknak nézték Oket, pedighát sokkal nagyobb gonosztevők 
voltak. 

Hányszor vannak igy az emberek! Nagyképü felh4borod4s
sal ledorongolnak. valakit, pedig lehet, hogy sokkal sulyosabb 
hibában szenvednek. Elöbb saját házunk táját söprOgessUk tisz· 
tára és csak aztán menjünk mások portájára szeretö tapintattaJ 
javita ni. 

Péltékenyen őrizzak a hallgatás aranyát. Többet ér egy hall
gatag s~amár, mint egy örökké fecsegő majom. Hallgatni a leg· 
nagyobb ékesszólás. Ne legyünk fogadallan prokátorok, akik min
denbe beleüt it az ·orrukat. Ne avatkozzunk olyan dolgokba, 
amikez semmi közlink san cs. Ebb~l ered a legfObb há boi óság. Ne 
tegy8nk minden szót mérlegre és sokszor pecsétes szOvetséget 
kössUnk a nyelvünkkel. 

Tanuljunk a ravasz r6kát61. A •ese szerint az oro.sz
lán vendégü! látta barlangjában aE állatokat, ahol rettenetes 
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büz terjengett. Az ostoba farkasnak facsarta az orrát a kel· 
lemetlen illat és kiszaladt a száján: 

- Rémesi milyen leve~6 van itt J 
Erre a kijf'lentésre az oros2.lán méregbe gurult és 

menten szétmarcangolta a farkast. A sörényes király nem 
tudta elviselni az i~azság mei!mondását. Késöbb az oroszlán 
érdeklődött a szamárnál, hát ó ho~y érzi magát és tür
het~nek tartja· e a levegót a barlanJ;1ban. A szamár félt, hogy 
ó is a fakas sorsára jut és ijedtében na~yot hazudott. 

- Ó feJséges királv. olyan illatos itt minden, mintha· 
csak virágos réten lennék. 

V érfa~yasztót üvöltött válaszára az oroszfán és szél
tépte a füllentő szamarat. Ekkor az állatok fejedelme a ró· 
kához fordult: 

- Nos, hát te milyen szagot érzel ? 
És az oroszlán harapásra tátotta a torkát, A róka ra· 

vaszul pislo~ott és igy felelt: 
- Ezer örömmel me.tmondanám, de ielenleg olyan 

náthás vagyok, ho~y semmi szagot nem érzek. 
És életben maradt. 
Je~yezzül< meg tanulságúl: az igazság sokszor fáj. 

Könnyen betörik a feiét annak, aki szóval osztogatia . A 
ferdítés és hazugság a J!vávák fel!yvere. Válasszuk mindig az 
aranyközéputat: hallgassunk és csak akkor nyissuk beszédre 
meQfontoltao ajkunkat, ha Krisztus igazsága ugy kivánja. 

Aki engem megtalál, életet talál. 
A békés életnek két feltétele van: legyőzni saiát 

gyarlóságunkat és szeretettel elviselni mások hibáit. Ne te
gyük fel a fekete szemüveget, mert aki ilyen pápaszemmel 
jár, az egész világot szemetdombnak látja. Nem vagyunk mi 
olyan rosszak, mintahogy mások mondják vagy ma~unk hisz· 
szük. És megvan a lehetőségünk arra, hogy meQtaláliuk 
Krisz.tust a szeretetben. Sokkal több jó van bennünk, mint 
rossz. Megértéssel a jót lássuk mefl eJ!ymásban és ne mindiQ 
a foltot kutasusk, Hány ember bolyon~ nehéz lélekkel a föl
dön, akinek még senki sem mondta: te jó va~y. Nem lesuj
taní, hanem felemelni kell az embereket és betartani a naJlv 
erkölcsi törvényt: ami nekem fáj, másnak is sajog. Tehát nem 
mondom és nem teszem. 
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Templomból szállinl!óztak hazafelé az emberek. Kö

zömbös dolgokról diskuráltak, mikor az uton egy régebben 
kimult ebre bukkantak. Körülállták és m~ris repültek a 
bántó megjegyzések: 

- Nézzétek: a férs!ek kikezdték az oldalát ! 
- Borzalmas f halállegyek mászkálnak rajta l 
- Meniünk innét, mert felfordul a gyomrunk ! 
A les!több Jeszólb~. az oszlásnak indult állatot ·és el

fintoritotta az orrát. Ekkor beleeJ!veJedett a beszédbe egy 
szelidarcu terr.plomjáró, aki idáis! hallaatott. Csak ennyit 
mondott: 

- Nézzétek csak; milyen fehér fogai vannak : akár a 
s!vöo~vszemek ... 

Embertársaink mel!itélésében vezessen bennünket a 
megértö szeretet, amely türö és kegyes, amely nem irigyke
dik és nem fuvalkodik fel, amely nen1 keresi a magáét és 
nem s!ondol rosszat. Ne nehezítsük meg efltymás életét a be
széd által és ne üldözzük ki ef!ymás szivéból a békességet 
meQs!ondolatlan szavakkal. Lássuk meg egymás jótulaidonsá• 
~ait is és ne Ct;ak a hibákon lovas!oliunk. Azért rejtette el 
lsten a szivet, hogy senki se lássa. A szivek mélyén pedig 
nal!von sok jósá J! és szépség lappang. Fedezzük fel. Véssük 
lelkünkbe az irgalmas Jézus tanítását: "Legyetek irgalmasok .• 
ne it é )jetek és nem fos!tok ítéltetni ... bocsássatok meg és 
boc§áoatot fo t tok nyerni." 

Bódi• Andor 

Gyermekeink jövője. 
Az iskolai bizonyítvány a szülök kezében pihen. 

Örömet és bánatot okoz aszerint, amint jó elömenetel
röl vagy bukásról tanuskodik. Eme érzelmi hatások 
mellet sulyos gond is nehezedik ilyenkor a nevelő édes
szülö vállára: Mi legyen gyermekükböl, milyen pá· 
lyára adják ? 

Nehéz, sulyos gond ez különösen a mai életben· 
Az állásnélküliek hatalmas száma a bizakodó reményt 
is kiöli lelkünkböl. De választanunk mégis kell f Az 
élet egy rövid percre sem áll meg. Gyors szárnyaival 
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repül előre, a késlekedőt lehagyja, az ügyeset, a für
gét sikeresen viszi magával. 

Nálunk, keresztényeknél a pályaválasztást ille
tőleg egy igen sajnálatosan téves felfogás uralkodik. 
A fixfizetés~s állásokat hajszoljuk, a szabad pályáktól 
félünk. A biztos kicsit törekszünk megkaparitaní a bi
zonytalan dús jövedelem helyett, Ezzel önmagunk be
csüljük le ügyességünket, önállóságunkat, az élet meré
szebb harcához való alkalmasságunkat 

Bizonyos tekintetben magunk vagyunk a hibá
sak, hogy ez a felfogás uralkodik közöttünk. A tisz
tességes megélhetést nyujtó szabadpályák jórészét 
megvetöen magunk becsüljük le. Nem tanul gyermekürk, 
mint valami mumussal ijesztgetjük: inasnak adunk. S 
ezt az igéretet tényleg be is váltjuk; rossz tanuló, 
ügyetlen gyermekeinket iparos és kereskedő pályára 
küldjük Pedig ép ellenkezőleg ezek a pályák kiváló 
ügyességet, elsőrendü szaktudást, pallérozott elmét kö
vetelnek. Ezért magunkat okolhatjuk, ha ezeknek a 
tisztességes pályáknak megbecsülését és n1vóját le
rontjuk. 

Okolhatjuk iskaláinkat is, mert kevés kivételé
vel nem a mindennapi életre nevelnek Igaz, ugyanezt 
mondhatjuk családjainkról is, mert nem istápolják gyer-
mekeikben azokat az erényeket, n1elyek a szabadpá
lyák iránti hajlamaikat felkeltenék. Pedig ezek a pá
lyák megérdemelnék, hogy éppen a keresztény csalá
dokban nagyobb szeretettel karolnák fel. 

De a legsulyosabb okot, hogy a szabadpályákat 
nem kultiváljuk, ott látom: hiányaik beJölünk az egy
más megbecsülése, boldo~ulásának előmozditása, vagyis 
a hasznos összetartá~. Mikor az ideálisan 2ondolkozó, 
pályát kereső gyermek látja, hogy az éJet öldöklő har
cában magára marad; azoktól, kik hozzá a leg-
közelebb állnak, nem remélhet támogatást, el
megy a kedve a szabadpályák választásátóL Az élet-
ösztön diktálja ezt a cselekvésmódot. Emberfeletti harcra 
csak kevesünknek van kedve vállalkozni ! 
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. A mAgyar keresztény gyermek jövőjét szem elött 
kell tartanunk. Fontos kérdés ez részünkre: éljünk vagy 
pusztuljunk? Kikben életerő pezseg, azok nem az utolsó 
helyeket választják. A keresztény szerénységet nem 
szahad az oktalanságig süllyesztenünk. Isten a világot 
megteremtette - mondja egy közmondás - és az 
ügyeseknek kiadta bérbe. Mi legyünk a legigyesebbek, 
szerezzük meg az első helyeket, hiszen mi vagyunk 
a többség. 

Fel szeretnénk rázni most az iskolaév végén, a 
pályaválasztások előtt, keresztény testv.éreinket: okos
kodiunk, mozditsuk elő egymás megélhetését ! A tá
mogatás elve, melyért lapunk nyiltan és hatran küzd, 
találjon mindannyiunkban megértésre. Ne álokoskodás
sal áltassuk magunka t, hanem a tiszta, természetes 
okos ész elveit kövessük. Jól jegyezzük meg: magunk 
és gyermekeink boldogulásáról van szó ! 

Ha már ennél a kérdésnél időzünk, bizonyos 
dolgokra rá kell mutatnunk. Hogy a támogatás elve 
vérünkbe szivódjék, nevelő példára van szük~égünk. 
A nevelő példát pedig annak kell adnia, ki intelligen
sebb, ki tudásával, élettapasztalatával a köznép felett 
áll. A nagy tömeg hiába hall támogatásról, ha éppen 
azok. akiknek életét utánzás kedvéért szemmel kiséri, 
nem élnek a támogatás elve alapján. Ezért a példaadásért 
még áldozatot is kell hoznia a vezető társadalomnak. 
Hosszabb utat sem szabad sajnálnia, ha arról van szó, 
ho~y pénzét kinek adja. 

Ha a támogatás elvét a hétköznapi életben meg
valósítjuk, fölkeltjük ezáltal gyermekeink figyeimét a 
tiszte5séges megélhetést nyuj•ó sza badpályák iránt is. 
Szivesen fogják választani ezeket a pályákat, mert lát
ják; számíthatnak testvéreik részéről megértö támo
gatásra. 

Ne gondoljuk, hogy a mi fajtánk csak a magyar 
királyi kormány kenyeréből bir megélni. Nekünk is 
vannak alkalmas embereink. Csak szivünk és eszünk 
legyen megértéssel felkarolni egymás ügyét, boldo
gulását. 
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Keserü gond gyermekeink elhelyezkedésének a 
kérdése. Osszuk meg egymás közt ezt a gondot. Adjuk 
egymásnak támogató kezünket, melyet az ész és a sziv 
vezérel, akkor több és jobb életlehetőséget nyujtunk 
és szerzünk egymásnak. 

Hitéleti tájékoztató .. 
Ferencrendi plebánia. 

julius hó. 
2. Péntek. Sarlós Boldogasszony ünnepe s egyben templo

munk búcsúnapja. Az istentiszteleteket vas3rnapi rendben tartjuk. 
A 9 órai nagymise elOtt körmenet letzz. Az :al!'óváro:Oi hivek e na
pon a megtartóztatás alól mentesOJnek, tehát húsételt is élveLhel
nek. Ugyanezen fölmentvényben részesülnek minda1ok, akik más 
plebánia terClletén laknak u~yan, de az alsóvárosban étkeznek. 
Az első p~nteki ájtatosságot reggel 6 órakor tartjuk. A szentévi 
&z~ntsé&imádást a 6 órai sz. misétöl a 9 órai nagymise befejez
téig végezzOk. 

4. Vasárnap. Szokásos rend. Délután a RózsafUzér-társu
lat havi sorsolását tartja. 

ll. Vasárnap. «eggel 6 órakor a RózsatUzér- társ. miséje. 
A délután fél 5 órai litánia elmarétd s helyette este 7 8 ig ima
órát tartunk elökésznletnl az eucharisztikus világkongresszusra. 

18. Vasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences lll. Rend f:Z. 

miséje. E napon a 9 órai nagymise keretében tartja P. Medveczky 
Medárd o. f. m. gyöngyos: szilletésO, jelenleg amerikai ferences 
Komissárius-provinciális ezilt"tmiséjét. vaJ!yis 25 évt's papi mtl
ködésének évfordulóját. Ezen papi j ubi l t um ot fényes keretek kO
zött rendezzük. Délu:án a Ferences lll. rend gyOiésez1k. 

26. Hétfő. Sr.. Anna Onnepén reg~el 6 órakor énekes 
Plagymise le~z. 

Augusztus hó. 
1. Vasárnap. A litánia után i! RózsafUzér-térsulat sorsolása. 
2.) Hélfö. Porcinkula a Ferencrend legnagyobb bú

csitlnnepe. Előzö nap délutántól kezd/3döleg a mai nap estéig 
teljes búcstil nyerhet mindenki, aki szentségekhez járul és temp. 
lomunkban hat Miatyánkot, Üdvnzlégyet és DicsOséget imádkozik. És 
ez annyiszor nyerhelO el, ahányszor ezt a templomot meglátgatjuk 
és a jelzett imékat elvégezz Ok, Ezen ünnepen az istentiszte~etet 
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vasárnapi rendben tartjulr ~ t órai nagymise elOtt körmenet köz. 
ben pedig sz. beszéd lesz. 

13. Péntek. Reggel 4 órakor a sz. Bertalan-tempJomban 
tartandó sz. mise után elindul a nagy gyalogos zarándoklat a 
Szűzanya szentkúti kegyhelyére. 

14, Szombat. Nagyboldogasszony ünnepének szigorú bOjti 
napja. Egyszeri jóllakás húsétel nélkül. 

15. Vasárnap. Nagyboldogasszony ünnepe. Vasárnapi rend. 
Este 6 óra kOrUI a Kálvárián ünnepélyesen fogadjuk a szentkúti 
búcsúsokat a azokott módon. Délután a Ferences III. Rend gyO
lésezik. 

20. P~ntek. Sz. István, az apostoli király ünnepe s a sz. 
Erzsébet templom búcsúja. 

24. Kedd. A sz. B !r talan temlom búcsú ja. Pél 9 órakor 
templomunkból körmenetileg megyUnk fel a bücsúra. 

A Ference• plebános üzenetei: 
Hihetetlennek tUnik fel, de ugy van, hogy tObben még 

mindig nem adták be felajánlott adományaikat templomunk ja
vára. Ugy Játszik megfeledkeztek arról, amit szent buzgalmuk ~~ 
lelkesedésUk pillanataiban megigértek. A feledékenység véare em· 
beri dolog, bárkivel is megtDrténhetik. A fO, hogy a mulasztás 
pótollassék. Erre kérek szereleltel én is többeket! Fel is fogjlik ke
resni a bátralékban Jévöket s igy is megkönnyítjUk az Ugy eJin
tézését. 

Mire e sorok megjelennek, már uj fényben ragyog temp
lomunk tabernákuJuma, a Szentségház és a szószék. Erős a hitem 
megingathatatlan a reményem, hogy a jó jézus fog kUideni 
ujabb áldozatos híveket, akik a felmerUIO kiadásokat fedezni se
gitik ! A szószék megujitását egyébként a Rózsafüzér-társulat agi
lis Vezetősége és lelkes tagjai vállalták. Erre forditják havi gyU. 
léseiken befolyó adományaikat, de azon kivül is megtesznek min· 
dent, hogy a mésfélezer pengös munka költségei lassankint ki
egyenlittessenek. Segitse meg öket nemes buzgóságukban a nagy. 
hatalmu szent Sz6z l 

Szeretettel Kriszlusban: 
P. Kovát& Raymund O, F. M. 

ferences ·pl.bénos 
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Szent Bertalan plebAnia. 
julius hó. 

2. ElsOpéntek. A Szent P'erencrendi templom búcsúja A bú
csúra félkilenc órakor indulunk körmenettet 

4. ElsO vasárnap. D. u. 6 órakor szentbeszéd és litánia. 
18. Péntek. Kármelhegyi Boldogasszony bucsuja. A bucsura 

7 órakor indulunk a Szurdokparton lévO kápolnához. 
21. 1-f étfO. Szent Anna On n epe. ~Az abasári kápolnához a 

körmenet T órakor indul. Nyolcada alatt litánia a i órai szentmise 
után Szent Anna tiszteletére. 

Augusztus hó. 
l. ElsO vasárnap. D. u. 6 órakor szentbeszéd és litánia. 
2. AlsóvArosban a Porcinkuta bucsu. 
13. Péntek. Reggel a 4 órai szentmise után indul a szent

kúti bjcsú. 
15. Vasárnap és egyben Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen 

a napon van a Szent Urbán templom búcsúja. 8 órakor indulunk 
körmenetteJ a Szent Urbán templomba, ahol szentbe~zéd körme· 
net és szentmise lesz. e. u. 6 órakor a Kálvárián annepélyesen 
fogadjuk a sEentkúti búcsúsokat, 

20. Péntek. Szent Istvén királyunk nnnepe. Ezen a na
pon tartjuk a Szent Erzsébet templom bucsujáf, ahová a Szent 
Bertalan templomból félkilenc órakor indul a körmenet, ahel 
szentbeszéd és szentmise lesz. 

24. Kedd. A szent Bertalan templom búcsúnapja. Teljes 
annepi rend. A 9 órai szentmise elOtt körmenet. 

A gyöngyöspospöki szent jános- templomban. 
julius hó. 

4 én a belsOleg is megujitott te11plom ünnepélyes megál
dása a l órai nagymise keretében. Délután 3 órakor litánia. 

26. Sz. Anna napján reggel 6 órakor énekes nagymise a 
Szüz MAria· társulat éJO tagjaiért. 27· én pP dig ugyanazon Társu· 
lat megholtjaiért lesz koporsós gyászmise reggel 6 órakor. 

Minden ünnep elötti napon, szombaton és vasárnap dél
után 3 órakor litánia. 

K6rele•l 
A szent jános templom festési murtkálatai rövidesen be· 

lejaz~cliaek._. Alúk .. adomAnyaikat eiOjegyezték, szi veikedjenek azt 
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az alsóvárosi plébinián, vagy Buday Perencn~l Ptipökiben 
miel6bb befizetni. Szeretettel várjuk az ujabb adakozókat il é1 
kérjak a jó lelkek meg~rtó támogatásat l 

Be6 .. ke•ell alabb adola6ayok: 25 pengOt adtak: 
Nemzeti Hitelintézet RT., Gyöngyösi Takarékpénztár Eeyesalet, 
Gyöngyösi Bank RT., Egyházmegyei Takarékpénztár RT., 20 P-t: 
Magyar Nemzeti Bank Fiókja, Magyar Au. Takar~kpénztár RT. 
15 pengdt: Gyöngyösi Iparosok· •s Oazdák HltelszDvetkezete, Bel· 
városi Takarékpénztár RT. Hálás köszönet az adománykért. 

folytatj•k l 

Hírek. 
Dr. Tremkó Perene eltivozott OylngyGsr61. Aki ismerte 

szeretetlel gondol reá és nem felejti el soha. • Vir catholicu& et 
totus apostolicus". Lelke mélyéig buzgó katolikus férfiu, eki lán
golni tudott Egyh~záért és annak ügyeiért. Nem volt Gyöngyösön 
olyan mozgalom, amelyben neki része nem lelt volna, az alsóvt
rosi Egyházközség világi elnöke, az Emericana subpriora, a férfi· 
kongregáció buzgó tagja és minden katolikus akciónak tevékeny 
apostola volt. Mindezt pedig nem érdekbc51, ~nem kUis6ségbc51 
tette, nem azért, hogy neve szerepeljen, hanem meggy6z6désb01, 
férfi szivének egész komolyságával. Olyan lelkes, olyan tOzes vo~t, 
mint ezent Péter apostol az Ur jézus körül. Minden irdekeile 
a:ni az Urra vonatkozott. És ha valaki megkérdezi, amint Pétert 
az Ur, hogy miért te5zi mindezt, csak azt válaszolta volna .Uram 
Te mindent tudsz, Te tudod, hogy nagyon szeretlek Téged 1• A 
jó lsten vezesse és áldja meK uj helyén is. Aldja meg gyermekei
ben, hogy élete alkonyának örömsugarai legyenek. éldja meg j6· 
ságos Orzc5angyalában, hogy egyMás kezét fogva 11 imádság él 
munka apostolai legyenek ott ie. Mi visszavárunk kedves feri 
Bátyánk, különl'sen mi, a te hűséges Barátaid l És kérjUk az Istent 
engedje még megérnUnk azt az idOt, amikor ismét egyOtt dol1oz. 
hatunk Krisztus Egyházáért l ••. 

Az Eucharisztikus Szentév Dnnepl •egnyitiaa kaptadn 
május 23· án, az alsóvárosi Ferences Plébánia templomban is meg· 
tarlották az ünnepélyes ,. Veni Sancle .. ·t. majd utána a hivek disz
gyUiésre vonultak át a Kulturház nagytermébe. Ott P. Kováts Ray-
mond házfOnOk plebános megnyitójában kDzOite a hivekkel a 
~~~ent6vre tervbe vett programmot, a minclcn bó ela6 péatufn·.tar-
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tandó két órás szentségimádást, a minden hó második vasárnap· 
ján tartandó szentórát, bekapcsalódást a pesti nagy Unnepséebe 
és a Ferences Hittudományi Főiskola hallgatóinak őszre tervezett 
nagyszabásu nyilvános diszgyűlését. A gyUiés ünnepi szónoka Dr. 
Tremkó Ferenc egyházi elnllk volt, aki bátor szavakkal tett hit· 
vallást az Oltáriszentséghez való bensOséges ragaszkodásáról, s 
rámutatott arra a nagy isteni eröre. mely minden t~mplomból árad 
a lelkekbe. A harmadik szónok Fr. Menyhért lll, éves Ferences 
theelóguK volt, aki lelkes szavakkal buzditotta az egybegyUlteket 
az Eucharisztia tiszteletére és a szentistváni erények fölélesztésére. 
A dlszgytllést a ferences papnövendékek és az alsóvárosi énekkar 
énekei és Oalambos Károly cserké~z szavatata tették változa
tossá. Az ünnepség fénypontja az este 7 órakor kezdődő gyertyás 
kOrmenet volt. A mintegy ötezer emberből 411ó mentt rendezett 
sorokban vonult végig a város utcáin, szépen ki világitott házak kö
zOtt. A menet két oldalán a Kapisztrán. cserkész csapat fáklyás 
sorfala haladt a a népéneket sikeresen és kedvesen kisérte a vá· 
ros levente-zenekara. A templom elé érve mindenki elragadtatás. 
sal szemlélte a templom tornyára villanykörtéből kirajzolt hatal
mas monstrantciát, a tündöklő keresztet és a fényárban uszó temp
lomot. Az ájtatosság végeztével a zenekar kisérele mellett három
szor énekelték: "Christus vincit. ! ". majd a pápai és nemzeti 
Himnusszal befejetődölt az ünnepség. 

A MAria Valéria Intézet az édesanyák iránti tisztelO há
láját a május 27-én rendezett és pompásan sikerült ünnepélyével 
rótta le. Az intézet változatos számokkal szerepelt. Bemutatta a 
hálás gyermek-gárda az udvarban alig férö érdeklődöknek ~mi:y 
szakavatott kezekre bizták a jó szUiök gyermekeik nevelését, Az 
Donepély P. Szabó Lipót o. f m. hitokiató alkalmi beszédével ért 
véget. !vzáró tornavizsgáját junius 6 án rendezte meg az intézet. 
A nagyszámu kötönség zajos tapsa kisérte az ügyes növendékek 
változatos mutatwányait. 

A MAria· tisztetök Je Ikes_ seregét ez idén már két zarándok· 
vonat vitte Szentkútra. Bizonységa ez annak, hogy a buzgó hi· 
vek mennyire kedvelik ezt az elgondolást. A zarándoklatról ef yéb
ként a következő számunkban adunk bt\vebb knzleménvt. 

A vidéki előfizetölnket kérjUk, hogy a mellékelt esekken az 
el611zetéai díjukat rendezni aziveskedjenek. 
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A Szent István Társulat 5 pengót adományozott az alsó
városi templom részére beszerzett két uj vezérlő lobogóra.. lsten 
fizesse meg. 

A Karitász Egyeslilet lelkes hölgyei rendbehozattik a Mi
halecz-féle szeretet otthont, melyet már-már ki kellett vonni a 
használatból a falakon mutatkozó veszedelmes repedések miatl. A 
költségek fedezésére tárgysorsjátékot rendezett az agilis vezetőség 
és az áldozatoktól vissza nem riadó munkatársak, Dolgoztak, fá· 
radoztak, zörgettek, gyiljtöttek. S az eredmény meg is· mutatta 
magát a junius. 20-án rendezett tárgysorsjátékon. P. Kováts Ray· 
mund házfOnök-plébános n)ritotta meg a sorsolást, bálával emlé· 
kezvén meg a szegények nevében az áldozatos jótevőkrOI. 

Első gyermekzarándoklat Mátraverebély.Szentkutra A 
május havi Tudósitó hírei közilU P. Thun Albin o. f. m. hitok· 
tató hivta fel a közfigyelmet killön gyermekzarándoklatra a szent
kuti Sznzanyához, hogy gyermekszívek buzgó imája esdjék le 
miRdnyájunk számára az égiek kegyelmét. A gondolatot nagy 
örömmel magáévá tette Biró ferenc gyöngyössolymosi esperes· 
plébános. Mint kerilleti tanfelügyelő köriratban értesitette erről 

a helybeli és vidéki iskolák igazgatóságát, amelyek tantestOietOkkel 
egyetemben lelkes odaadással csatlakoztak stettek megmindent, hogy 
az elgondolás a megvalósulás stádiumába jusson. S ez be is kö
vetkezett. Május 25-én könnyekii hatoló áhitatos énekkel indult 
el Gyöngyösről, a ki kisérő szUJök örömkönnyes . boldogsága me l· 
lett, a gyöngyösi és környékbeli falvak elemi iskoláinak 520 fOnyi 
kis hitvallója. Mátraverebélyről részben gyalog, részben kocsival 
meneteltek a kegyhely felé. Szentkútra harangzúgás mellett vo· 
nult be a boldog gyermeksereg. Ott szentségi körmenetet és nagy
misét tartott Melczer Sindor gyhalászi esperes-plébénos, közben 
Dr. Hajós István atkári plébános Si:ólt közvetlen szavakkal a 
gyermekszivekhez. A délutáni órákban áldásos esö harmatozott a 
a kiaszott földre. A visszaindulás szorongó érzéssel töltötte el a 
résztvevőket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Este nyolc óra 
kOrUI érkezett be a zarándokvonat Gyöngyösre. A jó szDlök hlá. 
ba keresték a fáradság jeleit apró kicsinyeiken. Mind vidám boi· 
dogsággal sietett le a vonatról s vitték homlokukon a SzOzanya 
csókját s az Ur jézus áldását otthonukba. A gyermeksereg kisé
retében voltak Biró Ferenc gysolymosi es p,. plébános, Melczer Sán
dor gy halászi esp.· plébános, Panulin Péter vámosgyörki, Dr. Ha-
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jós István atkári, P. Kováts Raymund gyöng)ösalsóvárosi plé· 
bánosok, P. Thun Albin és P. Szabó Lipót O. F. M. hitoktatók, 
ugyszint~n a sok gondosságtól vissza nem riadó tanítóság. Nagy 
me1nyugvást kellett Dr. Vereb Lajos iskolaorvos jelenléte, aki 
gondosan felUgyeit a kicsinyekre s itt ott segélyben részesitette 
Oket. 

A Katollkus Leg~nyénylet nyári helysé~éoek az épitke
zését befejezték. Napról·napra több a csodálója az egylet eme 
uj értékének. A felavatási ünnepség et julius 4- én tartják. Ez 
alkalommal az egylet 15 éven át volt alelnökét, Wéber Já
nos szentszéki tanácsost, sarudi plébánost, ki az egylet fej
lesztése körül felejthetetlen érdemeket szerzett, látja vendé• 
gül. A meQáldási szertartást is Wéber János tanácsos végzi. 
A szertartás után diszközgyülés lesz, 1 órakor a kiváló ven
dég tiszteletére ebéd, délután 6 órától pedig kerti táncmulat
aágot rendeznek. Mi a nyári helységról csak elismerőleg ir
hatunk. Északi fekvése, levegős, kellemes helye lehetövé te
szi az eQylet kulturális munkájának nyáron át is a müködé
sét. Aki látja csak dicséréleg nyilatkozik és sajnálja, hogy 
régebben nem épitették fel. Minden jel arra mutat, hogy a 
vezet6ségnek a nyári helységhez füzött reménye telje .. 
sülni fog. 

Nyirl vasir- ét Innepeken a Mátrában a k6vetke~6 
helyeken is id6ben lehet szentmistt hallgatni: Mátrafüredea Jo 
órakor, a vasutasok üclil6jiben fél 9-kor, a stanatóriumban fél 
l •• 10 órakor (itt csak a betegek hotaátartotói halirathatnak 
ueotmi1tt), tistti üclil6ben 9 órakor, Kékesen ll órakor. 

Paaa6nia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengOig, l ágyas 5 pen
götöl 12 pengOig. 

Ez árakból a OyOnlfyösi 
Katoliku& Tudósiló elOfize
tOinek 20 százalék kedvez· 
mény. 

Budapest, Rák6czi-át 5. 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
főtisztelendő papság és keresz-
t~ny urak régi, jóbirU találkozó 
helye a főváros középponljában. 
A legmodernebb felszerelés s ra
gyogó tisztaság. fllrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 
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Tudósltón k a nyAr i hónapokban a hátral~kos •l6flae· 
tőkhöt elküleli megbjaottját at el6fitet~si elijak bcstec:l~s•r•. MiTel 
at egypengOs clőfizet~si c:lijból kiptelenek vagyunk mcebitottuo~ 
munkáját fizetni, attert hátralékos el6fiaet6inkre hárUsuk át •e 
össtcget, Megbitottunk tehát l ·20 P t fog k~rni elófizctésl elit 
cim~n. 

Ötven peag6s adományt · kapott lapunk cay maaát 
megneveani nem akaró urt61. At~t ac:lfa - monc:lotta - mert a 
T uc:lósitó muakáját akarja hoaorálai. Kőn6nj&k as clismer~st. 
Et is at alább k6tölt adományok lehetöv~ tett~k, hogy lapunk 
mostani stáma megjelent. Jo p. t adott Nigriayi ; Ferenc, 5 P-t 
Vas Pál, 2 P-t Mer~Dyi Gyula, Varga Miklós, Záhonyi G~ca, dr. 
Hoc:lossy Gedeon, Kovács Lástló, Bodrogi Lajot, Ep•rJai JótHf, 
clr. lm& efi Lástló, Antal Tótscf. 1'50 P ta Lukács Imre •• tobben 
1·20 P·t. 

A Katollkus Legénye1ylet nyirl helységére •iabban a 
következö mégajánlások, illetve befizetések történtek. 20 P·t: 
Katona Sándor, Szloboda Jenó, Gajdóczky Antal, Szorgal· 
matos Míbály, Szent Ferencrendi házf6nökséi· 10 P-t: Nill
rinyi Ferenc, Scbuller Mihály, Csáki József, Kuosera Béla. 
Tóth Imre, Tóth Béla, Burián testvérek, Kováts K. József, 
Na•y József. Bardóczy és T6zsér, Bakondy Lajos, Baraa Jó-
2Jsef. özv. Szlota Kálmánné, Budai Ferenc. 8 P·t.: Navora és 
Baczay. 5 P-t: Holló Mihály, Mezei Pál, Balázsovits Gv•la, 
Konasy Ferenc. Gábor Ern6, Kunsay Béla, Ablaka János és 
Ferenc, Csima Sándor, Grébecz Vilmos. Huba László. Pauli
koszki Gv•la, Kov.áts Gyula, 4 P-t: VarQányi és Vámos. Rácz 
András. 3 P-t: Szalay Alajos, Antal József, Jónás Jószef. 2 
P-t; Rucska Alajos, Ébl István. Makovinyi Zoltán. 1 P-t: 
Borbándy Kálmán, Hornyák és Gál. Továbbá Fóllel Gyula 
ellv 17 pengő értékü faliórát. Grünfeld Mihály 50 P értékü 
szódavizet, Berkovits S. el!v hordó sört ajándékoztak. A téQia
jegyekböl eddig közel 200 P folyt be. 

A 1zegénygondoz6 nővérek f6nGkjének Heléoa nővér· 
nek meJtbizatása lejárt, tisztségél ezután Athaná&ia n6vér 
fogja betölteni. Heléna növéraek fáratságos muokáját, melyet 
a szegények érdekébeo kifejtett gendozottai nevében köszön· 
jük és kivánjuk az uj fönöknönek, adjon a jó Isten neki 
er6t, hoQy hasonló szelidséggel és szeretettel intézze szegé
Ilényeinek ügyét. 
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A szt. Bertalan egyházközség anyagi ügyei, 
]unius hó lo én volt a banknál a 8 OOO P véltónk lejárata, 

amikor is 500 pengöt Ismét törlesztettünk a tökébe s igy az 
7.500 penröre csökkent. A kamatot is kifizettük 3 hónapra. 
Lcrkölelebbi lejáratunk Slept, JQ. én lesi. Al erri eryházmegyei 
alapoknál levö kölcsönünk váltotat'anul 9.000 P, öss1es tartozá 
IUDk tehát J6•500 pengöt teSI ki, 

Lakóink ery kivéteJével mind rendesen fí1etnek. Ez ellen 
btr nem fi1etts miatt ktnytelenek vagyunk a kilakoltatási eljá
rást folyamatba tenni s öt al épületböJ eltávolitatni. Nem enged
hetjük mer senkinek. hogy fizetés ntlkül J~kjék, mert adOt, ka
matot firetnünk kell nekünk is, a házat pedig tataroztatnunk. 
Eryházkösstgünk vagyonára örködni k6telesstgünk. Ezt nem 
mulassthatjuk el. 

Örömmel tudjuk jelenteni1 hogy a sz. Koronaházra acfal{o
••k aranykönyve munka alatt van s addig mostmár nem is 
nyugszunk, mfg az egészen el nem késsül. Ez a munka előre 

láthatólag ktt hónapot vesz igénybe. 
Felhivásunk ismtt eredményre vezetett. A felajánlott ado· 

máAyok lassan bir, de folytonosan folynak be. Mindenki tudja. 
holT eleget kell tennie irtrettnek. 

Tovább folytatjuk a szent Koronaházra a•akoz6k neveinek 
kösltstt: 

ölv. Mohácsy Lajosnt Tüsoltópalota 100 P, özv. Horváth 
lstváant Petöfi utca 20 P, Csuzi István csizmacfia mesterJ szent 
Ilona utca 1 P J C sillik Sándor csizmadi 3 mcster Sz. U r bán tér 5 P, 
NoTák Lajoa Szent Urbán tér 10 szám 5.P,:Bágyi Ferenc SZÖ· 
lötermelö Menház u. 10 P, Hannos }ános slölöm. J P, Dredor 
Györay szölöbirt. Bartakavics u. 8 szám 5 P, Szalai Jánosné 
szölöbirt. Sz. Urbán· ttr 11 szám l o P, Soós János Meaház utca 
25 szám 5 P, Karsai Sámueini 2 P, Bogdány János szölöterm. 
Akaszka u. 24 szám 2 50 P, Kubacska Gáborot cipést m. Var· 
rák tere 2 P J Ortacsai Józsefné Kálvária u. 2 P, Kovács Ros· 
tás Sándor s1ölöbir"t. Csárda u. 10 szám 20 P, Kovács Gvula 
asztalos mester 30 P. Király János okl. kömives mcster Hanisz· 
ttr 20 peaaö. 

l!ddir közöltünk 342 nevtt 21,14-9 P 50 fill. összeggel. 
Most kötiünk 18 nevet 245.50 P összeggel. Ösu(s eddigi köz
lts6nk tehát 360 név 21 ,3,5 P össtegeel. 
- F'olytatjuk. - P.L. 
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P-t41 .kapható. - Valódi eznst Arak, télták, · 
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KUCSERA_ BELA 
KOSSU fH UTCA 9 
TELEPON HIVO: 810 

Akar On 
oltsón vásárolni? . 

Akar On 
P-énzéért jó árut kapni ? 

Alcar O.n 
megbizható belyen előzékeny 
kiszolgálásban részesCUni ? 
Mlndezt ·megtalilhatja a 

gyöngyösi Hingyában 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes bavi v4a4rlókaak 
kedvezményt ad. 

Szivea érdeklftdéare a "Hangya .. 
irod6.j6ban felviléaositist nyultunk 

az irazgat6aia. 
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· ~·;::-kat.Ukas papirkerea,edéMtl· 
·" · · Klayv, papir 

és lrószerell 
.... ellayla ........ ,. 

·.. .. •llorrúa 
:. ·A katolikas saját lapjaiaak helyi képvise• 

.· . letel 
·A· Katolikas Kaltarház papírkereskedése 

Pap Melcbizedek 
acca. Teleloa: 88. 

_Zemesváry 
Hanisz-téri 

gyógyszertára 
=~====- ·-- -

Gyöngyös 150 éves patikája -

Méltóságos 
Nagyságos 
Teldatetea 
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