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ÉRSEKATYÁNK V ASMISÉJE. 
Kegyelmes F ()pásztorunk, dr. Szmrecsányi Lajos pápai trón

álló, egri érsek Úr Őnagyméltósága lsten gondviselésének különle
ges kegyelméből most töltötte be áldozópapságának hatvanötödik 

esztendejét és az elmúlt vasárnap mutatta be jubiláris szentmiséjét. 

Ennek a 65 évnek áldásos munkásságát mind nekünk, a szent

istváni alapítást.'& egri egyházmegyének ajándékozta az Úr. Pap
ságának első felében a lc·lkipá-.ztorságban és az egyházmegyei kor

mányzatban töltött he fontus pozi~:iókat, 26 év óta pedig az ér
seki trónról vezeti az üdvö::;s?g utján az ősi egyházmegye közel 

milli()s hivösereg~t. Vezeti olyan bölcsességgel és buzgósággal, 

hogy valóban méltó utódja az apostoloknak. 
Pedig papságának csak els5 fele esett a nyugodt békeévekbe, 

a többi olyan időkre, melyekben súlyos megpróbáltatások sorozata 
rázta szeg~ny hazánkat és drága egyházunkat. A világháború, a 

forradalmak és a me:4.:sonkitó trianoni békeparancs csapásai szám
talanszor állitottak neh~z helyzet el; minden magyart, hát még a 

a Főpásztort, aki ily nagykiterjcdéslí egyházmegye rengeteg hivé
nek terh~t viselte vállán. Ö mindig ott volt a veszélyeztetett he

lyeken ~s cliiljárt a munkáhan. Gyengébb ember összeroppant 
volna az emberfeletti er()kifejtést(')l, az ő testi ereje nem rokkant 

mt>g a nehé7. su ly aia ll, lt'lki t>rej~ pedig mindig csak növeke 
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dett. Éleslátású szeme mindig ott van papjainak és hiveinek 
ügyein, 87 esztendős energikus keze pedig reszketés nélkül, biz

t os mozdulatokkal kormányozza egyházmegyéjét 
Meg is látszik az eredmény. Csak keveset ernlitünk belőle. 

A templomok, plébániák, kolostorok száminak egé3zen slokatlan 

arányú megsokasításából megerősödött köztünk a szent hit, mely 
nekünk az üdvösség biztosítéka és egytittal az állami rendnek, a 

társadalmi békességnek alapja; a sz írntalan uj isko~a és nevelőin · 

tézet alapitásával hatalmasa'n eBrelendüh a magyar kultúra; egyéb 

uj intézmények létesítésével a lelki és anyagi gyarapodás; az egész 

országra kiterjedő Egri Norma megsze;vezésével megnövekedtek a 

a keresztény felebaráti szeretet j<~téteményei. 

Ezek az eredmények m:tgas életkorával és magas egyházi 

méltóságával együtt naggyá és tis!teletreméltóvá teszik Őt. De ha 

hozzávesszük hitbuzgóságát, lelkének j~mborságát, mindig emelke

dett gondolkodását, áldozatkész lelkületét, bőkezűségét é~ magyar 

szrvét, akkor ez a nemes jelleme is meghajlásra kény~zerít előtte 
minden becsületesen gondolkozó, igaz embert. 

Gyöngyös népe, mely :-okszor lapasztalta Fc')pá5ztorunk kü
lönleges jóindulatát s mely Őt »Gyöngyös legnagyobb ~lő jc)te· 

vtije « néven nevezi. - a~ elmúlt vas<irnap adott a k~t plébánia

tf'mplomban nyilvánosan háLít a G:mdviselésn~:k, amiért a mostani 

jubileumot kegye!;en elhozta. A két egyházköLsPg képviself.itestü
lete 28-án, a v~ros képviseWtestületc prdig 29~én JajJ(Jh a Féi
pásztornak. ~rra kértük buZJ<l imcíds.íg6al a Mindenhalt)t, s:>káig 
tarts:~ meg Ot örömiíl nekünk, gy<~ngyösieknek f.s az egri f•gyház
ffi"~~ye hiveinek, disz .JI a magyar katolikus t•gyh<íznak. 

Minthogy lsten o~t :;~gít lc·::;~zivc•:;:~b!J,.n, ah·.)! h~Lít tapa~/tal, 
a sziviinket dtölt<') jubileumi hálaPrzé~ aJt c·ng·~di remPiniink. l11 ,g\· 

a kegyelmct o~zt.j lskn tnt>ghallgatja kt~rP~üukd. . . 



Gyöngyösi Katolikus T udóslt6 

A Szent Jobb Gyöngyösön. 

Az ország és világ eseményei naponként halmozva tárulnak 
elénk és ez a bőség lepelként boritja be a régebbi eseményeket. 

Nem marad meg abból csak egy tömöritett tudat, sokszor csak 
sejtés. A ma eseményei eltemetik a tegnap eseményeit. Cikkünk 
cime egy régi, de előttünk örökre élő eseményról számol be. Két 
hónappal ezelőtt a Szent jobb Gyöngyösön volt. 

Ennek hallatára lelkiszemeink előtt egy fényes, nagy ünnep
ség képe tünik fel. Katonaság, hadirokkantak, frontharcosok, cser

készek,. munkatáborbeliek, énekkarok, városi képviselők, egyház
községi képviselők, női és férfiegyesületek, iskolások, szávai közel 

egy félszáz csoport és küldöttség méltóságteljes felvonulása közölt 

a Szent Jobb vonult be a városba a papság, testőrség és diszru
hás nagyságoktól kisérve. 

Nem világesemény volt ez, hanem a mi ünnepünk, igy nem 
is borulhat rá a feledés fátyola, hanem emléke eltart a sírig. Hogy 

olyan fenségesen nagy ünnepünk volt és hogy soha nem látott 

diszt fejtettünk ki a Szent Jobb tiszteletére, azt is természetesnek 
találtuk. 

Az idegenek azonban, akik már néhány helyen résztvettek a 

Szent Jobb látogatásán, dicsérettel halmoztak el bennünket. Hogy 
reális lP-gyen ez az állítás, nevet is említek. Horváth Pálné jász

apáti uriasszony ugyancsak eljött erre az ünnepre. A Szent Ko

rona ház ablakából nézte végig a felvonulást és folyton kitört be
lőle az elragadtatás hangja. Látta a szolnoki Szent jobb ünne

pélyt, férje a dis1.magyarruhás urak közt vett részt és igy el le
het fogadni véleményét, hogy a szolnoki ünnepély a miénkhez 

hasonlitva nem iti volt rendezve, sokkal kevesebben, egyszerühben 
ve-ttek részt és azok is tolongtak. Különösen a környékbeliek szi

nes öltözetei nyerték meg tetszését és az egész ünnepély mély tar
talommal töltötte meg. Sohasem felejti el, mondta ez az uriasszony. 

Hát mi felejtsük el ? Nem. jól esik ezzel a fényponttal be

világítani hétköznapi életünket. Ha elfelejtjük, csak lelkünket sze
gényitjük és helyébe csak a prózai élet szürkesége vonulhat. 

1-1-1. 
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Anyai hivatás. 

Nap-nap után olvassuk a napilapokban és a társadalmi folyóira

tokban a népszaporodás csökkenése, az egyke és a gyermektelenség el

leni küzdelem közleményeit. 

Sokan foglalkoznak ezzel témával, maga az állam, az egyház is, 

a tudós, a szociológus, az orvos stb. Sajnos a jelen még a7.t mutatja, 

hogy még mindig nem foglalkoznak f'legen, mert megállapodásra ez

ideig jutni nem tudtak. Azonban nem szabad a munkát L:bbahagyni t'•:; 

a gondolatot állandóan felszínen kell tartani, amig eredményesen meg 
nem tudják oldani a kérdést. 

Szeriotem a témát a nép közé kell vinni, meg kell a néppel 

ismertetni, szereltelni és érttetni, milyen fontos tényező ez az állami és 

egyházi berendezésünkben, mert nem mindegy az sem faji, sem nem

zetga~dasági, sem állami, sem egyházi szempontból, hogy van-e nép

szaporodás, vagy nincsen. De nem mindegy az sem, hogy a népsza

porodást a nép milyen rétege adja. Viszont az sem közömbös, melyik
ből volna az kivánatos. 

Ma valahogy olyan korszakot élünk a gyermekszaporulat szem

pontjából, amely bizony sem keresztényi, sem társadalmi szempont

ból nem válik dicséretünkre. Ugy látszik, mintha félnének a 

gyermekszaporulattól és a modern szólásmódnak, a ga1.dasági 

viszonyoknak köpenyegébe burkolóz\·a mentegetnék magukat. V an is 

benne valami igazság. Azonha:1 ma sokkal nagyobb, a mai modc, n 

kor által kitermelt mélyebb okai is vannak a gyermektelenségnek. 

T udvalévő dolog, hogy a nő egy ősesirával születik, amely öt 
az élete során fokozatosan az anyaságra késziti elő. Ha ez igy van, 

amithogy ugy is van, akkor a nőnek csak egy hivatása lehet az életben, 

anyává lenni, hogy családunk, fajunk, nemzetünk, emberi nemünk fenti 
ronadásának továbbfolytatóját adja. Az bizonyos, hogy ez a szent és 

nemes hi \<"atás a nőnél abban a időben áldozatot követel. Ettől az áldozattól 

félnek egyesek, mert nem akarják magukat feláldozni és félnek az anyai 

szent fájdalmaktól. Mások pedig azért tartják magukat távol anyai hiva
tásuk kötelességének teljesitésétől, hogy a társadalmi élet örömeiről egy

időre ne legyenek kénytelenek lemondani. Sokakat meg a gyermekne- · 
velés gondjaitól való oktalan félelem tart vissza. 

Vannak, akik gyermek híjával kutyák tartásában, becézgetésében 
keresik egyéni elgondolásuk kielégítését megtalálni. Ez a kutya kultusz. 
Ez ma nemcsak nálunk, hanem az egész világon divik. A kutya szere-
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tele emberi dolog. De tulzásba menni e téren abnormális tünet. Olva

som, hogy Franciaországban már olyan kutyatemetők vannak, amely~k 
vetekszenek az emberi temetökkeL Diszsirokat épitenek és diszsirköveket 

állitanak fel számukra. Normális állapotnak nevezhető ez? Szabad-e, 

hogy a család öröme a gyermek helyett kutya legyen ? És szabad-e 

norm:ílis tünetként türni az emberiség ezen degenerálódását ? Nem lá

zad-e fel itt a keresztény emberi ész, hogy a fölséges gyermekemLer 

helyettesitője gyanánt szerepeljen a kutya. Lehet az a csaJádban e~y 
nagyon felhasználható, vagy szórakoztató valami, de semmiesetre sr: m 

egy gyermeket helyettesitő, mert a gyermek vér a vérünkből, hus a 

husunkból, lélek a lelkünböl. 

Az erköcsi érzék ezen fogyatkozásával szemben fel kell vennünk 

a harcot, mert ma már ott tartunk, amint statisztikailag hozták, hogy 

ami~ Budapesten 191.1 ben 16.000 csecsemő élt s ugyanakkor ll.OUO 
i1lebet tartottök, a mult évben már csak 9.600 csecsemőt tartottak nyil

ván és azzal szemben a kutyák száma 23.000 re emelkedett. Ime it 
beszélnek a számok, mennyire süllyedt a gyermekkultusz és mennyirc 

virágzik a kutya kultusz. 

Az emberi és keresztényi érzés és a jog fellázad ez ellen és fel
emeli szavát, hogy katedrákról, templomi szószékrol hirdessék az emhf'ri 
méltóság eme megcsufolását. A társadalom felvilágositásával pedig odé\ 

kell hatni, ho~y akadályoztassék meg a szeretetnek ilyetén való meg

nyilvánulása és majmolása, nehogy a gyermeknevelés pótszere a korc:; 

és degenerált elgondolás, a kutya kultusz legyen. 

Szomoru dolog az, hogy egy nő az élete folyamán, mert szcnt 

hivatását nem teljesiti, kifogásokkal áltatja magát. Önmagát iparkodik 

megnyugtatni, hogy lelkiismereti furdalást ne érezzen, azt azonban el

nyomni nem tudja, mert a lelkében keletkezett ür az isteni természet 

törvényei szerint csak gyermekáldás utján tölthető be. • 

A mai modern családi élet gyermek nélkül sivár, puszta, ön1Ö, 

szeretet hi jával ideig-óráig c~ak érzéki é lel, minden lelkiség nélkl; l, 

amely későbbi időkben esetleg csömörben végződik. 

Euel szemben az a családi élet, ahol a gyermek megjelenik, 
m.ir magával hozza a szülői hajlékba a házastársak közé a derül, a ta-

pintatot. önuralmat, alkalmazkodást, gyöngédséget, elnézést, önfeláldo

z;\st, szeménnet, munkakedvet, amely megtanitja arra, hogy miért él és 

mivel tartozik a családnak. Szóval minden jó, ami egy családban elő
fordul, csak neki köszönhető. 

F Pl kell tehát r<Í1ni mindf'n egyes embert a közönyösségéből. hogy 

tudatára ébredjen annak. ho~y családi életének le~nemesebh célja 
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nevének és vérének az utódban, fajának az államban és keresztényi lel

kének az egyházban való fennmaradása. 
Az anyát pedig arra a keresztény erkölcsi piedesztálra kell he-· 

lyezni, hogy átérezve élete szent hivatását, azt kötelessége tudatában 

töltse be és a reá rótt áldozatot ugy a családdal, mint pedig az egy

házzal és állammal szemben mindenkor hozza meg. 

Ha a társadalom mindenegyes tagja ebben az elgondolásban tudni 

fogja kötelességét és ráeszmél arra, hogy a családi élet tu Jajdonképen i 

célja az utód, kiben önmagát látja és aki neki földi örömét adja, akkor 

nem lesz idegenkedés a gyermekszaporulattal szemben. Az az ember 

megnyugvással távozik majd egykoron Isten rendeltetése szerint a földi 

pálya szinteréről annak tudatában, hogy a további földi élete utódjában 
folytatódik. 

Vedd hozzá, hogy a nemiség az lsten ajándéka. Termékenység 

nélkül felbomlik az egész állami, egyházi és társadalmi élet. Jaj annak 

a nemzetnek, ahol az anyák méhe meddő marad. mert az a nemzet 
halálra van itélve. 

Nem szabad tovább türnünk, hogy a bünözők tovább garázdál

kodjanak, hanem dolgoznunk kell az uj keresztény családi élet megte

remtésén, amelyben a szülőanyák, mint az emberiség fennmaradás<Ínak 
továbbfolytatóját adók nem lesznek lenézve. hanem elismerésben és meg

becsülésben részesülnek és szent áhitattal tekint fel rájuk mindenki, az 

Ő nemes és szent hivatásuk idejében, mint olyan igazi magyar anyákra. 

akiknek kebelében az isteni szikra meggyult, hogy áldozatot hozzanak a 
haza szent oltárára. 

'Dr. Ol(olic.~ányi Béla 
tisztiorvos. 

A tiszta élet és kettős szentévünk. 

A Yégtelen hatalmu Isten törvényei biztositják a vil<ígmindenség 
csodálatos harmóniáját, irányitják a csillagrendszerekd, a porszcmet, a 

harmatot, a napfényt, a fűszálak és falevelek, az ember életét a 

céljuk felé. A természettudományok kutatói, fizikusok, kémikusok, csil

lagászok és botanikusok, anatomusok és biológusok egész életük munká

jával igyekeznek felderiteni ezeket a titkos törvényeket, amelyek összes

ségének alkotója, tehát legfőbb ismerője az Isten. Bár vannak az em

beri életnek, a kürülötte levő világnak természettudósok ;íltal már fel

kutatott törvényei, amelyeken épit az orvostudomány. a technika stb., 
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de még sokat elföd az ismeretlenség titokzatossága. Az emberi élet tör

vényei közül a1ok, arnelveket az orvostudósok felismertek, mind csodá

latos összhangban vannak az lsten által kinyilatkoztatásban, tizpara.ncso
latban és Anyaszentegyház parancsai által megjelölt törvényekkeL A jó 

lsten törvényeiben az ember természetes és természetfeletti élete össze-

fonódik, általa Isten közelébe kerül, boldoggá lesz a földön és földön

tuli életben. Ha pedig nem érvényesülnek az emberi életet irányitó 

i~teai törvények, annak sulyos, szomoru következményei boldogtalansá

got, bűnt, betegséget idéznek elő. "Nézzük pl. az lsten VI-ik és IX-ik 
parancsát. 

Az lsten VI-ik parancsa: Ne paráználkodjál! IX-ik: Feleba-

rátod feleségét bűnre ne kivánjad ! Mindkettö tiszta életet kiván ugy a 

házasságelőtti, mint a házaséletben. A tiszta élet sok betegségnek, baj

nak. nyom01·uságnak a keletkezését megakadályozza. A pusztító népbe

tegségek között legtöbb áldozatot szednek a gümőkór és a nemibetegsé-, 
gek. Oriási a száma azoknak, kiket a gümőkór sorvaszt, de ugyanany~ 

nyian kerülnek a vérbaj és a többi nemibetegség miatt kórházi gyógy

kezelés alá, sokswr az elmeosztályokra. stb. Hány és hány embert tesz 

munkaképtelenné, nyomorékká a vérbaj és a többi nemi betegség, ezek 

a ragályos bete~ségek. illetve azok által létrejött idegrendszeri el

változások: gerincsorvadás, előrehaladó agylágyulás, sziv és más 

szervi betegségek egész sora. A kórházakban, elmegyógyintézetekben

nemibeteg gondozókban, orvosi rendeléseken igen nagy áldozatokal 

kat kell hozni a gyógyításért E nemibetegségek miatt szenved a beteg, 
vele együtt a sol,szor megbetegedett család is nélkülöz, érzi a társada

lom, al állam is e betegségek szomoru kihatását Az utódok életképes-

ségél alászállítja és a nemzet életerejét csökkenti e nagy számmal elő

forduló népbetegség. Hazánkban évenként legalább 3o.ooo születés el

maradásával károsítja a nemzetet, de a látszólag egészségesen születet

tek is degeneráltak, A veleszületett vérbajos egyének degeneráltsága és 

a vérbajjal kapcsolatos elmebetegség: az előrehaladó agylágyulás renge

teg sulyos bűnnek les? kiindulási alapja. A világháborút kitervező \Vii

san és a világot forradalmasító Lenin az irodalom adatai szerint vér

bajjal fertőzöttek voltak és agylágyulásos téveszméik idézték elő a vi-

lág nyomoruságát A degeneráltak hiányos erkölcsi érzéke miatt elköve
tetett bűnök a fegyházak, börtönök lakóit szaporitják - - igy bűnhödnek 

az atyák bűneiért az utódok ! A nem tiszta életnek, vagyis a ház.assá
gon kivüli nemiéletnek ime milyen szomoru következményei ezek a 

nemi betegségek: valóban az Isten sujtá kezének büntetései ezek. 
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A nemi betegségek tudatos terjesztését az állami törvények is szi
goruan büntetik, mert valóban igen nagy a felelö~sége az államnak is 
e betegség tovaterjedésének meggátlásában, - sőt idevonatkozó törvé
nyeink szigoritásán, átdolgozásán fáradoznak jelenleg is n~gyne.vü orvos 
politikusaink. Az állam lehetövé teszi az ingyenes gyógy1tást IS, pl. a 
a nemibeteggondozókban (városunkban is). 

De igen nagy a felelőssége a megbetegedett egyénnek is részben 
önmagával, részben családjával, környezetével, a társadalommal szemben, 
amiért a megbetegedett minél előbbi, tehát korai és teljes meg~yógyi
tása annál is inkább fontos, mert a hetegek bárkit is evő-, ivóeszközök, 
törülköző stb. által ártatlanul megfertözhetnek. Ez által az igy fertöző 

egyének ujabb bűnt követnek el. Ezért mindenképen fontos a betegek 
mielöbbi gyógykezelésre való jelentke~ése, illetve legkisebb gyanu ese
tén szakorvosi vizsgálat. A nemi betegek orvosi felkutatása és gyó~yi
tása, a házasság elötti orvosi vizsgálat családvédelmi szempontból rend
kivül nagy fontosságu, a-zonban a nemi beteg~égek elkerülésében a tiszta 
élet a családvédelem alappillére. 

A becstelen élet sok nyomoruságos, szenvedésekkel teli életek 
forrása is, ha megszülethetnek, illetve megszületésüket nem akadályoz
zák meg bűnös uton, bűnt bűnre halmoz,·a. Milyen szomoru a sorsa a 
törvénytelen gyermeknek. Államterhet jelent, másrés1t a gyermek men
helyek nem pótolják az édesanya szerető ölelését és az édesapai ne
velést. Milyen fájó lehet érezniök, ho 6 y nem iamerik az édesan~ j il kat, 
illetve édesapjqkat! Elfásul a lelkük ! Az elhagyottak, otthonnélküliek 
bűnözésekre is hajlamo3abba'<. V éJei·edményben több fe~yház, börtön, 
fogház, kórház, elmegyógyintézet slükséges. És mindez miért ? Azért, 
mert az ember pillanatnyi élvezetet keresett és nem az egész élete bol
dogságát célzó isteni törvényeket követte, az lsten VI. és IX. paran· 
csát nem tartotta meg. Az ösztönélet szabadsága, az élvezetvágy, az 
érzékiességre ingerlő öltözködés és mai modern élet sok csábitása·. sok-
szor a társaságokban szemrebbenés nélküli flörtölé~ kikapcsolják az igy 
modernné lett társaságból az isteni törvényeket. Es ime, mivé lesz az 
emberi élet enélkül: orvosi szempontból betegséggel, szomorusággal teli 
életté, amely élet a bűnök bojtorjánja között elsenyved. 

Mig ha az emberek lsten parancsai szerint a házasság szentliégé
nek keretében, tehát tiszta életet élnek, a tiszta élet az orvostudo
mány megállapitása szerint soha nem idéz elő az emberi szervezetben, 
az egészségben károsodást. Tiszta életet élni tehát annyi, mint boldo~ 
földi és földöntuli életet biztositani. Kérdés még. hogyan lehetséges ez: 
ellenállani kisértéseknek, me~rends1.abályozni az élvezetvágyat. az f..rzé
kiességben tespedő. lemondani f..:s akarni nem tudó, gerincnélküli olyan 
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egyéneknél, akik a V l. és IX. isteni pa rancson csak kézlegyintéssel 
átlépnek. Ehhez a tiszta élethez erő kell, melyet ad a krisztusi hit, a 
kegyelem, az akarat. Ennek az erőnek forrása az Eucharisztia, ha élünk 
az Eucharisztiával, mert velünk lesz, bennünk lesz maga az lsten. Nem 
lesz erőtlen az az ember, hogy kisértéseknek ne tudjon ellenállni, aki oda 
borúl a legméltóságosabb Oltáriszentség elé, ahol nem más van, mint 
Krisztus a kereszten. Boruljunk le oda, Krisztus elé, hogy a keresztről 
aláhulló szent vérének csak egy harmatcseppje is ráhulljon szent ke
resztje lövéhez leboruló lelkünkre. Ha az Eucharisztiában lüktető szent 
Sziv szentséges tiszta vére fog áramlani ereinkben, nemcsak most a 
Szentév alatt, hanem egész életen át, úgy tiszta marad lelkünk, egész
séges marad testünk. Mint ahogyan a liliomtőn nem nyilik liliom, ha 
bimbóját letapossák, úgy az emberi élet isteni törvényeinek sárbatapo

sása után sem tud kivirágozni a tiszta élet lilioma. Vezessen kettős 
Szentévünk megünneplése az lsten törvényeinek megtartásához, meg
s!eretéséhez, hogy kivirágozhasson bennünk a tiszta élet lilioma, mint 
aho~yan boldögan pompázik a liliom a kertbe ültetett liliomtőn, mely
ből az lsten csodálatos titkos törvényei növelik a szépséges virágot. 

Szent István királyunk fiát, Szent Imrét is az Eucharisztiával való 
t;íplálkozásra nevelte és az Eucharisztia tette szentté, naggyá, tiszta lel
küvé, olyanná, hogy ő lett a mi eszményképünk Iiliomos tiszta életével. 
Kettős Szentévünk legyen a mi erőnknek forrása. Legyen az Eucharisz
tia leboruló imádala és Szent István királynak Szent Imrét nevelni tudó 
mélységes hite, vallásossága és erkölcsös buzgósága a tiszta élet meg
alkotója és megőrzője. Ez a tiszta élet kell, hogy le~yen alapja cso~ka 
hazánk ujjáépitésének és egy következő ezer évnek. 

dr. Vereb Lajo3 
orvos. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szeptember hó. 

Szent Bertalan plébánia. 
2. űlső pénte/.:.. Reggel 6 órától gyóntatás. A Menház kápolnájá-

ban egész nap szentségimádás. 
4. Első vasárnap. D.u. 6 órakor szentbeszéd és litánia. 
8. C."ütörtök,. Kisboldogasszony ünnepe. Ünnepi rend. 
12. Hétfő. A boldogságos Szüz névünnep~. 
S1eptember hó tn(Ísodik, vasl~rnapja elötti szombaton, l O-én za

nindoklat indúl Szentk•itra. A búcsúsokért a Szüz Mária társulat reg-
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gel 4 órakor kismisét mondat a !\1ária oltárnál. Mise után indulnak a 

búcsú sok. 
14. Szerda. A Szent kereszt felmagasztaltatásának ünnepe. 7 Óra~ 

kor indúl a körmenet a Slent Bertalan templomból a Kálváriára, ahol 

szentbeszéd, körmenet és szentmise lesz. 
15. Csütörtök. A Hétfájdalmú Szüz ünnepe. A temető kápolna 

búcsúja. Reggel 8 órakor a kápolnában csendes szentmise. 

18. Vasárnap. Az egri szervita templom búcsúja. 

21., 23., 24. őszi kántorböj/i napo/e. 
29. Csütörtök_. Szent Mihály arkangyal ünnepe. E napon lép életbc 

a téli rend. Reggeli harangszó 5 órakor, az e~ti 7 órakor. Hétközna

pokon a temetés délután 3 órakor. 

Szent Ferenerend i plébánia. 

2. li.l:ső péntek. Reggel 6 órakor nagymise, Oltárislcntség~el és 

litániávaL Gyóntatás csütörtökön délután 5-7 óráig és másnap reggel 

fél 6 órától. 
4. Vasárn~p. A 8 órai szentmisével kapcsolatban a Mária Valéria 

Intézet és az Alsóvárosi Állami Elemi iskola növendéketnek iskolaév 

nyitó Veni Sanctéját tartjuk meg. D. u. litánia vé~eztével a Rózsa

füzér Társulat havi sorsolását tartja. 
8. Kisboldogasszony ünnepe. Az istentiszteleteket vasárnapi 

rendben tartjuk. 

17. Szombat. Assziszi Szent Ferenc szent sebhelye• ft>h·étt>lén~k 

ünnepe. Reggel 6 órakor énekes nagymise. Ezen a napon indul Egerbe 
a Fájdalmas Sz űz tiszteletére tartani szokott bucsujárás. Reg-;;el 4 (Jra~ 

kor szentmise lesz templomunkban és ez után indulnak a zarándokok. 

A bucsúsok hétfőn este fél 6 óra kt>rül érkeznek vissza, amikor as a 

vámházi keresztnél fogadjuk őket. Templomunkból 1 ~ 6 órakor közö
sen indulunk eléjük. 

18. Vasárnap. Reggel 6 Órakor c~nekf'~ szcnt111igc a lll. Hend 

élő tagjaiért. D. u. a litánia után templomi gytilés a lll. Hendi tahok 
, , 

szamara. 

19. Hétfő. Reggel 6 Órakor a Szent Ferenc olt<Írniil ohasott 
szentmise a lll. Rend megholtjaiért. 

29. Csütörtök. Szent Mihály főangyal ünnepe. Harangoós etut,Ín 
reggelenkint 5, esténként pedig 7 órakor lesz. Litániák \ áséír~ és ün

nepnapokon délután 3 órakor, szombatonként és ünnep előtti napokon 
továbbra is 6 órakor lesznek. Temetés d. u. 3 órakor. 
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A gyöngyöapOapöki Szent János templomban. 
4. Vasárnap. D. e. 9 órakor szent beszéd, nagymise Szentség

kitétellel és évnyitó Veni Sanetet tartanak a gyöngyöspüspöki iskolások. 
D. u. 3 órakor litánia. 

8. Kisauzony nap}án d. e. 9 órakor prédikáció, majd ünnepé
lyes nagymise Szentségkitétellel. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás· 

A többi vasárnapokon d. e. 9 órakor szentbeszéd és utána éne
kes nagymise, d. u. 3 órakor litánia. 

Minden szombaton és ünnep előtti napon d. u. 3 órakor litánia. 

HIREK. 
Népies országkormónyzás. A miniszterck egész nyáron át dalt 

~oztak. Az országgyűlés érdemes nagy munkák végzése után kezdte 
meg ny~ri pihenöjét. Az ősszel ujabb nagy munka várakozik reá._Meg
állapithatjuk, hogy a dolgozó magyarság érdekében folyik ez a munka. 

1:-~s örvendve kell megállapitunk, hogy minden a nép javára hozott tör
vénnyel me~közelitik Krisztus utját, a római anyaszen~egyház hirdetett 
igazságát. Egy-egy szociális intézkedésben Krisztus tanainak vérehajtá
sát látjuk. Krisztus tanitása szerint egy nagy és hatalmas törvénynek 
kell kialakulni az emberekben : a szeretetnek. A népért hozott minde~ 
áldozatnak magán kell hordozni a szeretet bélyegét. És akkor igazság 
lesz a földön. Megfogy a nyomorgók, a szenvedök, és éhezők hatalmas 
serege. Látjuk az e cél felé való törekvést, annyi nagy tudós megállapitását, 
hogy az emberiség bajain csak Krisztus törvényeivel lehet segiteni, 
Mintha a kormányzat is magáévá telte volna ezt és igy bizunk az embe
sorsának jobbrafordulásában. 

Zarándoklat a Szentkúthoz. Aug. 13-án hajnali 3 órakor ha
rangszó hivta össze a katolikus hivöket, hogy Slentkuti zarándok utjuk 
előtt szentmisén vegyenek részt a Szent Bertalan tempomban. A zarán
dokok hozzátartozói is megjelentek, majd elkisérték a nagy útra 
kelőket. Kisérte öket a harangszó 1s, majd amikor elhalkult a 
szülőföld harangja, az eső szegődött kisérőjüküL Egész nap jó kiadós, 
sokszor viharos esőben volt részük. Hiszen más alkalommal is gyakori 
a hegyek által lecsalogatott eső, most épen országos eső járta, valósá
gos lelki edtésnek téve ki a türelmes katolikus hivőt. Volt, aki vissza
tordult, a többiek pedig végigjárták e zarándokutat, melynek eredménye 
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minden résztvevő lelkében megtalálható, hiszen a lélek tükre, a sze
mek ragyogása mutatja, mily boldogság a Szűz Anyáért a szenvedés 

áldozatát hozni. 

Személyi változások a két plébánián. P. Szalay Szaivátor 
dr. ferences főiskolai tanárt, aki tudása és jószivüsége miatt hosszu évek 
óta közbecsülésben áll Gyöngyösön, rendi hatósága Hatvaoba helyezte. 
Úgy értesülünk, hogy P. Thun Albin, az alsóvárosi iskola kiváló hit
oktatója, Kinába indul a misszionáriusok nehéz munkaterére. Utódja a 
Gyöngyösön már előnyösen ismert P. Lipót lesz. Koncsek János káp
lánt, aki két éven át nagy buzgósággal és munkaszeretettel működött a , , ,, 
Szent Bertalan plébánián, Ersek Ur Oexcellenciája Bátorba helyezte 
adminisztrátornak. Utódja Péró Sándor borsodsziráki lelkészhelyettes lesz, 
kinek működéséhez szép reményeket fűzünk. 

Szerkesztó változás. Gyöngyös legrégibb lapja, az SH. é\ éta 
megjelenő Gyöngyösi Lapok felelős szerkesztését lapunk munkatársa, 
Nigrinyi Ferenc vette át. Nigrinyi Ferencnek a Gyöngyösi Lapok ed
dig résztulajdona volt, most a lap teljes tulajdonjogát 1s meg
szerezte. 

A félszázados legényegyJeti tagokat aug. 28-án ünnepi 
szentmise és diszközgyűlés keretében ünnepelte a gyöngyösi kat. Legény
egylet. A sz. mise alatt aranymenyegzös áldásban részesült a Mojzes 
házaspár. 

Az iclei sz. Bertalan templomi búcsún a szent beszédet a 
a gyöngyösi születésü Nagy Antal balmazujvárosi esperes-plébános 
tartotta. 

Dr. Falcione táborparancsnoksága alatt működött az idei mátra
füredi munkatábor. A lelkes egyetemi ifjak énekkarukkal és templomi 
szolgálatukkal is kiváltak. 

A gyöngyöstarjáni templom belső renoválása is megkezdődött. 
A szükséges összeget banki kölcsönnel fedezi az egyházközség. 

Aug. 28-án Korcsmáros Magdolna v:ílasztatott meg gyöngyö~püspöki 
tanitónőnek. 

Felejthetetlen endékií éde.<wlyánlr_ és édr!Wil.LJcíul..:. l'lllullyla 

allealmából a hozzánk intézett jc)!cs.J rés::ré'll.lJilalk·~=aloÁ~
ért hálás köszönetünket ez LÍion fejezzük ki. 

Fehér G.11ulcíné (:.'i "l,,)/ h :/Nia. 
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Szt. Erzsébet templommal szembeo 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer árút, 
cseJDege árút 

Pampuk Mihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás és 
maggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján l01re 

Szolid árak! 

"SZEHETET" UJóUJSZBrtóra 
Yacbott Sándor n. 6. szám. Telefon: 29-_ --_--__ -___ -__ 

Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös. 

T elefon : 230. Telefon : 230. 
Legelönynliebb fellételek mellelt folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, ;tt
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit 
Betéteket könyvecskére és folyószamtára 
elfogad és legkedvez·">bben kama!oztat. ll 
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Pannónia-száll ó 
Budapest, Rákóczi· út 5 
Elsőrangú szálló. - Videki 
fő.isztelendö p::ips3g és keresz-

Stoblárak: 2 ágyas 9-töl 
20 pengői~. l á,;yas 5 p:!n· 
~ötöl 12 pengöig. 

tény urak régi, jOhirti tdlalkozó
helye a főváros középpontjában. 

Ez _ árakból a Gynn~yösi 
Katolikos Tud6sir1) e 16fize-
16inek 20 stázalé < kedvez
mény. 

A legmodernebb felszerelés s ra
gyogó tisz•aság. Ftirdók. Hideg 
és meleg viz minden szobf:b:jn. 

= 
Sz 616· 

vesszők, 

gyDmölcsfák, 

az összes bevált 

jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szőlö!elepén 
GYONGYOS 

========~~------------------------
Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász

dája szakmáb~vágó elsőrendű 
dolgaival veztt. 

Alapitva 1852. Gyöngyös, Főtér 
- ----· ---- --- . ··--......:~-..-.. .... :-. 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyösi Bank mellett. 

Kiváló minőségü bel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hánynemüek a legnagyobb választék-

ban ~tó~k~~------~==========:: 

Katolikus Szemle 
a katolikus intelligencia legrégibb, legnagyobb havi folyóirata. 
Évi előfizetési díja 12 P. (Külföldre a7 évi portókükmhi'l!d 

2.90 P.) A S1ent István társulat la~~jainak évi l() P. Cím: 
Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 2S 
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K~rosztény hlíziasszon.yok figyelmábel 
Tisztánkezelt, eredeti étel- e c e t 
napi áron áll ét r dóan kapható! 

Stolid árak 
NOVOTNY ALAJOS S!en! Bertalan u. 9 

Honrz Ferenr.. (M~Iyás-király U'Cl 4. nálo.) 
U • Hungária meJiett. 

Festékház 
Mindenféle 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
feslékek, ve~yszerek, szi~e!elö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetártlk és az 
ös•zrs szakma· ci~ kek k;.phatók a legnagyobb 
v á l a s z t t k b a n. Pontos kiszolgálás. 

O l c s ó á r a k! 

fekete Pál Utóda 
lmakiJnyvkereskedésében 

(Sz t. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók: 

dfszkötésQ imakönyvek, 
cellu'oid-, kristilycsont-, 
bör- és vászonkötésben. 

lagyon szép kiritali Olcsó ára& l 

Edénykö!csönzés 
BALlZSOVITS ed6nJkereskodes 

Mátyás kirily utca 4. sz. 
Dí'iztárRyak, márkás porcellá 
nok, zománcedények. há2tartás.i 
cikkek. Nészajéndékokban 
ragy raktár. Szolid ár1tk l 

Pontos kis,oi&Zálás t 

Tóth ]ÓZSBf úri és papi szabó 
ruhái a legmodernebb és leJlíz'éses€?hh kivitelben készül~f'it, 

Gyöngyö•, Hani•z tér 2. sz,, Luby-udvar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
·-·TÓth -Béla ---;askereskedés; -Kos- Molnár Fe rene úri és egyenruha 
suth-utca. 'szabósága Pap Melchizedek-utca 
B~gn,;-latván hentes é;·- mé;;á~ 16. Öltönyök részletre is készül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes-' nek ! 
árú készítményeit! [ __________________ ··-·----- ___ --· 

Hajagoa Nándor köszörűs és kés- BardóczyfJózsef borbély és fod
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondolálás! 

Nagy József fű~z~;ke;~~k~dé_s_e Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. -- ----- ------· --

He,;e--d-"-. Ja' n--o· 8 k"f ---. -.. --- Legújabb: modellekből a legna-
e u o arago uzeme bb , • 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- :gyo valasztek legolcsóbban Csé-
l 

gött. t:.pületmunkákat olcsón vál-:pány Imréné kalapszalónjában! 
_lalo~ __ ! ISz. Bertalan-u. 
MOvéazi felvételek minden idő----· ------- -·--·- · ·--· --
ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

Hanisz-tér 4.·----- ---- --- ---· - --·- --- ----·- --

G l b --5-.-d---5 .• 1. . Dénes uriazabóaága. Kossuth-u. 
a am oa an or. pec1a 1s c•-

pőjavitások és festések. Hó és sár- --------·- _ 27. 
cipőjavitások. Szentkorona Ház.: Katona Ernő műköszörüs 

Bádogos munkáit Mayer Gyula Kmsuth Lajos utca 121 1 

épület és diszmű bádogos mesternél ------- --- -- ----- ·- --

végeztesse.Cyöngyös,Csárda-utca 7 sz. S . "kI t. d u· , . R d If 
Elvállal minden e szakmábavágó • ~an,ya • ·u ~ a J_~ara__ u o 
munk 't K··Jt • t • 1 d' ·t 1 • l oras es ekszeresz Gyongvos Kos-a . o segve esse IJ a1anu h N , J ' 

szolgálok. H ivásra házhoz megyek. ksut. ;_~·kbl 5· (Da gy 0raktar 0zseLbM- és 
-----· --------~ atota an oxa, mega, A 
ŐröltesseR Szlovencsák jános és ;:~ro, ~enith stb.) ébres_ztő-, as~-
fia hengermalmában Cyöng .. l a ~- (Barn-barn, Wesztmmster) es 

· p t"f~os., fah órákban, valamint ezüst- és 
e o 1-u. • 'kb 

1 arany aru an. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyóg)árúk és illat-

gyógykereskedése a leg- szerek,. b~tegápolás~ 
kutmet1ka1, háztart~sa 

olcsóbb bevásárlási forrás! és fo•ó cikkek l ll 



Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, T elias, 
Wyler órák egyedárasitója. 

Óra és szemüveg kiilöaleges-
ségek • 

•• 
U vegcsiszolások. 

Tel elon: 
388. Szemüvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
Haaisz-tér 12.0rszáezászl6 mellett 

A letZmodernebb 

temetkezési vállalat 

, Halolts zá' li tás, ex-
• l 

l humálás az ország 
: l egész területén bár
i ! honna n· bárhová !B• 

' · ját autómon a leg- , 
l· juJányosabb áron. 

l : 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA U. 
TELEFON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 
olcsl n vásárolni ? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
megbilható helyen előzékeny 
kiszol~álá~ban részesütni ? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Hangyában. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frisse n érkeznek. 
Rendes havi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya" 
irodáiában felvilágosilást nyujtunk 

Az iRazgatóság·. 



Pártoljak városunk egyedüli 
katolikas papírkereskedését 

Könyv, papír 
és irószerek 
elöayös beszerzé-
si forrása 

A Katolikas Kalturház papírkereskedése 

Pap Melchizedek 
utca. Telefon: 88. 

~~~-~--~-~---~-----~·--·--· w~~-·~·---~-~~~~---~--------·--· . ••·--·---:: - ---- --· . . ·- .............. _ . ----

l 
l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszerelt raktáramal ! 

Temetkezési vátlalatom minden igényt kielégit 

Telefon: 330. 

~ 
Mielött kalapját besze .. 
rezné. jöjjön el és néz
ze meg üzletemet l ! 
Kaphatók: 2yapjú és 
nyúlszőr ka lapok min · 

den minöségben l 
javüésok pontosan és 
szakszeriien készülnek! 

Kriszt Lajos 
OylSngyös. 

Kossuth ·u l O 

Smóling László 
asztalos mester botorraktára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 1867. 

l Fischer József 
l vaskereskedő OYöNOYöS 
1 (volt "Han2ya" vas-osztály) 

l állandóan nagy raktár háztar· 
tási, konyhafelszerelési cikkek· 
ben,Vasáruk, ipari és gazdasági 
szerszámok, kályhák, tfizhelyek 

és vadászati cikkek! 

~---____;. 

"Kfihne" .. féle gazdasági 
gépek nagy lerakatal 
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