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LESZ-E GYÜMÖLCS A FÁN 1 
r~s djöve aL ú r, a Krisztu . .- Király a fenséges Eucharisz

tiában, nagy ft~nyt·sséggel és dicsé)s~ggel, - és betölté az egész 

világot, de különöst>n szegény csonka Hazánkat, minden igaz 

katolikus s minden magyar ldket az Ő áldásával, kegyelmével és 

békéjével! 

Es jöv<' nyomdokán a SzPnt Jobb, hogy mint előbb 900 

t··vc·t nwghalaJ<> id;iben tette, -- megtanitsa a magyart szerelet-
l l l l 11 " ' l " , . , k, l . h 'k, k • c,_. :;t .\.t'l t'fdS ~ZDVa , St>l sujto ·ezze Js arra, ogy m1 ent 

L·ll lstt"·nt t~ l laZéit str·rdni. mikrnt lehet lsten fiának s JO 

lll't~yarnak is lc·rtni ! 
Fs nwgtcll az ()r-i.ág na~y dics()séggel, boldogsággal, -

majdnem t1gy f~rc7tük. mintha visszatértek volna a régi, a nagy, 

a gyönyörií~égcsf·n s1.:·p Magyarország tündöklő napjai. De meg

kltek a lelkek i:-;, szerdettel s megértéssel, - békejobbot adott 

Pgyrmi~nak a1 (:vtil.t·cks haragos, -- a hála, öröm és boldogság 

t:rzde telitdte a ~Lin·kd, az ima maga!'ztos zsolozsmája szál

lott az q~t·k L r~iho7. ---· i-\ tmáni átok eltünt felőlünk, - faji 

hibáinkat elfeledt ük, pártoskodás, viszály, könnyelműség, - mind 

-- mind eltüntek, hogy helyet adjanak a vallásos, hazafias 

Pgyüttc~rzPm~k. a rnindent betült/) kris.ltusi szeretetnek. 

E nagy fdLingoLi:~. ..z erők összefogása a krisztusi szere-

lt·tlwn. mt>gatlfít " vúrva--.,;Írt c:->o1.tFÍt ! /\1 1 ono i-vf's mt>~tépá1ntt 
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töliY• melynek gyökerestől való kiirtására óriási erf)k fogtak ösz
sze, és am~ly ert'ik rettentt') nyomása alatt már-már a földig ha

jolt,'".---: a reá hulló áldás és kegyelem özönében szintén fele
melkedett a magasba, - megtépázott koronája a 20 esztend()s 

súlyos rabság után visszakerült hires magyar városoknak és fal

vaknak _visszacsatolása s milliónyi magyar felszabadítása révén is

ml-t rügyezni kezdett, majd lombosodásnak indult. 
És áll ismét a büszke tölgy, zöld lombja reménykedóen 

várja a termést, várja a gyümölcsöt. 

De lesz-e gyümölcs a fán ? Beválnak-e e remények ? Vaj. 
jon az a sok áldás,": amely a termékenységt>t leheté)vé tette, --

gyümölcsözővé fogja-e varázsolni e fát? 

A jövőbe senki sem láthat ! Még vészes felhiik tornyosul-

nak ma is Hazánk egén, s bár már ez a felhőzet szakadozóban 
van s e szakadékokon keresztül fel-fel csillámlik a hajnal hasa

dása, - a magyar nap fényes ragyogása, --- nagy feladatok 
várnak minden magyarra. 

A gyászos bukás, a megcsonkitottság rdtenetes érzete, a 

szegénység és '_testi-lelki gyötrelmek megtanítottak hinni és bízni 
abban a jó Istenben, ak.iben még senki sem csalatkozott. 

Az 1938-as kettős Szent év reánk áradt és l.~lkünket be

töltő sok-sok kegyelme ezt a hitet még jobban fokm ta. A felvi· 
dék egyrészének vísszacsatolása, Kassa, Munkács, Ungvár, Ko

márom és a többi dicsóséget hirdető magyar városoknak visszaté

rése, - a dicsőséges magyar Halottaknapja, ezt a hitet - bi

zodalmat a végsőkig fokozta. » Mindent vissza, Pozsonyt vissza« 

kiáltásaink hő ima formájában szálltak az Úrhoz, a Mindenható

hoz, - annyira biztunk Benne, hogy egyszerre mindent vissza
vártunk s hittünk is abban, hogy a boldogságos Szüz Mária, 

Magyarország Nagyasszonya, hathatós közbt>njárására vissza is 
kapunk mindent. 

Bizzunk továbbra is a jó Istenben s az Ö mindenható jó
ságában, 

egyesüljünk a kriaztusi szeretetben, 
éaz, erő, akarat eayeaüljön bennünk a szent cél érdek~hen, 
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~zünjön mPg közöttünk végleg a torzsalkodás, széthuzás, 
irigyst'.g és gyanakodás, 

n~zzüuk teljes bizalommal egymás szemébe, - fogjuk egy

más kezét sz.orosan, forrjunk egybe a hazaszeretetben, egymás 

szNetetében, megbékülésében és támogatásában s igy meritsUnk 
t'r(ít i-s bátorságot egymástól, 

a kapzsiságot, önzést a bölcs mérséklet s egymás megértése 
váltsa fel, 

legyenek maradand<)k bennünk az eucharisztikus szent év 
áldásos hatásai, 

maradjunk hüek Krisztus tanitásaihoz és szent vallásunkhoz, mert 

aki vallásos Pmber az JO hazafi is és a legfőbb Jóból csak jó 
és áiJás sugározhat ki! 

S akkor ? 

i\kkor az árnyat a fény, a bukást a siker, - a szolga

ságot a szabadság, a pusztitó tüzvészt az égető munka, a szo

moruságot az öröm és boldogság váltja fel, - akkor törhetetlen 

hitünk, mely a magyar Hiszekegyból árad az Úr felé, meghall

gatásra talál s miénk lesz ismét Erdély és kincses Kolozsvár és 

a Bánát arany kalá~zos rónája, a Kárpátoktól le az Adriáig vi

dám magyar nóta váltja föl a vérző magyar szivek jajjait, akkor 

ige-nis lt~'z ~yiirrölrs e fán ! 
Dr. Cserba [Béla 

Me rt bennünket.- alázatosság ra 
neveltek ... 

A Baross-szövetségnek a Kulturház.ban tartott alakuló gyűlésén, 

amikor llovszky János, a szövetség elnöke arról beszélt, hogy a zsidó
~ág gazdaságilag elnyomott bennünket a saját országunkban, s mi ezt 
évtizedeken keresztül tűrtük, valaki a hallgatóságból felki,ltott: "mert 
bennünket alázatosságra neveltek". 

Szóvá kell tennem ezt a megjegyzést, mert ez nekünk idegen 
gondolatvilág szüleménye, mely éppen azért ott a gyűlésen hirtelen za-
,·art és mearlSki1nyödést k~ltett. Ú~v érzem, nem önkéntelen ,·olt ez a 
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megjegyzés, hanem szenes része egy új gondolatvilágnak, jelszó, meiy 

mint már annnyiszor. megint arra jó, hogy bennünket, katolikusokat 

ferde: világitásban tüntessen fel és tömegeinket idegen irányzat szalgá

latába terelje. Kivonni a népet a katolikus nevelés alól, mert az alá

zatosságra és elnyomásra nevel. Nem igaz ez s teljesen rossz indulalu 

beállitás. A mi gazdasági elnyomásunk nem a mi alázatosságunk követ

kezménye. 

Való igaz, felemelt fejjel hirdetjük, hogy mi keresitények gyer

mekeinket és tömegeinket alázatosságra neveljük. Az alá1atosság ugyanis 

krisztusi erény. Ö mondotta tanítványainak: legyetek alázatosak ! Mert 

mindaz, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát meg

alázza, felmagasztaltatik. Ezért az Egyház legnagyobb szentjei mind 

fényes tükrei az alázatosságnak s a mi magyar szentjeink hasonlóképen. 

Főként boldog Margit és szent Erzsébet, de Szent István és Szent 

László is, mert lsten és az egyház előtt mindenkor meghajoltak. Az 

alázatosság erényének gyakorlata nélkül nincs társadalom. Az az or

szág, ahol mindenki többet követel, mint amennyit érdemel, vagy an

nál is többet, aminek magát tartja, hamarosan szétesik. elpusztul a tor

zsalkodás, széthuzás martaléka lesz, ellenben, ahol mindenki tud áldozni 

a közért, az megerősödik. Az alázatosság a szeretetbéjl fakad, össze

tartáshoz vezet s minden erénynek alapja, mig ellentéte a felfuvalko

dottság csak széthuzást, gyülöletet termel. Hasonlóképen a magánélet

ben is. Az egyszerü alázatos ember, minél nagyobb értékeket rejt ma

gában, annél nagyobb megbecsülést kelt bennünk. ell. nh.~n a fol}ton 

követelődző, jogait féltékenyen Örz.Ö ember. még ha t'·rtékei vannak is, 

mindenkit elidegenit magától. Krisztus Urunk pedig az ki,·ánta, legyünk 

testvérek, szeressük egymást ! 

Hogy bennünket, magyarokat tulajdon országunkban a zsidóság 

gazdaságilag elnyomott, annak nem a mi alázatosságunk az okozója. 

Ellenkezőleg ! Ebben országunknak olyan eszmeáramlat szer int való 

vezetése a Iudas, mely egyáltalán nem mondható keresz.ténynek. L' gy an

ugy történt a szomszédos Ausztriában s hasonlc)an m;:~utt is. A libcrá

lis gondolkodás itt a bűnös, amely arról volt főként nc\ezetes, hogy az 

embereket az egyház szigorunak hirdetett erkölcsi tanitásai alól töreke

dett »felszabaditani «, s végeredményben a keresztény államok és kul

lura összeomlásán munkálkodott s istentelenséghez vezetett. Hiszen érez
hettük magunkon a kornunizmus idején ! 

S hogy ez igy van, ezt nem \'alami eiéikelő idegen, hanem a mi 

nagy püspökünk, Prohászka Ottokár \'ette elő!lzor észre. ö hirdette meg 

a csődbe és poaánysáaba ve1etii liberális eszmevili~g f'll~n a keresztes 
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hadjáratot. O rázta fel országunkban az emberek érzékiségtöl, anyagias-
ságtól megrontott lelkiségét, ö a kezdeményezője a nálunk megindult és 
diadalmaskod<> keresztény irányzatnak. Hogy ma észrevettük az általa 
gyujtott világosságnál roppant hibánkat s nemcsak vallási, de nem
zeti téren is új korhoz értünk, azt neki köszönhetjük. Vigyázzunk te
hát katolikus testvéreim, hogy ma, a keresztény megujhodás idején ne 
~zennyezzük be ujra bünnel magunkat, maradjunk meg Krisztus Urunk 
t.mitásának az utján, ne rójjuk fel bűnül neki azt, hogy alázatosságra 
nevelt bennünket. 

Ha az elhangzott megjegyzés elszólás volt csupán, napirendre té
rünk fölötte, de hogyha jelszó akar lenni egy uj pogányság irányzatá
nak az előmozdítására, akkor szembe kell, hogy nézzünk vele. 

Stíl/er Kálmán. 

Az élö Szent István. 

Mint fényes üstökös ragyog a magyar égen első dicsőséges nagy 
királyunk emléke. Ünneplő lélekkel, ünnepi érzésekkel eltelve jártuk az 
élet útjait ebben az ~vben, mert Szent Királyunk országjáró útjára in
dult, nemporladó Jobb Keze új évezred reménységével töltött el mind
nyájunkat. Szinte al egész nemzet versenyre kelt, hogy hódoljon első 

szent Királyának. Szent Jobbját csodálatosan szép pompa keretében hű
séggel s a meghatottság tiszta könnyeivel a szemekben kísérhette ezer 
és ezer gyöngyösi magyar is. A lelkes ünnepségeknek maradandó nyo
mokat kell hagynia a magyar lélekben. Emlékezzünk hát arra a Szent 
Istvánra. aki őseinket az igaz keresztény hitre térítette ; arra a Szent 
lstvánra, aki jelenti ma nekünk az állami önállóságot és függetlenséget 
minden idegen befolyással szemben. 

De kérdem : beérhetjük-e ennyivel ? Beérhejük-e azzal, hogy 
m~ly elismeréssel ad<>llmk emlékének s beírjuk nevét történelmi nagy-
jaink sorába ? V aj jon belenyugodhatunk-e abba, hogy Szent István im
már a történelemé. akit csak jubileumi ünnepélyeken kell emlegetni, 
anélkül, hogy h<tl mi szava volna a ma emberéhez ? 

Erre csak nemmel fdelhetünk ! Szent István nemcsak a multé, 
nemcsak a tö:·ténclt>rnt~. hanem sokkal inkább "' máé, mert műveiben, 
nlkotá~aiban. es.'mf..l>en ma is él és taRÍt bennünket. Prófétai lelke 
m:··~érf·tte korunk ~/Íve dobbanását. ~asS/eme meglátta a fejl6dés út
ját,· vátf"s7.i zseni it~ megért>zte mindazokat a problémákat, m~ly~k a mai 
magyar szívét és lelkét man.:angolják. 
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Mit mond hát Szent István a XX. század magyarságának? Ezt 
a hármat: 

l) függet len ma11yu rsó~ol, 2) aki il• kerc.'izlén.IJ:~é~cl, l 3) .IIZo

ciális .fele/6a~égtudatol. 
1.) Az a maroknyi nép, rnely <JOO én·el czdött Szent lst\'án 

köté csoportosult, igen nehéz körülmények közölt tartotta fenn magát. 
Nyuaaton Koppány, keleten Ajtooy akarta vissza,·inni a nemzetet az 
életnek még alig megkezdett útjáról a pogánysá~ba és a nnm:id élet
m6dba. De nemcsak belső bajok fenyegették az országot, hanem külsöi 
veszedelmek is jelentkeztek. Mint jól tudjuk, ll. Konrád német csá
szár hűbérest akart csinálni az országból és fe~yverrel támadta me~ 

hazánkat. Szent István azonban nemcsak a belső hítadásokat fékezte 
meg er8s kézzel, hanem a külsö támadásoktól is meg\'édtr országát és 
nem engedte, hogy nemzete a német uszályhordozt)já"á leg~·en. Még 
koronáért sem fordult földi hatalomhoz, hanem Krisztus földi helytar
tójához folyamodott s így Róma kapcsolt össze bennoünket a nyugat
tal anélkül, hogy függetlenségünk a legkisebb csorbát is szenvedte 
volna. Aztán megszervezte az orsz•\got, törvényeket adott. melyek év
ezredes fejlődésnek lettek kiindulópontjai. 

Ma szintén hasonló szoruh helyzetben látjuk ma~unkat. l\1a. arni
kor létünk j61 felfogott érdeke a legnagyobh egységet i-s nemzeti ösz
szefogást követeli, az ország hivatásos vezető tényezői közöU pártütések, 
széthúzások és személyi ellentétek vannak. Külsöleg sem vagyunk 
mentek a veszedelmektől. Milyen meglepö, ho~y ma ugyanúgy. mint 
900 évvel ezellStt, ugyanazon veszedelem fenyegeti nemzeti független
ségünket 

Szent István eszméjével küzdjünk független m<1~yarságunkért, hi
szen az idegen befolyással, pogánysággal, nemzeti türelmetlenséggel 
szemben Ö mutatja meg nekünk az igazi utat. Ez az út a magyarság 
lelkéhez van szabva ; kiállotta a századok próbáját, ne hailyjuk hát 
magunkat megtéves~teni idegen testszagu "ilágné7etektől. Mert ne gon
dolja senki, hogy átveszi egy idegen rendsu•r politikai, gazdasági és 
kulturális eszméit vallási téveszméi nélkül ! Ha LÍj életr~ndet akarunk 
egy nemzet szám,ra teremteni, ez a1 új életrend kite•·je8Jti és érvé
nyesiti alapelveit az élet minden vonatkozásában, tehát a \ZazdMá~i. 
lcultúr,lis, politilcai és vallási élet területein egyaránt. 

Tanuljunk a történelemtől! Üljünk le tanulékon~· lél(·kkel S1ent 
István gigászi alakjának lábáho;o és tanuljunk töiP ku1dcni fuv,getlen 
maayarságunlcért. Ezt a küzdelmet pedig ~yözelmesen fo~juk rne~har-
colai, ha azon a1 úton járunk. mrlyt-t apostoli kf'tt(í~ kt·rt•s,t ~'egt·
lyez. 
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2.) Apostoli kereszt ! Ez az, amit ma Szent István minclen ma
gyarna~ a ke·t..ébe akar adni. Miért ~ Mert, ha valaha, akkor ma van 

szük,ég aktív keresztény életre, hogy korunk pogánykodó és bolsevista 
áramlatával szemben az Egyház győzelmét dokumentáljuk. 

Szent István legfőbb feladatának a keresztény hit terjesztését tar

totta. De n~m a jelszavak és frázisok, hanem a gyakorlati, a cseleke
detből és hitből élő kereszténység terjesztését. Nem volt ez számára 

könnyü feladat. Hiszen századok óta ősi hitet valló, nyakas és fegye

lemtől elszokott pogány népet kellett betörnie Krisztus igájába. Felada

tát mégis sikerrel fejezte be, mert mindenben az élő példa erejével 

hatott szent királyunk, aki imádkozott, gyónt, áldozott, szerette: a hitet, 

szerette az Egyházat. Gondoskodott arról is, hogy népének keresztény

sége ne legyen csupán kölső máz, hanem élet és valóság. A legenda 

major azt írja róla, hoay Krisztust fejezte ki szóval, Krisztust hordozta 

sz.ívében és Krisztust másolta cselekedeteiben. 

Ilyen erős, minden akadállyal és ellenállással 

resztény életre van szüksége korunknak, legfőképen 

nak. 

dacoló aktív ke

nekünk, maayarok-

A Gondviselés úgy helyezett el minket itt az európai glóbuson, 

hogy nem messze északkelet felől a bolsevista tenger.~-áramlik felénk, 

nyugatról pedig pogány eszmék terjednek .felénk. 
És érdekes, a Gondviselés minket is, Szent István népét·. idehe

lyezett a mesgyére, hegy Szent István :hitével, aktív :keresztény élet 

hirdetésével me~mutassuk ennek az istentelen áramlatnak a~ élet értel

mét és megtörjük pokoli hatalmának ádáz:ostromát. Ezért van szüksége 

a mai magyarnak aktív keresztény életre. 
3.) Hogy azonban aktív keresztény' élet a szó teljes értelmében 

létrejtihessen a ma~yar társadalom minden rétegében, ahhoz szükséges, 
hogy felébredjen :· minden·"-magyarban az érzék.eng !Zociálil /elel6llég
tudat. Mert:ne felejtsük el,~hogy keresztény élet csak uociálisan ren

dezett körűlmények között -tud ki virágozni. Korgó gyomorral, éhségtől 
kopogó szemrnel kelljen imádkozni, ··rongyos :ruhában, meztelen lá

hdkkal kelljen az Úr h4lálla menni ? ! Me~ kell adni mindenkinek a 
természetes. életstandardot. ho~n· tudjon törődni lelkével. Ezért kell fel-
ébrednie a szociális felelősségtudatnak. 

Ezt a szociáli5 felelös~é~tudatot má1 Szent István ébresztg~tte 
őseinkben. A kert>szthay!lé~et ;hitéleti és kultmális4'· .. missziója"': .. mell~tt 
s!oci.-tlis tevHenysf.~crl is me~bízta. Tör\'ényben kötel~zt~ az ispánokat, 
bir~kat. ho!;y :;egitsék at. Egyházat a1. án·ák és özvegyek jogainak-· vé-
delmében és oltalmazásában. T eljesen a mai idők eszménye szent ki

rálvunk, aki ú~y lii'CJette n ~7f'\-=.ény~kct, ho~y aludni sem tudott a 
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gondolatra, hoay éhezök és szegények is 
járta a szegények kunyhóit és álruhában 
éhező em bertestvérei nek. 

vannak a városban. V égig
kenyeret osztott nyomorgc), 

Ma is erre a szociális felelősségtudatra int bennünket a s1.ent Ki rá ly· 
Aszociális igazság szerint történjék minden lépésünk. Ne bántsd a magyart: . 

mert neki e ponton kelet és nyugat kapujánál i!teni elhivatottsága ,·an 
mint vérz6 pelikánnak minden ;\td07atra készen kell lenn il' a keres7. · 
ténys~gért . . Igy hirdeti Szent lsb·án nemzete halhatatlansá\-!át. De 
dolgozni kelJ nekünk is erős munkával. ar:~élos innokkal. é-s kemény 
akarattal, hogy hazánkat, népünket, magyar fajunkat meghecsül\"e l<íssuk 
az egész világon. Legyen mindegyikünk kcreszt~ny és ma~;yar, lelki
ség és érzület szempontjábói igazán szentistdni. akkor első ~'zent Ki
rályunk szel1eme fog felettünk örködni s akkor biztosan el fog jönni az 
a várva várt jobb korszak is, mely után a K:írp.ítokt,)J az Adriáig, a 
Lajtától a Csíki havasokig buzgó imádság epede1. százezrek ajakán ! 

P .• '""\_agy {~Lírim.: O. F . .\1. 

Hitéleti tájkoztató. 

Február hó 

Szent Bertalan pl~bánia. 

2. Csütörtök. Gyertyaszentelő Boldogasstony ünuepe. 1) Órakor 
gyertyaszentelés, utána körmenet égő gyertyával é~ .,Lentmise. 

3. Első péntek és eg~·ben Szent Balázs püspök és \"é1tanu napja. 
Minden szentmisén torokáldás. Reggel 6 ósátúl gyóntatás. A l\1enhái 
k4polnájában egész nap szentségimádás. · 

5. Első vasárnap. Este 6 c)rakor az Oltáregyesület kölös imája. 
19. Farsangvasárnap. Farsan g három utols<Í na1>j<ín, va!l<Írnap, Ut

főn és kedden reggel 6 órától este 6 Úr<Íig triduummal il~!'zel.olott 
szentségimádást tartunk templomunkban. lVIindheir om nap és ham,·azó
szerdán reggel 6 órakor elmélkedés kitár6lag né.ík rés1ér~. este a (> 

órai szentségbetétel után elmélkedés kizárólag ft·rfiak ré~tt-r c, kt·ddcn dé
lután 4 Órakor szentbeszéd az összes hi,ek rés1ért'. Kecld,·n délután a 
4 Órai szentbeszéd után a !lZent~Pgim<Í~á~t hefejt-,."í kc,rmt·l,, t. Kedden 
este 6 .órakor nincs ~lmélkedés. Az Oltárt>gyesulet h>lr.,:: Íll:,H'nája far
sang mmdhárom napJán délután !.-- 3 ódi~. 

22. Hamvazószerda. H órakor hamuslentel,'·!', ~;,,•ntmi~e t-~ ham
vazkodás. 9 órakor diákmi~e. lia nl\ a/IÍUtr da !1/l~,l-IU l o it. r\ a~~ l üjt 
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folyamán minden hétköznap és vasárnap délután 5 órakor jézus kin· 
szeD\·edéséről litánia a Kálvárián. A nagyböjti \asárnapok délutánjain 
-~ órakor a Szent Bertalan templomban nagyböjti szentbeszéd és litánia. 

Alsóvárosi plébánia. 

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ünnepélyes gyertya
~/entelés a szokásos körmeneneltel a 9 órai nagymi~éon. D. u. a Ró
zsafüzér társulat havi sorsolása. 

3. Szent Balázs ünnepe. Torokáldás minden szentmise után. Az 
iskolások a 9 Órai szeolmisén részesülnek ezen áldásban. Első péntek. 
ó órakor ünnepélyes nagymise szentségkitétellel. Ugyancsak 6 órakor 
a Jézus Szive társulat gzentmiséje Jézus Szive oltáránáL 

6. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregációja hit· 
huzgalmi gyülést tart a Szent Ferencrendi zárda oratóriumában. 

19. Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences III. rend 
szentmiséje. D. u. 3 órai litánia után a lll. rend havi gyűlését tartja. • 

22. Hamvaz,] szerda. A reggeli szentmisék alatt hamvazkodás. 
24. Böjt el~ő péntekje. D. u. 3 órakor nagyböjti szentbeszéd. 

U~yanigy a nagyböjt többi péntekjein is. 
26. Böjt első vasárnapja. Ezen és a többi böjti vasárnapon is 

d. u. fél 2-kor szent keresztuti ájtatosság. 

A gyöngyöspüspöki Szent János templomban. 

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, d. e. 9 Órakor gyer
tyaszentelés, körmenet, nagymise. D. u. 3 órakor litánia. 

3. Reggel 7 órakor szent mise, utána torokáldás. 
22. Hamvazószerda. A hivek a reggel 8 órai szentmisével kap

csolatban hamvazkodnak. 

HIREK. 
Farsangvégi programm. Az Euchdrisztikus Világkongresszus 

nagy élményeink ujra való átélésére. és a kongresszusi kegyelmek fel
ujítására négynapos nagy ájtatosságot, úgynevezett renovációt tartunk 
február l 9-től 22-ig a Szent Bertalan főt~mplomban. A s1entbeszédet 
Tóth Balá1.s rózsaszentmártoni plébános tartja, akit a gyön~yösiek a 
s1.entkuti szószékröl na~won jól ismernek és akit pár évvel ezelőtt oly 
na~y lelki ~yönycirüséf!gel hall~attak a ~yöng}·ösi főtemplomban és a 
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Katolikus Legényegylet lelkigyakorlatáa. Farsang háromnapján és ham
vazó szerdán reggel 6 órakor kizárólag asszonyok leányok számára, 
este 6 órakor pedig a szentségbetétel után kizárólag házas é1 nőtlen fér
fiak számára lesz elmélkedés. Farsang keddjén este 6 órakor nem lesz 
elmélkedés, hanem délután 4 órakor lesz a körmenet előtt, melyen 
féfiak és nők egyform,\n részt vehetl'ek. Szereleltel kérjük a hiveket 

a részvételre, hogy a nagy kongresszus emléke min~enki szi vé ben felujúljon 
és hogy buzgóságunkkal vigasztalására legyünk az Ur jézusnak, kinek szent 
teste farsangi szokás szerint egész nap imádásra lesz kihelyezve az oltár 
trón u sára. 

Kozmáry János meghalt. Egy régi gyöngyösi előkelő család 
oszlopa, Kozmáry jános földbirtokos -~dőlt ki,az élők sorából január 
1 5-én 81 éves korában. özv. dr. Gergely Sándorné özv. dr. Vargha 

Pálné és :Kozmáry Félix testvérüket gyászolják az elhunytban. Az el
hunyt érdemes közügyi munkáss;igot végzett. jósága különösen az adó-

. terheket panaszlők enyhítése köri.JI domborolt ki, mert mint az adófelszó

lamlási bizottság elnöke, mindig minden panaszt jóakarattal biráit el. 
Említésre édemes, hogy a Szent Bertalan EgyháLközség történelmi ne
vezetességü háza hosszabb ideig az elhunyt családjának birtokában volt. 
Január 17 -én a felsővárosi régi temetőben levő esaládi sirkertben 
helyeztük a megboldogultat örök nyugalomra. 

A felsövárosi áll. el. isk.'~S:úvgárdája karácsonykor s1épen 
sikerült előadást tartott az isk. Kulturtermében. Előadták Blaskó Mária: 
"Karácsonyi Mesejáték" c. darabj.ít. 

A kat. Agrárifjak számára mult év december haváhan meg
rendezett vezetőképző tanfolyam jól sikerűlt. A vezetőképző tanfolyamon 

84 agrár legény vett részt. Közöttük 24 gyöngyösi az alsó és felsővá
osból, a többi ~le~ényt 14 közsé~ küldötte be Gyöngyös környéké.-ől. 
Szönyi István szegedi központi . titkár, az ifjuság nagy ismerője és ba
rátja vezette a tanfolyamot A tanfolyamon résztvett ifjak me~ismerked
tek_ ~Katoliku!\ Agdrifjusági Legényeg~·lekk célkitíízést·ivt·l., na+!y hord
ereJevel, a7. agrár nép ~zervezkedésére és Sl~"hb ji>v()jének t:'liikésziti·sére
A kat. Agrárifjusági Legényegylet krisztusibb embert, mün:ltebb fa-
lut, életerős né;>et é.s űné1.Letes magyatt akM tf·remteni. Al ifjak a 
sLervezkedésre .. fölkés7ü :\e;. hucs11ztak el e-!ym:ht.-~1 a taqfnlyam vé~én. 
Azóta már mi.lden kö; :;é~ben megalakult a Kítl. A:.náníjusági lehény
t'gylet. A tr.mfolyam~.;t Pén) Sándor káphín S/<'1'\'e?te meg. 

Nagyrédén no,·. l 4-től dec. l 7 -ig kukoricaháncs tanfolyamot vezetett 
Papp Ilona okl. tanitón;) földmíH~s lcán~ok részén•. l~en !!lép erecl. 
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ménnyel végződött. - Dec. 8-án ünnepélyes szivgárdaavatás volt. 52 
gyermek lépett jézus Szive katonái közé l - Dec. 21-én alakult meg 
a Katolikus Agrárifjusági Legényegylet 49 taggal. l.elkesen láttak 
munk,hoz a nagyrédei legények. 

A kálváriai stáció képek. A dombmmüvü l'táció képek ter
vezői apáti Apt S~ndor é11 Mack Lajos akadémiai szobrászok és az 
európai hirü Zsolnai Vilmos kerámiai gyárában készülnek Pécs várcJsá-
ban. A képek nagysága 96 cm. kerettel együtt. Ugyanolyan szépek 
lesznek, mint a páratlan jóhirü pécsi kerámiai gyár által a budapesti 
Erzsébetvárosi templomba, ezenkivül a kalocsai, kisdorogi, bács
almási és hajósi kálváriáha sz.állitottak. A képek anyaga fagyálló py
rognonit többszinü majolizálással, kobaidkék keretben. A képek elő
állitási összege 1570 P. Ehhez járul még a szállítás és elhelyezés ősz
szege. A hivek áldozatkész szeretete folytán az összeg már némileg 
együtt van, mindazonáltal tekintetbe véve a müalkotás kegyeletes voltál 
nem akarunk senkit az adakozásban mellőzni, ez.ért a további adakozást 
kérjük. Annál is inkább, hogy minden 50 filléres adakozónak főegy-
házmegyénk dicső költője, Tárkányi józsef, stáció imádságait óhajtjuk 
emlékül adni. Az idő kedvező volta eselén szép stációnk fölszentelése 
a nagyböjt folyamán meglesz. GP. 

A gyöngyöafelsövárosi Szent Bertalan templom Szent Antal 
perselyében az 1938. évben 2 339 pengő 71 fillér folyt be. Ebből az ősz-
szegből kiadatott 5191 kg. kenyérre 1501 pengő 82 fillér. 300 kg. 
husra 420 pengő, cipősegélyre 115 pengő, készpénzsegélyre 134 pengő, 
vegyesekre 87 pengő 70 fillér, 24 szentmisére 72 pengő. Összesen 
2330 pengő 52 fillér. lsten, aki az utolsó fillért is számon tartja, ju
talmazza meg mindazokat, akik az elmult évben alamizsnájukkal segi
tették Szent Antal szegényeit. 

A Gyöngyösi OltáregyesOlet február hó 2-án, Gyertyaszen
telő Boldogasszony napján, délután fél négy órai kezdettel tartja évi 
közgyülését a Szentkorona Ház disztermében, amelyre a tagokat és az 
érdeklődőket szereleltel meghívja a vezetőség. 

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE! 
Szereleltel kérjük hátrálékos Előfi1.etőinket, ho~y az 1938. évi 

tartozásukat sziveskedjenek rendezni, valamint 1939-re is alázattal kér
jük al előfizetés megujitását. 

Teljes tisztelettel 

A KIADÓHIVATAL 

l' 
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Statisztikai adatok a gyöngyösfelsővárosi Szent Bertalan plé-
. bánia 1938. évéről. Keresztsé~ szentségében részesült 306 gyermek. 
159 fiu és 147 leány. Az Úrban elhunyt 221 hivő és pedig 125 férfi 
és 96 nő. Igy az egyházközség hi\·einek szaporodása az 1938. évben 
85 lélek. Az Egyház szine előtt házasságot kötött 69 pár, akik közölt 
2 vegyesvallásu pár szerepel. I\1ásvallásuak közül l O tért az Anya
szentegyhá'z kebelébe. A szentáldozások száma 67,492 volt. Betegláto
gatás 7 7 esetben történt. 

Szerelett egyetlen fiam elhunyta alk.llmából nyilvánitott 
őszinte résl\·étét h<ilásan köszönöm 

özv. Göblyös Ferencné 

Az Alsóvárosi Rózsafíizér Társulat tagjai a Szent Bertalan 
templomban a farsangi három napos szentség imádásan minden nap 
egy órát fognak az Úr jézus imádására szentelni. l q.én vasárnap dél
után 4 órától 5 óráig az Örökimádás könyvből a második imaórát 
végezzük. 20-án, hétfőn délután 4 órától j_ ig a harmadik imaórát 
végezzük jézus szent Sz i' e li~:z.tc letére. Ked('en délután 3 órától 4-ig 
a tizenkettedik imaórát "égezzük magyar hazánk j<jlétéért. Szeretettel 
felkérünk mindcn Rózsafüzéres tagot hogy ezeken at ima1i1 <ikon pon
tosan jelenjenek meg. Szeretettel az t:lnök,. 

Katolikus Szemle 
a, katolikus intelligencia legré~ibb, legnagvobb ha\'i folycíirata. 
Evi előfizetési díja 12 P. (Külföldre az é\·i portcíki.dönhözet 
2.90 P.) A Szent lstV<Í!l tcirsulat ta~~,jainak é"i l O P. Cím: 
Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 28. 

---- - -~~y ~v~-~ ESL fr· -~-\···ua-plll,!li-.t.-v·a-: -.-~s~B4~É-be·n-~l 
B d , , -~~ " K N ~~' .\ Y L A a r O C . ..,_ .. ' ' e'· .. · · o z .. ~-.' e' ~· • mé1e kal&csus es 

fényképészeknél l 
HANISZ 

vittsz gy~·rtya" észitf'· 
M~zsiitc:m n~' méh viasz, 

t..· ' p It. m i ~· y e , t~ i: k 
Ft)·r\·i<~p.;:lf;!·:~·d:, i•l· i l t·.u::~ ·\-!','·,·tL.c· 1A:' .. bc.r1 "'1-
!Tl ,. b, S /. i,~ z.,.-> ~ 1,: • 1 •' ::. r &-J '"' ~ A a 
c~ k u" l ~o. c ·ói."l • l · 
h - .\ , lr:r,•hi3·1 n·~·lr·H•II. 

• · · J · : ·. 1. ~If:' 1 " ;. . .; 111 ,, r 

TÉRS 

r~·lvé•,·i .,; :! ~PII{~i.l!IJ'l , l (jyilng·: i:,; 
~~~~-~z_,~ú•jri_ -~~~-~~·~l-·~~~k-~ · ' __ ::l Zita királ)'Dé uh:~ ó. 



Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer árút, 
cseJDege árút 

Pampuk Mihálynál 
· szerezhet be. 
Eg.v próbavásárlás és 
muggyőzödik róla! 
Pontos kiszo1g~JJás! Szotid árak l 

Cserján l~nre -· -

. --·· -- ----- - ------- --
----··-- ------

.,SZEHETET" gpógvszErtára 
Yacbott Sándor n 6, szam. Telefon: 29- ~--~- ~ _-__ ---_--_--

Egyházmegyei 'fakarékpéuztár r. t. 
Eger-g.vöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

Telefon: 2J0. Telefon : 230. 
Lef;!el<\nyn ·ebb fellételek melle!t foiyósit 
kölcsönökd, vállalkozásokat financiroz, iif· 
u•alásokat gyorsan és olc-i,"ln teljesit. 
Betéteket kronvvecsk~re é~ fol~ b~z~mlára 
elto~ad é:; teg~t·dv·.·z'.bb n kilnl<t:vl'Jt. ~ 

__ . ., _:;. (.--~ _____ . ,_. _. a. . ~ _ --d--·---
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Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-101 
20 pengl\i.:, l áf;yas 5 p~n
I(Ötől 12 pengöi~-
Ez árakból a Oyönar=yösi 
Katolikus Tudósító elOfize
tOinek 20 százalé:t kedvez· 
mény. 

Budapest, Rákóczi-út 5 
Elsöranl!, ú szi\116. - Vidék i 
fötisl~l!lend•~ pap~~g és keresz-
tény u; ak ré~ i. joh~ríi tttiíilknzó
helye a f11varos köléppon 1 j~ban. 

A legmodernebb fdszerelés s ra. 
gyo~ó tisztasa~. FUrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobáb:m. 

Sz ö lő
vesszők, 

gyDmlUcsfák, 

az ftsszes bevált 
jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szölötetepén 
GYÖNOYOS 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
dája szakntlb1vágó elsőrendü 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 
ZiiiZ""=7TZ - · ·-· · ·· - - ----...;..- ---- - - a -- e: 

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

Kiváló minöségü bel- e.~ külföldi kü
lönlegessé~i szivarok, szivarkák és do
hányneműek a legnagyobb választék-

-. ..... b•a•n_.~~ó~k~! .... ._.::==::=z==: 
Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

l~azi eredeti népmÜ\·rsze~ munkák tenele&e és clönyomáa3 
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ld resztény háziasszony ok fi gs elmébel 
Tisztánkezelt, eredeti ~tel- e c e t 
napi áron éllaPdóan kapható! 

Pon os ki!;zolgálá~! 
Szolid árak 

NOVO TNY A. LAJOS Sze n! Bertalan u. 9 

Honrz f"r"nr. (-\\~tv:is-kiJrtiy U li ll ~ Hungftria mell~ti 

Feste kh 
, 
az 

Mindenféle 
f~~tékek. Jakk-1k, zománcok, tubus- és gomb
L~s ·él-eh, Vff~ys z erek, ~zi~e!eJö anyc.1~0k, 
hfl1lartási cikkek. kefe- é~ ecsrtártllc és ~tz 
ös-zr s szakma.-cikk~k k"r;harók a legnagyübb 
v á l a s z t (l k b a n. Pontos kiszol gá lá~. 

O l c s 6 á r a k! 

fekete Pal Utóda 
l ma kO ny v kereskedésében 

(Szt. B ·rt 31 tn· u. 6.) 
kaphatók : 

dhz'cr.té~Q imaknn vvek, 
c·llu oid-, kristáiyc-;or.t., 

bör- é" Yá,zonkot ,,hen 

lagyon s1ép kiviteli Olcsó ára61 

Ed én vt\ö~csönzés 
BALAZSOVI rs ed~nyterestodés 

- --~ -------

·~\átyás ktra•y utca 4 sz. 
Dl ;z Ml:!yak. mar~.ás P·JrCt!ll~ 
Ut lk, Z•Jm3• cedén" ek. h~ tartá~ i 
ci~.: ker<. Nasz~jA ndékokhan 
j agy raktár ~,w:d 3r1k l 

Pon1os kiS'0 1 gtilá~ l 

Tóth lózssf , . , 
papi szabó url es 

ruh :li a letímodern~hb p.-. le~i7'éses~:· bb l\ i vit P lb P n készülnek. 

Gyöngyös, Haaisz tér 2. sz , Luby-udvar. 



•• _______ __;;;O;.s,f..::OD•Jz1:..6_•~1-K..;.a.;..;t_o_llk_a_•_r_a_do .... · •_tt....;.ó..;.. __ --------

Iparosaink - Kereskedoinl~ 
·- . 

Tóth Béla vaskereskt·dése Kos- Molnár Ferene úri és P-gyenruha 
suth-utca. _____ s1abósága Pap Melchi7.rdek-ntca 

Bognár István hentes és mészá- 16. Öltönyük rf.szletre i!' k~!;;ül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- nek! 
árú készítményeit ! 

-·----- - ---------- --
Hajagos Nándor köszöríís és kés- Bardóczy József borbély és fod-
árúkereskede R()zsa-ucca 2. rász. Női haj\·;ig,is és ondoLíl:ls! 

Nagy József fűszerkereskedése r Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. - ----- ---- - -----

-H__ -dü J;· --- -k-:;-f--- ~- .. - ... Legújabb modellekböl a legna-
ege & anos o arago uzeme , , , · , 

és sírki5raktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek le~olcsobban Cse-
gött. ~pületmunkákat olcsón dl- pány Imréné kalapszalónjában ! 
lalok! 1Sz. Bertalan-n. 

' 
Mtivészi felvételek--- ~ind~~--idö- 1

-- - · 

ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l O. 

Hanisz-tér 4. 

G-· -.---·--b····-S~- -d 5 .,1. . Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 
a am os an or. pec1a 1s c•-

pöjavitások és festések. Hó és sár- __ ___ _ _ _____ _ _ ____ 27-_ 
cipöjavitások. Szentkorona Ház. Katona Ernő műköszöri.is 

Kossuth Lajos utca 12L Bádogos munkáit Mayer Gyula 
épület és diszmű bádogos mesternél 
végeztesse.Gyöngyös,Csárda-utca 7sz. Spányik l. utóda Ujvári Rudolf 

Elvállal minden e szakmábavágó órás és ékszerisz Gyöngyös. 
munkát. Költségvetéssei dijtalanul Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
szolgálok. Hivásra házhoz megyek. zseb- és karórákban (Doxa, 
---------- Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
Őröltessen Szlovencsák János és stb.) ébresztő-, asztali- (Bim
fia hengermalmában. Gyöngyös,,bam, Wesztminster) és fali 

Petöfi-u.:Órákban, valamint ezüst- és 
1arany árukban. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és GyóJnárúk és illat-

ó k k dé l szerek, heto~fipolási 
gy gy eres e se a eg- kvrmetikai, háztartá~i 
olcsóbb bevásárlási forrás! és f,):ó eil<kt>k l ~~ 



Fógel Gyula 
6ramüves, ékszerész és llát
sr&erész. Eteraa, Alpiae, Tellus, 
Wyler 6rák ecyedárasitója. 

Óra és szemiivec kiilöaleges-
ségek • 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Telefon: 
388 Szemüvegek recepl szeriat is • 

• 

Gyöngyösön 
Baaisz-lér 12.0rszágzász16 mellelt 

A le~modernebb 

temetkezési vállalat 

l 

: i 
1 1 Halottszállitás, ex-

l 
: l 
' l 

l l 
l 

:l 
l 

humálás az ország 
egész területén bár
honnan· bárhov' sa· 
ját autómon a leg-
jutányosabb áron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA 9. 
TELEFON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 
olcstn vásárolni? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
meRblz ható helyen el:' í éken y 
kis:ol~alá"ban ré··7e..;f'ini? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Haagyában. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes bavi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a ,,HaniJia'• • 
irodájában felvilágosilást nyujt•uk 

Az i~azgatóság. 



Pártoljak városunk e-gy~~~li ·-·-· ...... _ 
katolikas ~a~írkereskedését 

Könyv, papír 
és irószerek 
előnyös beszerz6-
si lorrása 

A Katolikos Kaltarház papírkereskedése 

l 
l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszerelt raktáramal ! 

-
Pap Melchizedek 
utca. Teleion: 88. 

Temetkezési váJlalatom minden igényt kielégit 

• 

T elef on: 330. 

Miel6tt kalapját besze-1111... 
rezne. jöjjan el és néz-
ze meg üzletemet l l 
Kaphatók: RY&pjú és 
n-y&ílsz6r kalapok mln-

den min6ségben l 
JavitAsok pontotian él 
szakszeriien késziilnellt 

Kriszt Lajos 
OyGagyGs, 

Kossuth ·u l O . 

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

l Fischer József 
; vaskereskedő (jYlSNGYGS 

(vou .Haneya" vas-osztály) 
éiJ.andóan nagy raktár héztar· 

, tási, konyhafelszerelési cikkek
' ben,Vasánsk, ipari és gazdaság• 
j 1 c;zerszámok, kályhák, lúzhelyek 
· · és vadászati cikkek! 

.. l" KUhne"- féle gazdasági 
i gépek nagy lerakata! 

-------------------
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