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A béke fejedelmének helytartója. 
lrta: Dr. Mászáros János· budapesti érseki ált. helytartó. 

Alig tiz hónapja, hogy itt járt közöttünk. Legelső útja a 
magyar nemzet ősi szentélyébe, Nagyasszonyunk budavári temp
lomába vezetett, ott fogadta a magyar püspöki-kar üdvözletét 
Majd a királyi palotának történeti eml~kektől megszentelt épüle6 

tébe ment és ott lakott egész héten át. Hódolatának adóját le
rótta nemzetünk legfőbb kincse: Szent István koronája előtt · -
és tiszteletét kifejezte a dicsóséges Szent Jobb iránt, felkeresvén 
azt <';rz~~e hely~n. a királyi vártemplom kápolnájában. 

/\z Eucharisztikus Világkongresszus középpontjában állott, 
rnint XI. Pius pápa legátusa fa!". a Hősök terén a hét vez~rnek 
lovasszoLrai fölött emelt , oltár magaslatán bemutatta fényes ün
nepségek közepelle az Ujszövetségnek v~rontás nélküli áldozatát. 
Ragyogó körmenetben vitte a legméltóságosabb Oltáriszentséget a 
Duna hullámain keresztül. - - majd a Szent István Bazilikától az 
Andrá~~y-úton vé~Úg a Hiisök lt'rér~. V ~gezetül el kisérte 
szent lst~án Jobbját a május 30-i iinnepi körmenetben ~s má~
nap ott volt a ~zent király szüléihclyén, Eszt~rgomban és (•gyütt 

ünnepelte ~Isi) szent királyunk é~ apo~tolunk mcgdics(iülésén~k 900 
~v~s jubileumát az eg~sz magyar n~mzettel. 

Vajjon elfel~dhetniik-e ezeket a szent ~s nagy emlékeket ? 
.'\ magyar nemlet apraja-nagyja m~lyen lelkéhe véstf' minden 

mozzanatát ezeknek a7 t>seményeknt>k s azoknak benvomás;tit a 

magvar ldkakl,.~l ~oh a ~emmi ki 1wrn tiiJiilh.-ti. 
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Vajjon az a férfi\t, aki mindez.eknek a nagy ünnepeknek 
küzéppontjáhan állott, elfeledheti-e valaha a ~7t•nt lelkesedésnf'k 
a;okat az egekig ft•ltör() hullámait, amelyekkel c.)t az iinncplrj ma

gyar nem7t·t körülvettt~ ? Ha ezt föltételeznök, megs~rtenők azt a 

nagy férfiút, a~i nemcsak minden mozdulatában, m.inden gesztu
sában, de lelkének minden megnyilvánulásában igazi fejedelmi 
egyéniségnek mutatkozott közöttünk. Igen, mi magyarok biz.vást 

remélhetjük, hogy az a fejedelmi férfiu, aki mint Krisztus hely
tartójának követe, egyiitt töltötte el azt az. emlékt>zetes nyolc na
p,1t itt Magyaror:;zág szivében az ünneplő m~gyar rwmlettel. nem 
fog megfeledkezni erről a népr/)) ott abban a legnagy,lbb méltó

~ágban. azon a fölségc~s tn.'muso'"!. sem, ahová Őt az<)ta az isteni 

Gondviselés emelte. XII. Pius pápa el nem feledheti azokat a 
nagy~z.erü napokat, amelyeket Pacelli bíboros su·nt István népe 

körében töltött az 19 3 H. évi Eucharisztikus V i lágkongresszus al
kalmával. Ez az oka annak, hogy nem ismert határt a magya
rok öröme akkor, amidőn március 2-án az éter hullámain végig

repült a világon a hír, hogy a bíborosok testülete Pacelli bíbo
rost emelte szent Péternek elárvult székébe. 

Vajjon mit hoz az uj pápa a világnak ? Ezt talán legtömö
rebben az ő jelmondata fejezi ki, mely az (i címerét körülövezi: 
)) OPUS JUSTITIAE PAX<' - )) AZ IGAZSÁG MÜVE 
A BÉKE«. T e hát békét hirdet Ő is, mint a boldqgemlékü 
nagy elődje, akinek kilenc éven át legbensőbb, legmeghittebb 

munkatársa volt. Krisztus békéjét akarja Ö is a világnak adni, 

de jól tudja, hogy ez a béke nem lehet más, mint az igazság 
műve. Krisztus békéjét másra, mint az igazságra, nem lehet föl
építeni. Ezért igazságot követel az uj pápa. Igazságot a hitben, 
az erkölcsökben, igazságot a népek egymás~al való érintkezésében 

és igazságot a társadalmi osztályok viszonyában. Szociális igaz
ságot, amely megadja mindenkinek azt, ami az övP: -- meg

adja a m unká~nak az () jogos bérét, m~llyel önmagának és c~a

ládjának az en1be1hez méltó mt>gélhetés föltételeit biztosithatja. 

Az egész világ ep~d az igazságos békt· után. Ezt hozza ne· 

künk. ezt akarja adni az ~mbt>riségrwk Krisztus földi helytartója. 
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Xll. Pius pápa. Nem hiába van al ú eimerében a galan,IJ 

<·sőrében a zöldelő olajfa-ággal. 
lmádkozzunk az Egek Urához, hogy az igazi béke galambja 

végig röpülhessen az egész földkerekségen és adhassa népe-knek, 
nemzeteknek, kicsiknek és nagyoknak, családoknak-egyeseknek, 
kérges tenyerii munkásoknak Krisztus békéjének olajágát ! 

Feltámadt Krisztus. 
Aki nem hitte addig, hogy az ember halála után ujból feltámad, 

Krisztus halála és feltámadása után hiszi : feltámadunk, a halál nem a 

vr.g«"t, hanem a1 örök élet kezdetét jelenti. . 

Mégis a1. a látszat. hogy időnként és ht>lyenként hangra kap a 

kétely. Érthető. Az ember bátorsága, vakmerősége csodálatos. Az élet 

utáni vá~y erős ösztönével is szembeszálló. Ha pilótának hivják az 
ifjúságot, hogy ezer méterekre a föld felett repüljön egy tökéletlen 

eszközön, ezrek jelentkeznek. Szólítsa őket hadba a felső parancs, a 

háboru bon:almairól mitsem akarnak tudni, titkos vágyak rúgói pat

tantják fel bennük az örömek zárját s a boldo~ság pírja ül az arcukra. 

Hát ez a rettenthetetlen, mindennel szembeszálló. mindent javítani akaró 

ember nem fogadhatja el harc. küzdelem és életkockázat nélkül egy 

olyan isteni jutalom i~éretét, mint a feltámadás, mint az örök élet, itt 

kaphat hangot a kétel}. nem is hitetlenségböl, mint inkább a lüktető 

ifjúi erő bravúr utáni vágyából. 

Próbálgatják tehát magyarázni a feltámadá~ tényét is. Laikus em

berek épen úgy, mint a tudomány. a bölcselet hivatott müvelői. A 

·végeredmény mindég csodálatosan egy. ezek a tudós emberek hagyják 

ott elsősorban tételeiket. bölcseleteiket és sietnek elvegyülni a feltá

madt jézus Krisztue háránykái közé, ahol pedig se katedra, se hirnév 
és dicsőség nem jár ezért. 

Az egyszerűbb ember kételkedő mersze i-szre\'étlenül átalakul 

hitté. csak a tavasz csodálatos ébredése, zson~ása. emberi aggyal ;Ít 

nem fogható ereje ringassa el lelkét. Csak a husvéti harang minden 

földi salakot elnyomó. a földet dé-libáh tükrö1.ődésében éreztető égi 

hangja me~bizsere~tesse lelk~t. 
Egyedul at. állhat me~ tdtát a ta~adás állás~ontján. aki titokh-m 

sem fohászkodtk al lstt>nhez.. ak1 bajában ~l'lll hi~1 a feltámarLí~huP, 

aki él tavas7nak. it tt>rmésn·t (t-ltámaJás,inak nf'lll tw! otulni. V.m f" 

i l \'en t>mbt>, ~ 



Hát ha t"dctig n~m vnlt. rögtön lt:'st. ha la~adni kell valamit' 

A1t mondj;1k, a lmpikus 'idékek tavasza nem ilyen meggyőző. 
E1rk rés7él'f~ a Felvidék. az Erdős Kárp;Ítok te!sz.abadulását, fél

támaelását t>ntlitjük meg. volt-f' ember. aki n(>m sía t örömében ) 
l~y lehetne ezt folytatni az esetek vé~telen !lorozatá,.-aJ, miv~l 

Jézus Krisztus feltámachísával a sát;Ín nem szüntette meg az ember 

lelke elleni munkáját. 
Nincsenek sátánok, hangzik fel az ellenmondá~. Hát a templotn

romholó. a tanitó és hf'teg;Ípoló apácákat, püspiiköket, papokat és pol· 

gárokat halomra gyilkoló. holttestüket is m~ggyalá1.Ó, rablott aranyak

kal Franciaországba menekült spanyol kommunisták nem sátánok? Poli
tika, hangzik az. ellenmondás. Én elhiszem, de a francia hatóságok 

csoportokat mint rablókat tartóztattak le közülök. Egyéb tények is 

rekontráznak ezen ellenmondásra. Ugy tudjuk. hogy a politikai mene

kültek mindég otthonra találnak a velük egy nótát fuvók országában. 

Mivel, ami emberi dolog, az meg is érthető. A spanyol kommunis

tákat azonban, nemcsak a rablókat, de az ,, idealistákat» sem, -- a buj

togatójuk, a harcieszközeiket szállító szavjet sem ereszti be országába, 

mert munkájuk érthetetlen gonoszságu sátáni volt és a ~-yilkos szov

jetet is megrenditő. A szavjet is hasonló módon alakította ki világ

megváltó politikáját, de érdekes, sok ember. sok nemzet csak 

akkor utálja meg a bűnt. ha más követi azt el. 

És kinek a lélekzete nem állt el akkor. amikor egy-egy sátáni 

tettet, vagy rágalmat a saját bőrén kellett éreznie ? Igen, a~en, 

van sátán, bizonyitja ezt az ártatlanok könnye és mártírhalála. Bizo

nyítja az a sok előttünk kitünő isteni i~azsá~. melyet a sátáni munk~t 
hivott ki. 

Ha a spanyol hazátlanokat nézzük, sajnáljuk őket, mert 
hiszen nekünk két hazánk van. Az egyik Magyarorszá~. a másik a 

feltámadt Krisztus ajándéka. a mennyorszá~. Nekik meg e földön nin
csen helyük. 

Nincsen helyük. mert politikai elképzeléseket Sittáni vadállatias

s<iggal akartak keresztül vinni. Az a termé~zet rendje a földön. hogv 

van öröm és van bánat, van jóérzés és szen\'edés, győzelem és legyő
zöttség. (A ken}ér igazságos elosztását az ember épen a mi oldalun-

kon találja meg.) Ha az élet e kétoldalúságát e~yoldalúvá akarnánk 

tenni, úgy az Alkotó munkáját kellene szétrombolni. Nézzük csak, 
mily keserves vajudások. s1.inte érezhető szen\·edések közölt születik 

meg a tavasz. Hány borús. hideg, esős. havas. szeles nap után lesz 

urrá egy-egy napra az enyhe napsütés. Ezt kt·llene megv,ltoztatni. 

Aztán minden füSl.álnak, minden facsemelének kijelölni a helyét, me@· 
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akadályozni az ujabbak sarjadását, hogy ne nyomJák el, ne szenved

te5sék egymást. Ugyanígy kellene tenni a férgekkel, madarakkal, a 
vad és hasznos állatokkal, mivel ezek is éreznek, ezek is szenvednek. 

A szenvedés az élettel jár. E szenvedést enyhiteni minden kormány
nak nagy gondja, a világ és a természet rendjének felforgatásával 
azonhan meg nem változtatható, ahhoz sem emberi tudás, sem ember 
erő nincsen. 

Legnagyobb erőnk e téren a hit. Fon tos, hogy amit hisz az em
ber, azt akarja is. Akarni valamit és nem hinni benne, természetelle

ne• észjárás. Nem akarok kimúlni, mint a lelketlen állat, tehát hiszem 

a feltámadást. Hiszem, hogy jobb napok virradnak a magyarra, tehát 
akarom is. l\leg akarok küzdeni az élettel, eleget akarok tenni a tör
vény, a társadalom, a család és magam irán~i kötelességeknek és ezen 

akaratom mellett ott van a feltámadással is megerősített nagy hitem. 

A hit a lelki, az. akarat a plÓzai élet megnyilvánulása. Éljük 

ma~unkban keresztül ez.en érzéseket külö~-külön és egyesítve. Érez
nijok kell, mily nagy az összefogó erő. Erthetövé válik, hogy a hittel 

p4rosult akarat előtt még a hegyek is leomlanak. 

A világháborúban a nyugati hadszíntér angol főparancsnoka, Haig, 

minden vasárnap r~szt vett az istentiszteleten. Vaskos kötetnyi naplóját 
keresztül olvastam. Megrázóan bizonyosodott be előttem, hogy a világ 
első hadseregét, a németet, a hit és az akarat győzte le. 

fl hit a lcgmugmabb rendű érzés. Sziilöanyja u reménynek, 

éltetője a jószá11déknak és jóakara/nak. A hétköznapok éleltuJája és 
kü::dclmci durvasága miutl kecesebb szerep jul a hitnek, dc ha meg
áll e~y pillanatra a kenyér utáni robotolás, az otthon pihenése kö
zöll, a templomi hangulat beolvadásában, a magányban, a természet 

ölén, nuir betölti lelkünket a hit /eleme/ö érzése. 
Akarni kell, hogy többször megálljunk, miként Haig megállt a 

szörnyű háboru között, többször feledjük az élet gondját és üditsük 

fel magunkat a hittel, mert így könnyebb az élet, biztos a győzelem. 

Aki nem áll meg, aki hit helyett az élet nehéz terhéhez láncolódik, 

az önmagát sze n vedteti. 
Akármilyen szempontból vizsgálgatjuk a feltámadás na~y tényét, 

a válaszok összesitésének melódiája zsong aRyunkban, lelkünkben : 
Fe hámadt Krisztus e:'napon. . . Alleluja ! 

:J{igrinyi Ferenc 
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Csend lett a villamoson . . . 
A 71-es villamosban történt. Nagyon sok évvel ezelőtt. Amikor 

még fehérgalléros sötétkék ruhát viseltem. 
A Ludovika előtt szálltam fel a kocsira. A 71-esre. Tömve volt, 

beszorultam egy ablakrnelletti helyre és kibámultam. Mereven, szinte 
gondolat uélkül. Világért meg nem fordultam volna, hogy ne lássák az 
arcomon végigfolyó könnyeket. 

-- Ne tolakodjék ~rem l 
Nem látja, hogy engem is löknek ? Menjen fiakkeren (akkor 

még az volt divatos!), ha idegesíti a zsúfolt kocsi. 
Eféle megjegyzések csengtek körülöttem. d<" én mást hallottam. 

Az osztályos ápolónö hangját : 
Kisass1ony, kérem, fáradjon le az irodába •ntézkedna. A ha

lottat most úgyts el kell vitetni mnen. 
l\1ajd megint egy hang a villamosbóL Kötekt>dő ~érfi han\]. : 

No úgye? 

Rá dévaj. túlhangos felkacagás. 
jani, hogy maga milyen huncut tud lenm ! 

Bántott a new·tés. Még jobban az ablakhoz nyomtam al ;:m.:omat 
és most a kórhált nud;nezetőt hallottam ÚJra; 

Kérem a megboldo~ult adatait ... 
Azután az én élettelen, csendes hangomat. Ahogy bem<~ndtam 

az édesanyám nevét. korát, betegsrg~t. 

T essék intézkedni a temetésről. 
Igen ... 

. Valaki gorombáskodott mellettem. Nem tudom miért. Talán a 
lábammal oda értem az ülés alá tett kosarához. 

Inkább vigyázzon, ahelyett. hogy bámészkodnék ! 
Nekem meg intézkedni kell a temetésrőL Egyes-egyedül. Hogy 

ts mondta a drága ? 

Megtört. remegő hang a lelkem mélvf.ről : 

Médikám. ne csinálj na~y temetést nekt>m. Csak a le~es
le~egyszerübbet. 

Gúnyos hang tompítja el a lélek hangját. 
Epp a Yillamosban kell neki ábráRdozni ! 

Többen nf•vt>tnr>k. A nt-n·tést ;Ítlf1ti t>gy türelmetlt>n, s1inte 
durva han~. 

l\11 l<:!if rn.í, at.tal a jq~~yel. k1sas!l/oJI\ } 
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V égre rá~bredtem, hogy mindez nekem szól. V al ami olyasféle 
~ondolat cikkázott át a lelkemen, hogy az emberek rosszak, durvák, 
érzéktelenek, amikor összerezzenve fordultam a dühös kalauz felé. Még 

az arcomat is elfelejtettem megtörülni és így fordultam vassza az ab
laktól, riadt tekintettel, könnyázott arccal. 

És akkor pillanatokra csend lett a villamosban. 

Elhallgattak a veszekedők, a nevetők, a gúnyolódók, a gorom

báskodók. Még a kalauz sem szólt. Csak, pillanatok mulva. Akkor is 
nagyon halkan és né\gyon udvariasan. 

Atszállót tetszik ? 
- Vonalat kérek ... 

A kalauz azonban átszállót lyukasztott : 
Egy az ára és ezt még fel tetszik tudni használni. Egész órán 

belül érvényes. 

Ez már jóakarat volt. Segíteni akarás. Legalább is 'segíteni akart 

egy átszállás erejéig. Istenem, ha minden ember a másiknak csak egy 
átszállásig segítene ! ! 

Egy Úr vette át a jegyet és adta nekem, hogy ne kelljen előre

hajolnom érte. A pénzt meg egy asszony továbbította tőlem a kalauzig. 
Aki eddig rámbámult, most tapintatosan félrené1.ett. Aki nem nézett 

rám, most részvéttel visszatekintett V alaki kedvesen szólt : 
Majd én szólok, amikor le kell szállni a kisasszonykának. 

Felfogtam e~y me leg ~yerekhangot is : 
Sírt .. _ 

És rá a mama tapintatos leintését 

Csitt ! 
Úgy látszik körülöttem mindenki az én szempillámat leste, mert 

amikor odaértünk, többen is szóltak: 

Itt tessék leszállni. 

Még magyaráztak is hozzá : 
Nem kell átmenni az úton, ugyanennél a megállónál tessék 

felszállni a budai kocsira. 
A kalauT pedig, amikor leszálltam, gyengéden nyúlt a karomhoz 

és lesegített. 
Egy órán belül akárhová érvényes a ]egy 

egyszer biztatóan. 

mondotta 
. 

meg 

Azután lent álltam ismét egy utcasarkon és a 71-es villamos 

csengelve tovább indult. Vitte magával azokat az embereket, akik a 

pillanatnyi csend után egyszerre olyan jók, kedvesek, segíteni akarók 
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Az emberek mégsem rosszak és érzéketlenek. Csak hagyni kell 
dnekik egy csendes pillanatot, amikor a hétköznapi lökdösésből kiszaba

úJnak egy percre s idejük van betekinteni egymás szivébe. 

És ez a pillanat kell nekünk is. A lélek pillanata. A csend pil
lanata. Egy pillanat, amikor időt veszünk magunknak, hogy hetekint
sünk embertársunk szivébe és ne a viselkedésén keresztül. hanern a 
lelke tükrén át ítéljük meg öt. 

A 71-es villamos most is szalad az utcán. Már nem a kopot 
régi. Új, szép sárga kocsi. Nekem -mégis a régi. Ez az a kocsi, amely
ben megtanultam, hogy mit jelenthet az emberi életben és a lélek 
életében egyetlen egy perc. 

Egy perc, amelyikben csendet parancsolunk mindannak. ami kí

vülről zseng és csak befelé vérzik. 

Amir61 l!;ten ránk Ismer 

A szegény nyomorék koldús haldoklott. Szomc;zédat el)ottek hozzá 
és kerdezték nincs-e szüksége valamire. 

Adjátok ide a botomat ! nyögt~ a koldús. 
A botját kérle. Erre támaszkodva vánszor~ott ho~sztí é' t>ken át 

minden áldott nap a templomba. 
De hisz nem mehetsz templomba, nagyhete~ \·agy - mondták. 
Adjátók ide a botomat! han~zott most már határozotta h-

ban. Magammal akarom vinni a jó Istenhe!, mert ha e1t látjll 
megismer és bizonyára be fog a mennyországba engedni. 

T e mit vihets7 ma~addal a jó lstenhez ? 

Hitéleti tájékoztató. 
Április hó. 

Sze n t Bertalan plébánia. 

2. V ~rág vasárnap. 9 órakor barkaszcntcli·~. korrneutt a lt>naplurn 
körül, utána szentmise. A szentmise alatt a Főegvházi F.nekkar a1. 

Ur Jézus szenvedéstörténetét énekli. . -

3-4 5, nagyhétfőn kedden szerdán koznapi rend. Nagyszer
dán délután 6 órakor Lamentáció. 

6. Nagycsütörtök. Reggel 6 órától !.} óráig gyóntatás. 9 órakor 

ünnepélyes szentmise, utána oltárfosztás. Délután 6 órakor Lament<ici/,. 

7. Nagypéntek . .Jézus halálának emlékünnf'p<'. ') «ÍI akcu a1 Ur 
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jézus szenvedéatörténetét énekli a Föegyházi Énekkar. Majd a kereszt 

leleplezése és a csonka-mise következik. Csonka-mise után az Oltári

szentség elhelyezése a szentsirnál. A fötemplomi szertartások után 

szentsír felállitás a Szt. Erzsébet, Szt. Urbán és a Kálvária templom

ban. Délután l órakor az összes iskolák növendékei, félháromkor pe

dig a hívek látogatják körmenetileg a szentsírokat. Ezután a Kálvá

rián az utolsó nagyböjti szentbeszéd és ájtatosság lesz. Ennek végez

tével, a körmenet visszatér a Szent Bertalan fötemplomba, ahol La

mentáció következik. Este 7 órakor szentségbetétel. 

Figyelmeztetés! 

Akik végzik a nagykilencedet és elsőpéntekre gyónni és áldozni 

:~1.oktak. anélkül, hogy megszakítanák a kilencedet az áprilisi elsőpén

tek kihagyásával, amely nagypéntekre F.;ik, május elsőpéntekén tovább 

folytatják a nagykilencedet. 

8. Nagyszombat. Reggel 6 órakor szentségkitétel, tűz, víz, töm

Jén, husvéti ~yertya, keresztkút megszentelése. 9 órakor ünnepélyes 

!il.entmise. Délután a feltámadási szertartások a következo sorrendben 

lesznek : 4 órakor a Szent Erzsébet, 1 órakor a Sn·nt Urbán, 7 óra

kor pedig a Slent Bertalan fötemplomban. 

9. Husvétvasárnap. Jézus feltámadásának ('mlékünnepe. Rendes 

ünnepi rend. A 6 órai szentmise után husvéti ~t~lek m(·g<ildása. Dél

után -~ órakor szentheszéd és ünnepéi)'CS vecf-Nnye 

J O. Husvéthétfö. Ünnepi rend. 

16. Fehérvasárnap. 

24. Szent György vértanu ünnepe. ELen a napon lép életbe a 
nyan rend. Reggeli harangozás 4, az esti pedig H órakor lesz. Ke-

resztelés, avatás fél 5 Órakor, a temetés S órakor. Szombaton és ün

nepek elötti napokon a litánia miatt a temetés fél 5 órakor \'an. 

2j. Búzaszentelö-napjil. A Szent Bertalan főtemplomból 7 óra

kor indul a körmt"net a határba búzas7.entelésrt-. 

Szt. Ferenerend i plébánia. 

2. Virágvasámap. 9 órakor ünnepélyes barkaszentelés a sz okásos 

körmenetteL Nagymise alatt Passio, az Ur jézus szenvedéstörténetének 

éneklése. D. u. fél 2 órakor szentkere!lztuti ájtatosság. 

3 4- -5-én, a nagyhét három első napján, t este fél i órai kez

dettel lelkigyakorlatos szentbeszédek lesznek csak férf1ak részére. !Vlin

d~n katolikus férfit szeretettel meghivunk. Na~ycsütörtökön rt"gge-1 q 
círak or kölüs st.entáld07á!5. 
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5-én, Nagyszerdán d. u. 4 órakor j~remiá5 siralmaipak éneklése. 
6-án, Nagycsütörtökön a legméltóságosabb Olt&riszentség . s%erzésé· 

nek ünnepe. Ma csak egy szentmise van, d. e. 9 órakor. Emlékez .. 
zünk az utolsó vacsorára. Szentmise után az Oltáriszentség elhelyezése, 

majd oltárfosztás, d. u. 4 órakor Jeremiás siralmai. 
7 -én Nagypéntek. 9 órakor Passió ~neklése Szent János evan

gélista szerint, könyörgések, feszület leleplezése, csonka mise, az Oltá-
risz.entség kitétele a szentsirhoz, majd szentbeszéd. Este 8 órakor az 

Oltáriszentség elvitele a szentsirtól. 
8-án Nagyszombat. Tüzszentelés reggel 7 órakor, majd a hus

véti gyertya megáldása és keresztvizszentelés. Utána szentmise. Este 6 
órakor föltámadási körmenet. A kör:menet utvonalán az ablakok kiválá-

gitását sz eretettel kérjük .. 
9-én Husvétvasárnap. 6 órakor szentmise a Rózsafüzér társulat élő 

•agjaiért Utána ételszentelés. D. u. 3 órakor ünnepélyes Vesperás. 
l O. Hasvéthétfö. S!entmisék ünnepi rend szerint. 
16. Fehérvasárnap. 

24. Kezdődik a nyári rend, e naptól kezd"·e Uraogyaira reggel 
4 órakor, este pedig 8 órakor harangoznak. Vasárnap és ünnepnapokon 
d. u. fél 5 órakor kezdödnek a litániák. Temetések ideje d.u. 5 óra. 

2 5. Kedd. A Szent l\1árknapi buzasu~ntelö körmenet reggel 7 óra
kor indul a szt. Bertalan templomból. 

A gyöngyöspüspöki Szt. János templomban. 

2. Virágvasárnap. D. e. 9 órakor barkaszentelés, utána körme

net. végül szentmise, mely alatt jézus szenvedésének történetét éneklik 
Szt. !Vláté evangéliumábóL 

6. Nagycsütörtök. f~eggel ~ órakor szentínise, utána oltárfosztás. 

7. Nagypéntek. Reggel ~ órakor Krisztus Urunk kinszenvedésé
nek éneklése Szent János Evangéliuma szerint. könyüq~ések és csonka
mise, a legméltóságosabb Oltáriszentség sirha helye1.ése. Est~ 7 órakor 
pedig szentségbetétel. 

t\. NagysTombat. Reggel 7 óra kor tűz- és vízszentelés. a husvéti 
gyertya mei!~yujt:.is:}, a 12 j<wendelés éneklés(", :V1ind~nszentek liániája 
és az Oltáriszentség elvitele a szent :mhoz, majd szent mise. Az Ol
táriszentség egész nap ki lesz téve im:ídásra. D. u. ') órakor feltáma-
dási szertartás körmenetteL 

9.Husvétvasárnap. D. e. 9 órakor szf'ntbeszéd. utána ünnepi 
szentmise szentségkitétellel. D. u. 3 órakor ünnepéh·es \ t~sperás. 

l O. Husvéthétféi. D. f>. 9 6rakor nagvnme, d. u. ~ /,ra km litániü· 
2 J. Stc•nt i\1.írk napja. Ht~g~t>l '"' •'•rakor SZI"'nhnisc•, majd kr·d 

w·1ií Hl•'í t·:u·tt·fl k•urn•~rlt'l ;1 ,.,.h~srt·, . .twl bu7a:str·ntt-lr:; lr'll/ 
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HIREK 
Érsekföpásztorunk Bódis Andor káplánt Tiszadadára nevezte 

ki lelkészhelyettesnek, utódjául Plankó jános jászapáti káplán jön Gyön

gyösre. A távozó Bódis Andor személye, tevékenysége, szép beszédei, 

kitünő író tolla révén mindannyiunk szeretetében állott. Most, midön 

ezen kitüntető feladatra elindul, a szentségi jézus ál(;á~a és imánk kisérje. 

A Gyöngyösi Kat. Legényegyletben márc. 25-én volt az 

évi közgyülés, mely alkalommal az egylet megválasztotta uj tisztikarát 

Világi elnók : Nagy Sándor épitész-kőműves lett. Titkár : Szabó Jó

zsef tanító. Ü~yész : dr. Libisch Károly. Pénztáros : Laczlau jános. 

Ellenőr: Fehér Gyula. Gondnok: Kozik Lajos. Gazda: Bartus Al

bin. Könyvtáros : Egyed Antal pol g. isk. tanár. Választásra kerültek al 

ifjúság vezetői és a választmány tagjai. 

Jézus segit& ! Ez volt a magyarok harci kiáltása. Szüz Mária 

oruágát e kiáltással vivott harcban védték évszázadokon át tatár, török 

és egyéb ellenség ellen· Az utóbbi napokban tót testvéreink a hull.i

ták biztatására és vezetése mellett repülögépekről támadták meg Mária 

országát. Repüli>ink, látva az. ellenséges repülőrajt, nyilegyenesen re

pültek az égnek, az ellenséges repülök felé és rövid harc után lelötték 

a hét ellenséges ~épet. Még másik négy gépet is lelőttck, majd vá 

rosaink és közsé~eink Lombázásának megtorlásául lglóra repültek és 
három nehéz bombavető gépet és 14 kisebb repülőgépet pusztítottak 

el. Összesen tehát 28 ellenséges gép pusztult el, mig a Márie országát 

védő gP.pekböl egy sem. Mert jézus segített. 

A kálváriai fekete vasárnapi bucsura nem kedvezett az idő. A 
szomoru borus idő összhangban volt e szomorú nappal. a szitáló eső, a 

keleti hűvös légáramlat különösen a tavasziasan öltözött vidékieket meg

dideregtette. A kálvárián az Oltáriszentsé~ előtt a vizes füre tédep-, 
lő hi.vö sere~ mégis boldogan oszlott szél, mert al. Ur közelléte min-

dég gazdagsággal tölti el a lelkeket. 

Az Örvények felett cimü ifjusá~i szinmüvet adták elő a Fejérváry

né intézeti Mária lányok a Katolikus Legénye~yletben e hó 26 -án. 

A szép előadás megérdemelte a telt házat. 

Márc. 14-én a mezögazdaaági középiakola gazdaköre 

IJ;azaha:s ünnepélyt rt>ndt·/elt. Nagy ~ik~n~l adtiik el Pi\ Ma~Val feltárm\

dás c1mtí szinmÜ\rl. 
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Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem el· 
hunyta alkalmából jóleső részvétüket kifejezték, ez
úton mondok hálás köszönetet. 

Özv. Bardóczy Lajosné. 

Az egyházközségek közgyülése márc. 28-án az iskolaügyeket 
tárgyalta le, majd az egyháL.községi képviselöség kérdését. Az uj kép-
viselök választása ápr. l l -én d.u. 5 órakor lesz a Szemkorona Házban. 
Az uj ,-iiiamos centrálé üg~~ében a gyülés egyhangulag a Budapest-
Székesfőváros Elektromo~ Műve! mellett foglalt állást. Me~emlékezett 
még a gyülés a farsar:gi missz.iós triduum lelkes szónokáról, Tóth Ba
lázs rÓZ!\aszentmártoni plébánosróL 

P~Jyázat kat. kőműves vállalkozóknak. Tudósítónk más 
helyén jek 11tettü k már, hop. y nagycsec~ű művéni stációi nk megérkeztek. 
Ezeknek fülkékbe helyezéséről van szó. Ezért kérjük kőműves 
vá i la lko;t) kat. testvérei~ k s7Í Yes ér dc k liid~:oét. Ad janak be költség
vetést. l\'Iinckmől fd,,il<í~osit:Íst ad Guba Pál. a kálvária gondnoka. 

F elü!fizeté~ek a Tud•.isitóra: Doboly Dánielné j P, Fehér 
Gyula 3 P. 
----·--m~-=..• _,._. ... ",. =~·--------·----• 
Vásároljon üz!etünkben n~ n onta f rissvágású, borju-, marha

sertéF~huso:u\t, va~amint h is& f.Jhágottakat. 
Saj:ít gyártmányú teliszP.lámik. 

HUBA LÁSZLÓ É.S FIAl hentes él' mészáros 
T elefon 160. GYÖNG y{)S, Vachou Sándor-•.ít 26. 

Pentos kiszolgálás, olcsó árak. 
-----·----··---- Külön nagybani árak. 

Arban és minőségben \t: tet 

Makovinyi. Zoltán füszerüzlete, Gyöngyös 
Kenv~r. fűuer. nemetJe, liszt. ka. cukorka Vachott S-u. 28. 
külö~l~gességek. élesltŐ eladás nagyban, na· 
p•>nt~ fri~s....E~-~~!J!~:~~~.:. _____ _ 

, 
F!GYELMEBE ! 

?zer ei,~ttel k~, j ti~~ h.ítr.íl.'·i~o:; El,:fve:őinket, hogy az 193H. en 
t;trtu.'j~IJb.t sJi,·r:~~- cJ; .. ~wk l''nd,·zni, vabmint j<:fN-re is alázattal kér
iti'.; <ll ~k.fi?('•_(:~ ri•· ~'i lit \•:;~t. f l(ífitt:lni lehet a s/f'!~t n~rtalan és szent 
fl':en··•,·ndi pl~~b:!ni..Íil, étí' lpaoosok i:s Gélld,ik flrtd·I.-n·tk,.zeté-ben, 
Hud.tv I·.er•·;H r •J(Lij<íiJ;tn: Pti!>pi•ki-ut .'. o:.! tm. 

Teljc:s h:;ltelt-tlt l 

;\ Kl A D(, l ll V.-\' L\ L 
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Szt. Erzsébd t~\mplomm:ll szt~mbil,U 
legjobban: legolcsó bban: 

i .. " 't us ze .r aru . , 
, 'l csentege aru· 

Pompuh l~lihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlas és 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolg~las' 

Cserján l01re 

~~zo id ~~rak! 

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

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

Egybátmrgyei Ta.lmrélq)t~l!Ziill' r. t. 
Eger-gyöngyösi fióki·11 é ze te G.vöngyös. 

Telefon : 2::,0. Tf~lefon : t30. 
Legell":n~r~ebb ft~liételd: me: l t fo\: ..... ~ir 
kölcsönöket, válf,:lkot.~ -oka r ftrtnnciroz, ,,._ 
utal;tsokar gyorsail es o'c~t"·n ~~~'jesit. 
Betéteket k()nyvec~.küe é~ fo:yé,s:r~m1élra 
elfog~d é~ Jpgkt•diJ(~lr)blwP k::tm~·o~t;lt .··~ 

-- ------··--·- -------------·--------------------- -·- ----··-----
Mezei Pál sütödéje, füs1er, festék. vt>gy~skt>resk~dr,~~. Gyöngyö~. 
Bene-ucea 26 Slám. T ej-, tejtermékek ár ul'itása. Elsőrendü nagym.\lmi 
lisztek állandóan raktáron. A le~olcsóbban kapható. Tü1ih és u;~:,(··~~ 
dadás. 
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Pannónia- száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen-
20túl 12 pengOig. 
Ez árai<ból a Oyön~yösi 
Katolikus Tudósitó előfize
tőinek 20 százalék kedvez• 
meny. 

Budapest, Rákóczi-út 5 
E::lsönmgú szálló. - Vid~ki 
f{H~li~l~ndl'í papság és keresz-
tény ur ak régi, jOhirO találkozó· 
helye a fövaros középponljában. 
A legmodernebb felszerelés s ra .. 
gyo~ó tisztasá~. fürdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

sz 616-
vesszők, 

gy ü mftlcsfák, 

az ftsszes bevált 

jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szOiö!elepén 
OY0NOY0S 

- ----------~----- --~·~---

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
dája szakmáb i Vágó elsőrend il 
dolgaival vezet. 

Alapítva 1852. Gyöngyös, Főtér 

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

Kiváló minöségü bel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szi\·arkák és do
hánynemüek a legnagyobb "álaszték-

ban :tó~k~! ---..::====== 
Mindennemű kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 
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F e 
, 
e h # az 

Mlndenféle 

O 1 cs ó á r ak! 

feRtékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, Ver;!yszerek, szi~elelö anya~ok, 
háztartási cikkek, kefe· és ecsetárúk és bZ 

Os..:zes ~zakma·cikkek ki1phdtók a Jegnagyobb 
v á l a s z t é k b a n. Pontos kiszolgalá::. 

-----·- . -------- ··--- -- ---
1 fe4-~f~te f>aJ lJtóda Edényk ö!csönzés 

BALAZ)OYfl ~ ~d6nytereskodés irnalH~ny"keresKed ~sében 
{Sz t. B·~rta :a n· u. 6.) 

kaphatók : 
dfszkötésQ amaknnyvek, 
c~llu 1 oid·, kr-istályc~;ont-, 

bör- és vászonkötP.sben 

. ·-·-.L 

{,·iétyás kiraty utca 4 sz. 

lagyon szép kiviteli Olcsó ára& l 

Df~~·arryak, márkas porcellá· 
nok, zománcedénvek,.h1l2tartási 
ci:, ke f:. Nászajándékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

Pontos ktsTolgáláf> ! 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felazerelt raktáramal ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 
asztalos mester butorraklára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 

Telefon: 330. Alapittatott 1867. 

, 
Epitési és tüzelőanyag legolc~ób.ban 

Kovács K. József 
cementá.-ugyát:'bao szerezbetö be. 

Gyöal{yÖs, Főtér. Telelon 118. 



l. 

Iparosaink ....... Kereskedoink 
TÓth ·a~i; "~sker;~k;d~~; -K-~s~ Mol~á,; Fi~;;·~-~ ·-;í.:i -~~ ~gyenruha 
suth-utca. szahúsága Pap Melchiu•dek-utca 
-B~~nár- l;t;,n hetrtes é-; m"iszá~ 16. Öltönyük rés1letn· is készül

ros Kossuth-u. J 8. Ajánlja hentes- nek ! 
;ÍrÚ készítményeit ! . 

-- --· --· . ________ .. __________ ,---
Hajagos Nándor köszörűs és kés- Bardóczy József borbél)' és fod
<irúkereskedé Ró~sa-ucca 2. rász. Női hajvágás és ondolálás ! 

-N~~;·- J"ó;;;f --'(ci;~erk~;~skedé~~ Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. ; ---- .... ·---- - --------- -------

Hegedas Ja'nos k"f # .. 'Legújabb modellekből a legna-
u o arago uzeme , , , • 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek legolcsobban Cse
, l • , k l l, . 'b l gött. t.pületmunkákat olcsón vál- pany mrene a apsza onJa an . 

lalok! 1Sz. Bertalan-u. 
Mflvészi felvételek minden idő-'------------------------------· 
ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. Szt. Bertalan-u. 1 O. 

Hanisz-tér 4.· - -- .. - -- ---------- ---· 
Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 

Bádogos munkáit Mayer Gyula' 2i. 
épület és diszmű bádogos mesternél -K -t-----E-·-:.----::k--~---~---~---------

, t G ·· .. C • d t 7 a ona rno mu oszorus vegez esse. yongyos. sar a-u ca S7.. .r • 

Elvállal mindcn e szakmábavágó Kossuth LaJos utca 12L 
munkát. Költségvetéssei díjtalanul ---- -- .. -- - · · ·- --- ·--- -

szolgálok. Hívásra házhoz megyek.; S án ik l. utóda U'vári Rudolf 
----------- ----·-----------l p y 1 
.. • , • • 

1 órás és ékszerész Gyöngyös. 
~roltessen ~zlovencsak Janos es Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
fta hen~ermalmaban. Gyön~~ös. zseb- és karórákban (Doxa, 
---~ ------------- -~eto~~-U-'Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 

. • ". • stb.) ébresztö-, asztali- (Bim-
. Csam~. Sa~~or no! sz~bo. Iz- bam, Wesztminster) és fali 

Ieses, elsoreodu munkas, foleg pon- órákban valamint ezüst- és 
tos (:s hec5ül«:"tes kiszolg;ílás. 'arany á;ukban. 

Gyön~yüs. Széchenyi-u. 3. · 

Márton könyvköté~;zet. 
Hani!;z-tér H. 

Szánthó Sándor uridi\'at ~1ahó 
fc1kili utr<t l~ sdm 

Bogdány Lajos képesitett kő
műves mester, Gyöngyös, 

Tis1.a István-u. 32. 

Móczer Gyula, Kossuth-u. ll ~ 
Künvvh1t;nf"ti munkák i1.lése-aen ! 



Fógel Gyula 
6ra•ííve11, éluzea-ész és lát
•zeré•z. Eleraa, Alplae, T elias, 
Wyler 6rák eoedárasit6ja. 

Óra és sze•iive~ kiillaleges-
•éKek. 

Telefon: 
388. 

Üvegcslaolások. 

SzaiDÜvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
Baala-161' t2.0nz6••'••16 ••Belt 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

Gyöngyösön! 

Halottsza i litás, ex
humálás az orsztg 
egész ternietén bár
honnan·bárhowi ta· 
jllt aut6mon a let-
jutányosabb áron 

l 
KUCSE~ BELA 
KOSSUTH-UTCA B. 
TELEPON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 
olcsGn vésérolni ? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
megbizhaló helyen eiOzékeny 
kis1olgálá~ban lé~" 7 PC í Ini ? 

Mfndezt megtalálhatja a _ 

AJÖD&Jösi Baogyiban. 
A 
H ANOVA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vá'&árlólrnalr. 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklöd6sre a ,,Hangya"~; 
irodájiban felvilágosilást nyujt unk;; 

Az i.razcat68Ag'."i 

------~~.,~ 
~ 
~l 

.. ... . ...-........ 



l' 
l 

...... 

Régi 
bútorok 
jut-ányos 
ja vitása 

Hovóts Mihlós 
Elsőrendü 

épület
munkák. 

Izléses 

és 
modern l 
átalakí- 1

1 tás a 

faipari .•zaklskolát végzett 
asztalos aester 

j stilusbu
tocok. 

Gyöngyös, Jókai-a. 11. 
Legjutá
nyosabb 

árak. 
j 

V'Jdéki megrendeléJeket is pontosan eszközöl. 

vitéz Szigeti Gyula 
étterme és szállodája, Gyöngyös 

K.o•••lh-a. 4. 
Az étterem uj szárnnyal bóvült. 

Kitünő házikoszt házhoz szállítva. Mérsékelt árak. 

---
PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

dé szerek, betegápolási 
gyógykereske se a leg- kulmetikai, háztartáli 

olcsóbb be vásárlási forrási és· fotó cikkek ! • 

. ~ 
N1iel6tt kalapJ't besze-
rez ne, jöjjön el és néz
ze meg Ozletemet l l 
Kaphat6k: gyapjú és 
nyalszGr kalapok mln· 

den mln6atgben l 
javitisok pontosan á 
szallszerlen készOlneki 

Kriszt Lajos 
OylhiiJII, _ 

Koasath·u 10 . 

l Fischer József 
Vaskereskedő OY6NGYö 
(volt • Ha~JMya• vas-osztály) 

állandóan nagy raktér béztar· 
tási, konyhafelszerelési cikkek· 
ben,Vaaéruk, ipari és gazdas6g· 
szerezámok, IEAiyhilr, Uizhelyek 

él vadáazali cikkelll 
"KDhne"-féle gazdasáll 
gépek nagy Jerakatal 
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