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iGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY SZÁM ÁRA 10 

Vilá~iakat Krisztus gárdájába! 
lrta: P. Bangha Béla S. J. 

A liberális világ eg} ik sulyos téveszméje az volt, 
hogy a kereszténységet, s általában a vallás erkölcs 
ügyét szerette ugy tüntetni fel. mintha az pusztán a. papság 
érdeke és feladata lenr.~ s rem az egész társadalomé, amely 
a kereszténység áldásait s erkölcsi kihatásait élvezi. Törőd
jenek mindennel a papok. Yolt a jelszó s volt, aki magában 
hozzátette : örüljenek a papok ha mi civilek egyáltalán 
igénybe vesszük a szolgálataikat. Olyanféle gondolkodás 
volt ez, mint mikor a serdületlen gyermek azt hiszi, csak 
azért kell iskolába járnia. mert e1t a szülők valami érthetet
len elfogultság. folytán a fejükbe vették s a tanitók s 
tanárok csökönyösen rag.1szkodnak ahhoz, hogy szegény 
nebulókat mindenféle haslontalansággal kinozzák. Hogy az 
iskola és a tanulás elsősorban magának a gyermeknek érde
ke, hogy nélküle tudatlan szegény és szellemileg nyomorék 
maradna, azt a gyermek bölcsesség nem vette észre. 

Ez a téveszme· kül<'nöskc.'~ppen a katolikus néposztá
lyokban volt általános. A protestáns felekezetek aránylag 
sokkal jobban b~lc tJdt,ik nevelni hiveikbe a gondolatot, 
hogy az egyház ügye nemcsak a lelkészek ügye, hanem 
minden hivőé, s nálunk minden közéletileg számottevő té
nyező, de minden mégoly egyszerű ~gyháztag is becsület
beli kötelessé.•ének tekintette, hogv felekezetének ügyéért 
tehetsége szeri~t kiszálljon. Csak a~ katolikus tömeg s főleg 
a katolikus értP-Imiség esett szinte maradéktalanul rabjául 
annak a liberális szez~léletnek, amel v a vallást valami papi 
kaszt magánter u letének és magánpass;j(,jának fogta fel. 

Az ujabban mindenutt s minden országban fell.~ndül_ö 
a Katolikus Akció ezt a vádat most gyökerében m~g akarJa 1 ______________________ ......... 
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szüntetni s nálunk is kiadták a jelszót : világiakat Krisz
lus gárdájáha! A papok mellett álljanak ott és cselekvőleg 
működjenek közre a világi katolikusok is. Természetesen 
nem a szigorúan egyházi funkciók terén, nem is ,·oltakép
peni lelki kormányzatban, amdy a katolikus egyház hiet
archikus alap alkotmánya értelmében a papság és helyeseb
ben a főpapság kizárólagos feladata. De szigorúan vett 
egyházkormányzat és lelkipásztori tevékenység mellett ezer 
meg ·_ezer olyan területe tlan kat. he/ytállá.mak, a Krisz
tusország · szilárditásá'nak és terjesztésének, amelybe-n vilá
giak éppoly hasznos s=olgálutol tehetnek mint a papok. 
Sőt akárhány olyan terület is akad, amelyen egy világi 
ember könnyebben és szabadabban foroghat és szállhat síkra 
a vallás - - erkölcsi érdekek és egyházi ügyek mellett, mint 
maguk az egyháziak. 

Ezt a helytállást ma különösen időszerűvé teszi a 
vallástalanság támadó erőinek félelmetes és türelmetlen feJ .. 
sorakozása, amely régebben a szabadkőmivesség és szabad
gondolkozás, majd a szociáldemokrácia és bolsevizmus, leg
ujabban pedig a különféle ujpogány áramlatok alakjában 
jelentkezik s nem kevesebbet akar. mint a keresztény ff'ont 
teljes felgöngyölését. A kereszténység ezekkel az ellenséges 
áramlatokkal szemben máris sokféle területeket vesztett, 
millió s millió névleges keresztény sziYében a hit alig 
pislákol többé, az egyháthűség lángja 1elohadt s van em
ber elég, aki a legmagasztosabb eszmét, Krisztus vallását 
nem jótéteménynek. nem a legfőbb kincsének érzi többé, 
hanem bajnak, világámitásnak, átoknak. A ,,Keresztre \ele!" 
kiálltás, amely valaha Pilátus palotájának márványlépcsőin 
hangzott fel, ma százezrek kiáltása lett, amelybe félreveze
tett, elvakult, megtántoritott nédeges keresztények hangja is 
belesüvit. A kereszténység sorsdöntő órákat él s ma való
ságos árulás lenne Krisztus zászlajával szemben, ha akadna 
hivő keresztény egy is, legyen az világi, vagy pap, férfi 
vagy nő, városi vagy falusi ember, ifju vagy öreg, aki tét
lenül akarná szemlélni a kereszténység ·Jétharcát, az Anti
krisztus hadainak eldübörgését. 

El a mélyehb értelme a világiak apostoli kiáltásának 
Krisztus zászlaja mellett. Ez a jelentősége a Katolikus Ak
ció idei jelszavának : Vilcígi .. tl~al Kriszlus gárdájába! 

===== ··~--- ..... -- ....... _...._.,. ........... __ 
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HIRDESSEN 
LAPUNKBAN! 
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Hozzászólás a nevelésügyi 
problémákhoz 
----···--·-' ·---·--- ____ lrta: Dr. Vereb Lajos 

-- Folytatás 

A nevelés ererlrnénye nagymértékben függ az iskolák 
épületétőL Kétségtelen, hogy a sötét, rosszvilágitású tan
termekben a tanu Iók látilsa egyrészt romlik, másrészt a szem 
kifárad és a tanulás lehetetlenné válik. A sötét helyiségek 
levegője a fertöző kórokozóknak legjobb szaporodó,helye, 
a napfény viszont a levegőt ingyen fertőtleniti. Ugy a ta
. nulók, mint a tanítók, tanárok egészsége szempontjából 
tiszta levegő szükséges. Minthogy ez a tágas. nem túlzsú
folt, automatikus szellőztetéssei biró, jó fütőszerkezetekkel. 
pl. központi fűtéssei felszereJt tantermekben érhető el, 
másrészt rendszeres motgást megengedő, tágas iskolaudva
rok által bizto~itható. et.ért iskoláinknak ilyeneknek kellene 
lenniök. Ugyanis rossz levegőben a tanulók, tanítók egy
aránt sápadtak, vérszegények, fejfáj()sak, étvágytalanok, fá
radékonyak, kim!,rültek, idegesek lesznek, nem megy a ta
nulás, a szervezet ellenálóképessége különösen fertöző be
tegségekkel szemben alászáll. a fejlődésben levő szervezet 
hajlamossá válik gümőkórra .. ~ tanév elején még piros arcú 
tanulc)n a tanév ,·égefelé vi5szatt.ikrözödnek ezek az ártal
mak. Tehát sem a szellemi nP.velés nem haladhat zavar
talanul. sem az egészséges testi fejlődés nincs biztositva a 
nem megfelelő iskolaépületben. Egészen biztos, hogy sok
kal olcsóbb lenne az egészséhi és nevelési ._ szempontból 
kifo~ástalan iskolaépületek létesítése és fenntartása egyéni, 
társadalmi és nemzeti szempontbóL mint az egészségre ká
ros hatást gyakorló iskolaépületek által okozott kár összege. 

Helyi iskolaviszonyaink fölött iskolaegészségügyi szem· 
pontból tartsunk lelkiismeret\ izs~álatot és próbáljuk át
érezni a magyar jövő szempontjából erkölcsi felelősségün
ket és· a hibákat gyökeresen orvosoljuk meg. 

Városunk iskolái régibb időben lettek építve s így 
természete~, hogy a napr61-napra haladó, mai modern iskola
hygiene követ~lményei hol itt, hol ott kivánni\alét mutat
nak. Például a római kath. polgári fiú és mezögazdasági 
köz~piskola épülete nem is iskola céljára épült, elhelyezése 
ideiglenes is, - természetes, hogy ezen nagyrahivatott 
iskolánknak ~épen katolikus szempontbt>l mielőbb meg
felelő iskolaépülethen, lehetőleg kertben (Pl. az Orczy 
kertben) kellene elhelyezve lennie s részére állandó saját 
otthont biztositani, hogy mint modern mintaiskola hirdetője 
legyen a ma is építő Katolicizmusnak. Avagy tekintsük a 3 -
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polgári l;ányiskolát : an?ak .t?nulói ?él~lőtt é~ ~é~~t'n fei
váltva kenytelenek Iskolaba Jarm. Bar 1U a k•hov1tes lehe
töségei ke1denek előtérbe kerülni, mégis e~y uj polgári 
leányiskolai épületért kell dolgozni, mely például az Orc:zy 
kert belső részében egészségi szempontból oly előnyös kert 
és iskola alakjában megvalósítható. Az új épület költséa
különbözete sokszorosan viszatérülne! 

A többi iskoláinknál a legfontosabb iskolaegészség
ügyi kivánalmakról, az önműködl) szellőztetésről, kifogásta
lan mesterséges világitásról, kisebb melegvízzel fűtő beren
dezésekről és ezzel kapcsolathan olcsón me~valósítható IS

iskolai zuhanyfürdök létesítéséről kell gondoskodni. 
Bizony, mindezek áldozatot kivánnak. A ~yöngyösi 

nép azonban mindig tudott áldelatot hozni, err()) beszéln_ek 
templomaink, gimnáziumunk stb., pedig azok építése ideJé
ben is voltak megélhetési gondok. Ha őseink példáin oku
Junk, úgy a jö~ő nemzedék létérdekeit nekünk is szolgál
nunk kell. 

·;; 
::· ::; 

Összefoglalva: 1.) 1\'lintho~y a le\Tnkinthmény ál
landó és fejlődő, a leventék részére külön testnevelési is
kola, ill. leventeotthon létesítendő, esPlleg \·alamelyik sport
telep közelében. 2.) a leventék lelki ncYclését ki kell 
mélyiteni ! 3.) A mc)(~ern iskolahygieniét kell me~valósí
tani i~koluépületeinkh·l Í!~, f'Z f'rkölrsi köteles~:.~! 

Lépjünk be hasznos 
intézmén)· eink ioNjai hö2é! 

A katolikus- társagalom egyik legnagyobb gaz
dasági alkotása a Katolikus l\:ép!'7Övetség Országos 
Temetkezési Pénztáregye~ülete, me ly na~ y szociális fel
adatot, a családvédelmet valósítja meg a temetési szü
letési segélyek folyósításávaL 

Az Eg,yesület által eddig elért eredmények át
ütlierejüek. Ervényb~n lf·v() tagállománya , 32. ezer 
tag, 34 millió peng() seg('·iyö:-sZt'ggd. Eddig 7 ezernél 
több családot részesitett l és félmillió pengőt meghaladó 
alapszabályszerű segélyösszegben. Ezek és az állan
dóan növekvő számu segélyezések igazolják, hogy az 
Egyesület lelkiismeretesen kiutalja az alap~zabálvszerü se-
gélye~et. . Az egyesület több, mint 300 ez:r peniŐ 
rendktvüh segélyt utalt ki rövid fennállása c)ta és pe-
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dig a legszociáli~abb célokra mint amiaő például a 
szlletési segély. Ezzel bei1azolta, ho1y szociális téren 
többet tesz, mint amennyire alap~zabályszeriíen köte
lezve van. Azzal, ho~y a tagdíjakból máris 3 millió 
pengót tartalékol a Gazdák Biztosító Szövctkezeténél, 
teljes anyagi jótállást és minden egyes taa részére a 
segélyösszegnek megfelelő életbiztosilást szerez, fiZZel a 
lehető legnagyobb anyagi biztonságet nyujtja tagjainak. 

·A tagok nagyszáma és az eddia végzett.tszoci
ciális munka és gazdasági megerősödés után jogosan 
mondhatja az Egyesület, hogy ezen a téren az ország 
legnagyobb, legszociálisabb és anyagilaa is legbiztosabb 
családvédelmi intézménye. 

Az Egyesület taggyüjtói a közeljövőben ismétel
ten felkeresik a gyöngyösi hiveket. Fogadják őket bi
zale>mmal. 

Hitéleti tájékoztató . 
.Január hó. 

Szent Bertalan templom. 
l . U jév. 9 órakor ünnepélyes nagymise. 
2. K~dd. jézus Szent nevének napja. 6, fteayeGI 

8, és 9 órakor szentmise. jézus Szent Nevének nyel
ceda alatt a szokáscs feltételek mellett teljes Inacsu 
nyerhető és ez a halottakért is felajánlható. 

5. Els6 p~ntek. Előző csütörtökön délután 3-6 
óráig a Szent Bertalan templomban gyóntatás. Reg
gel 6 órakor gyóntatás, a Menház kápolnájában egész 
nap szentségimádás. • 

6. Szombat. Vízkereszt. El6zó péntek délután 4 
órakor vízszentelés a szent Bertalan templom el6tt. 
Vizkereszt napján és nyolcada alatt házszentelések. A 
magánházak megszentelését a plebánia hivatalban kell 
bejelenteni. Ezen a napon gyüjtés van az afrikai né
ger miasziók javára. 

7. Vasárnap. A Szent Család ünnepe. El~ 
vasárnap. 6 órakor az Oltáregylet oftertórium~»s miséje. 
Délután fél 4 óralor az Oltáregylet közgyülése a szent 5 

------------------------------~ ...... 



a Házban. Este 6 órakor az Oltáregylet imá
dási órája, mely alatt az új Oltáregyleli tagok foga
dalmat tesznek, a régi tagok pedig fogadalmukat meg
uji~ák. 

Alsóvárosi plebánia. 

2. Kedd. jézus Szent Neve napja. Ezen ünne
nepen és annak nyolcada alatt a szokott feltételek 
mellett teljes búcsu nyerhető. Este 6 órakor az Urak 
Mária Kongregációja havi hitbuzgalmi gyülést tart a 
ferences zárda oratóriumában. 

5. Első péntek. Vizkereszt vigiliája. Délután 4 
órakor litánia és vizszenteiés a templomban. Este 6 
órakor nem lesz külön litánia. 

6. Reggel 6 órakor a Rózsafűzér Társulatt off. 
miséje. Az afrikai missziók javára gyüjtünk. Akik az 
ünnep nyolcada alatt otthonaikat megáldatni óhajtják, 
jelentsék ezen szándékukat a plebánián. 

7. Vasárnap. Szenl Család ünnepe. Reggel 6 
órakor jézus Szive Társulat off. miséje. Délután pe
dig a Rózsafüzér Társulat havi titok sorsolása. 

14. Délután a Ferences Ill. rend havi gyül és t 
tart. 

Gyöngyöspüspöki Szent János templom. 

l. Ujév. Délelőtt 9 órakor szentbeszéd, majd 
nagymise Szentség kitétellel Délut:\n 3 órakor ünne-
pélyes -.esperás. 

5. Péntek. Délután 3 órak~r vízszentelés és li
tánia. 

6. Vizkereszt A délutáni 3 Órai vesperá5 után 
házszentelés. A templomtól északra a Pü~pöki ut pá
ros számu házaiban, a páratlan számuak közü kb. 
l- J 7·ig. 

7. Szent. Család vasároapja. Reg~ el 8 órától 
folytatólagos házszentelések a templomtól délre es() há
zakban, utána a Pesti uton és a Báthorv utcában 

6 9 órakor szentbeszéd és szentrnise. · ' 

~~~·~~~--------------·-----------



Hírek. 

A levente egyesnlet, a gimnáziun, polgári leány
iskola, Mária Valéria intézet, F ejérváryné elemi iskola, 
Mária Valéria ovodája, a Dolgozó Lányok két csoportja szép 
karácsonyi előadásokat rendeztek. 

A tüzérek védőszentjének Szem Borbálának 

ünnepén a gyöngyösi 20 tüzérosztály szent miién vett 

részt és Szent Borbála ünnepélyt rendezett. 

Stadler Frieda, Palágyi Natália, Nemes Emmy 

és Markos János budapesti előadók háromnapos A. C. 

tanfolyamot ldrlottak dec. 8-10-ig a Szentkorona 

Házban. A tanfolyam kitünő sikerrel zárult. 

A gyöngyösi és a szomszédos két esperesi ke

rületbe tartozó községek A. C. szervezeteinek vezetői 

dec. l l-én értekezletet tartottak a Kath. Kulturházban. 

A résztvevőket a 5zinházhelyiség alig birta befogadni. 

Az értekezlet igen lelkes hangulatban folyt le. 

A Szent Bertalan plébánia toldaléképületének 
épitését befejezték, valamint a földszinti szobák egy részé
nek átalakitását is. A hátralévő m!Jnkálatokat csak a tél 
fagy megszünte után lehet folytatni. 

A gy6ngyösi államrendörteél katolikus tagjai dec. 21-én 
felemelő és példaadó móden végezték karácsonyi gyónásukat 
és áldozázukat a Szent Bertalan templom .. an. 

Vitéz Derencsényi Miklós a gyöngyösi el. iskolák 
felügyelője decemberben a Mária Valéria intézetet és a 
gyöngyöspüspöki róm. kath. iskolát látogatta meg és telj~s 
elismerését fejezte ki. 

Ne felejtse el előfizetését 
19 4 O-r e 

r e n d e z n i! 

. ·-~·· .. ··•· 
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TAKAREKPENZTAR R. T. 

EGER- GYÖNGYÖS l 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS . 
TELEFON: 230. 

Legel6nyösebb fettételek mellett folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan é.s olcsón teljesit. 
a.t,teket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 



Fógel Gyula 
6ra•ííves, ékszerész és [lát-

. ·-szerész. Eteraa, Alpiae, T elias~ 
Wyler 6 .. ák eeyedá .. asit6Ja. 

Óra és szeiDiiYeK kiilöaleges-
•égek • 

•• 

Telefon: 
388. 

Uvegcsiszolások. 

SzaiDÜvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
Baal•z-16r t2.0r•zápászl6 mellett 

A lermodernebb 

temetkezési vállalat 

Oyftn~yösnn ! 

HalottszáHitás, ex
humálás az orszag 
egész területén bár
honnan·bárhovi ea· 
jét autómon a lel-
jutány~sabb aron. 

l . 
KUCSERA BELA 
KOSSU l H-UTCA U. 
TELEFON HIVÓ: 310. 

Akar Ön . 

olcstn vésároini ? 
Akar Ön 

pénzéért jó árút kapni?' 
Akar On 

megbizható helyen elt'zékeny 
kito.íOI~I!Iá' bar It· H'f(ln!? 

Mlndezt megleléihatja a 

gJöD&Jösi Hangyában. 
A 
HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta fnsst n erkt znek. 
Rendes havi vásárlóknak 
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Felelős szerkesztő: 

Dr. BERNAT FERENC 

EGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 

A világiak míiködése 
az "Actio Catholicá"-ban. 

lrta: Dr. Czettler lenő. 

Bangha páter egyik legutóbbi cikkében nemcsak szivbemarkolóan 

de kéz1.elfoghatóan is megmagyarázta a világi katolikusok részvételének 

szükségszerűségét a vallásvédelem nagy munkájában. A világesemények 

elterelni látszanak a közfigyelmet ezekről a kérdésekről és ma azok so

raiban is, akik az Eucharisztikus Kongresszus idején a katolicizmus 

szövétnekét magasan lobogtatták, mintha csüggedés, érdektelenség, sőt 
a lelkii:;mcret csendes vagy hangos elaltatása lenne urrá. A templom 

látogatás:>al még nincs baj, de mintha a bensőséges összhang a katoli

kusok lelki élete és ,·iltigi tevékenysége között, amely a huszas évek 

nemzeti katasztrófájában fel emelt bennünket, szűnőfélhen lenne. A 

katolikus intelligencia, amely érzékenyen reag.J.It az egyház évszázados 

ellenségeinek támadására, ma a legjobb esetben vállvonogatva tér napi

rendre a lelkiismereti szabadság, a magántulajdon, az emberszeretet és 

más fundamentális katolikus tanok felett, ha az bizonyos politika 

áramlatok propagandájának pergőtüzébe kerülnek. Ezen okvetetlenül se

giteni kell. Elismerem, hogy a mai Yi:;ztmyok közölt kül- és belpoli

tikai Scylb és Charibdis ki>Loll hajúLik Ll.', aki ;1 fo!\!iLígositó munkát 

magára vállalja. ELenkiYül a munku telje~ lárgyismeretet, részletekig 

menö kritikai állásio~lalást kövek!. Elsű és legfuntosdbb feladat az volna 

tehát, hogy amint hajdan a szociáldemo~~r.icia és a szabadkőművesség 
támadásaival st.emben m::~állapitottd.~ a v~ddem szempontjait, úgy jöj
jünk llszt1ba korunk v~t.etö eslmeirdmlat:.lival. népszerű jelszavaival, s 

a világi apostol a tisztázott fogalmrtk:Mk bci:o:· st.Ós!ólója legyen, nem

csak ott. ahol et. a munka pro ·•agy contra r.t.:vét ismertt~ teszi, hanem 

kisebb körökbt:n, városi t-$ falusi elő:id.l~e!.:on is, nem hanyagolván el~ 
a szemináriumokat t·~s a p:.1pi coronáb.t scm. 

"- ·1· · k · ·1· tn' ·,· hí l· J .;.,n.,t't· ell:u ~;_~é[J credrnént,.·e-·'""" n ..1. ~~ 1 a · s 1 o·-· u :.' m ~ _ · ~ 1, :.1 ~. ~ • -· - - • • • " "' _ , _ 

k••trr." • L.'~.l . .,, ·', ',: ·• .. ,. ., ,l 1.,.;::.1 1:i':.:• 
l • • • l . l ~ . • 



déseket 11agy erővel támogatj;ík. kidönö~en a lelkes lliíi apostolok. A 

szegénygondozás különLü7Ő nor m;',iul\1... nk ti v munká~ai kü1.ütt a férfiak 
is bu1gón tevékenykednek és f' térPn ;::;ak a tern:>v gvor:s1tá~a és a quan
titativ terjeszkedés a f.dadat. Kiv.i1;alus ·.nlna e1.enkivül" világi ka
tolikusság részvételének erősebb kii:alJgs.ulyozása az állam és bizonyos 
társadalmi egyesületek :iltal meginditott gyermeb·~Jelmi és egészségügyi 
akciókban is. Ismerem a nehé~:.~égeket, az egyem rés:?.vétel a célt 
nagyszerűen szolgálja, de emeli ::!lt könnyen elvész. a katolikum. Az 
)) Actio Catholica' központi, e~yházmt·g,·t'i és helyi vezetőségének gon
dolkodása azonban utóbbit is r.1egfeleiCen kidomborítja. 

Különös figyelmet ércle~ne! az i:-:kola és az oktatás kérdése. Akié 
a fiatal!'ág, azé a jövő ! Ezen a téren ÚgY al. agrár, mint az iparos és 
intelligens ifjuság szervezés-:! érdekében igen suk történt a legutóbbi 
időben. Azonban ne feledkez~ünk el a sz er ve .-.kedés alapkövéröl, az 
elemi iskoláról sem. A szű!J sz i .. c~~lel is a gyermeken keresztül lehet 
legkönnyebben hozzáférni. ,•\ szrxi:1lis gondozást, az iskolás gyermekek 
erkölcsi és anyagi ,támogatása. az iskolák felsLerelése, iskolai könyvtá
rak, iskolai szövetkezetek, stL. utján lel1et inten:ti \ebbé tenni. 

A szövetkezeti kérdé!' 'i~z •1t bennünket a legelhanya.goltabb és 
mondhatnám a világi apostolkod;~:; st.<.Ímára legtö~>b :nuukát, de l~gtöbb 
sikert is kínáló területre: a gé'l ·da~;áy.i ~;ouduskud;ís:a. A szociális bajok 

l ' k f l · · l 1 • 1 1 . .. • ' l • 'lk I orvos asa csa e.sz;m .~ele.·~:. a ~un • ..::.:.:<l·~losege:.;, mega lpola~a ne ü . 
Vajjon milyen el<5kész~lt.~t::,..(gel ind,;! :l':;,j ;:. ~<itvlici ... mus a fi>ldLirlok
reform:lak? A legtö~)~ cmL.; uL.t : .• Ji, ;;.J~Y ez ü n.· vény Kihirdeté-
. I l , l Ak' 1 l • l. l l . ' . . l l' k h seve ezaru. ,,_'IK a :<erue.;3:::, a a;•.J.;._lll :.)~l:tlkozn;.th:, tuqá · azt, ogy 

mennyi gondot fog okot ni a lollh~.;ju~! ·•LtiiJ<·,~·. ki rúlugalása, meggyö· 
kereztetése, a házép1tég, a gazda.~.;~ !.•c ,:,!•.l·:.:t··:;'"'· az t':rtékesités és an
nak ruegszerrezése, a ki~.emhe,ek hitellel Yalló ellátá8a, a kenyértelenné 

'It t'k . ., 1 • • k . ' . l h ., , , k va ara o.· es mezog=lltJd~.t'~' na;1:,, .un()s • · :nas ke. cseh e etosegene 
biztosítása, stb. Eteket 'i i..r:·tdé~ :~c~ , ~~·lil<Íitsau me"uJd,mi sem az ál-

"' 
Iam, sem a Lir:-;adlhm u··111 t .. ·,~·=-.. \!,,í.:,· ,jd.;.~. il!tnvi külön prob-
léma, tehcit cinnyi !:~~!.:~;.;,~·i .•1 .\.:,,, ~_·,tlwl 1 .:a s1ern~7etei • ., • . l. l ' • . es a \l agt i.lflO~IOri\.Uuo~c, :i/.;j 1 • .;,l. 

N. 1 1 • j •l l r 
i ~ffiCSa"- 1H~!1\'i.'! i'<.' · l n/. 1:111 ).~1, liéilleCJ} 

azonban e7.t a h.cttöt. r'~:y···c.lf, ;Ú ~.:~!ju:~ ;1 -.·i! :<!i 
a mf'li !TI~k;i:.íli~ krJlfll'l <•:·.··.: .. \,,! !at.dt,d.í 
elérni. .. 

lsten t~l:j:~vel is. Ha 
l:<tlol ik IJ<;(J:~ munkájában, 
:~l'f!·Ln:·u)~··!.-d tudunk 

·------------ .. <i .... v..•.......,.~~·••~Miliiinr-.••••• 
Gyümölcs ?ák, 
szölövessLÖI<, 
azölöolh án y ok 
legjobb beszf~rzési forrása: 

SZABÓ GYULA 
",,í!,:. é'"- h i~l~_"h tt·l.-pe 

l~ v o n~ y o s. 
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BöjtiJ/jünk ? 
Társaság van együt.t. Talán a véletlen hozta öket össze. V aló

színübb, ho~y híva ,·annak. F.i6szor csak beszélgetés, poharazás folyik. 
Azután tányérok ket ülnek az asztalra : l\tlagyarok \'agyunk. Híres ven
déglátó nép. At ~ci y i~ tálhan hideg htjsok. V alaki megszólal. 
Talán félénken. szinte cc;ak m:1gának mondja : ,, Péntek van.« Erre a 
kijelentés:·e különf~leb~pen r•'a/'ílnak a vendé~ek. Van aki szóra sem 
méltatja. A másik gúnyosan íéLehúzz:.t a száját, s annál erősebb szúrá
sokkal biztosít ma,.{ának e~;· combot. 

Van aki tétoYázik. Kürü!néz. Lesl..-e még más is, aki hős mer 
lenni ? Aki kiállir1 a tekintetek gunyos !;Ugarát, a csodálkozást, a fel
tünést. Mindenesetre kellemetlen megie~yzés volt. Egy kicsit megtörik 
a hangulat. Alután röYide!=cn kialakul az áll;\sfoglalás. A böjt mellett, 
vagy i~en sok esetben a bőjt ellen. A lelkekben azonban a köz~ny 
yagy az c>ilens~ges külsös~g alatt ott in ik az Egyház parancsa : » Bi
zonyos napokon param·.;olt hi·Jjtöl...d me~ta1 tsad és némely eledelektől 
ma~aclat megtart.lzta~sad ! 

Lass&m t·lt;Í\n:odtk tr''lunk a k:s Je/liS alakJa. A karácsonyi me-
.. , .. , . ' ' k ' ~, f • , ' .. k ' k T loUJaK 1:; cu11a1auna · ..• ..- •. :4:..:•: t<U hdKólnar'i~' .övet..-.ezne . avaszra 
Yán1 télhcn ri1\tr~ec:.en t>lrrlul11u~ a ,~.,,,tf f.m;;trlg napjai. A tehetesebbek 

szór.~koz.nak. a szegén y t•ml,er pedi~ iri~ykedik. Böjtöl, amíg mások 
dusbílkodnak. \1::-!!biijtöltdi a1 él(~t. a ner~énység, a nagy kénys1eríte: 

a ntnc~ . 

.:\ n:1pt.irhan 1 ö'>·itlc~t·n ~ lénkotlik a tilalom : Hamvazószerda. 

L' tá na pfdi1~ n q.!)" cn rat'ig taJ t a na~) bőjt. Hú né tra váró, szomorú 

htenarcl:a n~2Ö idii. 
1\)w tan;:!l,tll irtkal \a l~t·n;<l ka 1\ i\ l~;> [•il end H' kel ül a böjt kér· 

dése. Biijtellt_·nc:-."k, wha JWm böjtöléík is lelütik fejüket : Az állam 
hústalan na~Jokat ir ,..Jé;. 1-'.l;íír.llja v~le a takarékossász, a bölcs jövöbe

nézés. ProLin ci·!ln)l t~~~l.!, Mn!1h:!n k~tsé~kivül az ország egyenes ér

llt>kt>it l.trtj.t ~lt'!H rJ(;t! 
.\1. .\1~ ,,:·~·.ti:k~"-~.;, l .. i!r; j,~,.!y·!nw ,:; t;i.dcs, ·~en Lölcs intéz

kt-Jés. t{~~i. mint lli<l~P M. l >~_v·lt..iz. L~ak mtjJosult, korokhoz, embe

rekhez igazod,>tt. dr~ ,\ l,'·n \it:~'. nw~mar.1dt. 
,....\· ~liÍt.tdnk alttt l'n~hűlt a. biijt1 fl"gyelem. Őseink alig ismer

nek r.l. l.,·klcsillv•·lnc~k ('lpultults<t~.!,Unbl. Icmondani nemtudásunkat 
!\1, !'~·.Iq'. 1né~ú,; IU1-:nlóclunk t·lleue. Kritizáljuk. Fölösle~es ide· 

j~t mult ,,..~d~-'l~e7P:;nek 1p:nk",;11nk lt>:l1intdm. Pedig a böjtnek igazán 
~7~>'nt t:"- nn~-.on n:r"):l~"'l·~··lt>ndé; cf.k1 van: Biztosítani a szellem, a 
li·lek Ulr~:m.it a/ any;tl.!. a tf' . .;t lek•tl. A. lelki fuggetlenségi harcnak, 
rnundhatp•k ll<inh) f(~~Y' e1 t' a IH1jt. '\ki megtartja híven, becsülettel, 
aka1 itlt·mbco-r lt~u, nem pc·di~ c& szes,:t'-1 yek, szem·edélyek, hangulatok 
.-ml.rJr. 



Az összes vallási rendszerek eli~merték és elismerik a bőjtölés 

jogosultságát, köteles~égét, s(it az istentisztelet egyik módját látják benne. 
Áldozati jellege is van, azáltal, hogy elvonunk magunktól valamit. 
ami kétségkívül jó, élvezetes s tesszük ezt azért, mert egy lelki fel
söbbség így kívánja. A lélekre roppant nevelő hatással van. Az isteni 
Mester, a gonosz lélekről szólva mondta, hogy ez nem űzhető ki 
mással, mint ima s böjtölés által. 

Az embert sokszor megböjtöheti a nélkülözés ! l lány ember szá
mára hustalan nap itt magyar földön mé~ a vasárnap is. Ezen kény
szerkoplalás iránt mutassunk mi jó lélekkel elviselt böjtölésünkkel 
megértést, részvétet, együttérzést. Valan.elyik elhagyott faluban a pesti 
falukutalÓ elszörnyiíködött az ételek sz~génységén. A nép mégsem lá
zongott. Azt mondták : »a papunk is így él ! « Érezték, hogy szegény
ségüknek van osztályosa. 

Most, amikor a történelem kénys7.erít ránk uj nélkülözést, tanul
junk meg az Egyház bőjtjei alatt jó szívvel lemondani, hogy akkor, 
amikor -- lsten ne adja csakugyan szomoru napok jönnek a 
böjt ne legyen olyan luiságosan nehéz. 

A böjt az egészség Őre is. Az Egyház édesanya, vi~yáz tehát 
övéinek egészségére. I\1ég akkor is, ha intézkedései népszel űtlenek. 

Csillagok feletti világba surran majd a lelkünk, akkor, ha a test
tól, az anyagtól megszabaduL Addig se legyünk a foJ,~höz béklyózva, 
tudjunk felülemelkedni mindenen, ami mulandó. amt ttnyag. Álljon 
itt elöttünk az Egyház böjti himnusza : 

Kemény, lemondó életünk 
Külsönk formáját szabja meg 
S böjtölve lelkünk józanul 
A bün hdtalmát törje meg. 

D. L. 

Hitéleti tájékoztató. 
Február hó. 

Szent Bertalan templom. 

2. Gyertyaszentelő Boldogasstony ünnepe. 9 t)rakor ~yertya
szentelés, utána körmenet. Első péntek. Eli>zö napon délután 
3-6 óráig templomunkban gyóntatás, pénteken reggel 6 órától gyónta
tás, a Menház kápolnájában egész napon át szentségimádás. 

• 3. Szombat. S1ent Ralázs pü~pök és vf.rtanu napja. Minden 
szentmiaén torokáldá~. 

4. Első vasárnap. F!!k (, c)ntkor 

t-lük • 19 imaórát. Far~angvasámap. 
j j .. , , .• ,., •• ,., h'tf'n és kelltlen mindc-n 

M Olt,r.-~ylf'l imaó1áia. Vf!
Fars;.n~ három utolsó nRp

lt'8~C'I l1 thát~l ,,, (hái~ tri-



duummal összekötött szentségimádást tartunk. Elmélkedések le1znek: 
Mindhárom napon reggel 6 órakor kizárólag nők részére, mindhárom 

napon az esti 6 ~i szentségbetétel után kizárólag férfiak réiZére. 
Kedden délután 4 órakor szentbeszéd az összes hivek részére. Kedden 

délután 4 órai szentbeszéd után a szentségimádást befeJező körmenet. 
Kedden este 6 órakor nincs elmélkedés. - - Az Oltáregylet közös ima
órája farsang mindhárom napján délután 2-3 óráig. 

7. Hamvazószerda. 8 órakor hamuszentelés, hamvazkodás. 9 óra

kor diákmise. Hamvazószerda szigoru böjt. Nagyböjt folyamán minden 
hétköznap és vasárnap délután 5 órakor jézus kinszenvedéséről litánia 
a Kálvárián. Nagyböjti vasárnapok délutánjain 3 órakor a Szent Berta-

an te;n_>lo_n'.ll!l n:qvböjti Sl~rttb~n !d és litánia. 

Alsóvárosi Plebánia. 
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 9 órakor gyertyaszen

telés, körmenet és szentmise. Délután a Rózsafüzér társulat havi 
titoksorsolása. Első Péntek. 6 órakor szentségkitétel, szentmise a jézus 

Szive Társulatért. 
3. Szent Balázs ünnepe. Misék után torokáldás. 9 órakor iskolá

sok miséje. 
5. Hétfő. Az Urak l\1áriakongregációia hitbuzgalmi gyülést tart 

a Szent Ferencrendi Zárda oratóriumában este 6 órakor. 
7. Ham,·azószerda. A reggeli szentmisék alatt hamvazkodás. 
9. Böjt első péntekje. Délután 3 órakor nagyböjti szentbeszéd, 

nagyböjt minden péntekjén. 
Nagyböjt minden vasárnapján d. u. fél 2 órakor keresztuti ájtatos1ág. 
18. Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor a lll. Rend szentmisé

e, délután 3 órai litánia után a lll. Rend gy ü lé st tart. 

Gyöngyöspüspöki Szent János templom. 
> Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Délelőtt 9 órakor 

~yertya~lentelés, körmenet, majd nagymisr. Délután 3 órakor litánia. 

~- Reggel 7 órakor szentmi~c. utánna torokáldás. 
7. Hamvazószerda. A hin:k 8 órai szenimisével kapcsolatban 

hamvazkodnak. 

Hire h. 
A gyöngyösi Alsóvárosi Sz. Mária Társulat megujitotta tiszti

karát. A1. 1 940~ (~vhen di~zclnök : Balogh Sándor, korelnök: Na~y V 
János. dnök: f1udai .Jánm. fúdék.íny : Nagv K. Antal, Bognár vő 
aldékány: Eperjesi Andr,is. liiJc~yzéí: Kolláti György, alje~yző: Told 
Jituet. A társ,Jiat ,.,;.n miiktill&8éhc:l lsten álllzhát ki\'~ftjuk. 



A •yöncyöai Oltáregylet január hó 7.-én tartotta az 1939. évet 
záró közayülését. A központi-iskola nagytt'rme megtelt a jelenlevő '360 
fényi. taggal. A Prépost Plebános Igazgató Urunk megnyitó beszédében 
e1yenkinti apostolkodásra buzditotta a tagok"'~ KrisLlus Királ y országá
ért. A titkári beszámoJ,)ból megtudtuk. ho~y az ujjászerve?ett Oltár
eayesületoek 32 csoportvezetővel 7 30 tagja van. Önkéntes adományok
ból 625 P. 50 fillért gyüjtöttek a tagok az elmult évben és 2739 P. 
52 f.-t forditotta az egyesület templomi céloha. A köz~ntilés után az 
Oltáregylet uj tagjai ünnepélyesen fölajániották magukat a Lcgméltó
sÍilO!abb Oltáriszentsé~ s?.olgálatára, a régebbi tagok pedig fogadalmu
kat megujitották. 

A népazerü Korunk Szava folyóiratnak torhetetlen katolikus 
szellemü utódja, a jelenkor cimü folyóirat. S1.ellemes Yálaszokat találunk 
benne napjaink minden problémájára. Olvasá~át mPgrendeié11ét nagyon 
a_j,nljuk minden egyes katolikus hivőn~k. 

Eaerben Katolikus Tudósitó eimmel ujjáalakitottan jelent 
meg a régi lap. Uj laptársunkat melynek első remekül sikerült számát 
nagy élvezettel olvastuk. ezuton is sLeretettel üdvözöl_i,lk. 

' Kraftsik János a központi jgkola csPrki·stcsapatának paranemoka me
leghangu köszönö levelet kapott T eleki Pál gróf miniszterdnökünktől, 
melyben a csapat sikeres n·zetéséért lf~~ma~·asabb eli::meréstt fejezte ki. 

Az Alsóvárosi RózEafüzér T ársufat tagjai a Sz, nt Bertalan 
templomban a fa!!!a n ~i hán,mnapcs nenl~tgimádáson minden nap egy 
órát fognak az Ur jézus imádá!=ára Hentelr:i. 4-én ,-a~árnap délután 4 
órától 5 óráig az Orökimádás imakönyből a má::odik imaÓrilt vé{.;ezzük. 
5-én hétflSn, délután 4 órát<)) 5 órái:~ a harm<1dik imar)rát ,ég<"z;ük Jé
zus Szent Szive tiszteletére. 6-;Ín kedden délut;Ín -3 ór:.íhíl 4 6ráig a 
tizenkettedik imaórát vég~zzük Ma!-{yarha7:ínL j/>lét,~út. Sle l etettel fe l-
k• k .. J R l (n ' L J ere manuen ozsaiUleres tagot, nngy c>?t·"rn ,11. im.t,~l.íkon tirgulati 
kötelességének trntsa a pon!o~ m,.,·,~i~·l<"n•:~;f. ~!•': .~t"t:t•l -

Bm·osv )67sel 
,.,;li\.k 

Az Emericana t>fiJén ts m•~;~l<'ll•-l{;tlt~ !'i/uk;í:'o:' ! ~~~~Hl1-!Í mulat
sá~át, mely a Kiouk temwih:•n :1 !~_.n ii-!\'(,!lL ~-tkent·l 1.qlnt! Ir·. 

A Khar~tász Er:.;~:lt'then :. ~'tli.':.:, ; ), . \L ·_n,.~ r!~ tr.:. t.ututt 

mély henynm(lst kt·lrií • j,;,"l í~t. T:'r:r.Í!.t ;; ií •. !~l,,~ .... í~~ '"It. :\·lu1.lt•n sta· 

Y.Ín ult c~.(·n·~··ll t··~\' l~r· ;' '-''~:;"''·•'rt!l. 't•·:! i."·! ·~·:.·"'• lll''!W.il.llko1,ha. 

Példái. szépek. fordulato~ .. ~ \oltHio.. /\, t"i,·;.111.í~ mindH:'~<;t~·· -lt>htlinc!ieiC:i 
,.It. Rem~lhet•l·~ ti!l~te-IL.-tjuk w•!! ;.a ( I:Milt..Í~t i-;·n~ 1 r., tkl~n 1 
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A Föeeyházi Énekkar január 21-én tartotta évi kö~ayüJHít. 
Ezen a ~yül~sen határoltak a Magnin alapítvány hováfordit,tár6l is. 
Mint tudjuk e1.l a prépost (Jli.-bánosunk ezüstmi~~je alkah;náb6l telte a 
helybeli OKH. Ezé,·re az 50 pengő összeget kitev6 alapítványi kama
lQt, az énekkar e~yik közszereletben áli.S, •gen agilis tagja: Ceép4ny 
István nyerte meg. Élvezze egé11ség~el! 

A F elsövárosi Oltáregyletet nagy szQmoruság érte. Kizm-e
becsülésben álló elnöknője: Mohácsi Lajosné, rövid, de iaen sulyos 
betegség után elhunyt. A7.. elköltözött elnöknő odaadó munkásságával, 
áldozatot hozni tudó katolikus lelkül~té\'el a sok száz tagot számláleS 
OltáregyJeti tagok közt, sőt a felsővárosi e~yházközség minden tagja 
előtt a legnagyobb megbecsülést vivta ki magának. Temetése január 
11-én ,·olt, melyre az Oltáregylet testületileg vonult ki. Nemes fára.l•
zásáért jutalmaZ7a meg Öt az Ur! 

Nagyméltóságu bori Borhy Györeyöt, a Szent Bertalan 
Egyhálközség világi elnökét is pótolhatatlan veszteség érte, midön sze
retett hitvesét a kérlelhe.tetlen halál e hó folyamán elragadta. A mea

boldogult már hosszabb idő óta bett'geskedett. A betegek szentségét 
prépost plebánosunk szol~áltatta ki neki. Temetését u~yancsak prépost 
ptebánosunk végezte, január 21.-én, a gyöngyöstarjáni határban lévi 
családi sirboltban, Kovács jó1sef gyon~yöstarjáni lelkész és Karácsonyi 

József hittanár segédletéveL Az örök világosság fényeskedjék neki! 

A gyöngyö&i A. C. hölgycsoportjának legutóbbi, január 23-án 

tartott vitadélutánján Csengő Nándor dr. állami gimnáziUmi igazgató 
tartott nagyvonalu előadást, melyet a széles történeti perspektíva és a 
katolikus egyház időszerü kérdéseinek alapos ismerete jellemzett. A 
feszült figyelemmel haHgatott előadáshoz Mannó Anita okl. tanítónő 
szólt ügyesen hozzá, kinek aktuális kérdéseire az előadó adott választ. 
A legközelebbi vita délután előreLíthatólag febr. 8-án lesz délután 5 
órakor. Előadnak Bal.i1s Piri Lajos, Reisz Jakab és Sivák István. 

F ejérváry Intézet Mária-Leányai ez évi főző és háztartási 
tanfolyamát január hó 2! -én jól sikerült farsangi délutánnal fejezte be. 
Vidám társalg:is m~llett fogyasltották el vendégeink a finom teát és 
süteményeket, Mosoly, tánc és kacaj volt este 10 óráig. 

Utcamegbízotti értekezletet tartott ugyancsak 21-én a Szeftt 
Bertalan egyházközség, mel y en a tagok igen szép számmal vettek részt. 
Sok sürgő~ és i~en fontos ugyet tárg~·altak le. Igen nagy helyesléssei 
fogadták a lelkes Hablicsel József fels!.ólaltisát, aki egységes ée egy
ütemű munkára szólitotta fel a hall-gatósá~ot. Ez évi müködésükre az 
e~ész e-=yh \t.k•it"é·~ 111~ \. v.lrakot.Í1i~id l1" 1~i ·t t \:f·ank !jukra a7. Ü r jélUS 

.AI.J~tát k.triuk t 



Az Alaóvárosi Egyházi Énekkar elmult hó 28-án ünnepelte 
fennállásának 50 éves jubileumát. Ünnepi előadásuk a Katolikus 
Leaényegylet helysé~ében a legszebb sikerrel zárult le. A következő 
l 00 éves jubileumi g is minden jót kivánunk a nagynev ü Egyletnek I 

Az Emericana előadássorozatára szeretettel felhivjuk a katolikus 
hivek figye Imét. Február 13-án, Kiss Ferenc, az Országos Szinészkamara 
elnöke, a Nemzeti Szinház örökös tagja tart majd előadást, melyre 
mindenkit ez uton is szeretettel meghiv a priorátus. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Ha kifogása van a lap cimzése ellen kérjük ezt 

a kiadóhivatallal s ne a kézbesítő postássat közölni. Ha idejekorán be
jelenti cimváltozását, mindentől megkiméli magát. L. Gv. A. lap nem 
a szerkesztöség, hanem a miniszterelnökség közismert papir rendeletéből 
kifolyólag jelenik meg fele terjedelemben. Nekünk is kellem~tlen a ter
jedelem korlátozása, mihelyst alkalom nyilik rö~tön megjelenünk a régi 
terjedelemben. 

Megértö lélek. A felvetett kérdésére ezt válaszoljuk :~A ke
reszténység nem annyi mint "papi uralom, .. de viszont lelkiekben a 
kereszténységnek csakugyan a papság az Istenrendelte vezetője. Félre
beszélés, vagy álilok cselvetés, ha valaki a kereszténységel azzal akarja 
erejétől s elevenségétől megfosztani, ha azt mondja : Vallás kell, de 
papság nem kell. Krisztus kell, de az Egyház nem kell. Vannak akik 
odáig mennek, hogy azt állitják: Nem is az Egyház képviseli az iga
zi kereszténységet, hanem ők az uj pogányok. k Krisztusnak igazi 
hivei és követői, nem pedig a papok s sz egyházhü keresztények. Pedig 
beláthatja: Ahogy vallás nincs lsten nélkül, ugy Krisztus sincsen Egy
ház nélkül, mert az Egyházat Krisztus alapította. 

A törvényesen rendelkező állami tisztviselő, az itéletet kimondó 
bírósági elnök, vagy a csapatot vezénylő katonatiszt szintén nem azonos 
a "magyar állam"-mal s mégis, aki vele szembehelyezkedik. az a ma
gyar állammal helyezkedik szembe. Krisztus Urunk kifejezetten azt 
mondotta apostolainak : "Aki titeket hallgat, engem hallgat s aki tite
ket megvet engem vet meg." 

Gyászoló anya. Az ön nehézségeire a következökben nyujtunk 
utbaigazitást: Az esete kétségtelenül nehéz kérdés. Megoldás található 
azonban abban az elvben, hogy a szenvedésnek nagy erkölcsi erői van
nak. Megtisztit, nemesít, kiábrándít a földből. Közelebb visz lstenhez 
s alkalmat ad vezeklésre elkövetett büneinkért. 

Sok ember szinte ártatlannak érzi magát. Mit vétettem én ? 
kérdezi öntelten s talán a legsulyosabb bünöket sem tekinti nagy do
lrv.rnuk Hi~vj,. ,.., · 1 jt',knal· :! ~ ... ,. .. Fl ,. :1 C ,!l;,t!-n .1 f,:-lt·~·:l~+1~ !ltl·1 
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