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MEGJELENIK HAVONKÉNT 

' 

Felelős ~zerkesztő: 
Dr. BERNAT FERENC 

EGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 

Krisztussal apostolhodni. 
lrtd: Dr. Szunyogh Ferenc O. S. B . 

...\ tapasztalatunk alá eső világban mindenfelé észlelhetünk valami 
:tettösséget. Egymás mellett látjuk a külsőt, a belsőt, az anyagot és a 
~zellemet. a testet és a lelket. 

Ezt a tapasztalatunkat lehet továbbvinni s azt mondhatjuk, ho~y 

:,at. egyesüseteinkben, mozgalmainkban is meg van a külső forma és a 
·-d~H·) tartalom, a testet alkotó o!"ganizáció és lelket adó organiunus. 

Igy kell lennie korunk legnagyobb és legátfogóbb kat. mozgal
nán;íl, az ·Actio Catolica ., világszervezeténél is. S mivel mindenhol 
"1ukség van mindkettőre és sehol nem lehet az egyiket a másik rová
: ára elhanyagolni, azért kellenek munkások, akik kifele, a szervezésen, 
?17. anya~i emelkedésen dolgoznak, de ugyanakkor kell befele a lelke

'et is ne,·elni. 
5 mo!lt éppen erről : a katolikus akció lelkéről s1.eretnék néhány 

alapvető gondolatot adm. 
A katolikus akciónak lélekből fakadt életnek kell lennie. Ennek. 

a1 életnek a forrása a1., aki elmondhatta magáról : Ego sum . . . vita 
Én vct~yok ... az élet. Nem volna szabad soha szem elöl téveszte
'Hink t-zt ~~ alapelv~t :igcJzi l\ le/Jes k_r!szlu.'íi élet csal"?, az élő Krisz

wl !'a/() hen.'i(·; találkozásból fakadhat, 
Csak az a kérdés mered akkor elénk: hol él ma Krisztus hol é~ 

hogyan találkozhatom ezzel a kö7.tünk élő Urral? 
ÉI Krisztus közöttünk ! Emánuel ö mindörökre ! De amint a 33 

évi földi életbt>n egy szegény ács nevelt fiának >>álarcát« öltve ma~ára 
tartózkodott köztünk, most is más alakot, más ruhát ölt magára. A köz
tunk élő Krisztusnak ma három · álruhája" is van. S ez a három a 
Kenyér, u Könyv és a Tesleér! 

Hogy d Kenyér valóban égb<>l szállt alá nekünk és minden gyö
~yorűséget, az égi boldogság előizét hozta el nekünk, ebben senki hivő 
~atolikus nem kételkedhetik. Láttuk diadalmenetének egyik legszebb 
állomását hazánkban is és hódolva vallhattuk meg kifelé és nyilvánosan 
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a benne való hitünket. S az Ur végrendelete szerint vettük és ettük 

ezt a kenyeret és akkor befelé, lelkünkben megtapasztaltuk és megaz

leltük, hogy mily » chrésztos "• azaz édes a Krisztus. 
Eszünk ben, valahol az elfeledett tudásaink közölt ott v an 

hogy az. Irás is. Krisztust őrzi meg számunkra. Kétezer esztendeje az 

l ge· testté lőn és miköztünk lakozék és mi láttuk őt, telve kegyelemmel 

és igazsággal. Ha protestáns testvéreink közt tapasztalunk néha csodá
san szép életet és ha ennek az életnek a forrását keressük. akkor rá~ 
jutunk, hogy találkozott a Könyvben élő Krisztussal s ebből a talál

kozásból meritett indítást és kapott erőt a szép élet kialakitásához. 

A ·T estvérben élő Krisztus hitünk evangéliumi és őskeresztény i 
megnyilatkozá,sa. Az evangéliumban az Ur mondja : »Amit a legkis
sebbnek tettetek a földön, azt nekem tettétek«. Az őskeresztény lélek 

van Tertullianus szavaiban : »Láttad testvéredet ? Az Urat láttad ! 
És az őskeresztény gyakorlat kapott ,, paragrafust" Szt. Benedek regu

lájában. hogy utasban, szegényben, gyerekben, apákban, szenvedőkben, 
minden emberben lássuk meg a köztünk élő Krisztust. 

Ezek után könny ű megfogalmaznunk a kat. apostolság (talán ez 

többet is mond, mint kat. akció) lelki programll)ját : a Ke nyerel enn i 

kell, a Köny\Jel ol\Jasni kell, a ~e.stvérl szeretni kell, s akkor ben

sőben lélekben találkoztunk és e~ybefonódtunk a költünk élő Krisz

tussal. Ez a három programm-pont a lényeget markolja fel. És ha ke~ 
ressük. miért nincs magyar hazánkban olyan k.isztusi élet, amilyennek 

lennie kellene, akkor a1t találjuk, hogy nem gyakoroljuk ezt a hármat. 
A Kenyeret, hála X. Pius pápának és a tőle kiinduló eucha•·isz

tikus-liturgikus és más lelki mozgalmaknak, - sokan eszik már, de 

még mindig nem elegen, még mindég nem mindnyájan. A Könyvet 

talán megveszik, de nem olvassák és nem elmélkedik át a lelkigya

korlatos mozgalom örvendetes emelkedése ellenére sem. A T estvér 

szeretetét akarja megvalósitaní elsősorban a ,, Karitász és már itt as 

sok szép eredményt láttunk. pedig mennyi még itt is a tenn\való. 

Ime. ez a katoliÁ:us aÁ:ci(j lelki pro~rummja, melvnek meuvaJ(,_ 
.. "" a:"'! 

~ulása nélkül a külsö is összeroppan. Hiába állanak a bástyákon, a fa-

l,ak~n Krisztus harcos kat~nái, ha bent a városban üresek a templomok 
es uresek a lelkek. A ., Hmterland ,, erkölcsi összf roppar.ása ki verhet• 

a fronton harcoló katonák kezéből a fegyvert ! 
Azért teli lelkek. Krisztusból élő és Kris7.tussal töltekező lelkek 

kellenek, akik eszik a Kenyeret, olvassák a Könvvet és szeretik · 

T estvért s ezzel belső tartalmat adnak minden küÍső akciónak. a 

, , ~indazo_kn~k, akjk felejthetetlen férjem halála "alkalmával 
reszvetuket ny•lvamtottak, ezuton mondok hálás köszönetet. 

özv. Nagy Sándorné. 
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Szegénygondozási ügyek. 
Az állam szociális intézkedéseinek eredményeként hirül adhatjuk. 

hogy e télen lényegesen kisebb a város inségeseinek a száma, mint a 
mult télen volt. A bérek, napszámok mult nyári állandó magas összege 
!erongyolódott munkásnépünknek lehelóvé tette a téliidőre való ellátás 
gondoskodását és láthatjuk, megfogyatkozott a télen kenyérért könyörgök 
s7.áma. mihelyt megfogyatkozott a szükség. 

· Senki sem kérhet tehát, ha arra nincsen rászorulva, viszont aki 
kér, annak adni kell, mivel ezekhez még nem fért a szociális intézke
dések áldása 

Sajnos, az állami szoc1ális intézkedések nem érintik a város 
munkaképtelen öregjeit, testi hibában szenvedöit. Ezeket továbbra is a 
,·áros jövedelemmel és keresettel biró polgárainak kell eltartaniok. 
Most kétirányu kötelezettség terheli a polgárokat. Egyik az inségadó 
másik az ugynevezett szegénv pénz. Az inségadót hivatalból rótták ki" 
a szegénypénz fizetését a koldusok zaklatásától megszabadulás okossága. 
~oknál a krisztusi gondolkodás bölcsessége, sokaknál a becsületérzésből 
eredő belátás tette szükségessé. Olyan nemes tulajdonságok tehát, me
lyeket a tülekedő élet harcának igazságtalanságai időnként elhomályo
sitanak és az igy idegessé váló ember sokszor az épen odaérkező gyüjtő
hölgy előtt önti ki keserüségét. 

Gyakran előfordult, hogy a jóságos szivü urihölgv, aki teljesen 
nnzetlenül. csupán jó szivétől vezérehetve havonként beszedi a felaján
lott önkéntes adományokat. könnyezve hagyja el az adakozó házát, az 
elszenvedett gorombaságok miatt. Szalgáljon az, ilyenek vigasz-

tal;ísára az, ho~y áZ Isten fiát is megszégyenitették. Es annál több lett 
a követője. mint ahogy a gyüjtőhölgyek számát is emeli az áldozatos 
mu n ka tövises utja, kellemetlen munkája. 

Aho~y apadt az inségadóra szorulók száma, ugy követte azt nyo
mon az inségadót fizetökön való könnyítés. Az általános keresetiadó 
ut;Ía a m .It~~,·i ,? szá:z~lék heJyett az idén már csak öttized százalékot 
kP.IIett fizrtni. tehít az eddigi adót ]j százalékkal csökkentették. A 
l~gkis .. hh adóz() is abb.~ a helyzetbe jutott tehát. hogyha az engedmény 
~ ... J~t fi7.eti s/e~énypénzként. már eleget tesz ennek a szociális köteles
~é~ének. 

- A befolyt pénzek mult é,·j els1ámolását alant közöljük. félre 
te11 ít a gyeng~ le!k~k gvanusil<Ís;Íval. Minden befi~etett fillér a szegé
:1yek. gy;Ímoltalan öregek t>llátására lesz fordit\'a. Es meg van az told
va ren~eteg olyan munkával. arnelv az általános közegészségügyre nén·e 
feH>~csül~etetlen értékü, de ami fiz ·tésért ma senkisem végezne el : 
akik végzik, csak Krisztust61 várt jutalomért végzik. 

A"- a m~ggyőződésün~. hogy mindezekről nem kell sokat beszélni 
Gyöngyös várm népének. Ertelmes nép, vallásilag müvelt, . s emellett 
reális ~o:tdolkozású. Tudja a sze~énygondozás nagy Jelentőségét. 
Emlékszik, hogy mikor koldúsokkal volt tele a város, a heti piacok, 
a1. utcasarkok, a templom, bejárója, a bucsu, a temető, akkor a népnek 
kellett azokat eltartani. Evenként sok pengőre ment náluk a fillérenként 
odaadott összeg. A kereskedő, az iparos emlékszik annak kellemetlen
s~geir~. amikor az ajtajá ban folyton megjelenő koldusok elvonták figyei
mét és idejét munkájátó l. Ehhez képest a mai helyzet eszményinek 



Gy;;ngyösi Katolikus Tudásit6 

mondható s ha valaki ki akar huzódni ezen reá nézve előnyös hely~t 
megváltásától, annak önbecsülése egy garast sem ér. 

Most az év elején vessen tehát számot. mindenki önmagával, hogv 
kereseti lehetősége és a leszállitolt inségadó folytán mennyivel emel 
heti az eddig fizetett szegénypénzt Gyüjtöhölgyeink, ha megjelennek 
feljegyzik a felajánlott összeget és annak havi részletét felveszik. Szá
mÍtsa át menn}'it adna a házánál megjelenő koldusnak, adja hozzá a 
Szegénygondozó Hi vata l által átvállalt "ki!zolgálási díjat" értékelj e n 
koldustól való megszabadulás elönyeit, s a kiszámitolt ös!zeget jós zi n el 
adja oda és ne vegyen el belöle semmit, mivel a koldustól venné e! 
és ez szegénnyé, koldussá teszi a lelkét. 

Természetes azon igyekezet, hogy a Szegénygondozó Hivatal ki
elégitövé akarja tenni a gyámoltalanok ellátását. Hogy a szeretet mele
ge eggyéforrassza a város lakóit, ezért kéri az urihölgyeket, minéf. 
nagyobb számban jelentkezzenek a gyüjtés fáradságos munkájára. ~~ 
vonják ki magukat a krisztusi feladat alól. Tekintsék például a finne 1~ 
é!; általában az északi államok bámulatos eröfeszitéseit s megtalálják ott 
Krisztus szellemét E nemzetek ott vallásos becsületességben éltei.-. 
Ismeretlen ott a lopás, rágalom, keménylelküség. Ellenben áthatj1 
öket egymás szeretete. E tekintetben a vilá~ legkülönb népei. Mikor 
a 170 millió orosz nép borzalmas háborut kezdett a finnek ellen, test
vérként siettek segitségükre a szomszéd országok és e parányi nép cs\:
dilatos h53iessé~gel vivja harcát a roppant n1gy tömeg ellen. Mi lehet 
ez mis, mint Krisztus segitő keze? A másik csoda, hogy az egés' 
nagy világ rokonszenvét birja ez a kis nemzet. Ennek is vallásos be 
csületességük a magyarázata. 

A mi szegényeink a mi becsületérzésünkre támas.lkodnak. lJgy"' 
elpirulsz a gondolatra, hogy csalódnak bennünk. 

Szegénygondozó Hivata~. 
Bevétel: Kiadás: 
Mult évi maradvány P '71"97 
Gyüjtésböl befolyt össz." 9.384"87 

Rendkivüli segély 
Havisegély 
Lakbérsegély Városi hozzájárulás " 1.200· 

:?.934" 1 5 
567'31 

1 .983" ]"i 

,, '' 
dologi kiadásra ., 

1\1indensz. napi gyüjtés ,. 
Természetb. adományok 
al kalmával befolyt kp. ,. 
T örök Kálmán egri ka
nonok végrendeietéböl " 
Szedlmayel· Máriától " 
özv. Tévner Zs-né 

210. Ruha, cipő 
432"15 Kenyér 

Élelem 2.671"()-1 
2'J6"11 Ref. és ln. e~\'há7.kozs. 1 ·1 ()(l 

500. Heti kp. segély .,7,.,,., 
1 09·. Vegyesköltségek l Q2·1; 

RO· Irodai kiadások 35· 
P IL"414.10 P 1t.9S7·.f3 

Bevétel : P 12.414" 1 O, Kiadás: P 12.24 j·J 3, Eg\"enleg: l 56" ó 7 
. , Termeszetbeni adományok. 

Az egn Enek ur őexcellenciája mind minden évben, ta\ al,. ' . .; 
2 ~~gg~n fát adominyozott, ~~lyböl egyik waggont a hadiözve~ veL 
hadtarvak, frontharcosok, a mastk wag~ont pedig a szegények kapták 
meg. 

Grüssner S1lamon cégtől is ism ;telte n l waooon fát kapt un~ 
.amit szintén a szegények kö~ött osztottunk szét. :"\!"\ 
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A felsővárosi plebánia hivatal heti 180 kgr. kenyeret os~t szét a 
szegények között a hivatalunk által kiállitott je~yekre, ezenkivül min
den nagyobb egyhá~i ünnep aikalmávall 2 kgr. hust kapnak személyenként. 

Az összegyü)tés alkalmával 1939 november 21-25-ig 220 pengő 
értékü, élelem és ruhanemühöL jutottunk, ami szintén a szegények kÖ
zott lett szétosztva. 

Az elmult év folyamán 112 személy volt megfelelő élelemmel 
és lakással segélyezve. 

Hitéleti tájékoztató. 
Március hó. 

Szent Bertalan templom. 

1. Első péniek. Előző csütörtök délu~n 3-6 óráig gyóntatás: Reg
gel 6 órától gyóntatás. A menház kápolnájában egész napon át . szent
sé~i mádás. 

3. Első vasárnap. Szokott ünnepi rend. Este 6 Órakor az Oltár-
e~n·let közös imaórája. 

. 1 O. Feket e vasárnap. A Kálvária templom bucsuja. 8 órakor 
mdul a körmenet a szent Bertalan templomból a Kálváriára, ahol szent 
beuéd és szentm!se lesz. 

l 5. Fájdalmas péntek. Nemzeti ünnep. A szent Bertalan Temp
lomban délelőtt 9 órakor szentmise a hazáért. - A temető kápolná"' 
lHn reggel 7 órakor csendes szentmise. A szent Bertalan templomban 
a reggeli és délelötti órákban gyóntatás. 

17. \'irágvasámap 9 órakor barkaszentelés, körmenet ,a templom 
korül. utána szentmise. A szentmise alatt a Főegyházi Enekkar az · 
Ur Jézus szenvedéstörténetét énekli. 

18- 19-20 nagyhétfőn nagykedden ·- nagyszerdán ünnepi rend. 
Nagyszerdán délután 6 órakor Lamentáció. 

21. Nagycsütörtök. Reggel 6 órától 9 óráig gyóntatás. 9 órakor 
ünnepélyes nagymise utána oltárfosztás. Délután 6 órakor Lamentáció 

22. Nagypéntek Az Ur Jézus halálának emlékü'!nepe. 9 órako;-

Az Ur Jézus szenvedéstörténetét énekli a Főegyházi Enekkar. Majd a 
kereszt leleplezése és a csonkamise következik. Csonkamise után az 
Oltáriszentség elhPlvezése a szent sírnál. A főtemplomi szertartások 
etán st.entsir. felálliÚs a Szt. Erzsébet, Szt. Urbán és Kálvária temp
lr. mhan. DélutiÍn 1 órakor az öss1es iskolák növendékei, fél 3 Órako& 
pedig a hivek látogatják körmenetileg a szentsirokat. Ezután a Kálvári
án az utolsó nagyböjti szentbeszéd és ájtatosság lesz. Ennek végezté,·el 
a körmenet visszatér a szent Bertalan Főtemplomba, ahol Lamentáció. 
Este 7 Órakor s7entségbetétel. 

23. NagvsLornbat. RP~gel Ó órakor szentségkitétel, tüz, viz, töm
j ~~n. hunétigy~rtya. kerestkút szentelés. 9 órakor ünnepélyes szentmisr. 
Délután a feltámadási s·zprtartások a következő sorrendben lesznek : 
4 órakor Sd. Erzsébet. 5 órakor Szt. Urbán, 7 Órakor pedig a Szt. 
RPrtalan fűtemplomhan. 

24. Hus\'étvasárnap. jézus feltámadásának emlékünnepe. Rendes 
unnepi rend. ó órai Slentmise után husvéti ételek megáldása. Délután 
3 c)rakor szentbeszéd és ünnepélyes ,·ecsernye. 25.-én Husvét-
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hétfőn ünnepi rend. Gyümölcsoltó BoldoRasszony napJa. 
31. Fehérvasárnap. 

Sze nt Fe renerendi Plebánia. 

· Minden péntek délután 3 órakor nagyböjti szentbeszéd, mind en 
\'asárnap délután fél kettő órakor szentkeresztuti ájtatosság. 

t. Első péntek. jézus Szive Társulat szentmiséje. 
3. Első vasárnap. Szentkeresztuti ájtatosság után a Rózsafűzér 

Társu lat titoksorsolása. 
4. Első hétfő. Este 6 Órakor a ference~ zárda oratóriumában hit-

buzgalmi gyülést tart az Urak Mária Kongregációja. 
1 O. Fekete vasárnap. Kálvária bucsunapja .. 
15. Fájdalmas péntek. Nemzeti ünnep. 9 órakor a hazáért 

f-Zentmise. 
17. Virágvasárnap. 9 Órakor ünnepélyes barkaszen telés, után a 

Passió. 
lS -19 --~O. nagyhét három első napján este fél 7 órai kezdet-

{el lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartunk a férfiak részére. Nag v
~zerdán d. u. 4 órakor Lamentáció. Nagycsütörtökin 9 Órak~t 
Hentmise, utána oltárfosztás. D. u. 4 órakor lamenláció. Nagypén
teken Passió, utána szent keresztleleplezése, csonka mise. a legm. 
Oltánszentség elhelyez.;se a szent siron, szentbeszéd. Este 8 órakor 
~zentségbevétel. Nagyszorr.baton reggel 7 órakor tűz, majd a husvéti 
gvertva és keresztviz szentelés, utána szentmise. Este 6 órakor föl
,-ámadási körmenet. A körmenet utvonalán kérjük az ablakok kivilá~i-
tását. 

24. Husvétvasérnapján. 6 órakor szentmise. Utána élelmis1e1 
megáldás. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás. 

25. Husvéthétfőn ünnepi rend. 
31. Fehérvasárnap. 

A gyöngyöspüspöki szent János templom ban. 

3. Elsővasárnap. 9 órakor szentbeszéd, majd szentmise a Le~m. 
Oltáriszentség kitételéveL 

1 O. Feketevasárnap. A kálvária bucsu miatt 7 Órakor szentmase 
17. Virágvasárnap. 9 órakor barkaszentelés. 
2 t 22. Nagycsütörtök és Nagypéntek 8 órakor szentmise. 
23. Nagyszombat 7 órakor tüzszentelés. D. u. j órak q· feltánH

dási szertartás. 
24- 25. Husvét ünnepe. 9 órakor ünnepi szentmise, d. u. ' 

, k , ora or vesperas, 
31. Fehérvasárnap. A nagyböjti vasárnapokon a délutáni litánia 

a Szent Bertalan templomban lévő szentbeszédek miatt elmarad. 

Köszönetnyilvánitás. Mindazoknak, akik mélv gyászur.k~ 
ban megértő részvétükkel fájdalmunkat enyhitették, ~zuton is Li
lás köszönetünket fejezzük ki. özv. Demkó Jánosné, dr. Demkci Dezso 
D k, " em o eno. 
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Hirek. 
~ . ~ katolikus akció hölgy csoportja szargalmasan tartja vitadé-

~utanJ~1~ a ~zent .Korona Házban. A komoly dogmatikus előadásoke.t 
•~en efenkke tesz• a hölgyek hozzászólása. Balázs Piri Lajos F. M. G 

gazgató legutóbbi magas szinvonalu előadásával nagy feltünést keltett, 
-bár eddig is ismertük kitünő szónoki képességeit. 

A katoiikus Dolgozó Leány EgyesOlet gyöngyösi csoportjai 
3 napos lelkigyakorlatot tartanak a Szent Korona Házban. A lelki

gyakorlatos előadásokat március 7 -én, 8-án és 9-én este 7 órakor tart~ 
ják meg. Minden iparos és kereskedő leányt szeretettel várunk. 

Kulturdélutánt rendez a felsővárosi plebánia az Ifjusági Egye
sület nagytermében (Petőfi-u.) Az előadások március 3-án, 1 O-én és 

17 -én vasárnap délután fél öt órakor lesznek megtartva. Kérjük kedves 
hiveinket, hogy az előadásokra g_yermekeket ne vigyenek magukkal. A 

kulturdélutánokon a Főegyházi Enekkar és as Ifjusági Egyesület zene

kara is szerepe l. Katolikus T estvérünk ! Téged is elvárunk! Belépődij 
mncsen. 

Gyöngyöstarjánban az egyházi énekkar tagjaiból alakult mü

kedvelö gárda nagy sikerrel adta elő jan 25-26 és 27 -én. Csepreghi : 

.. Sárga csikó·· c. népszinmüvét. Az előadás tiszta jövedelmét (l 00 pengő t) 
a templom jövedelmére forditottá~. A szépen sikerült előadást Szabó 
István hel y ett es kántortani tó rendezte. 

Febr. 7-ll-ig tartottuk mi a Fejérváryné Intézet Mária-Leányai e\'t 

lelki gyakorlatainkat. Plankó jános igazgató urunk nyitagatta fel lelkünk ka

puit s mi boldogan sz i v tuk magunkba az örök szép igéket. 1 l-én 
vasárnap d. e. közös szent áldozáshoz járultunk. Bizunk lsten kegyel
mében, hogy a Szent Szüz oltalma alatt egész életünkre kiható lesz, 
amit a négy napon gyüjtöttünk. 

Megjelent a Jelenkor február l 5-i száma. Szabó Zoltán: "Ar 
elmaradt reform · cimü veLércikkében az elodázott és meg nem valóst

tolt szoeiális reformok végrehajtását sürgeti. Boldizsár l ván : "Kitünőek 

iskolája, vaf~Y népfőiskola ? ' eimmel irt magvas hozzászólást népi felső

oktatásunk kérdéséhez. Nagyobb cikket irtak még más kiváló írók is. 

A szokásos rovatokon Zord idők, Szinház. Müvészet, Könyvek kivül 

kiemeljük mé~ az ., Igy irtok nyilasok" eim alatt nyilaslapból összt"

gyüjtött kommentár nélküli idézeteket. ·A jelenkor előfizetési ára eg v 
évre 4 pengő. félévre 2 pengő. Egyes száma, rnely Budapeten és vi

déken minden ujságárusnál kapható 20 fillér. Szerkesztőség és ki
adóhivatal: Budapest, IV. Váci-utca 36. lll. emelet 16. Telefon; 

lt3;-246. Postatakarékpénztári csek~számla : J 1.970. 
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l 

Köszönet az alaóvárosi Élő RózsafOzér Társulat tagjai-
hoz. A Tudósiló 1938. évi januári számában kérelemmel fordultam a 
rózsafüzéres tagokhoz. Ugyanis még !937, március 7 -én a templom u nk 
kifestése után történt felszentelékor elhatároztuk, hogy a templom szá
székének kifestését 1490 pengő költséggel a Rózsafüzér Társulat mag:i
ra vállalja oly feltétellel, hogy a budapesti Oberbauer cégnek, me l"~~ 
a munkálat elvégzését biztuk, 19 38 év végéig kell a vállalati 14QO 
pengőt részletekben kifizetnünk. A Tudósitóban ezért kértem a tagokat 
és a megértő jó híveket, hogy a T árulatnak jelentős elhatározásáb:m 
legyenek anyagi támogatására, hogy az a szószék, melyről a Boldog
ságos Szűz Anya isteni Fiának, az Ur Jézusnak sLent igéit hirdetik 
a Rózsafüzér Társulat áldozatkészségéből megujulhasson. Kérő ~zava im 

~ hála a jó lstennek -~ megértő, nemes szivekre találtak. Hitük és 
tehetségük szerint adtak, ki mennyit tudott. Az adakozók többsége ak
kor azt kérte, hogy adományaikat ne hozzuk nyilvánosságra, pedig volt 
olyan is, aki 100 pengővel járult a költségekhez. A munka elvégzéfe 
után hálásan megköszönöm minden megértő jószhü adakozó filléreit és 
pengőit. Most mindenki beláthatja, hogy amit adtak, nem adták rossz 
helyre. Mindenki láthatja, hogy a művészi szószék mennyire emeli 
ernlomunk fényét. ---- A szószék festési költségének teljes kifizetése, 

mivel 1 936-ban a templom kifestéséhez is 150 pengőt adott társulatunk 
é!! igy készpénzük nem volt, eddig késett. De most már örömmel jelent
hetem az adakozó híveknek. hogy az 1490 pengőt az utolsó fillérig ki
fizettük és a szószék rövid időn belül rajta lesz ez a fel irás. l\1eg uj i 
totta a Rózsafüzér Társulat az 1937 évben. Most aztán nemsok<ira a 
Szüz Anya gyermekeihez illő ujabb ajándékról gondoskodunk. melyet 
még ebben az évben akarunk megvalésitani. Mindent az lsten dicsőcsé

gére· és a Rózsafüzér királynéja tiszteletére! Mégegvs?e·r szereleltel 
megköszönök minden jó és megértő szivből adott fiÚér:t~ Áldjon meg 
a Rózsafüzér királynőjének Fia és jutalmazzon meg boldog örök élet
tP) minden rózsafüzér adakozót. Szereleltel Borosi József. az éli) Rónia
füzér Társulat elnöke. 

A Gyöngyösi Katolikus Tu
dósitóra felülfizetö számos 
olvasónknak ezuton mond 
köszönetet a 

Szerkesztöség. 
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templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
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Gy&n1yöa, 
Zita királyné u. 6. 

Mietótt kalapját' b_eaze.: 
rezné, jajjan el éa . nézze . 

meg llzletemet!\ 
. Kaphatók : gyapju és~ nyuJ." 
azéSr kalapok minden mi· 

néSaégben! 
Javitá1ok pontosan éa 

szakszerllen készfilnek ! 

Kriszt Lajos 
.• . 

Gyöntyöa, 
Kosauth-u. 10; 

.......................................... 
El6fizetés e~ész évre 1 p-ng6. E~y.es szám ára l O fillér . 

. Szerkeszt6ség és kiadóhivatal· Gylaa-yl• 
fels6városi plébánia. · 

/ 

r 

'· 



l 
i 
l ' 
i 
' 

.. , 

\ 

. -. 
J 

. '· 
" : ' 

l 
l 

. - . 

G . l ' . . 
E Y H A -Z~M E G Y E l 
~ . . --," \... t ' -· l ,''l l . ' - l ; . .. \ 

TAKAREKPEMZT AR R. T;·'. 
. -
l 

' 

•& 

E·GER~GYÖNGYÖSJ· , 
F l . Ó 'K l N T ~ Z E T. E. 

GYÖ~GYÖS 
T.ELEFOM: 230. 

Legelónyöseb~ feltételek mellett . folyó~it 
kölcsöaöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan .és olcsón teljesit. 
Betéte~et könyvecskére és folyószámiara · 

·elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

/ 

' 

' 

.l 


	HU_b1_FM3-8326_00600_2R
	HU_b1_FM3-8326_00601_1L
	HU_b1_FM3-8326_00601_2R
	HU_b1_FM3-8326_00602_1L
	HU_b1_FM3-8326_00602_2R
	HU_b1_FM3-8326_00603_1L
	HU_b1_FM3-8326_00603_2R
	HU_b1_FM3-8326_00604_1L
	HU_b1_FM3-8326_00604_2R
	HU_b1_FM3-8326_00605_1L
	HU_b1_FM3-8326_00605_2R
	HU_b1_FM3-8326_00606_1L

