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Magyar közélet és hatolikus apost-t~:~~.) 
lrta : Nagy Miklós. 

MegtiSl.tulá-st és megujulást követel a magyar közvélemény. 

Egyetlen hang sem mer ellene felszólalni. És még sincs megtisztulás 

és nincs megujulás. E1. a hatalmas követelés évtizedek óta szélporlad 

titokzatos gátakon és homoktorlaszokon. A nemzet lelke pedig magá

nyosan vívódik, csapkod milliók felett és milliókban. 

Ébredjünk már egyu.er tudatára, hogy a közélet összes tényezői 
a mai összetételükben nem képesek a nagy magyar kérdések gyökeres 

megoldására. Elég bizonyitéka ennek, hogy egyetlen sorsdöntő felada

tot meg nem oldottak. 

Nem akarjuk kétségbevonni egyetlen intézmény, párt, végrehajtó 

szerv jóhiszeműségét sem. l\1ás korokban, más körülmények közt talán 

eredményt értek volna el. A hiba most mélyebben fészkel, és pedig 

az emberi természet, tehát a ruilliók lelkének mélyén; 

Akárhogyan is fognak alakulni pl. a politikai erőcsoportok, akár

milyen többségi párt veszi át a vezetést, abban a tömegben belátható 

időn belül nem hisznek. Jöhetnek a legidőszerübb eszmékkel, alig 

kezdik meg, a munkájukat, rnáris kezdi rágni a kö1tudatban a tömegek 

hitének gyökereit valam rejtelmes előérzet, a csalódás érzete. És ez 

eleve meghiúsítja a döntő eredményeket. 

Ez a sorsuk a világnézeti erőcsoportoknak és pártoknak is a köz

élet arénáján. Mindegyikböl kiábrándultak vagy kezdenek kiábrándulni. 

És mi lesz ennek a vé~e? V an· e még elgondolható intézmény, párt, e

rőcsoport, ami nyugodtan ;itvehetné a bizalmatlanság ily roppant feszült

ségében nemzeti közüssége:< veletését? Ennyi csalódás után a gazdasági, 

társadalmi, nemzetközi zür-z.1varok kavargásában? . , 

Bennünket a magyar sorské.-dések érdekelnek. Es meg kell mon-

danunk, hogy mi várunk, nem rem~lünk egyetlen közéleti erőcsoporttól, 

intézménytől sem sorsdontő fo,·dulatot. l\1i más utat keresünk, egy egye

dül lehetséges ut,tt, és pedig. ho~y a rna~yar közélet legerősebb té

nyezojét, a magyar katoliku,n·Jt kP.ll belehajtani a magyar közélet radi

kális irányításába. 

Ne ijed_iünk meg a gondolattól. Nem forradalmi lépés ez. Meg

hagyjuk mi a parlamentet ctl ö saj;\tos formájában, dolgozzék tovább; 

tartsa, ami tartható. N ern a \',lt{o ~u 1k a pártok erő viszonyába. Küzdje

nek tovább az ingl) arénán. Örülni fogunk, ha valami kevés jót tehet

tek a magyar kozösségért. 

Mi mást akarunk: a világi katolikus apostolok megszervezését. 

Mert semmi erőcsoport, p<Írt, intélmény, végrehajtó szerv nem tudja fel

adatát betölteni egyéniségek nélkül. Az eslm~k. tervek, el~ondolások

még a hhvénvek jo; ~áiudt, vérHt~~,:ny, él~ttclen cszkezök, mía er~s e, 
-, __ ::·· 
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gyéniségeken át nem sugároznak. Aktív élettényezökké csak egyénisé
&ek tehetik, akiket közös akarat és cél fog össze és közös érzés lelkesít. 

Eztpedig csak a ka 'olikum tudja megadni. Ha a világi aposto
lokat megtudjuk végre szervezni, azokat a közéletbe betudjuk állítani, 
akkor döntő lépést tettünk a közélet ayökeres megújítására. Ez a mi 

krédónk és ebből nem engedünk. 
Próbálkeztak eddig mások a legkülönbözőbb elvi alapon és a leg-

tarkább összetételekben. Semmisem sikerült nekik. Hagyjanak uj ténye1.öt. 
uj er6t beleszólani a magyar létkérdésekbe. A magyar katolikum a ma
gyarság hetven százalékát teszi, tehát nemcsak joga, de kötelessége e
rejének teljes tudatával, mint a legnagyobb magyar lelki közösségnek 

beleállani a magyar akcióba. 
A másik dönti szempont, hogy csak a katolikum tud adni teljes 

világnézetet, megnyugtató és megújÍtó hatást. És ezt csak a világi kato
likus apostolok tudják maradéktalanul képviselni. A világi kato!ikus a
pestol mindenre tekintettel lesz, ami egéuséges, még ha nem is tudott 
eddig külöilböző akadályok miatt elég eredményt felmutatni. De sem
mire sem lesz tekintettel, ami katolikus meggyőződése sze t int káros a 
magyar közéletre. 

A katolikus világi apostol vissza akarja állítani a megrendült bi
zalmat, minden aktivitás éltető elemét. Dolgozni fog azon, hogy mögr t
te álljon a hétmillió katolikus közvéleménye. De mögötte lesz a más
vallású magyar is meggyőződésből, amikor belátja ennek a munkának 
döntő jelentőségét. 

Minden legkisebb helyen és csoportban és intézményben helyet kell 
keresni a kat. világi apostoloknak, hogy munkájuk szen·ezett közös mun
ka legyen. Sokszor maga a munkatempó hoz döntő eredményt. Ell 
pedig csak a munkaközösség nagy átfogó szen-ével. a világi kat. apos
tolokkal lehet megvalósítani. 

Ha megujulást akarunk a magyar közéletb~n. keres~ük és ~.Jkos
s~k meg a világi kat. apostolok országos nagy sz~n·elf'lt~t. r1kiket má~ 
szóval az Actió Catholica munkatársainak nevt>zünk. 

Tisztázzuk a fogalmakat. 

Bizonyos körök és egyének sokszor a legfontosabb kérdésekben Í!' 

egy-egy frázis.ial, szólammal akarnak elhallgaHatni másokat, illeté>leg 
ilyen kérdések felett napirendre térn i, anélkü l. hogy 'alc>ban átértenék 
mit is mondanak. 

Unos-untalan hallja az ember például a1. ilyen elintézést: a1 E~y
hiz ne politizáljon, a papok ne politidljan1k, a1. Egvh.íz. ill~tőleo a 
felekeletek ne avatkozzanak az állam és a n~pi politi-ka ugveilw o stb. 

Az ilyen b~z~d és frázi<~ minö11it ~s~t aL ol \'a "Sók maguk fn:~j.ík 
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könnyen elvégezhetni az alábbiak elolvasása után. 
A >;politika (( görög szó és érdemben jelenti az államélet müvé

szetét. Jelenkori fogalma szerint jelenti az állam nyilvános ügyeivel 
való akár elméleti, akár gyakorlati foglalkozást. Aszerint elméleti vagy 
gyakorlati a politika, mely utóbbi mind1g valamely eszmei politika ha
tása alatt áll. 

Az állami élet megnyilvánulása különböző területeken történik, 
aszerint a gyakorlati politika is különböző természetü kormányzási 
politika ~ehet. Igy beszélünk például nevelésügyi, szociális, gazdaság 
stb. (Jolitikáról. 

Amikor az Egyház arra törekszik, hogy ebben a gyakorlati kor
mányzási politikában minden téren Krisztus tanának elvei érvényesülje
nek, nem tesz mást, minthogy következetes hivatásához, küldetéséhez. 
Krisztus el\'einek érvényt szerezni az államélet terén is, az Egyház 
legszentebb jogaihoz és egyúttal kötelességéhez tartozik. Aki ezt taga
dásba veszi, az nem áll a keresztény világnézet alapján és az nincs 
tisztában az Egyház. hivatásával sem! 

Ilyen értelemben az Egyház szolgáinak is bele kell szólniok az 
állami élet vezetését illető kérdésekben, de kötelessége ez közvetve 
minden kereszténynek is (a választójog gyakorlásakor,) főleg pedig a 
keresztény képviselőknek, törvényhozóknak. Aki tehát tisztában van a 
fogalommal és a feladattal, az nem fog dobálódzni ilyen frázissal, hogy 
a papok ne politizáljanak. Ha mégis teszi, önmaga állit ki müveltségé
rül Sle~énységi bi1onyitványt. 

Aki ellel s1cmben azt akarja állitani, ho~y az Egyház állam 
hatalomra tör, a papok a hatalmat magukhoz akarják ragadni az állam
élet politikai vezetésével, akkor mi az ilyen állitást mint rágalmat és 
gazságtalan vádat visszautasítjuk. 

Ez utóbbi értelemben az Egyház nem politizál és papJal sem. 
Amikor rné~is oly sokszor halljuk, hogy "csunya mcsterség a po

litika" (utoljára a minisztere!nök is hasonlóan nyilatkozoU Szegeden,) 
al nem ,·onatkozik a polttika fogalmi tartalmára, hanem annak 
gyakorlati ki vitelére., bismarcki értelemben. 

Bism11rck mondotta u~yanis 1892-ber Jenában: "A politika roa
gáhanvéve sermmfélc logika, semmi exakt tudomány, hanem képesséa. 
mel y a heh'letek "á hozó mozzanataiban legkevésbbé ártalmasat és leg
ink;íbb c~lra\'elf~t(it vJlas1.tja ki." 

Arnikor a Slt:l~é)sé~es napisajtó minden világos megkülönbözt~tés 
és fogalmi m·.!~világitás nélkül egyszerüen azt követeli, hogy a papok 
a s7.rjszéken ne p:llitiz;iljanak, akkor jelölje meg közelebbről, hogy 
mit is kc=,.,·~tel volt:tképjJen. H1 azt akarja vele mondani, hogy a papok 
a szószt~ken ne követeljék Krisztus elveinek érvényesülését a nyilvános 
állami életben (például a ne\'elésü~y terén, a szociális kérdések meg-
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oldásában, a házassági törvényeink re viziójában stb.) akkor nincs igaza ! 
Ha azt követeli, hogy az egyes irányzatok nyilvánvaló keresztény 

és egyházellenes fellépését, eljárását ne bírálja, vagy éppen ne ostorozza, 

akkor sincs igaza. Az egyház szol~ái révén megbilást kapott Krisztus

tól, hogy tanitsa és világositsa fel a népeket és küzdjön Krisztus országa 
elveiért 

Az a vád pedig nem érheti az Egyház papjait, hogy ilyen \·agy 

olyan névszerinti párt számára használná a szós1.éket vagy a templo

mot. Az Egyház papjai nem pártokról tágyalnak a templomban, hanem 

keresztény elvekről és tanokról, illetőleg azok megtámadásáról, hogy 
megvédjék Krisztus ügyét. 

Ezt a jogukat lsten előtt való teljes felelőséggel gyakorolni köte

lesek és ettől csak az uj pogányság eszmei harcosai üthetik el öket erő
szakkal, ha magukhoz tudták ragadni az államhatalmat. Igy mutatja ezt 
jelenünk történelme is. 

Hitéleti tájékoztató. 
Április hó. 

Szent Bertalan templom. 

5. Első Péntek. Előző csütöJtr,kön gyóntatás :~-6 óráig. Reggel 6 

órától gyóntatás. A l\1enház kápolnájában szent~égimádás. 
7. Első vasárnap. Szokott ünnf'>pi rend. Este 6 úrakor az Oltáregylet 

imaórája, végezzük az imaórát. 

Pünkösd vigiliája május 11.-én lesz. Mivel eze~ napon szigorú 

böjt van, jó előre felhhjuk a figyelmet, hogy ezen napra senki ne te
gyen esküvőt. 

24. szerda. Szent György vértanu ünnepe. Ezen a napon lép é

letbe a nyári rend. Reggeli harangozás. A reggeli harangozás 4 órakor, 

az esti pedig 8 Órakor lesz. A keresztelés és avatás fél 5 órakor, a 

temetés 5 Órakor. Szombaton és ünnepek elötti napokon a temetés fél 
5 órakor van. 

25. Búzaszentelő-napja A szent Bertalan főtemolomból 7 tJrakor · indul 
l 

a körmenet a határba, búzaszentelésre. 

30. Kedd. Első májusi litánia a !~lent Bertalan templomban délután 6 

Órakor. - 29, 30, és május hó l. -én. Hétf ön, Kedden és Szerdán ke

resztjáró napok. A kormenet re~gt>l 7 órakor indul. Első nap a ferenc

rendi, második nap a szent Urb,ín. harmadik nap a SLent Erzsébet 
templomba. Könyörögjünk lstenhf·t ;\ldásos, j() t"S7it!udi5ért. 

Sz:ent Ferenerend i Plebánia . 

. S. Első pléntek. Ó érakor J~zus S1iYt" T;ír~ulat ~zent miséje. 
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14. Második vasárnap. 6 órakor a Rózsafüzér társulat szentmiséje. 

2 l. Harmadik vasárnap.6 órakor a lll. Rend szentmiséje éJB tagokért. 
24. Kezdi)dik a nyári rend, e naptól kezdve reggeli harangszó reggel 

1 órakor, este pedig 8 órakor. Litániák vasárnap és ünnepnapon délu
tán fél 5 órakor. T ernelések ideje délután 5 órakor. -

25 Csütörtök. A szent Márk napi búzaszentelő körmenet reggel 
7 órakor indul a szent Bertalan templomból. 

29-30 és május hó 1.-én Keresztjáró napok. Templomunkba hét
főn jön a körmenet. 

A gyöngyöspüspöki szent János templomban. 

\' asárnapokon és ünnepeken a szokott rend. 

25.- én Szent Márk napja. Reggel 8 órakor szentmise, majd kedve

ző idö eselén körmenet lesz a búzavetéshez, ahol búzaszentelés lesz. 

Hírek. 

Kormányzó Ur Őfőméltósága 20 év~s országlásának év

fordulójáré>l bensősége:' s1entn.ise keretében emlékeitünk meg a plé
bánia templom ck ban. A f-H n ln i~én a ~elyi ható~ágok képviselói 
teljes számmal jelentek meg. 

A IYÖn1yösi kórház irgalmas nővér ápolóinak nagy gyászuk 
van. M e~.~alt Hasi( ber Amália kfd,es teshér·ünk, aki 79 éves korában 

hosszas és hten akaratában me~_n) ugH\ béketövissel ,·iselt betegsége 

után jobblétre szenderült 1940 III. hó 23-án, reggel 5 órakor. Az 

lstenben boldogult 1871 julius 20-án születelt Morvaországnak Nikols
burg nevű ,·árosában. Az átkos kommunizmus budapesti müködése he

lyéről kiüldéJzte. Ci\'il ruhában menekült és 1919 szeptember ll-én 

Gyön~yösön a kórházban talált menedékhelyet. Itt élt 21 éve feltünés 

nélkül mint igaz sz. Vincerendi szerzetesnő csendben. Hüségesen teljesi

tette az irgalma~ság lelki és testi cselekedeteit Gyöngyös és vidéke 

betegei Vt~l stemhen. N yugoctjék békében. 

Hálatelt szivvel mondunk köszönetet a gyöngyisi Oltáregylet 

hölgyeinek. kik a templomi nah:ík javitása és ujruhák készitése által a 

Szentsé~i Jézusnak sok· 4ir«imct, az egyházközségnek nagy anyagi meg

takaritást holtak. Ünzetlt>n munk<ijuk ;\Ital teljesen uj külsöt öntöttek 

magukra a megkopott és fost.ladoz<) templomi ruhák. Legszorgalmasab

bak \'oltak munkájukban : Bernáth K<ilrnánné, Boér Katalin, Bordás 

ld... Bord;)s KAI<Í, Rnum~·a•tnt"r F;\ni, D~\l,hy Jen()né, Gábor Imréné. 
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Fehér Sándorné, Hidassy Istvánné, Holló l\1ih<ilyné, Hablicsek julianna, 
lvanics Imréné, Kató Bálintné, Kiss Bálintné, Kozmári Dezsőné, 
Kriszt Lajosné, Kiss Sándorné, Kozmárv Ilona, l\1elicher Gézáné, 
Makrányi Ferencné, Dr. Náray Béláné, Dr. Libisch Ké\rolyné, Rigó 
Sándorné, Dr. Somogyi Istvánné, SzliYka Andorné, Töl~yes~y Lánlóné, 
Ujváry Rudolfné, Vojna Vinczéné. Ön~~etlen és értékes munkájukat 
jutalmazza meg az oltár Ki rá• y a. 

A Kalot lfjuságiEayesületben az Plmult hó folyam;1n volt uj 
tisztikar választás. Csépány Lászl~) ifjusági elnök, Bardóczi Antal titkár, 
Kozmáry László jegyző, és Bardócz! Györgv ifjusági pénztáros vezetése 
mellett erejében megujult az egyesületi élet. l\1árcius 3.-án 47 ifjut 
avatott fel szerelett jó prépost Urunk. Az t>gylet uj oHhont kapott a 
Szentkorona házban,' hetenkint csütörtökön és szomhaton 6 - 9 óníig tart
ja rendes összejöveteleit. l\1árcius 24.-én zeneestet rendezett az ifjuság 
szép anyagi és erkölcsi sikerrel. 

A tavaszi hóolvadás megindult. A l\llátrából a Mérgesen 
kere!lztül hatalmas jégtáblákat sodort mag<ivn.l az ár. l\tír-már a házakat 
is elöntéssei fenyegette, mikor Nagyszombaton Czikél1 Gábor m. kir. 
honvéd hadnagy vezetésével katonai nw n tő készü lts;g vonult ki a szin
hdyre, több órás megfeszitett munk.á \al sikerillt at c~ym<Ísra torlódó 
Yad jégtorlaszokal szétrobl--antani és a H'S7edelmt-t eiLír it ani Az önzet-
len munkában Czikéli hadnagy lálx1ha mint később meg~udtuk 
gránát szilánk furúdott, a fclt<ímadási s;ertartáwn m~gis ott lilttuk őt a 
diszs~ázad élén, a nyilaló fájdalomtól ósHeszorit(\tt f,P:·akkal. mégis ke
ményen lépkedve az Oltárisz~ntség előtt. Az i h en katon<Ínak mi is 
mindnyájan tisztelgiink. 

, A Gyöngyösi Katolikos Énekkar és a Gyön~~ ósi Fé5egyházi 
Enekkar elhatározta, hogy részt Ye~7. 3/ idén nd.rnn G yőrdt tat tandó 
Ürszágog Dalosver~enyen. A Katolikus f~nÚ~.1r :' legma~~a~ahh Otlpnrt
ban a K1rálydijért fo~ küuJeni. ,·\ l:t)·: ~., :~ ;;; l; ;1IJ 1:br l>~di~ M. Eulst
érmescsoportban fog rés:t.l\'ennt. 

A Katolikus Legényegylet ,., ~"L ·:1 iinnr-p!1 lt·nn<illá~á
sának 7j évc~S jubileumát S1.(~:1t p,·ft'f /•; i)úl ap1:->tolok ÜOil·'jL:n, 

az eddigi eJ()ké-;zit/) rllllllkáliitok rl h.·kr>·,;dkl-'tt•nd J ü:m.·p .. ·l.\·ck leg
szebb sikerét igérile bkn áldja a ti~zk~ Íp;trt! 

-----------.... ---.-. ._...,.,oc w-= . .,. ... --...--··•_,.,_ __ .,"._ 
Hálatelt szin·cl llJCmd,mk 

jó édesapánk elhi.lnyta alkalmh·al 
munkban osztoztak. 

~:;·,:tondd mind:l/<.knak ki!... drága 
mr-~~:·rt(; l<~,;~n~tll:..:k,·l m~lv f,íjddl-



Gyöngyösi Katolikus ~wlósiM . ·7 
·------------~--------~--~ 

A Kat. Legényegyletben ez év bt-n Tóth Balázs tartot· 
ta megmárc. 28, 29 és 30 napjain, a szokásos évi lelkigyakorlatot. 
Az rlőadimak nernesvf'rdii pap.ilelkülete és magasszínvonalú előa· 

dásai igen nagy hatá::;t váltuttak ki a hallgalóság lelkében. Deus 

retribuet. 

A DL tanfolyamon,nwlyet Budapesten tartottak, Gyöngyös· 

ről is igen sokan vettek részt. Ennek hatása remélhetőleg gyü· 

mölcsöl()en nyilvánul meg majd az egylét további müködésében. 

Az Emerica na el(;adás sorozatában· március 12-én Sornos 

Lajos tartolt ig(~n magas színvonalú előadást: Magyar feladatok 

címmel. fJiíadását sokszor szakította félbe a résztvevők tapsa. 

Az Actio Catholica március 3-1 0-l 7. napjain a Fefső

vá•osi lfjli~ági Egylet disztermében sorozatos előadást tartott: Nem 

frázi-:;, ha azt írjuk, hogy az el,jadások iránt óriási volt az érdek

lődés, mert a kPs()nji)v/;k még a terern ajtaja körül sem kaptak 

helyet. ,<\z t>l(.;dd.isokat mindvi·gig a legnagyobb érdeklődéssei ki· 

sérte az érdeklűdö hivek ;:;nege. 

Postás n1ige Gyöngyösön. Régi hagyományukhoz hiven, 
fchérva:;árndp telt dt>get, a g~·öngyösi Posta t~szti é-s altiszti kara, 
hozzátart•)~t'•ikkal és nyu~dijasaikkal, az Egyház :\Ital előirt lelki 
kötelc:-i~t~gükrwk, a h.-rl·ncr,ondit~k templomában, hog.y erőt merit· 
senek nehPz é~ áiJozato~ mu:lk<íjuk teljesitéséhez. Gyönyörű példa 
ez, amdyet a Posta miaden évbpn hiíségesen megmutat mind
annyiunknak és tdj~s elismerés illeti a Vezetőséget, amely ezt 
le heh) vé tc sli. 

Vasutas mise Gyöngyösön. Fekt·tevasárnap a 7 órási 
sZt:"llt mise alatt ~~t-·nt c\JJqzá~l,oz j<irult, Gyöngyös. tanyleges és 
nyu:4dijas va.~ulas n/.pt>, a Fcicncrt~ndiek templomában. Kedves, 
ben:-~:):;é-ges, !/·l...:~,:t•m~ic') nap volt Cl. rv1ilyen nagyszerŰtm gondos• 
kodik a Vetd,),~J, ho n.r évrCil-évre elh0lza tisltvisdőit a Krisz· n nJ 

tus elé, az ÍJ<l!i Vel~'f d~~. aki e~n·t!dül adlut erőt és kitartást 
derék vasuta-;.únknflk fdelti:;s,~gtcljc::; köteles:;égük teljesitéséhez. 
Szen·tnénk ig~' (•gyütt látni ezután is az U r asztalánál Gyöngyös 
vasutal' társa<ülmát. 

Gyönl'yÖstarjánban l ()40 március hó 3.án a községi iskolában 
7aútol.\si~ me~tt>lt tf•remhen Knvác~ jr)zsef plébános meghívás~ra -
St ille.- K•ílm.in C} hn~yüs• ~un n. tanát tartott az .·öntudatos· · katoliku• 



életről lélekemelő nagysikerű beszédet. A vendégeket kis elemista 

leány köszönt6tte. Majd az ünnepséget P. Horvát Zsigmond dr. gyön
gyösi ferencrendi teológiai tanár lelkes besléde nyitotta meg. A ,.temp

lomi Énekkar" jól elkészített számai Slabó István h. kántor vezeté

sével - és néhány szavalat volt még műsoron. lVlajd a nagyon szépen 

sikerült, gazdag lelki tartalmú ünnepélyt a plébános záró-szavai fejez

ték:be. Köszönetet mondott a vendégeknek fáradozásaikért 

Meghalt Plischka Róbert, P. Norbertus, szentferencren

di atya. Életének 7 5 éves, pappászentelésének 5 2. éves korában. 
A régi gyöngyösi szent Ferencrendi gimnáziumnak volt hosszu 
éveken át tanára, majd az iskola államositása után mint hitoktató 
müködött. Előrehaladott korában nyugalomba vonulva csendes 
visszavonultságban élt a ferences atyák között. Mig március 28.-án 
magához szólitotta hű szolgáját az Ur. Nyugodjék békében. 

A Müemlékekek Országos Bizottsága a Jókai utcai 
kistemplomt!t müemléknek nyilvánította. V á rosunk Igy egy Igen 
értékes épületet mentett meg az enyészettőL 

A középpatai esperes kerület március 5 .-én tartotta 
AC gyülését Ragó F erer1c kerületi esperes 'elnöklete alatt. A szak
osztályok évi jelentése a legszebb eredményről tanuskodott. 

A gyermekek első szentáldozása ebben az évben a 
Szent Bertalan plebánián a mult szokásaihoz h i ven Áldozócsü
törtökön lesz megtartva. Szereleltel kérjük a kedves Szülőket, 
hogy a gyermekek előkészítésében résztvenni sziveskedjenek, ta
nitással, de mindenek előtt jó példával. Ne legyen egyetlen egy 
gyermek sem, kinek a szülője ne térdelne le oda gyermekével 
együtt az áldoztató rácshoz. A gyermekeknek imakönyvről min
den szülő gondoskodjék. Nem a ruha, hanern a lelki előkészület 
a fontos. 

Helyeabbités. Lapunk mult számában közölt, a Szeg énygond.:>zó 
Hivatal elszámolása végösszegébe sajtohiba csuszott be. Helyesen az el
számolási összeg: Kiadás 1 (957' 43 P., Egyenleg 456.67 P. 

Szerkesztői üzenetek: 

Éideklödö. A bérmálás időpontjáról nem tudunk ~emmi 
biztosat. 1928-ban volt utóljára bérmálás. A Gyöngyösre bejáró 
iskelások is ·itt bérmálkozhatnak az iskolával együtt. Máshol szti
letett gyermekek családlapot, vagy me~ker~s7tel~si bi1onvlatot 
tartoznak behozni · 



Fógel Gyula 
6ra•ííves, ékszerész és lát
•zerész. Eteraa, Alpiae, Tell us, 
Wyler órák egyedárasitója. 

Óra és szemüveg kiilöaleges-
sége.k 

Telefon: 
388 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeriat 

Gyöngyösön 

• IS. 

Baai•z-lér12.0r•zá.rzá•zl6 melletl 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 

viaszgyertyakészitö 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

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

Mie(Ött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg üzletemet! 
Kaphaták : gyapju és nyul
ször kalapok minden mi

nöségben! 
Javitások po n tos a n és 

szakszerüen készölnek ~ 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

----------------------------------------Előfizetés egész évre 1 pen5!ó. Egyes szám ára 10 fillér. 
Szerkesztöség és kiadóhivatal Gyöngyös 

felsóvárosi plébánia. 



l 
EGYHAlMEGYEl 

l l l 
TAKAREKPENZTAR R. T. 

EGER- GYÖNGYÖS l 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TE LEFO N: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölesöRöket vállalkozásokat financiroz, át
utalá;okat gyorsan és olcsón tt>ljesit. 
Beteteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 
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