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,,Szentlélek Isten szállj le ránki'' 
A bérmálás híre valahogy f~lvillanyozza egy város vagy 

község lelkét. Milyen öröm van az iskolákban, amikor először 
hangzik cl hivatalos bizonysággal a kijelentés: bérmálás lesz. A 
gyermek fantáziáját napokig foglalkoztdtja, s egyre izgatottabban 
várja azt a várvavárt megálmodott napot. 

Felnéittek is örülnek azonban ennek a rítkán kiszolgáltatott 
szentségnek. Emlegetik a legutóbbi bérn;álást s lassan elgondol
koznak, hogy azóta is mennyit változott a világ, azóta is milyen 
sokan elmentek már a jobb hazába, ahova nekünk is követnünk 
kell majd az elköltözötteket, ha az I~ten megelégeli földi létünk 
napjait. 

Mozgalmas szép napok elé néziink! Fehérhajú Érsek Atyánk 
segítője : Püspök U runk jön el hozzánk, hogy az Anyaszentegy
ház hagyományos fényével. pompájával, a szertartások szépsége 
közölt leesdje a hivek ezreire a fény, a tudá~. az erő, bátorság 
Istenét, a Lelkét, a Szeutiélek Istent. 

A bérmálás a Szentlélek szentsége. Csodálatos isteni elgon
dolás eredménye. Az élet utveszt()i, a bátortalanság s könnyen 
megalkuvás lehet(.iségei közölt erősítő, bátorító fénysugár. A bér
málást lwtekig tartó boldog vár,,kozás előzi rnc·g, vissza már gon
dolni pedig akkor is jó rá, amikor időGen messze vagyunk tőle. 

A külsőségek, az ajándékvárás lázában azonban el ne szik
kadjon soha se a lényeg. A bérmálás szentségi lényege az, hogy 
szemtől-szembe kerülünk at isteni léteLés titokzatosságával, s a 
Szenthárom~ág harmadik személye földöntuli és érzékelhetetlen 
leheletével átéÍrarnlik l~lkünkön s valami oly dolgot juttat el ne
künk, amire kewsztény éld gyakodásárct na_~y szükségünk van: 
eré)t és bátorságot. 

1\ Szenllt·lket fogjuk mély~hlwn és alaposabban birtokolni. 
Fogják ;\lok, akik fogékony lél(~kk,·l v.írjak, akik kitárják előtte 
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szivük kapuit, akik nyíló lélekkehellyel fordulnak az isteni Nap
fény, földöntuli erőforrás felé. 

Kevés a tudásunk·a Szentlélekről. A legmegfoghatatlanabb, a leg
titokzatosabb isteni személy. Látszólag nem közelitette meg ugy 
a világot, mint az Atya a teremtésben, vagy mint a Fiu az 
emberrélevés titkában. A Szentlélek valahogy a nagy Ismeretlen 
számunkra, mint ahogy sok tekintetben ismeretlen maga a lélek 
is, pedig magunkkal hordozzuk testünk börtönében. 

Pedig a Szentlélek is eljött erre a világra, a pünkösdi tüz
ben, régmult idők szent ünnepén. S azóta is érezhető állandó 
áramlása bennünk s a világban. Mindenütt ahol tudás van té
vedés s barátság helyett, mindenütt ahol lelkesedés, lemondani
tudás, hősiesség lendület s hitvalló katolicizmus található, ott 
mindenütt él a Lélek, a Szent1élek. 

l\1a az izomerő s technikai lendület korszakában, sok az 
erőtlen, beteg lélek. Sokszor az életiink tagadása hitünknek, bár 
talán ezt vallja szánk. Pedig ma nagy szükségünk van a lélek 
erejére. Napjaink bizonytalan holnapokra virradnak s a jövendő 
sötét. Oly kevés a megnyugtató fény, szín, c; annyi a világra 
zudult baj s amikor az idők járása megnehezedik sok lélek 
megroppan, sok remény kialszik s gyengül a hit. A bérmálásban 
megerősödünk, hogy a jelenben szilárdan álljunk s a jövő bármit 
is hoz, akkor is hősök, hitvallók legyünk. 

Mivel a bérmáláo; a Szentlélek szentsége, próbáljuk bőví
teni Róla a tudásunkat. Lapozgassunk a katekizmus rég poros, 
kopott lapjai között. Olvassuk át az évekkel, gyermekésszel tanult 
néhány kérdést a bérmálásról, a Szentlélekről. Ne tartsuk fc
iösleges időtöltésnek a bérmálási oktatást. Valahogy kinyílik előt
tünk a végtelenség. Szinte halljuk a Galamb szárnysusogását, 
amint szárnyal felénk. V alahogy megérezzük a fényt, amit a 
Szentlélek képvisel, ami bennünk is ki fog gyulni, de teljes pom
pájában csak a tulsó birodalomban ragyog. 

A karácsony hangulatos, költ(ii szépsége, a husvét világot
rázó diadala mellett most kitártkarokkal forduljunk a bérmálás 
szentségének. a Szentlélek ünnepe felé. A Szentlélek, az elfelej
tett, az Ismeretlen lsten. átsuhan felettünk. 

Várjunk, készüljünk fogadásra, imádkozzunk testvérek : 

"Szentlélek lsten szállj le ránk ... f" 
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BÉRMÁLÁSI T ÁJÉKOZTATO. 
Érsek Főpásztorunk őnagymélt,)sá

~~ának kegyes intézkedései fol yt<in, 
}{rislon 6ndre püspök urunk folvó évi 
május ) 9. és 20-án, azaz vasárn~p és 
1 1étfőn fogja a felső- és alsó\ ilro~i eQy
!1ázközségünk hiveinek a bérmálás sze.nt
·;égét kiosztani. A bérmálásra . vonat
kozókat az alábbiakban közöljük : 

Ki milcor bérmálkozik? 
Május hó 19-én vasárnap dél

előtt gyöngyös felsővárosi és a mátra
lliredi nők és iskolás leányok, ugyan
azon nap délután gyöngyös felsö,·árosi 
és mátrafüredi férfiak és iskolás fiuk. 

Máju! 20-án hétfőn gyöP~U"ös alsó
\ á rosi és gyöngyöspüspöki ni>k é 5 is
kolás leányok, ugyanazon nap délután 
~yöngyös-alsóvárosi s ~yöngyöspüspöki 
térfiak és iskolás fiuk. 

Miért kell bérmálkozni? 
Mikor csecsemőkorunkban meg

kereszteltek bennünket, kicsi emberi 
lelkünk nem tudta befogadni mindazt 
a sok lelki erőt : kegyelmet, amirt> az 
emberi életben szükségünk \an. A b•~r
málás szentségéb~n a Szentlélek lsten 
száll lelkünkbe. Ezzel lelkünkbeszállás
sal meghozza mindazt a kegyelmet · 
lelki erőt, amelyre szükségi.ink van 
azért, hogy az Ur jézus parancsai sze
rint tudjunk élni. A bérmálás célja, 
hogy megedzze d megbérmáltakat, hogy 
a kisértéseknek tudjanak ellenállni. a 
~zenve.jéseket hivő lélekkel elviselni 
·'s mindenben hitük szerint cselekedni. 

Ki bérmálkozhatik? 
Rérmálkozhatik élctéb:•n egvszcr 

illlllden ember, aki már els<> ste~tgyó
:J;Ísát és áldozását elvégezte és elég 
. dős arra, hogy eLl a s1.entséget fölve
:.!ye. Bár bérmálás nélkül is lehet üd
·. özülni, mégis, ha valaki nem venné 
.d. mikor alkalma van rá. biinös ha
~~~·,.gságot és tlstteletlenségd kt)\t>t el at 
1 '.Jézus iránt, aki ezt a szentst~gd a mi i a

\unkra rendelte. Aki viszont tüLbst.ör ki
;~•li meg a bérmálkotást, slentsf.gtörést 
ü\ l't el. 

Hogyan kell elleészülni a 
bérmálásra. 

l . A bérmál kozni szándékozónak 
e!i.íször oktatást kell hallgatnia a fel
veendő szentségről. (Az iskolák tanu
l(>it hitoktatóik, a felnőtteket plebáni
ánk papjai készitik elő a sz.entség fel
vételére.) 

2. A szentgyónást és áldozást el 
kell végezni. (Halálos bűn állapotában 
nem szabad a szentséghez járulni.) 

. ·3. Föl kell tenni magában, hogy 
mmt derék katolikus akar élni és meo-
halni. o 

4. A bérmálás előtti napokban 
mag:iba kell szállnia és a Szentlélek 
l' ri~tenhez g) akra n imádkoznia é5 igy 
al apostolok példája szerint a Szent
l~lek eljövetelére lelkét hangolni. 

Hogyan történik a bérmá
lás? 

A püspök az oltárnál kiterjesz
tett kezekkel a bérmálandóha lekéri a 
Stentlélek hét ajándékát. Utána lejön 
az oltártól és minden egyes bérmálko
zónak fejére teszi a kezét s kereszt 
alakban megkeni homlokát a bérmanév 
emlitésével e szavak kiséretében Meg
jelöllek téged a kereszt jelével és meg
erősitlek az üdvösség ktúmájával az 
Atyának és Fiuaak és Szentléleknek 
nevében. Amen. Utána arcát gyen-
géden érinti. A bérmaszi.ilők ez-
alatt bérmagyermekük jobbvállára he
lyezik jobbkezüket Miután egy na
gyobb csoportot vagy ,-alamennyit 
mt>gbérm:ilta a püspök, áldást ad rájuk 
és ezzel a bérmálás véget ért. Ez előtt 
az áldás előtt nem szabad a templom
ból távozni . 

Milyen lelleihasznot nyujt 
a bérmálás? 

l. A m .::gszentelő malasztot és 
a Szentlélek hét ajándékát gyarapítja 
bennünk, 2. megadja mindazokat. a se
gitő kegyelmeket, melyekre a Krisztus 
akarata szerint való életre és a hit 
hátor me~vallására szükségünk van, 3. 

·,. 

i 
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eltörülhetetlen jegyet nvom a1. 

lelkére, mely minket Krisztus 
harcosává tesz . 

ember 
bátor 

Hogyan kell bérmálás alatt 
viselkedni ? 

A legnagyobb csendben, imáqsá· 
gos lelkülettel, a szentség méltóságá
hoz illő komolysá~gal várjuk, mig ránk 
kerül a sor. Tilos leányoknak, asszo
nyoknak kivágott, áttetsző, ujjnélküli, 
tul rövid ruhában jönni a bérmálásra. 
Ez vonatkozik a bérmaanyákra is .. Aki 
ennek a templomi illemszabálynak nem 
tesz eleget, nem léphet be az lsten 
házába. 

Mire ügyeljünk még a bér
málás napján? 

A bérmálásnál kerülni kell a tul
ságos fényüzést az öltözésben valamint 
a fölösleges cifrálkodást. A ruházat. 
valamint a cifrálkodásra való gondos
kodás miatt eine feledkezzünk a legfőbb 
dolegról: Lelkünk tisztasigáróL Legyen a 
ruházat egyszerü, a homlok födetlen, mi
vela?tmegkenik. Mindenki irra~önyvet 
hozzon magával. A bérmálásnapján lak
mározásokkal ne üzzük ki lelkünkbi.)) 
s Szentlelket. Az egész nap teljék el 

b " , b szent ensoseg en. 

Mit kell tudni a bérma
szülökről? 

A bérmaszülő kötelessége az. hogy 
bérmagyermekét példájával és ,szóval 
segitse a buzgó katolikus életre. EpfY'n 
ezért bérmaszülő csakis katolikus lehet 
és pedig olyan, aki maga is már b?r
málkozott. Fiuknak csak bét maapjuk. 
leányoknak csak bérmaan}·juk van. 
Egy bérmaszülő egyszerre legfeljebb 
csak két bérmagyermeket vállajon. A 
keresztszülőket ne hivjuk bérmaszülők
nek. Aki nem tud szerezni bérmaszü
llSt, anélkül is bérmálkezhatik. SP.mmi 
korülmények közölt sem lehet bérma
szülö az olyan, aki csak polgári há
zassáahan él. vagy vegyes házassága egy
házi szemttontból érvénytelen vagy elvált. 

G.lJöngyösi Katolik_us 't'udósiM 

Mit kell tudni még a bér
málásról? 

A bérmáláskor választott uj név 
által uj védőszentet kaptunk, akinek 
pártfogását az életben gyakran kell 
kérni és példáját követni. Ezért nem 
lehet olyan nevet választ~ni, amelynek 
nem szent neve. (Pl. Arpád, Zsolt, 
Ibolya.) Ne a bérmaajándékért imádkoz
zunk, hanem a Szentlélek kegyelméért. 
Ne is várjunk senkitől bérmaajándékot 

Hol és mikor kell bérmá
lásra jelentkezni. 

Az összes iskolások, valamint az apa
ros tanoncok, mezőgazdasági népiskolá
sok hitoktatóiknál jelentkezzenek. Tő

lük kapják meg a bérmacédulát és az 
utasítást. A felnőttek, az alsóvárosi 
plebánián áprilís l 5-től, 27 -ig, a hiva
talos idő alatt délelőtt 8-tól fél 12-ig 
jelentkezhetnek. A feJgövárosi (Jiebáni
ához tartozó felnöttek, április, 15-től, 

27-ig, délelőtt 8-12-ig, délután 2-6-ig 
jelentkezhetnek a Szent Korona Ház 
Cecilia termében. 

A felnöttek számára április 28-án 
május 2-án és 5-én 1 ~ 4-kor, litánia 
után a felső és alsóvárosi templomban 
tanítást adunk, melyen minden bérmál
kozónak részt kell venni. 

l\ jelentkezéskor megkapott iga
zoló lapot minden tanításra el kell 
hozni, mert a helyszínen minden.~alka

lommal le kell bélyegeztt-tni. Az '~U" 
lebélyeg1.ett igazolvánnyal. gyónó cédu
lával és a jelentkezéskor kapott tájékozta
tóval együtt jelentkezzenek:'a felsővárosi
ak a Szent Korona Ház'Ceicilia termében. 
az alsóvárosiak a Ferences plebánia 
hivatalban, ahol megkapják a bérmálási 
cédulát A bérmálási cédulát minden
denkinek el kell hozni és bérmáláskor 
kézben tartani. m~rt enélkül nem bér
málkozhatik. 

Felső és alsóvárosi 
Plebániahi vata Iok. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Május hó. 

Szent Bertalan templom. 

1. Május hóban minden este 6 órakor május Királynéjának 
tiszteletére. Oltáriszentség litételével litánia. 

2. Aldozócsütörtök. A szokásos ünnepirend. Az első áldo
zók a 8 órai szentmise alatt áldoznak. Előző nap délután 2 óra
kor a gyermekek és hozzátartozóik számára gyóntatás. 

3. Szent Kereszt feltalálásának ünnepe. A kálvárián búcsú. 
A körmenet 7 órakor indul a kálváriára. - Első Péntek. Előző 
csütörtök délután 3-6 óráig a szent Bertalan templomban gyóntatás. 
Reggel 6 órától gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap 
szentségimádás. 

4. Szombat. Szent Flórián, a tüzoltók védőszentjének ünnepe. 
5. Első vasárnap. Szokott ,ünnepi rend. D. u. 3 órakor az 

oltáregylet imaórája, :végezzük az Aldozó,:sütörtöki i;naórát. 6 órakor 
májusi litánia. A mátrafüredi szobor búcsún apja. A körmenet 
háromnegyed 7 órakor indul, a búcsúsok 1 O órakor Mátra 
füreden hallgatnak szentmisét. -

6. Hétfő. Olajbafőtt Szent János ünnepe. A gyöngyöspüs
pöki szent János templom búcsúja. A körmenet reggel .7 órakor 
indul. 

7. Kedd. A budakeszi fogadalmi zarándoklatra indulók szá
mára reggel 4 Órakor szentmise, utána indulás. A zarándokok 
12-én érkeznek vissza. Délelőtt 9 órakor lliberás gyászmise a 
proletárdiktatura két gyöngyösi áldozatának lelkiüdvéért. 

11 . Szombat. Pünkösd vigiliája. Szigorúböjt. Reggel 6 óra
kor keresztkútszentelés. 

12. Pünkösd ünnepe. A szokott ünnepi rend. 6 órakor 
Oltáriszentség kitétele mellett szentmise D. u. 3 órakor prediká
káció és Oltáriszentség kitételével vesperás. -

13. Pünkösd hétfő. Szokott ünnepi rend. 
16. Csütörtök. Nepomuki Szent János ünnepe. 

minden este litánia és ereklyecsókoltatás a Nepomuki 
nos kápolnában. 

15-22-ig 
szent Já-

19. Szenl ~-láromság vasárnapja. A bérmálás.· szentségének 
kiszolgáltatása a g~'öng~·ösi felsővárosi híveknek. Szokott vasár
napi rl'nd. .'\ 8 ---9 t~s l l l·,rai szentmiséket a bérmálás miatt 
a Szent Urbán templomban végezzük. A bérmálkozás közelebbi 
ré:vleteir()( külön nyomtatványon fogjuk tájékoztatni hiveinket 

Ünnep nyolcada alatt ~ ·'.~:rtbíromsái litániát végezzük. 
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21. Kedd. Az 1917 -iki naay gyöngyösi tüzvész kitörésé
nek évfordulója. Este 8 órától fél 9 óráig a város összes temp
lomának harangja inti imára a város lakóit. 

23. Urnapja. 8 órakor ünnepélyes szentmise, Utána indul 
körmenet az úrnapi oltárokhf>z D. u. körmenet a templom falain 
belül és litánia. Urnap nyolcada alatt a 6 órai szentmisét kitett 
Oltáriszentség előtt végezzük. Az urnapi körmenettel kapcsolatban 
kérjük híveinket, hogy a körmenet utvonalán házuk ablakait ki
világítani sziveskedjenek. A rendezők utasításait fogadja niindenki 
jóakarattal, mert az Isten dicsőségére és a hivek épülésére csak 
rendezett körmenet szolKál. 

26. Szakott ünnepi rend. 
30. Május hó utólsó vasárnapja. Este 6 órakor szentbeszéd 

és az utólsó májusi litánia lesz. 
31. Péntek. jézus szent Szive ünnepe. 6 órakor reggel Ol

táriszentség kitétclév~l szentmise és fölajánlás jé1us Szentséges 
Szivéhez. 

Szent Ferenerend i Plebánia. 

Május hó minden napján ájtatosságat tartunk: hétköznap este 7 

órakor, vasár és ünnepnap a rendes délutáni litánia idején. A "Május 
Királynője" tisztelőit szeretettel várjuk az ájtatoságokra. 

Május 2-án Áldozócsütörtök. Reggel 8 órakor járulnak első szent
áldozáshoz a M:íria Tanoda és az alsóvárosi, állami elemi iskola 

növendékei. Együttes indulás a Mária Tanodából háromnegyed 8 óra

kor. Kisérjék el a szülők is a gyermekeiket és legyet: ek 'el ük az Ur 
asztaláaál. 

3. Első Péntek. Reggel 6 órakor szentmise Oltáriszentséggel és 
litániávaL Szentségimádás egészen a fél 8 órai szentmise végéig. A 

jézus Szive Társulat szentmiséje 6 órakor lesz a Szent Sziv oltáránál. 

6. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregációjának hit· 
buzgalmi ülése a Ferences Zárda Oratóriumában. 

ll. Szombat Pünkö~d vigiliája szigorú höjttel: qu sze• i júllakás 

húseledel nélkül. A szertartások 1e~gel fél 6 Órakor kezdődnek, kerent
viz szentelés, nagymise. 

12. Pünkösd vasárnap. Az ünnép 3 napján egés1napos szent~ég
imádás. Mind a három napon keresztül reggel 6 Órakor Oltáriszentség
gel nagymise, s óránként lesznek szentmisék. D. u. 3 órakor Társula

tok közös imaórája este 6 órako• szentbeszéd. litánia. Kedden este 6 
órakor szentbeszéd litánia után körmP.nt>t t~s Te Deum. A körmenet 

utvonala: Vértanú, Arany János, és Széchenyi utcán át vissza a temp
lomba. 

15, 17 és ll a nyári kánt.,rhöit na~)I'U. 
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19. Szentháromság vasárnapja. A husvéti szentáidozás utolsó napja· 
Reggel 6 órakor Rózsafüzér Társulat szentmiséje. A déiutáni litánia 
végeztével a Rózsafüzér havi sorsotását tartja. 

23. Urnapja. Reggel 6 órakor Szentségkitétellel szentmiae. 
Ugyanigy az ünnep egész nyolcada alatti~t; 8 órakor csendes mise 
van. 

29. Vasárnap Reggel:s órakor ünnepélyes naaymise, melynek vé
g~!v~l-eli_l'!dul az _Ur~~ pi körmenet, a szokott uton, a négy úrnapi ol
tár~ érintésével. Kérjük a jo hiveket, hogy a körmenet-utvonalán házuk 
ablakait kivilágítani sziveskedjenek. A rendezők utasilásait fogadja min· 
denkt készséges jóakarattal, mert csak a fegyelmezett kÖ;me~;t-·~-;,~1-
gálhat lsten dicsöségére és a hivek épülésére. 

A gyöngyöspüspöki szent János templomban. 

5. Vasárnap. D. u. 3 órakor litánia. 
6. Hétfő. A Szent jános templom buc su ünnepe. R eg&el 6 

órakor csendes szentmise. Fél 9 óra körül érkezik a körmenet a Szent 
Bertalan templomból, melyre a gyöngyöspüspöki hivek a Szent jános 
szobornál várakoznak. A menet fél 9 után érkezik a templomba, ahol 
szentséges körmenet, nagymise és szentbeszéd lesz. Szentbeszéd után a 
felsővárosi körmenet a szokott módon visszatér. Utána a püspöki temp· 
lomban ismét szentmise lesz. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás, kör
menetteL 

13. Pünkösdhétfőn reggel 7 órakor csendes szentmise, utána 
körmenet az alsóvárosi plebánia templomba szentségimádásra. Onnét a 
9 órai nagymise után visszatérés ugyancsak körmenetileg D. u. 3 óra
kor Litánia. 

19. Délelőtt 9 órakor szentbeszéd, majd az "Öregpüspöki Hegy-
község könyörgő" szentmiséje a föld terményeinek megóvásáért 

23. Urnapján reggel 8 órakor szentbeszéd, nagymise majd urnapi 
körmenet a Püspöki utcában föláJitoU négy oltárhoz. D. u. ünnepélyes 
vesperás. 

26. Tekintettel az alsóvárosi Plebánia körmenetére. Reggel 6 
órakor lesz csendes szentmise. D. u. litánia. 

HIREK. 
A Mária Valéria intézet Szivgárdistáinak betelje~ült régi 

vágya, van gyönyörű lobogójuk. Május 13-án, pünkösd hétfőjén 
d. u. 4 órakor lesz a zászlószentelés a Szent Ferenc Rendiek 
templomában, utána ünnepség az intézet udvarán, melyre min
den érdeklődét szeretettel várnak a kis gárdisták. Ezuton is mély
séle• hálájukat s köszinetftkf't fejezik ki_ a Gárela nagylelki j_é-
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tevőjének Nagys. Szloboda Jenő úrnak, kinek nemes szive aján~ 
dékezta a nagy értékü lobogót a boldog kis gárdistáknak. Jézus 
szent Szive áldása kisérje egész életén át Őt és a kis Zászló
anyát Tildikét 

Serédi Jusztinián bibornok hercegprimás főpásztori vezetésével 

junius 25-én Budapestről induló Országos "Béke zarándoklása" prog
ramját a zarándoklást rendező Actió Catholica Országos Elnöksége a 

következökben állitotta össze: Az "A" csoport és a "B" tanulmányi 
csoport Firenzét és Rómát együtt tekinti meg és együtt járul a magyar 
nemzet nagy barátja, XII. Pius Pápa Őszentsége elé hódoló kihallga
·gatásra. Az Örök városban töltött öt teljes nap után az "A" csoport 
visszautban Velencében áll meg több órai pihenésre és julius 2-án 
tér vissza Budapestre. A tanulmányuttal egybekötött zarándoklás "B'' 
csoportja Rómából Pisába, Genovába, Ra pa lioba, T orinoba, Milánóba 
a Lago Maggioréhoz, Strezába, majd az utolsó pihenőállomás Venezia 
lesz, ahonnan Lidora, Muránóha és Páduába lehet kirándulni. Ez a 

zarándok csoport julius 6-án érkezik vissza Budapestre. Az "A" cso
port részvételi t!ija Ill. osztályon 112 pengő. A tanulmányuttal egybe
kötött .,B" csoport részvételi dija III osztályon 262 pengő. Utlevél 
nem kell. jelentkezni az Ac ti ó Chatolicánál. Budapest, IV. F erenciek 
tere 7. szám alatt lehet. 

Felvétel a k4szegi és Budatétényi missziós házakba. Az 
Isteni Ige Társasága missziós· szerzetesrend ezen két missziósházba fel

vételt nyerhetnek a gimnáziumnak mind a nyolc osztályára olyan jó, 
jól tanuló és egészséges fiúk, akik az Isteni I ge Társaságában hithirdető 
papok akarnak lenni. Érettségi bizonyitvánnyal jelentke~ök azonnal a 
noviciátusában nyerhetnek felvételt. A felvételre vonatkozólag bővebb 
felvilágosilást nyujt a Szent Imre Missziós Szeminárium házfőnöksége 
K" o szeg. 

Lapzártakor kaptuk a szomoru hírt, hogy Nádllsi Fe rene 
a Szanatóriumban meghalt. Egy csodálatosan szép, áldozatkész 
lélek tünt el közülünk, kinek emléke soha el nem tünhet közü
lünk. Utolsó kivánsága az volt, hogy régi plebániáján Sarudon 
temessék el, szülei sirja mellett. A temetés április 28-án délután 
volt. A teme-tési szf"rtartást Ragány Bertalan esperes plébános 
végezte a kerületi papság s a Szanatórium tisztviseló karának 
jelenlétében. 

Ugyancsak, április 29.-én, hajnalban, meghalt P. Bangha 
Béla az ujabbkori katolikus mozgalom lelkivezére is. Eltávozta 
fájdalm.as nehezen pótolható Ürt hagy sziveinkben maga után. Az 
örOk v1láiosság fényeskedjék neki ! 



Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellus, 
Wyler órák egyedárasitója. 

Óra és szemüveg külöaleges-
ségek 

•• 

Telefon: 
388 

Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szerint is .. 

Gyöngyösön 
Hanisz-tér 12.0rszágzászl6 mellett 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitö 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Mietött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javitások pon tos an és 

szakszeriien készillnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

------------------------------------------Elöfizetés egész évre 1 pengó. Egyes szám ára l O fillér. 
Szerkesztöség és kiadóhivatal Gyöagyös 

felsó~árosi plébánia. 
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EGYHAlM EGYEl 

l l l 
TAKAREKPENZTAR R. T. 

EGER-GYÖNGY ÖS l 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TE LEFO N: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsöaöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 
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