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KATOLIKUS TUDÓSilÓ ·= J& 

XU. ÉVFOLY AM. 8-9. SZAM Gyöngyös, 1940. aug. szept. hó~ 

Készüljünk a mária-radnai 
zarándokla/ra, vagy Csiksomlyóra. 

Maros vize folyik csendesen ..• 
\:' rthha a békt~ évekht!n volt ez., ~okezerszer énekelt, magát szivünkbe 

bdtlopó dallam. Mostanában a rádiónk, már. egy másik dalt is 
iodott elő. Datiamnak megmaradt az éd~s bus, békebeli dallam,. 
c~ ak a uövegP lett mci~. \l ágyakozó, visszaf·mlékezés, a régi szép
;~~rkre, dt~ a szövegben ott bujkált a soha ki nem alvó akara· 
~ ;1hm~: !\1i még ott leszünk azoknál a partoknál, · hol a 1\:laros 
:.-ize folyik, nem c;endesen álmodozva, mint a dal mondja, vagy 
:1 Tiszáok teszi, hanem épen ellenkezőleg, nagyon is sebesen. 
;:;<u!okat rongálva. éde~anyja a Tisza felé sietve. 

Mikor ezeket a SQrokat Írom, a felszabaditást jelentő Zsó
~·i-~ ott ring T un.u Severinben a Dunán. Nem tudja senki, hogy 
rnt:>ddig megy az uj magyar határ, abban azonban biztosak va
~yunk. hogy Raqna, az ősi bucsujáróhely visszakerűl hozzánk. 
H.adna és környéke n~künk azért is kedves lehet. mert valamikor 
'' mi egyház.megyénkhez, az egri főegyházmegyéhez tartozott . 
.t\ háboru eliítt egyik egri kanonok, viselte a "pankotai főesperes" 
,·iJn~t. de ll«"m csak vi::;elte, hanem sorba is kellett neki látogat~ 
nia a környékbeli plébániákat. A eim ma is meg van, remélhet· 
;ük, .hogy hamarosan meg lesz hozzá a tartalom is. Kegyel
.~l~s Ersek F()pásztorunknak az isteni Gondviselés még azt is 
;-aeg~ngt~di! hogy ezt a mai egyházmegyétől távol eső, történelmi 
:mslt;}t kép·.-isdc') tiszt~éget is ujra realizálva láthatja. 

Nézzünk a jöv()be, melengessük lelkünket előre. A szüreti ki~ 
iéitások bizony gyengék az idén. Nem igen lesz termésünk, de 
ha most hozzákezdünk a kraj<.·.á1ok gyüjtéséhez, a jövő év júniu· 
~ára talán ÖSSZt" tudjuk szedni a szükséges öss~eget. Ha este el· 
induinánk GyöngyösrőL akk()r éjfélkor Szolnokon, reggel körül
b·:.fül öt órakor Antdon, s h~t vagy nvolc órára már Radnán 
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lehetnénk. Mihelyst Arad közelébe érnénk. már megláthatnánk az 
ég alján Erdély előörs hegyeit. A vonat Ménesen, Gyorokon 
·visz keresztül. Itt megcsodálhatnánk a világhírű Aradhegyalját, ho) 
-a tokajival vetekedő borCJk teremnek .. BaloldaláR a vonatnak a 
hirtelen megtorpanó, égbenyúló bazaltsziklák állnak; az utirány 
jobboldalán festói kanyarokban rohan a Maros az Alföld feté. 
A sziklák hátrábbvonulnak s feltűnik a hegytetején, messzue 
·elénk tekintve, a máriaradnai kolostor két remekül kiemel~ 
kedó, karcsu fehér tornya. . . 

A háboru előtt Szegedról. VásárhelyróL Temesvárról gya
log jöttek a hivek, sok-sok száz kilométern}~ról ide a bucsu nap·· 
jaira. Be sok szom6ruságot, bü~t láttak ezek a tornyok közelitent. 
Hallották a bénák mankókoppanásait, a betegek hörgéseit közeled
ni. Milyen örömmel verték vis~za a szemközti Lippára a meg~ 
·tisztult lelkek l\1áriát dicsérő énekét, vették falaikra a meggyó-
nyultak mankóit, milyen mélyre temették a bíínök özönét! Nem 
volt olyan valamire való város Nagymagyarországon, melyndr 
valami kis emlékmüve ne lett volna e kegyhelyen. !\lég élénken 
emlékszem vissza emlékszem vissza gyerekkoromból a szolnokiak 
fájdalmas oltárára. a szegediek stációjára. .L\ helybeli ferenci':'.; 
atyák közül P. Zsigmond, és P. Cyprián éveket éltek Radnán, 
hiszen Radna is idetartozik a mi gyöngyösi provinciánkhoz. 

Az oláhok nem engedtek 20 év alatt egyetlen egy zarán·· 
doklatot sem a radnai Szüzhöz. Féltek ·az imáink tól. féltek a 
radnai Szüz Anya közbenjárásától. l\1ilyen jó volna már ott len
nünk s lelkünket kiönteni a Szent Szüz lábai előtt. . . Mi gyö{l.·· 
gyösiek mcsszeföldön hire~ek vagyunk buzgó bt'1nújárásunkn>l. Ef 
kell mennünk feltétlenül a radnai Szüz Anyához. 

Visszafelé jövet megnéznénk Aradot. a 13 vértanuvárosát 
Szegény szülóvárosom. azt hiszem nehezen várja a felszabadulá~t. 
Az aradi piactéren lévő. szép5ége miatt európai hirnévre szert tett 
emlékmű. a szabadság :;zobor, jelenleg ott van le!;zerelve a \'.~· 
rosháza pincéjében, Hisszük. hogy a szobor kezében lévő. szabad
ságot jelképező fáklya hamarosan kigyúl Hungária Anyánk ke.zé·· 
ben. Leszedik a pi.actér közepén, becleszkázva szomorkodó emlék~ 
mű ·lepleit s a régi szebor ujra, de örökre hirdeti a mag}' ar na
badságot. 

Arad és Nagyvárad közt az oláhok uj vasutvonalat épitd · 
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lek. Igy Szent László városa könnyen elérhető lesz. Esetleg ha· .. 
h;izafelé ezt is megtekintenénk s ugy jönnénk haza. Testvérek 
bizzunk Szüzanyában, imádkozzunk gyózelmünkért. Pénzt gyüjtsünk, 
ha kell krajcáronként előre s bizzuok, mert a 

~aros vize nekünk folyik, az idő nekünk dolgozik- CJ~n
desen . 

•• 
U zenei. • • 

Nem valószinű, hogy valaha is tudomást szerzel erről az 
irásról, krdves id6sebb magyar testvérem. Nem hiszem, mert te 
valahová Somagyba való vagy, úgy mondottad valakinek, aki ér
deklődött nálad, hogy honnan jöttetek. Nem hiszem azért sem,. 
mert ez a lapocska nem jut el odáig, no de te arnugy se ven
néd a kezedbe, ha meglátnád eimlapján ezt a sz ó t :.> katolikus {{. 

Pedig, hidd el én sokat gondoltam Rád azóta, miattad egy 
illuzióval lettem szegényebb, egy keserű tapasztalattal gazdagabb
es. sajnálJak -- · ŐSlÍDtén .mondom -- nagyon. 

Ott találkoztunk az . abonyi állomáson, július első napjaiban. 
Akkor. mikor megmozdult az ország és elindult kelet felé ... 
Akkor, amikor azt éreztük, hogy most vagy talán soha·. . . Ak
kor, amikor Erdély igen-igen megdobogtatta szivünket, . amikor azt 
hittük, hogy- ütni fog a magyar ököl . . . Ütni magabizóan, az 
t'rŐ tudatában ellenségre, aki végigrabolt minket, aki eltépte tő
lünk drága sz~p földünket. 

A személyforgalom bizonytalan volt. ·Aki re-ggel elindult, 
nem hihette komolyan, hogy aznap még célhoz ér. Katon~vona
to~ zligtak, zakatoltak, véget nem érő, hosszú sorokban. Ertetek 
mozgott a M.Á. \ 1 minden apparátusa, titeket kisért szeretó biza- · 
~t)dás!;al a mi tekintetünk. 

Mi sokáig vesztegeltünk egy-egy állomáson. 
Tudták, hogy ez igy van rendjén. Az egyén nem 
(Jtt, ahol a hazáért kell tenni valamit. 

Nem bántuk. 
panaszkodhat 

.r\ ti szerelvénytek a mienk mellett gördült. Nem birtuk 
flzámolni se már a kocsikat. Néztünk , titeket.. Ti pedig néztetek 
Jánk. Komoly, barna, tipikus an·ok, Altatok a vasrudra támasz-
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. kodva s néztetek Azsiából hozott mély ·nyugalommal. . 
T e is ott \'oltál . . . Ment a vonatotok. MegláttáL A reve~ 

.reödámat. mert neked· csak az jelentélt valamit. Nem ne~em. a 
~reverendámnak, s mindannak, amit vagy akit a reverenda jelent 
szóltál: 

.,, Tisztelendő Ur, aztán maga kijön~e oda. ahova m1 · me
:gyünk? Majd meglátjuk?<' 

A szavaiban maró gúny csengett. S a szemeidból is valami 
'különös fény lobbant felém ... 

Nem volt időm felelni Neked. A társaid ne\'ettek. Tetsz~tt 
nekik a kiszólásod, tetszett nekik, hogy megszégyenítetted a pa· 
pot - a te itéleted szt>nt. 

l\1it is feleltem volna Nt>ked? Nem ismertelek. sohase lát-
talak. tn úgy nevelődtem, hogy idegen embert nem szólitunk 

:meg ok nélkül. Te é~ ~okan mások megszólítotok minket paf'C'
kat. 1\tlegjegyzéseket tesztek ránk. Mert a' sZt·metekben mi képvi~ 
seijük a dologtalan~ágot és a jómódot. V alaho~y vörös poszt,; 
szemetekben a ruhánk. 

Mo~t innen, ho~~zú hetek után üzenek · Neked. Üzentm, 
hogy kár volt felém kiáltanod akkor hajnalban az abonyi áH:· .. . 
mal'on. 

Hidd el, mi is tesziink. dolgozunk azért valamit. Ha hh·· 
nak, kimegyünk mi ;~ <•da. ahol ti vagytok. Ha kell elóttdek 
megyünk és meg is halunk,. mint ahogy vannak künn papok v~
letek, s voltak a . világháborúban is hősi halott és rokkant papok. 
Valahogy azonban ---· belátod talán -- a mi kezünkbe másféL~ 
fegyver illik mint. a tit-tekbe. mi valahogy az lcten bék~jP.r.r~!~ 
Jennénk szóviv6i, amine.k ugye te is ötülnél? 

Nyugodj meg -- testvér -·- szeretjük a hazánkat. Őszinten, 
a halálig is. nagyon. Ha pdpot látsz máskor. nem moncbr:l, 
hogy köszönj neki. de leg<tlábh erPdj el meltette megjt>gyz~:' n~S~ · 
kül. l\1agyar ember az is é~ hidd el, szerel téged. S dolgozik. 
érted olyan munkávaf. amit te nem értékelsz. nem becsülsz, de 
ami mégi5. mégis örök és nemes munka s úgy hívják lélekmenté.;, 

Szívból kívánom. ha Erdély visszakerül. tP i~ kerülj ha1.a 
hamarosan. Baj ne érjen se t~ed, se a csaJá.dod. GyarapodJ(•n 
kezed munkáján a ház meg · a földed~ . . . 

A szebb é 5 istenesebbnek, boldogabbnak remélt mag> ar 
jövóben pedig próbáld megismerni s akkor talán meg is · becsülni 
a papot. D. L. 



tGglJngyö1i Katoli~UI ~udóliló 5 

Hitéleti tájékoztató. 
~zeptembea: hó. . 

Szent Bertalan templom. 

l. Els{) vasárnap. D. u. 6 órakor az Oltáregylet imádási 
, .. 

·Of8Ja. 

6. Első péntek. Megelózó nap csütörtök délután 3-n óráig 
,gyóntatás a Szent Bertalan templomban. Pénteken reggel 6 órá: 
·tól gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap szentségimádá~ 

7. Szeptember hó második vasároapja előtti szomhaton, 7 -én, 
'(arándoklat indúl Szentkt1tra. A bucsusokért a Szüz Mária T ár· 
sulat reggel 4 Órakor szentmisét mondat, mely után a búcsú~ok 

··indulnak. · 
8. \/ asárnap. Kis Boldogasszony ünnepe. Ünnepi rend. 
12. Csütörtök. A boldogságos Szűz Mária névünnepe. : 
14. Szombat. A Szent Keres1t felmagasztaltatásán.ak ünne~· 

,pe. 7 órakor körmenet indul a Szent Bertalan templomból ' a 
Kálváriára, hol szentbeszéd, majd körmenet és szentmise lesz. 

! 5. Vasárnap. Hétfájdalmu szüz ünnepe. A temetői kápol
na bucsunapja .. Reggel 8 Órakor a kápolnában csendes szentrnise 
lt>sz. - Ma van az Egri Szervita templom bucsuja. 

18-20-21: Szerda-péntek-szombat őszi kántorböjti napok 
29. Vasárnap. Szent Mihály főangyal ünnepe. E napcn 

·iép életbe ·a téli hitéleti rend. ·Reggeli harangszó 5 órakor, az 

e!"lÍ harangszó 7 órakor, hétköznapokon a temetés délután 3 órako: 
van. 

Szent Ferenerend i Pebánia. 

l . Első vasárnap. Reggel 6 órakor c1 Rózsafüzér T ársul.:.t 
~li; tagjaiért lesz ·~nekes szentmise. Délután a litánia végeztévd Ei 

Rózsafüzér Társulat havi sorsolását tartja. 
6. Első péntek. Reggel 6 órakor Oltáriszentséggel nag~ · 

mist· és litánia. Gyóntatás csütörtökön d. u. 5-7 óráig és má;; .. 
nap reggel fél 6 órától. Reggel 6-8 óráig Szentség-imádás leH. 

b. Vasárnap. Kisboldogasszony Ünnepe. Az istentiszteleke~ 
fl ~zokon rendben tartjuk meg. ·. 

l 5, Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor énekes sze~t 
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mise- lesz . a lll. rend éló tagjaiért. D. u. a lll. rendiek gyűlése 
az egész napos Szentségimádás miatt elmarad és a következő va· 
sárnap lesz megtartva. Ezen a napon egész napos szentségimádást 
tartunk. Reggel 6 órától óránként lesznek szentmisék. D. u. 2 
órakor az Oltáregyletnek, d. u. 3 órakor pedig a Rózsafü1.ér· 
Társulatnak lesz imádási órája. Este fél 6 órakor szent beszéd, 
litánia, körmenet, befejező »T e Deum«. 

18.t 20. és 21. az őszi kántorböjtök napjai. E napokon. 
- péntek kivételével - a hús eledel élvezése meg van en-~ 
gedve de napjában csak egyszer szabad jóllakni. 

14·én Szombaton. A (ájdalmas Szüz tiszteletére tartani szo· 
kott bucsújárás e napon indul Egerbe. Reggel 4 órakor szent
mi~ lesz templomunkban, melynek végeztével a zarándokok el
indulnak. A búcsúsok hétfőn este fél 6 órakor érkeznek vissza, 
amikor a vámházi keresztnél fogadjuk őket. Templomunkból ne
gyed 6 órakor közösen indúlunk elébök. Legyünk minél többen 
a befejező hálaadáson. 

29. Vasárnap. Szent Mihály ünnepe. Harangozás ezután 
reggelenként 5, esténként pedig 7 órakor. Litániák va sár és ün
nepnap d. u. 3 órakor, szombatonként és ünnep előtti napokon 
továbbra is 6 órakor tartatnak. T ernelések d. u. 3 órakor vasár· 
~s ünnepnapokon pedig a litánia végeztéveL 

Gyöngyöspüspök i Izent János templomban. 

l. Elsó vasárnap. D. e. 9 Órakor a predikáció után ünnt>
pélyes nagymise lesz szentségkilétellel. 

8. Kisboldogasszony ünnepe. D. e. 9 órakor prédikáLió 
majd szeniséges nagymise. D. u. 3 órakor ünnepélyes Vesperás. 

A többi vasárnapokon d. e. 9 órakor prédikáció majd nagy, 
rnise d. u. 3 Órakor litánia. 

HIR EK. 
Az alaóvároai Szüz M'ria Rosarium Thsulat uj lobo~6ját, 

augusztus 1 l ·éft nagyünnepséggel megszentelte. Nagyon szépen köszöD
JOk adományát mindenkinek, ki. adományá\'al hozzá járult zászl6nk me~
,7~ntelé1'éhez. Igaz van még némi kis tartozásunk, de viszont vann;k 
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·még testvéreink, kikhez ellátogatunk még. Hiszünk benne, hogy Mária 
·meg segit még. Minden adományt hálásan köszön a társulat vezetósége. 

A Katoliku• Népmia_azió három tagja a Men_házban, a felső~ 
városi Ifjusági Egyletben é' a Katolikos · Legényegyletben az esti 6r,lr~ 

·ban nagy sikerrel hitvédelmi elöadásokat tartott. 

· Koncsek Jáno1 volt felsővárosi káplán jászárokszállásra. Rácz 
1mre pedi~ Adácsra került káplánnak. 

Bartányi Andor gyöngyösoroszi, Melcher Sándor gyöngyöshll~ 
láazi .és Barsi István atkári lelkészek invesztitúrát nyertek. 

Dr. Baranyai József átvette a solymosi plebánia vezetését. 
Eredményes müködéséhez lsten áldását kérjük. 

A gyöngyösi Katoliku& Legényegylet, mely 75. jubiláris fennáHá.· 
sát ünnepli, szeptember 8-án, a 9 órai szentmise keretében feltünóen 

. .ok tagot vesz fel soraiba. Az év további eredményes mnnkájához re~ 
·ménykedve ké~jük 

Mátrafftreden a Györkényi László dr. elnöklele alatt álló Üdü
lőhelyi Bizottság a mult év óta nyári lelkészi állást szervezett a villa~ 
tulajdonosok hozzájárulásával. Az idén Szölgyény József esztergomi hit· 

·tanár és Tóth István Zoltán látták el a szolgálatot, akiknek müködéae 
A mátrafürediek teljes elismerését vívta ki. 

Heringh Lajost, ki eddig jászberényi káplán volt, Érsekföpá~~.:-
·torunk, az lstenben boldogult Nádasy Ferenc helyébe, szanatóriumi lel
kéunek nevezte ki. Az állás eddigi betöltellensége nagy hiányt jeien
tett a Szanatóriumban. Nehéz és sok áldozatot kérő munkájához a 
rvhndenható különös kegyelmét kérjük 

A Fejérváryné Intézet na~y építkezést végzett a nyáron. Két 
uj lantermet épitettek, intézeti kápolnájukat átépitették s lehetőle~ még 

"tanév előtt ki is festetik'. 

Az alaóvárosi plebánia templom restaurálása befejeződött. A 
templom külseje teljesen megujult Az 1700 pengón'yi költséget GyöJ:J
gyös város, mint kegyúr viselte. 

Az abasári plébánia templom belső kifestését l\1árton Lajo5. a~ 
o~szágoshírű festőmüvész végzi. 

Szerkesztöi üzenetek: 
Özv. L. 1.-né Gyön~yös. K. 8.-né Érsekföl d. A felvetett k·~~·

dést, mint látják felkarohuk. A zarándoklatot úgy szent Péter Pá-l na~
·napja körül tervezzük. Adja a mindenható, hogy Csíkaomlyóra u el· 
mehessüok. · 

Cs. F. Gyöngyös. A bevonuló magyar felénk dobogott han~o:;. 

kodás4t : ,,Én az Uristennel intézem el a dolgomat, nekem 
nem kell ae pap, •e Egyház!'' tényleg hallottuk. Azt azonban rt.'l-
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gyon 161 tudhatja, hogy részeg emberrel vitatkozn:i, legalább 1s nem· 

flkos dolog. Nem az a fontos, hogy a nekikeseredett János meg van~e 
d~gedve, hanem az, hogy az Uristen me~ van-e elégedve ezekkel az 

esryoldalu és önhatalmu elintézésekkeL Mit ér, ha te csak "magaddal~ 
mtézed el .. azt is, hogy fizetsz~e adót és mennyit, bevonulsz·e kato
nának. vagy nem, megtartod-e az ország törvényeit vagy sem? Ahol· 

felsöbb kötelességekről van uó, ott nem lehet a dolg.ot csak ugy. a ma

gunk kedve szerint "elintézni'~ mert máskülömben itt a földön pol~ári; 
.~• katonai kötelességeink miatt a hatóságok, vallási kötelességeik elmu.
Jftsz.tása miatt az itélet napján. nagyon is ,.elintézhetnek minket is! Ott 

nagyon is meggyülhet a bajunk azzal, akivel szemben azt h1ttük, . csak 

u~y pajtáskodva lehet .. elintézni" a kötelességeinket. 

Ha arról :enne szó, hogy milyen ebédet akarna Bevonuló János 

enni, milyen muzsikát akarna hallgatni, akkor csakugyan válogathatn:t 

a maga ízlése szerint. De ahol biztos és szilárd igazságokról van ·szt'), 

r;ft komoly ember nem hozakodhatik elő a maga ked\·eszottyanásáva~~ 
mert annak ilyenkor semmiféle illetékessége sincs, hanem ahhoz. igazo

dik, amint a felette álló adottságok, főleg az lsten parancsa és kifejezPtt 

akarala előirnak. 

Aki nem igy tesz, az nem beszélhet vallásn>l. Egyházról. tát·gp~ 

la2, meg okolt igazságról, hanem legfeljebb önkényes eszme~abarékról, 
amelyről legfeljebb 5 maga hiszi el, hogy ér is valamit. 

Hátralékos előfizetőinket kérjük, hogy előfizetési díjaikat d 

5' zen t Hertalan plebánián minél ha inarabb fizessék be·. 

Kik nem járatják a Katoliku• Tudóaitól? 

Akik nem ismerik ! 

Akik más valláauak! 

Kiadóhi vat.1 J. 

Akik hitükért nem áldoznak ! 

Akik hitükkel nem törödnek l 

Olvasd! Ismertesd l Terjeszd.! 
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Fógel Gyula 
óraműves, éksze .. éaz és llát.
aeré~. Eteraa, Alpiae, T eU~ 
Wyler iwák ecyecláa-.. it6ja. . , 

Óra és szemüveg kiilialeg-e•~ 
séc;k 

' ! 
•• 
Uvegcsiszolások. 

Telefon: 
388 

' \ . Szemüvegek recept szeriilt 'is. 

Gyöngyösön 
RaDisz-tér 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
,·ial!z~yertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, . 
Zita királyné u. 6. 

... 
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-----·-----------:. 
Mietött kalapját besze .. 
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nőségben! 

Javitások pon to sa n és 
szakszerOen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
. Gyöngyös, 

KossutJt-u. 10 . 

Hun@ária-oyomda nyomtatása, GyönJ!yós. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
~rlő: Cz()bor Mihály p Felelős kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

Felelős nyomdav~1eto: Czobor Mihálv 
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TAK.AREKPEHZTAR R. T. 

EGE_R -GYÖNGYÖSI 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFO H: 230 

Legelóoyö5ebb feli:ételek mellett lolvó;\~ 
kölcs3nöket vállalkozásokat financiro;, it
utalásokat gyorsan és olcsón teljesít. 
Betéteket könyvecskére és folyá6zámlára 
elfogad é; a legkedvezőbben kamatoztat. 
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