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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIII. ÉVFOLY AM. 4. SZÁM Gyöngyös, 1941. ápr. hó. 

F eltám.adott. 
Zugó harangok imárahívó szava ünnepet hirdet. A nagypéntek 

süket csendje után diadalmasan csap bele hangjuk a kéklő fellegekbe, 

hogy harsogja szerte a világon minden halandónak a Feltámadás reg

ge lét. 
A megváltás müve befejezést nyert. A sír üresen áll, a hatalmas. 

szikla, mely mint börtönajtó sulyosodott rá az elmulás helyére, félre

lóditva a győzelmes feltámadáli útjából, arról beszél az idők végtelen

ségéig, hogy az Isten útjában nem akadály sem a természet ereje, sem 

az emberi hatalom, hogy a szeretet és igazság nem ismer gátat, hanem 

keresztültör az erőszak és gonoszság minden munkáján. 
A halált legyőzö Krisztust ünnepli Husvétkor a keresztény világ 

s az ö imádására zeng alleluját millió és millió hivő lelke. A nagyhét 

komor és zord hangulata nincs többé, a sziv megtelik fénnyel és ujon

gással s valami kimondhatatlan és leírhatatlan öröm ömlik át egész va

lónkon, mikor felcsendül égfelé szárnyaltan a feltámadás örök himnusza 

a tömjénfüstös templomok homályában. Mindnyájan érezzük, hogy nem 
nyom a földre többé a Nagypéntek reménytelensége, a keresztfeszítés 

szörnyü tragédiájának kétségbeesése, hogy valami nagyot, valami szépet 

kapott a bűnös emberiség az lstentől azon a hajnalon, mikor angyali 

karok hozsannája közölt kiszállott sírjából a Názáreti jézus, hogy fel

támadásával megnyissa a bezárt egek kapuját az emberiség számára. 

Mennyire más lenne ennek a gyülöletben égő világnak a képe, 

ha nemcsak külsejében ünnepelné meg ezt a napot, hanem lelkében is 

átérezné a megváltás isteni nagyszerüségét. Mennyivel kevesebb lenne 

a gyötrelem és szenvedés, mennyire megfogyatkoznának a könnyek pa
takjai, ha valóban a lélek muzsikája, a szivek áriája zúgna és csapongoa 

az alleluja dallamában. Mily szomoru és mennyire kétségbeejtő azt 
látni, hogy az emberiség a felséges ajándékot, amit a feltámadásban 

kapott, hogyan löki félre földi életében, hogy lázas és őrjítő futásban, 

melyben a boldogságot, a nyugalmat, a pihenést lihegve hajszolja és 

kergeti, mennyire nem az ég felé halad az utja, hanem belevész és be

lefullad az alvilág sötét utvesztöibe. 
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Fe hámadott . . . harsogja, kiálhja millió ember ajka a szent ének 
szavait húsvét ünnepében, de mindez csak üres szó és tartalmatlan 
hangtömeg lesz mindaddig, mig az enyészetet legyőzö husvéti Krisztus 
nem lesz ur és király a lelkekben, mig tengernyi csalódás és kudarc 
árán nem zokogja feléje a mindent eltöltő vágy a végső reménység 
szent hitével az emauszi tanitványok meggyőződésével : 1\1aradj velünk 
Uram, mert esteledik és már lement a nap. 

Vr. Somogyi /siván. 

Mentsük meg a szt. Erzsibet 
templomot_ 

A szt. Erzsébet templom oltárképe úgy ábrázolja a szentet, amint 
fejedelm! asszony szerepében ragyogóan fehér hosszú ruhában és félre
csúszott dolmányban megjelenik a vár bastélyának ajtajában, melynek 
lépcsőjén már várják fenséges úrnőjüket a szegények. a nyomorultak. 
Az egyik oldalon egy béna könyörög hozzá, a másik oldalon egy sze
gény vár alamizsnát, míg a középen egy öreg tartja felé kis gvermekét 
és szt. Erzsébet a gyermek felé hajol. Intézkedik a gyermek sorsáról. 
Aki ezt a képet festette, nem is tudta, mennyire eltaláita e képpel a 
templom jövő hivatását. Mint kórházi templomnak a legszociálisabb 
szent, a betegek és szegények jótevője a védőszentje, a szomszédos 
Menházi ép~let eredeti céljával is kapcsolatban van, míg most a körü
lötte levő két középiskola tanulóinak vallásos nevelését szolgálja. 

Az idő azonban sajnos a valamikor csinos és eléggé tágas temp
lomot nagyon megrongálta, ma már annyira huzatos és kopott, hogy 
csak szükségből lehet az ifjuság templomának használni. Ajtói nem zár
nak jól, kényelmesen jár ki be alattuk, vagy mellettük a hideg szél. 
falairól hull a vakolat, oldalfalairól embernagyságnyira a sok kabát le
szedte a meszet, csatornái nincsenek, a tetővíz a templom tövébe csu
rog s a talajnedvesség méter magasságig átnedvesítette a falakat. A kül
sejét nem régen javították, de bizony nem időtállóan. Azon is sok a 
ja vitani való. 

Pedig sziikség van e templomra. mert a 
mindkét parókiális templom zsúfolásig teli van, 
tanulóját egyik se volna képes befogadni. 

vasárnapi tanulérnisén 
a két középiskola 400 

Manapság azor.ban, amikor a gyerekeinktől 
dességet és tisztaságot megköveteljük, elsősorban 

minden téren a ren
a templomnak mint 



GyöngyöJi Katoli/eus Tudósiló 3 

vallásos ünnepi sze nt helynek kell rendesnek és tisztának lennie. Furcsa, 
de ma úgy van, hogy azok közül a tanufók közül, kik a falak mellett 
álldogálnak, vagy a kóruson énekelnek, soknak falas, meg maiteros lesz 
a kabátja. A falakon éktelenkedő, néhol ujjnyi repedések sem áhitat· 
keltők. 

Nagyon dicsérendő tehát a templom kifestésére irányuló mozga
lom. Az oltár fölötti kupolakép ugyan még elég jó állapotban van, 
de az oldalfalak régen óhajtoznak átfestés után. 

Van ám a templomon kivül- belül sok ja vitani való. A sekres

tyének egyik ablaka helyén ajtót kellene vágni, hogy a miséző ne le· 
gyen kénytelen a zsufolt templomon át tülekedve jutni az oltárig, az 
ablakok átigazitása is helyén való volna, az ajtók és küszöbök helyett 
újak szükségesek, hogy télen ne legyen farkasordító hideg a templom
ban. A kóruson az orgona sípládájának a központi elhelyezése lehetet

lenné teszi a járást a két oldalrész között. 
Bizony sok tenni és javítanivaló van ezen a templomon l Egyi

ket-másikat a festéssel egyidejüleg meg lehetne csinálni, azért soroltam 
fel. A legfontosabb azonban mégis _csak a kifestés. Szerényen indult 

érdekében a mozgalom, de hisszük, hogy a jó lsten segiti a jóakarókat 
s ahol ő segit, ott lesznek jó emberek, akik a szép tervet megvalósit

ják : lsten dicsőségére, emberek üdvösségére ! 
Stiller Kálmán. 

Jelenle~ 1300 P. mint az Rk. Mez5gazdasúgi Középiskola ifjuságának 
· gyüitt.;se vtirja, hogy kiegészitsék. Faragó Lajos Máv. föintézö l O P-t ado

mányozott a Szent Erzsébet templom rendbehozatalára. Isten fizesse meg! 

A katolikas Akció frontjáról. 
Képoiselntestületi lelkieyakorlat. 

, 
Az egyházközség ütemet diktáló szerve a képviselőtestület. Erté-

kes, komoly, iLig-vérig katolikus gondolkozásu férfiakból s nőkből áll· 
Azelőtt feladatuk nem volt olyan sokrétü mint ma. Gyűléseken 

anyagiakról döntöttek, más. tevékenységü~ alig akadt, illetve nem volt 

kihangsulyozva. 
Amióta a Katolikus Akció sodrásában élünk, amióta érezzük~ 

hogy világnézetek harcától reng a világ s a keresztény gondolat vívja 
csatáját az antikrisztJanisztikus felfo~ással, sorompóba kell állitani eréS
inket s ki kell állni a gátra a közöny kényelméből, mert jövéSak, bé-
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kénk, nyugalmunk függ attól, hogy százszázalékos katolikusok mara

dunk-e vagy megalkuszunk. 
Ezt a bátor kiállást, az élet minden mozzanatában való katolikus 

megnyilatkozást volt hivatva előmozdítani az a lelkigyakorlat, illetve 
lelkigyakorlatos célkitüzésekről szóló előadássorozat, amit a Szent Ber
talan egyházközség képviselötestülete számára rendeztünk. 

A képviselőtestület tagjain kivül a szakosztályok tagjai is hivata
loséak voltak. Alig maradt valaki távol, aki elmaradt, az is tényleg 
mulhatatlan ok miatt maradt el. 

Március 6-8-ig tartott este 6 Órai kezdettel a lelkigyakorlat a 
Szentkorona-ház nagytermében. Előadók a felsővárosi plebánia papjai 
voltak. A papelőadókan kivül Dr. Libisch Károly tartott értékes, mé
lyen emberi, s a vallásban vígaszt és erőt találó férfi megnyilatkozását 
kifejező előadást a vasárnap megszenteléséről. 

Az elóadások gyakorlatiak voltak, konkréturnot tartalalmaztak. A 
képviselők élénk érdeklödést mutattak. 

A lelkigyakorlat után megbeszélés volt, ahol kitünt, hogy meny

nyi nemes szándék, szép elgondolás, lelkesedés és harcos bátorság ta
lálkozik az Egyház szent ügyéért. 

Pajkos Lajos a katolikus könyvtárral kapcsolatban terjesztett elő 

indítványt. lvanits Imre több értékes, szociális gondolatu inditvánnyal 
lépett fel. Élénk vita követte javaslatait, minek k~retében Dr. Wiltner 
Sándor igen megfontolandó véleménnyel szélalt fel. 

A szentmiséken való pontos megJelenés szorgalmazásának gondo
dolatánál Dr. Libisch Károly és Kozmáry Sándor szálaitak fel. Balázs 
Piri Lajos, Geibinger Sándor a könyvtárra!, illetve a feszületnek hat
hatósabb tiszteletadásáról és mindenütt történő kitűzéséről tettek indítványt. 
Természetesen valamennyi indítványnál értékes megbeszélés fejlődött 
ki, amikor is majdnem mindegyik képviselö kifejezte véleményét s a 
vélemények javarésze helyeslő volt, illetve alapos és komoly. 

Komoly formában hangzott el az egyházi adó bevezetésének a 
~ondolata is, aminek a segitségével igen sok kérdés megoldható lenne 

és nemcsak egy állandó adományozó kisebb csoport viselné az egyházi 
intézmények létesítésénél feimerülő költségeket, hanem az egész egye
temes, gyöngyösi katolikusság. 

Az egyházközségi képviselők megállapodtak, hogy ezt a megbe
szélésüket folytatni fogják, sőt más alkalmakkor is összejönnek, hogy 

teljes egészében kivegyék részüket a hitélet irár.yitásából s a lélekmen
.tés szent feladatának harcos, tevékeny munkásai legyenek. 



Gyöngyösi Katoli/eus '1::udósitó 5 

Kultur-est. 
Az Erdélyi-est élénken az emlékezetünkben van még. Szép,. 

pompás műsora, két estén is szórakoztatott bennünket. 

Az Egyházközség kolturális szakosztálya folytatni kivánja a kol
turestek rendezését. Április 5-én, szombaton este 8 órai kezdettel a. 

Katolikos Legényegylet disztermében megrendezzük ismét koltur
estünket 

Elöadóul Hunyadi Buzás Endrénét, a Gyöngyös közönsége előtt 
jól ismert és ünnepelt előadó müvésznőt sikerült megnyernünk, aki a 
napokban bucsuzott Eger közönségétől, ahol pompás tehetségével oly 
sokszor állott a magyar kultura szolgálatában. 

Vitéz Görgényi Lászlóné dalművészelével adja a kolturest mű
sorának egyik értékes számát. 

A Rk. Polgári fiuiskola gyermekkórusa ez alkalommal mutatko
zik be. T áncjelenet, vonósnégyes, hegedüszó ló alkotják még a minden 
bizonnyal tetszést arató müsort. 

Az egyház kormányzása. 
Az Ur jézus az Egyházat azért alapította, hogy az embereket az 

igaz hit révén a mennvországba vezesse. Legfőbb vezetője és vezére 
az Egyháznak maga jézus maradt. Mennybetávozása után következő 

időkre az Egyház legfőbb vezetőjévé Szent Pétert, illetve ennek utó
dait tette. 

Sem az apostolok, sem a pápa 400 millió embert szentségekkel 
egyedül ellátni nena tudnának, azért kisebb területre a pápa, mint az 
apostolok utód~it a püspököket küldi. Ez a püspök. (episzkoposz, azaz 
felügyelő) görög eredetü. Némelyeket a püspökök közül érseknek ne
veznek (archiepiszkopusz, azaz főpüspök, magyarba a francia archíveque 
szóból származott), mert ennek joga van nemcsak hiveire, de az alá
rendelt püspökökre is felügyelni. 

Azt a földterületet, amelyen a katolikusok egy püspök felügye
lete alá tartoznak: Egyházmegyének DevezzüL. Több egyházmegye 
együtvéve érsekitartományt alkot, melynek az élén az érsek áll. Mi az 
egri érseki tartományhoz tartozunk, ennek érseke Dr. Szmrecsányi La
jos, a mi püspökünk. Ezért hivják e6yházmegyénket főegyházmegyének 
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s a mi püspökünket érseknek. A mi érsekünk felügyelete alá tartozik 

a kassai, rozsnyói, szatmári és szepesi egyházmegye. 
Az egyházmegye sokkal nagyobb terület a vármegyénéL A mi 

·egyházmegyénk magában foglalja Heves, jász - Nagykun - Szolnok, 
Borsod, Hajdu és Szabolcs vármegyéknek csaknem egész területét, 

továbbá Abauj, Zemplén és Szatmár vármegye néhány községét. 
Amint a vármegye járásokra, ugy az egyházme~ye espereskerü-

letekre oszlik. Az egri főegyházmegyének több mint 30 espereskerü
lete van. Ezeket a kisebb közigazgatási egységeket az esperesek veze
tik. Nagyobb kerületekben az iskolaügy irányitására helyettes esperest 

is neveznek ki. Mi a középpatai espereskerülethez tartozunk. Ennek 
jeieniegi esperese Ragó Ferenc abasári esperes-plébános. 

Voltak-e boszorkányok. 
Kissé szokatlan kérdés. Egy kicsit idejétmult is, hisz a történet

irók szerint már Kálmán királyunk is ezelőtt kb. 900 évvel kijelentette, 
hogy boszorkányok nincsenek, tehát ezekről szó ne e~sék. Kálmán ki
rályunknak igaza volt, mert olyan emberi boszorkányok, akik állatokká 
tudnak át változni nincsenek, nem voltak és nem is lesznek. Ezek a 
babonás nép képzeletének szülöttei. A régmult időben voltak sokan 
a primitív, tanulatlan emberek között, akik hittek bennük, ma már alig 
találunk embert, aki a boszorkányokban hisz. 

A1onban ne gondoljuk, hogy az emberek tökéletesen kigyc)gyul
tak ebből a babonából. Ma is sok ember akad, különösen a » művelt «, 

persze félművelt társadalomban, aki his1. a boszorkányokban. Csak az 
a különbség, hogy nem igy ne\·ezi a dolgot, hanem spiritizmusnak. De 
mi más a spiritizmus: ha nem boszorkányság ? A középkori ember 
gyakorlatiasabb volt. A boszorkányokat úgy képzelte, hogy azok meg
fejik az ajtófélfát, a seprőt lónak, sőt táltosnak használják és hasonló 
gyakorlati hasznot húznak természetfeletti tudományaikbóL A ma bo
szorkánya, a spiritisztika, már nem ilyan gyakorlatias, inkább a kiván
csiságot akarja kielégíteni. Szeretné megidézni elhalt rokona vagy i!lme
rőse szellemét, hogy megtudjon valamit a túlvilágról. Amint a közép
kori boszorkányok bizonyos napokon seprőiken találkozóra lovagoltak és 
ott kigyót, békát főzve rotyogó üstjeikben, megtárgyalták embertársaik 
ellen intézendő legközelebbi gonosztetteiket, ugyanúgy összejönnek a 
spiritiszták 1s a »szeánsz «-ra, ott misztikus félhomályba körbe ülnek és 
megindul a szellemek halászása. 

Ezekről a modern boszorkányokról szerelnénk pár szót szólni, 
mert bizony sok müvelt és tanult ember, még több egyszerű ember esik 
.áldozatává és sok müvelt katolikus áll tanácstalanul a spiritisztika kér-
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désében. A dolog azért nem egyszerü, merthogy ezek a tanácstalanul 
álló emberek mondogatják a spiritizmusra, »van benne valami«. Tény
leg van. Legtöbb esetben kóklerkedés, csalás az egész. Ügyes embe
rek kikeresnek naiv, hiszékeny embereket és a félhomályban külön
böző hüvészmutatványokat végeznek. Foszforos képekkel megjelentetik 
az elhalt hozzátartozó képét stb. és különböző fondorlatokkal, a halott 
»túlvilági üzenetei és tanácsai« segítségével kicsalják a hiszékeny ál
dozat pénzét, kiforgatják minden vagyonából. Enyhébb esetben egy
szerü hallucinációhól és egyéb érzéki csalódásokról van szó, a szeánsz 
résztvevői úgy képzelik, látják a hEilott arcát, akire erősen rágondoltak 
és hallják hangját. Hozzátartozóknál, akik sokszor látták a megboldo
gultat ez nem is csodálatos. A sápadt, túlvilági arc sem, mert hisz a 
halottas ágyon látolt kép rögződött meg utóljára bennük. 

Vannak esetek a7.onban, amikor egyik magyarázat sem állja meg 
a helyét. Amikor tényleg valami természetes úton meg nem magyaráz
ható jelenség fordul elő. Részletesen ezekre nem térhetünk ki, de or· 
vosok és elfogulatlan tudományos megfigyelök kénytelenek voltak kons
tatálni olyan jelenségeket, testi elváltozásokat pl., amelyek emberi tu
dásunk számára érthetetlenek, csodálatosak. Sok ember, aki eddig csak 
mosolygott a spiritizmuson, megdöbbenve állt meg. Mi ez? Természet
feletti jelenség ? Csoda? Sok hivő katolikos is érthetetlenül áll ezen 
kérdés előtt. Hisz ö úgy tanulta, csak a katolikos egyhá~ban vannak 
csodák ! l gaz is. Természetfeletti jelenség, csoda csak· jézus Krisztus 

H • 

által az O szent követőinek közben lárásra történhetik s jellemző tulaj-
donsága, hogy sohasem kiváncsiság kielégítésére, hanem hitigazságok 
igazolására, vagy lsten különös kegyelmének megnyilatkozásaként szent 
célból, komoly esetekben jelentkezik. Hát mi akkor a spiritizmusban 
jele.ntkezett természetfeletti jelenség, mely még a hivő fejét is megza-
vaqa. . 

Megpróbáljuk vallási szemszögböl megvilágitani a dolgot. Kiin
duló pontunk éppen az a tény, hogy ezek a természetfeletti spiritiszta 
jelenségek megzavarják a hivő emberek fejét. Tudjuk a Bibliából, hogy 
az ember földi élete megpróbáltatás. Az lsten próba alá veti a lelke
ket, aki ezt kiállja, méltó az örök jutalomra. Hatalmat adott tehát az 
ördögnek az emberek megkísérlésére. Nemcsak primitiv esetekben, ér
zékeink, testünk kívánságainak, bűnös vágyainak felébresztésére adott 
hatalmat az örclögnek, hanem nagyobb dolgokban is. Amikor a spi· 
ritiszta szeánszon a körben ülő szellemvadászok sóvárogva lesik a meg
bolygatott szellem megérkezését - megjelenik az ördög. Ha azokat a 
sokszor zavaros, sokszor kétségtelenül szentségtörő megnyilatkozásokat 
vizs~áljuk, melyek egy valóban természetfeletti spiritiszta jelenséget jel
lemzik, semmi kétségünk nem lehet arra vonatkozólag, ez nem az lsten 
műve. Másé pedi~ nem lehet, mint az ördögé, kinek lsten természet· 
feletti hatalmat adott az emberek megkisértésére. Bizonyára az ördög 
müvei voltak a középkori boszorkányoknak tulajdonított jelenségek meg
történt része is, mint ördögöt az Irás 11erint Krisztus is üzött ki az em
berekből földi élete alatt. 
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Katoliku• ember ezek után nem lehet határozatlan a spmhszta 
kérdésben történő állásfoglalásban. Az lsten csodáinak jegyeit, stigmáit 
az Egyház világosan megjelölte, azokat senki össze nem tévesztheti az 
ördög munkájával, a spiritiszta szeánszole természetfeletti jelenségeivel. 
Senki két úrnak nem szolgálhat, mondja az Irás. V agy Krisztus zász
laja alá áll, vagy az ördögéhez. Nem mondhatja senki spiritiszta sz6-
rakozásaira, hogy ő jó katolikus, csak meghalt hozzátartozóinak sorsa. 
érdekli. lsten úgy határozott, hogy a másvilág titkai rejtve maradjanak 
előttünk. Aki bizonyosat tud, az nem hisz, márpedig csak az üdvözül, 
aki hisz. Ez a látszatra szájátéknak tűnő mondás azt jelenti, hogy 
minden ember ész nélkül meghozná azokat a csekély áldozatokat, me
lyeket Krisztus Urunk az örökélet elnyeréséhez megkiván, ha biztosat 
tudna arról a boldogságról, mely a másvilágon a tiszta életüekre vár. 
Azonban lsten azt akarja, hogy Öt szeressük, szeretetből hozzuk meg 
az áldozatokat, ne pusztán a jutalomért. Az pedig, aki erőszakos módoa 
kutatja Isten titkait és keresi az összeköttetést a meghaltak lelkeivel, az 
ördöRgel találja magát szemben. 

Dr. Zsámbéki László. 

Sebestyén János f l 
A hit, a vallás volt mindene. Nemes gondolkozású, egyenes, 

izig-vérig katolikos férfi volt. 
Fáj, hogy elment közülünk. Fáj, hogy nem látjuk vékony alakját, 

hogy nem jelenik meg a plébánia irodájában, hogy a Szent Antal per-
selyt kezelje. Ö hozta létre ezt az intézményt, aminek segítségével 
annyi ~zegényen tudunk segíteni. Haláláig gondnoka volt. F áradhatat
lanul tevékeny. 

Évenként ezreket áldozott jótékonycélra. Igen sok felsővárosi 
gyermek neki köszönheti imakönyvét, könyvét. Nem hivalkodva, szeré-
nyen tette. Egyházközségi ügyben, ha valakire, akkor Ö rá mindig le
hetett számítani. 

Az Urnapi egyik oltárt háza kapujában évről-évre szerető gond
dal állította, díszítette. 

A háboru áldozata. Bete~ségét csak külföldi gyógyhelyen lehe
tett gyógyítani. A viszonyok nem engedték, hogy kimehessen. 

Halála szép volt, mint amilyen az élete. lstenhez tért, akit any
nyira szerelett Temetésén hatalmas tömeg vett tőle "égbucsut. Vallá
sossága példakép marad nekünk. Emlékét nem feledjük. 

Legyen csendes a nyugvása s találjon örök boldogságra jézus. 
Szent Szivén. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

4. Első péntek. Előző csütörtökön 3 -6 óráig, valamint pénteken 
reggel 6 órától gyóntatás. - 6. Virágvasárnap és elsó vasárnap. 9 
órakor barkaszentelés, körmenet a templom körül, utána szentmise. A 
nentmise alatt a Föegyházi Énekkar az Ur jézus szenvedés történetét 
énekli. Este 6 órakor az Oltáregylet imaórája, végezzük a 24-ik ima
órát. - 7., 8., 9., nagyhétfön-kedden-szerdán köznapi rend. Nagyszer
dán ;-. órakor Lamentáció. Nagycsütörtökön este 7 órától, nagypéntek . 
reggel fél 6 óráig szentségimádás a Ká~várián. - ll. Nagypéntek Jé
zus emlékünnepe. 9 órakor az Ur jézus szenvedéstörténetét énekli a 
Föegyházi Enekkar. Majd keresztleleplezése és csonkamise következik. 
Csonkami se után az Oltáriszentség elhelyezése a szentsírnál. A fötemp
lomi szertartások után a szentsírok felállitása a szent Erzsébet, szent 
Urbán és a Kálvária templomban. Délután 1 órakor az összes iskolák 
növendékei, fél háromkor pedig a hivek látogatják körmenetileg a szent 
sirokat Ezután a Kálvárián utolsó nagyböjti szentbeszéd és ájtatosság 
lesz. Este 1 órakor szentségbetétel. - 12. Nagyszombat. Reggel 6 
órakor szentségkitétel, tűz, víz, tömjén, husvéti gyertya, keresztkút szen
telés. 9 órakor ünnepélyes szentmise. Délután a feltámadási szertartások 
sorrendje a következó: 4 órakor a szent Erzsébet, 5 órakor a szent 
Urbán, 7 órakor szent Bertalan templomban. - 13. Husvétvasárnap. 
A 6 órai szentmise után husvéti ételek megáldása. Délután 3 Órakor 
szentbeszéd és vecsernye - 24. Szent György vértanú napja. fEzen 
a napon lép életbe a nyári rend. Reggeli harangozás 4, az esti pedig 
8 órakor van. Keresztelés és avatás fél 5 órakor, temetés 5 Órakor. 
Szombaton és ünnepek elötti napokon a litánia miatt a temetés fél 5 
órakor van. - 25. Péntek. Buzaszentelö napja. A körmenet 7 órakor 

indul a határba buzaszentelésre. 

Szent Ferencrendi plebánia 

4. Fájdalmas péntek. Reggel 5 órától gyóntatás, elsó péntek mi
att 6 órakor Szentségkitétel és Szentségimádás 8 óráig. Délután 3 óra
kor szentbeszéd és litá1aia. -- 6. Virágvasárnap, 9 órakor ünnepélyes 
barkaszentelés körmenetteL - 7. 8. és 9-én, a nagyhét három első 
napján a Férfi Kongregáció és Emericana részére a Ferences zárda 
()ratóriumában este 6 órakor lelkigyakorlat. Nagycsütörtökön a 9 órai 
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szentmise alatt közös szentáldozás. - 9. Nagyszerdán d. u. 4 órakor 
jeremiás siralmainak éneklése. - 10. Nagycsütörtök. 9 órakor szent
mise, utána az Oltáriszentség elhelyezése és oltárfosztás. -- 11. Nagy· 
péntek. 8 órakor Passió éneklése, könyörgések, feszület leleplezése, 
csonkamise, az Oltátis:.entség kitétele a szent sírhoz, majd)zentbeszéd. 
Este 8 orakor az Oltáriszentség elvitele a szent sirtóL - t 2. Nagy-· 
szombat. 8 órakor tűzszentelés, husvéti gyertya me9iÍldása, keresztviz
szentelés, majd szentmise. Este 6 órakor feltámadási körmenet. 
13. Husvétvasárnap. A 6 órai szentmise után van az ételek megál
dása. -- 24. Szent György ünnepe. Mától kezdve Urangyalára reg
gel 4-kor este pedig 8-kor harangoznak. Vasár- és ünnepnapi litániák 
fél 5 órakor kezdődnek. ' 

A gyöngyöspüspöki Szt. János templomban. 

6. Virágvasárnap. D. e. 9 órakor barkaszentelés, utána körme
net, végül szentmise, mely alatt jézus szenvedésének történetét éneklik 
Szt. Máté evangéliumábóL - 10. Nagycsütörtök. Reggel 8 órakor 
szentmise, utána oltárfosztás. - ll. Nagypéntek. Reggel 8 órakor 
Krisztus Urunk kinszenvedésének éneklése Szent jános evangéliuma 
szerint, könyörgések és csonkamise, a legméltóságosabb Oltáriszentség 
sirba helyezése. Este 7 órakor pedig szentségbetétel. -- 12. Nagy
szombat. Reggel 7 órakor tűz- és vízszentelés, a husvéti gyertya meg
gyujtása. Az Oltáriszentség egész nap ki lesz téve imádásra. D. u. 
5 órakor feltámadási szertartás körmenetteL - 13. Husvétvasárnap. D. 
e. 9 órakor szentbeszéd, utána ünnepi szentmise szentségkitétellel. D. 
u. 3 órakor ünnepélyes vesperás. - 2j. Szent Márk napja. Reggel 8 
órakor szentmise, majd kedvező idő esetén körmenet a vetésre, ahol 
buzaszentelés lesz. 

Gyilkos irodalom. 
Zilahy Lajos, az ismert regényiró, erkölcsi bizonyitványt kapott 

a mozifelülbirálástól. Még jól emlékszünk, hogy a Lipótvárosnak és 
serdületlen héber ifjaknak meg hajadonoknak ezen kedves irója milyen 
dic!őséget szerzett a magyar irodalomnak Olaszországban. Ott ugyanis 
az önmaga-irta és rendezte "Halálos tavasz« cimü darabját, mint er
kölcstelen és züllesztőt betiltották. Mi, "maradi'<, vagyis ősi nép er-
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kölcseinket féltő magyarok nem tudunk lelkesedni .akkor sem, mikor az 
érzékies regények ezen közünnepelt irója, hosszu züllesztő regényirói 
mult után, bizonyára a magyarság nevelésére, folyóiratot kezdett szer
keszteni. Most ú jabb kudarc érte az »Egy lány elindul« cimkéjű da
rabját. Verték mellette a nagydobot az előkészitő hirverök, de a lány, 
azaz a darab mégse indult el. Fennakadt a magyar felüibirálő becsüle
tes erkölcsi érzéken. Zilahy Lajos ur ! Ön az Arany jánosok földjéról 
jött s még sincs érzéke az Arany Jánosok fajtájának erkölcsi igényéhez 
A nagy köruti söprés után kegyelmet kapott, magyar vére, magyar ősei 
kedvéért. Kegyelmezzen hát ön is, mélyen tisztelt iró úr, saját népe 
jövőjének, a saját fajtája utódainak.· Hagyja abba a családot, az erköl
csöt, a magyar jövőt aláaknázó irodalmárkodást s a Magyar Bíró itéle
tében csöndesen megnyugodva higyje el nagy földijének, a becsületes 
szalontai hajdú nak:· 

»Nemzet, me ly dicstelent, alantast, erkölcstelent magasztal, nmcs 
abban élni hit, jog és erő.« 

Jónak láttuk ezt a kis írást az egyik hétfői lapból átvenni, most 
amikor táblás ház előtt ment mozinkban egy hasonló felfogásu Zilahy 

darab. 

H l R EK_ 
Ezüst menyegzóje volt Nékám 

Ervin és Szebasztianovics Ella há
zaspárnak március hó 18-án. 

Arany menyegzó. Bogdán Jó
zsef és neje Martinecz Erzséhet fo
lyó évi január hó 29-én ünnepelték 
boldog házasságuk 50 évfordulóját. 

A Karitász teadélután hűséges 
látogatói boldog örömmel hallgatták 
Dr. Somogyi István mélységes gon
dolatokban gazdag lebilincselő elő
adását. Dr. Somogyi t mindenki 
mindenkor szivesen hallgatja, mert 
istenáldotta tehetségéből mindig 

újat hoz elő. Soha sem unalmas, 
soha sem régi, csak jobb és szebb. 
Erdős Tivadar őméltósága pedig 

ugyanazon alkalommal művészi zon
gorajátékával kisérte Teremy Ilike 
kis művésznőnk szépséges dalait. 

Választmányi gyűlését folyó 
hó 13-án tartotta meg a Karitász 
Hölgyek Egyesülete. A gyűlés egy
hangu lelkesedéssel választotta meg 

u j ból a régi tiszti kart. l gazgat ó: P. 
Zsigmond, Elnöknő: Hevesy Vilma, 
P . • c 1' , J " enztaros: serta anosne, egyzo: 
Sextiusz Matild. A közgyűlés ez-



/2 

után meghallgatta az évi jelentést 
és a Pénztáros beszámolót. 

Lelleigyakorlatát márc. 19-23-
ig tartotta a Karitász Egyesület 
P. Hermenegild házfőnök elmélke
déseit szomjas lélekkel fogadták a 
Hölgyek. 

Gyönyörű szép oltárteri
tcSiclcel gazdagodott az utóbbi idő
ben a Felső városi, Alsóvárosi és 

Szent Erzsébet templom. Kell, hogy 
a gyöngyösiek is megtudják, ezeket 
nem száz kéz, nem is több kéz, 
csak Dr. Náray Béláné két keze 
himezte. A templomok hüséges, 
munkás kezeit áldja meg az Isten. 

A felsóvárosi Állami Elemi 
Iskolában, Kövér Izabella tanitónó 
lelkes vezetése alatt működó Szív
gárda, március 20-án a felsóvárosi 
Ifjusági Egyesület disztermében Szűz 
Anya tiszteletére diszgyülést rende
zett. 

A Katolilcus Legényegylet 
márc. 2-án közgyülést tartott. 

Emerica na. Márc. l t -én az 
Emericana gyön~yösi csoportja a 
Szent Koronaház disztermében,Csépe 
Jenő miskolci polg. isk. tanár elő
adásában gyönyörködött. A rendi 
társadalom kérdése - előadásának 
tárgya - n~gy közönségnél talált 
viszhangra. Apr. 1 t -én hasonló té
makörból DukJai László tart előadást. 

A Katolilcus Legényegylet 
pompás szinészgárdája márciusban 
több alkalommal előadta a Gyur-

Gyöngyö&i Katoli/eu& ~udó&il6 

kovics fiuk c. hangulatos, a régi jó 
békeévek szépségét visszavarázsló 
o pereltet. 

Lelleigyakorlat a lcatonálcnál. 
Március 11-én végezték el a hely
őrségünk katonái husvéti szentgyó
nást:kat és szentáldozásukat Kevács. 
Tibor tüzérezredessel és a tisztikar
ral az élén. A szentgyónást meg
előző napokon Dr. Deák János tá
bori esperes tartotta a katonák lelki
gyakorlatát. 

A Szent Bertalan egyház
község A. C. vitadélutánia márc. 
20-án a rendes, tervbe vett elő

adással ment végbe. A legközelebbi 
vitadélután április 3-án 5 Órcikor 
lesz, mikor is Gács György polg. 
isk. tanár fog előadást tartani, aki 
ezuttal már harmadszor szerepel a 
vitadélulánon értékes előadásával a 
Katolikus Akció szellemében. 

Kongreganista avatás. A 
Koháry István gimnázium Szent 
Imre diákkongregációja március 25-
én a Szent Bertalan templomban 
tagavatást tartott. 

Felsóvárosi Mária leányok 
egyesülete előreláthatólag május 4-én 
rendezi 25 éves jubileummal kap
csolatos ünnepségét. A régi tagok 
örömmel vesznek részt a rendezés 
sokszor fárasztó munkájában. 

A Szentlcorona házban műkö
dő Városi Zeneiskola márc. 25-én a 
zongora fótanszak növendékeivel igen 
nivós é; KelJer Éva tanár pompás 
oktatására valló hangversenyt rende
zett. 

TANULÓ FEL VÉTETIK A HUNGÁRIA-NYOMDÁBA! 



Gyöngyösi Ip. és Gazd. Hitels~. 
miat az O. K. H. tagja Gyöagyösöa 

l betéteteketmár 1 Pengőtől elfogad 

kölcsinöket előnyös feltételek mellett 

nyujt .. 

Postacsekk Bankgiró 
' ~ . 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
niézeskalácsos és 
viaszgyertyakészítő 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Ko vá ts Gy·uláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u. 16. 

Mielőtt kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javitások pontosan és 

szakszerOen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hua.gária-nyonida nyomtatáaa, Gyöngyös. " "fulaj.donoa: Ni_grinyi Ferenc 
Bérl6: Czobor Mihály Feletos 1zerkeszto e• kiad6: Dr. Bemát Ferenc 

Felel6• ayomJavezetó: Czobor Mihály 
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TAKAREKPEHZT AR R. T. 

EGER -GYÖNGYÖSI 
FtOKIHT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át

. utalásokat gyorsan és olcsón teljesi t. 
Betételcet könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

F ó ge~ ~y~l~ ... 
oramuves, ekszeresz es tlat-

Tel elon: 
388 

szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák eeyedáraslt6Ja. 

Óra és nem.iiveg külöaleges-
sécA 

Üvegc•iszolások. 

s ... hecek recept saeriat is. 

GyÖDCYÖSÖD 

llaaltts-t6r 
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