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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIV. EVFOL Y AM. 9. SZÁM. Gyöngyös, 1942. azept. hó .. 

A család megbecsüléséé1't. 
c74lost amikor a gyermekek 3erege egész é-vi munk_ára tódul az 

!. Á:olákba, amikor a gazdasági ével lassanként lezárjuk é3 új terve
!. ef .'izövögetün/.:. a jövő esztendőre, az egyházközségi életben is illő, 

hu~y tervezge.~sünk. az elkö-vetkezendő időkre. 
Az Actio Catholica jö-vő évi munk_áját a család megerŐ3Ítésé

nek szenteli: űbbe a munk_ába nekünk is bele kell k_apcsolódnunk_. 
Felvetem tehát a gondolatot, hogy a jöcő é-v egyik vasárnapját a 
család megszentelésére fordítsuk_. A bennünket, magvarokat ért sok
féle csapás rcíeszméltetett a naládi élet társadalom·, áii:Im{enntartó 
értékére. Ldss(mk_ént rájon erre az egész világ, a müvelt nemzetek. 
átlátják_ már a családi élet ellen el/.:.öoetelt hibáikat. A kommunizmus 
nemzet-, állam- és családs:!élromboló munk_ája nyomán beálló szörnyű 
eldur-vu/ás fényesen rávilágit a katolikus egyház tanitásának egye
düli he/yességére, hogy a családi élet nem a /oldi boldogságra való 
szöcelk_ezés, hflnem lsten tervei közt a legszebb, az emberi k.otelessé· 
gek te/jesitésének. a legguönuoriihh áldoztJ.'vs~~L.;nol.·. erin!JelmeÁ~ a 
mclegágya. S c l.:_otelessJ:fl.!k icljc.~ité.H' nyomán töhb orom és boldog
ság részc:·se lesz az ember, minl a sh·ár, földi értékek után futó ma
gányosscígban. yyönge ért.!lf.ii ember az, aki csak magának éli idejét, 
m'"~círu fordiija minden törekcé.~ét s nincs jolös/ege a család, tehát 

1~1 "n és haza számára . 
...,4z anyák_nak can már ünnepnapju/.:., de nincs az apáknak s 

cz.-:t! a családnak. 'Pedi!! miként mindenben, a \>allásosságban i.-; a 
(·~··/-ír/fő le~men a ce zet ir A rómaiaknál az apa a család vallásos 
s::nfurflÍsuina/.:. is p11pja cn/t. t.Ybben az irónyban ne/.:.iink katoliklHoknak 
;gen suÁ: lcnniL'úlúnl..:. \'llfl, hiszen az cgisz terület pusztaság még. Család
jairol.:_han a callásos élet rezef(:je nem az apa, sokkal inkább az anya. 
A férj legtnbb.~zör cwk közombös szcrnlé/ője az édesanya törekvése-

infk. 
A csahídi iinnep gondolaiának a meJ.!l'alósitását erre a célra 

szerelném forditani. é.:Tzen a napon a szentmisén a család közölen je
lcn_icn m('g a templomban, /.:.ö::ösen járuljon Krisztus Urunk asztalához, 
az oltárhoz, hogy a jó lsten megáldja, kegyelmekkel tlárauza a csalácl 
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.mun/eáját. fi gyerme/ee/e mutassá/e /ei ezen a napon szerelelü/eet szü
lei/e iránt, a szülö/e tiszteletre oletassá/e gyerme/eei/eet. ./l templomi 
uentbeszéd is erről szóljon, hallgassa azt végig /eözösen az egész 
.család. 

Csa/e a gondolatot vetettem fel, a részlete/e Jeidolgozására ket,és 
;most itt a hely, de bizonyára so/ean lesznek. akik e terv megvaló
sitát~ához ujabb szép gondolatokkal tudnak járulni. 

Stiller Kálmán . 

. A gyöngyösi egyházközségi adóztatás. 
Cseppet se túlozunk, amikor azt mondjuk, hogy óriási fontossáP.u, 

szinte korszakalkotó a gyöngyösi egyházközségek életében l B4:!. m~jus 
8.-a. Ezen a napon határozta el ugyanis mindkét e~yházközség képvi
selőtestülete, ho~y bevezeti az egyházi adót. Az adókivetés alapját ké
pező költségvetést a kivetési lajstromokkal együtt az egyházmegyei Fő-

hatóság 33nfll1 B42 sz. alatti határozatával jóváhagyta és Érsek Főpász
torunk a két e,vházközségnek ezen elhatározását mele~ elir.meréssel ju
talmazta meg. előre látván ennek messzemenő üdvös hatásait. 

Mivel az egyházi adó bevezetése, tekintettel a dolo~ anyagi vo
natkozására. Gyön~yös katolikus társadalmát élénken fo~lalkoztatja, jónak 
látjuk az adóztatási ~liárá~~al kapcsolatosan az érdekelteket alaposabban 
tájéko1tatni. amit az aláhbiakban kilér l ünk meg. 

Az adól.latás a vonatkozó szabályzat 4. §-a szerint a föld-ház
·és általános kereseti adó után il 0/o-ban állapíttatott meg, az alkalma
zottak kereseti adóját fizető egyénekkel szemben pedig a keresethez 
képest az alábbiak szerinti os7tályadót h01ta be a képviselőtestület. 
1200P.i~ 2 P azaz havi 1110 P után havi lt1 fil. azaz minden 100 P-re 1fi f 
1800 P-ig -t P ,. ,. li>O P .. :m.. ,, ,. .. :!:! f 
·2400 P -ig s P .. .. 2oo P .. .. tm .. .. .. .. :m f 
:1000P-ig12P .... 2ilOP .... 1· P.. ,. 411f 
:1HOO P- i~ 1 H P .. BOti P .. .. 1 ·;>fl P , . i>ll f 
4:!00 P -ig :!-t P .. .. Bi>ll P .. .. •>· P ;, l f 
4SUO P -ig :~o P .. .. 4011 P .. .. :!· ;>11 P ,. ti:! f 
il400 P-ig :-m P .. .• 4ilo P .. .. :l P .. .. t iH f 
6000 P-ig 42 P .. .. i>OO P .. .. B'i>O P .. .. 70 f 
HHOOP-ig-lHP .... :lilOP .... .t· P .. i:!f 
7200 P-ig il4 P .. .. Hon P .. .. ..t·illl P .. ,. 7;) f 
7800 P-ig HO P .. fiilll P .. .. •l' P ,. .. 77 f 
8400 P-iR 711 P .. .. illO P .. ,. ;l':-,o P .. ~~~ f 
S400 P fölött minden lllfl P után 1 P. 

Az alkalmazottaknál tehát lti fillértől 1011 fillérill terjed pro~res
sive az egyházi adó. Kö1éparányosa ennek átlag i>~ f.llér. Az alkal-
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ma1.ottak fizetése 100 P-ként átlag 2 lfz 0/o-al •an megterh~lve az 
alkalmazottak kereseti adójával s rokkantadóval, amihez a ~agánal
kalmazottaknál :ifiOO pengön felül még jövedelem adó is járul. 

Al. általános kP.reseri adóval megróttak az egész vonalon egysé
gesen ao fillér e~yházi adót fizetnek tOO penaó tiszta jövedelem után. 

Állami adóval s járulékaival való megterhelésük 100 P-ként átlag 10 
P ( 1 O 0/o), amihez t OOO pengő n felül jövedelem adó járul. 

A földadóval megróttak 100 penaó után átlag 50 fillértől 85 
fdléng vannak egyházi adó szempontjából megadóztatva. (Középarányos 
;,-;- fillér.) A földadóval megróttak földadó és járulékai eimén átlag a· 
U.'ta jövedelem 30 °/o-át fizetik ki állami adó eimén, amelyhez 1000 
pengőn felüli jövedelem után még jövedelem és vagyonadó is járul. 

A házadóval külön megróttak egységesen az egész vonalon egy
formán 80 fillér egyházi adót fizetnek 100 P bruttó jövedelem után. 

Állami adóval és járulákai\'al való megterhelésük átlag a bruttó jövede
lem 5() 0/o-a. amihez jövedelem és vagyonadó is járul, ha a bruttó jöve
delem az 1 ( 100 pengőt meghaladja. 

Az alapadó és járulékaik eltérő terhe mellett nehéz "olt ez ujabb· 
tehernél valamelyes középutra térni. Igen nagy körültekintéssel iparkod
tunk eljárni. Alapos mérlegelés után, az igazsáKosságra való legőszin
tébb tórek\'éssel róttuk ki ez egyházi adót, kritikát természetesen még 
igy is nagyon könnyen lehet gyakc;>rolni. De vajjon volt-e már valaha 
ujitás, vagy keletkezett-e valaha intézmény, amit ne Irisért volna kritika? 

Maaa az állam egyik helyen a bruttó jövedelem i>fi u "-át, má:~ik 
helyen a tiszta jövedelem BQ ll G-át, harmadik helyen a tiszta jövedelem 
lll ., o-át, negyedik helyen pedig a fizetés :! 1/s "o-át ve~zi igénybe 
kulonboző adók eimén. 

Városunkban az egyházi adózás folyamán l UO pengönként min
denütt csak filléreket fizetlink és ha a fillérekben vannak is eltérések, 
az(lkat megindokolja a jövedelemnek adoval s járulékaival való me~
terhe!.;se, továbbá a hozadék stabil természete vagy ellentéte, ami min
de, költségveti-s legfontosabb mozgató ereje, vezérszondolata. 

Az e~yházi adó kivetésénél, maaától értetődő, hogy arányossá
~flt kerestünk. Az esetleges aránytalansá~ok csak láts1Óiagosak. Lássuk 
ezt ~~y példán: HOOO pengf.is alkalmazotti fizetés után az egyházi adó 
7•' fJengő. SOOO pengős általános kereseti adó alá eső jövedelem után 
pt~d~~ a -t.""ltl peniŐ kereseti adó ;) s.1ázaléka, azaz 24 P egyházi adó 
1 O\ atohatutt ki. A két adóalap me~terhelése azonban az aránytalansá
got megvilágítja Az alkalmazott SOOO P után hozzávetőleg 200 
P -Öt (kereseti adót, külonadót. rokkantadót) fizet. Tehát tisztán marad 
7'-íllll pengöjc. Aki ellenben snoo pengő után általános kereseti adó 
c1mén adózik, az fizet hozzávetöleaesen B százalékos kereseti adót és 
entit'~ járulékai fejében még eLen adó 75 százalékát, 6sszesen tehát 
hozz 4 vetőleQesen a jövedelem 1 t l szá1.alékát, vagyis 800 pengőt. Ma
rad teh=í~ 7.:!00 pen~öje. 

Tekintetbe kell venni azt is, hogy az egyházi adó az alkalma-
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zoltaknál 100 pengőnként csak 16 fillért tesz ki, mig az általáno'J ke
reseti~adónál azonnal 30 fillérrel kezdődik. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyházi adó adóztatási szabály
zata szerint az adóztatást mindkét gyöngyösi plebánia templomban kel
löképen kihirdettük, az adókivetési táblázatot szabályszerűen közszem· 
.lére ki is tettük és ezt a hívek közül 39-en meg is tekintenék. 

A két e~yházközség két mérsékeh dijazású alkalmazottal bonyo
'litja le az az adóztatás roppant na~y munkáját. Tehát az adó nem 
·emésztődik fel adminisztrációs koltsegekl"e ! Az egyházi adó nem a 
plebániák (papság) javát szolgálja, hanem az e1yházközség életét van 
hivatva virágzóvá tenni. Az egyházközség intéző szerve, a világiakból 
álló képviselötestület mindig megtalálja a helyes utat, amikor a befolyó 
.adó ho"aforditásáról dönt. 

flrz egyházközsé~ ü~yét előmozdítani s ezzel Krisztus birodalmá
nak terjesztésében közreműködni pedi~ minden katolikus embernek, nő
nek és férfinek, csekély jövedelműnek és dúsgazdagnak egyforanán 
szent és lealkudhatatlan kötelessége! 

F elmerült az az ellenvélemény, hogy ne mondjuk, vád is, hogy 
most kellett·e előjönnünk az egyházi adóval, amikor háború sulya alatt 

vonaalik és a nélkülölés rémével küzd a viláR? Épen a sulyos és vé
szes emberöhö indokolja me~. hogy .megkeressük a lehetőségeket, amik
kel szebbé, gazdagabbá, szociálisabbá tudjuk tenni az életet. Ma min
den közületnek nagyarányú szociális és tömegmegmozRató küldetést kell 
teljesiteni. Az üres ~yomor, a hideg szaba, a megrokkant test nem al
kalmas arra, hogy a lel ket a termesletfölötti \·ilá:)ni emelje. Az elha
gyott és nyomorg(·, lélek. fdé földalatti utakról a !.in Jás és rombolás 
indulóit fujják. A gondolatterjesztés eszközei, a sa]!·.'·, a mozi méR nem 
eaészen keresztények. Nekünk erősíteni kell a ml.lgyanág keresztény 
lelkét, hogv tudjoll <íldozni, tűrni és lemondani. Erre azonban nekünk 
neveln~ kell a le,keket, de lehet·e nevelni eszközök, intézmények nél
kül? Es lehet-e intézményeket létrP.hozni, a meglévőket fenntartani. 
korszerűsíteni anya~i alap nélkül? Ezt az anyagi alapot van hivatva 
biztositani az egyházi adó, a gazdagok pengöi és a szegények fillérei. 
Csodás tá\·latok nyilnak meg anyagi lehetőfég révén egy egyházközség, 
egy város életében is. 

Mind1ddig. amig az adóztatás nyug\'Ópontra nem ta lá l, fogjuk 
érezni a kereszt kübnféle alakban megnyilvánuló sulyát, amit persze 
•gaz, keresztény alázattal iparkodunk majd elviselni. 

Mindezek után megjegyezzük méR, ho~y a ki\'etésben lehetnek 
elméleti és számviteli tévedések is. Az egyházközségek azonban szive
sen veszik, ha e té·.-edéseket me~felelö formában tudomá!lukra hozdk, 
mert sem matt, sem a jövőben nem 7árkó7hatn!ik el attól. hoszv mt>n
nél tökéletesebb, hibátlanabb és megn)'ugtatóbb adóztatást hozzanak 
létre. 

Alsó- és felsővárosi egyházközség. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

4 .-én első péntek, előző délután 3-tól gyóntatás a templom
.ban. Első pénteken a M~nház kápolnájában egész nap szentség
imádás. - 6.-án első vasárnap. D. u. az Oltáreiylet imádási 
·Órája a nagytemplomban (6 órakor) 6.-án Kisboldogasszony 
ünnepe. Szokott ünnepi rend. - 1 2.-én szombaton, Mária nevé
nek ünnepe. - 14.-én, hétfőn a Szent Kereszt felmagasztalásá
nak ünnepe. Reggel 7 órakor körmenet indul a Szent Bertalan 
templomból a Kálváriára, hol szentbeszéd és körmenet lesz, 
majd pedig szentmise. - l 2.-én szeptember második vasárnapja 
előtti szombaton zarándoklat indul Szentkútra. A búcsúsokért a 
Szüz Mária Társulat reggel 5 órakor szentmisét mondat, ami 
után a búcsúsok elindulnak - 20.-án vasárnap a Hétfájdalmo 
.Szüz ünnepén a temetói kápolna búcsúja. Reggel 8 órakor a 
kápolnában csendes szentmise lesz. Az egri Servita templom 
nagy búcsúja is az idén ezen a napon van. - 16. 18. 19-én. 
szerdán, pénteken, szombaton őszi kántorböjti napok. Szerdán, 
szombaton enyhített, pénteken szigorú bőjt. Tehát szerdán és 
szombaton szabad húst enni délben és este, aki azonban már 
elmult 21 éves és még 60 éves nincs, annak csak egyszer sza
bad jóllakni. (Délben vagy este.) Pénteken szigorú bőjt, tehát 
hústilalom és egyszeri jóllakás. - 29.-én kedden Szent Mihály 
főangyal ünnepe. E napon lép életbe a téli hitéleti rend. Reg
~eli harangszó 5 órakor, esti 7 órakor. Hétköznapokon a temetés 
3 órakor lesz. A szentmisék idöpontja egyenlöre nem 
változik. 

Sze nt Ferenerend i plebánia. 
4. Első péntek. Előző este és reggel 6-tól gyóntatás.- 6. 

Vasárnap. Első vasárnap. Engesztelő ájtatosság a káromkodás 
ellen, utána a Rózsafüzér Társulat havi sorsolása. - 8. Kedd. 
:Kisboldogasszony ünnepe. Ünnepi rend. - 12. Szombat. Bol
dogságos szÜL Mária névünnepe, - 13. Vasárnap. T emplo
munkban e~ész napi szentségimádás. D. u. 2-kor az Oltáregylet, 
3-kor A Rózsafűzér Társulat tartja imádási óráját Este 6-kor 
szent beszéd, körmenet és litánia.- 16. 18. és 19.-én az őszi 
kántorböjtök napjai. 19.-én szombaton indulnak a búcsú
sok Egerbe a fájdalmas Szüz ünnepére. Reggel 4-kor szentmise, 
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mely után elindul a búcsú. A búcsúsok hétfőn este fél 6-kor érkeznek 
vissza, a vámházi keresztnél fogadjuk öket, negyed 6-kor indulunk. 
fogadásukra. 20. Vasárnap. Litánia után a Ill-ik Rend havi· 
gyülése lesz. - 29. Kedd. Szt. Mihály fóangyal ünnepe. E. 
napon lép életbe a téli hitéleti rend. Reggeli harangszó 5-kor,. 
az esti 7 -kor. A temetések d. u. 3-kor lesznek hétköznapokon. 
A keddi sz t. Anta,l ájtatosság kezd de 6. kor lesz. 

GyÖngyÖspüspöki Szent János templomban. 
6. Első vasárnap. D. e. 9-kor ünnepélyes mise szentségki

tétellel. - 8.-án Kisboldogasszony ünnepe, 9·kor ünnepélyes mtse· 
szentségkitétellel. D. u. 3-kor ünnepélyes Vesperás. 

Hírek. 
Bensóséges ünnepséggel fel

csendülő T e Deummal köszönte 
meg Gyöngyös katolikus népe a 
Mindenhatónak, hogy 30 éve áll az 
ösi, méa Szent Istvántól alapitott 
egyházmeRyénk élén dr. Szmre
csányi Lajos. Az ünnepi T e Deu
mot és hálaadó !2'entmisét ana. 
20.-án. Szent István napján, a ha
gycmányos búcsúra való tekintettel 
a Szent Erz!lébet templomban vé
geztük. A hatalmas embertömeg 
közplt természetesen a hivatalos vá
ros, hon,·édti!lztikar, hatósá~ok JS 

képYiseltették magukat. 
A Szent Bertalan templom 

búcsúján az idén is szereleltel si
mo~atta meg tekintel~Yel gyönyörű, 
hatalma~. hires templomát a felső
' á ros nfpe. de az egész v?.ros la
kossága is Büszkén és boldogan jö
vuAk <'·!!SZe templomunkban, ahoJ 
annvi emberöltő n,;pe dicsérte már 
az Urat és hivek akarunk lenni mé
lyen ,aiJásos, porladó elődeinkhez. 
Az ünnepi szentbeszédet Tökölyi 
l mre ,·olt gyön~y&i hitoktató, jelen
leg mátraderecskei plebános mon
dotta. 

A közeli napokban minden· 
vonalon meginduló iskolai élettel 
kapcsolatosan köze i jük, hogy kato
likus iskoláinkba az egész város 
bármely részéből lehet beiratkozni. 
Természetesen az elemi iskolákat 
értjük most, nevezeteFen a Fejér
váryné Intézet és a Mária Valéria 
tanintézet elemi népiskoláir. A Fe
jérváryné Intézetben a leánytanulók 
számára a VI l - VIII. osztály is 
me~nyilik. . 

Mátraházán, a Ma1yarok 
Nagyasszonya tiszteletére emelt 
kápolna épitése befejeződött. Már 
csupán a berendezés hiányzik. Igen 
szép látvány az ízléses, müvészi 
épület.amint hatalmas, erős köveivel 
szilárdan áll a fák festói környeze
tében, fi~yelmPztetve mindenkit, üdü
lőt, pihenni, vagv sportolni '·ágyót 
arra, ho~y ''adjátok meR az lsten
nek ami az Istené ! •' Az építési 
költségek végönzege kb. fifi.OOO P. 
A kápolna ünnepélves felszentelése 
augusztus :itt-án volt. Az épit~s és 
tervezés munkáj~t GAjdóc?kv De,só, 
a közismert és neves gyen~yösr ep•
tész végezte. 
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Elutaztak a kis erdélyi gyer
mekek Ismeretes, hogy milyen 
f)elkes viszhangra talált az a terv, 
még julius közepén, hogy fogadjunk 
el a nyárra kis erdélyi gyermekeket. 
A város társadalma, a Ferencesek, 
F ejérváryné Int., Menház, magáno
·sok a nehéz beszerzési viszonyok elle
nére otthont adtak egy-egy kasfiúnak, 
vagy kisleánynak. Igen jól érezték 
magukat itt nálunk ezek a kis ma· 
gyarok. Első pénteken nagyon s&
~kan elvégezték közülük a szentgyó
nást és szentáldozást is. Minden 
bizonnyal a pompás ellátás és ott· 
honia., bánásmód mellett magukkal 
viszik fogékony gyermek-lelkükben 
azokat a vallásos élményeket is, 
amaket ebben a hagyományosan val
lásos városban szereztek és nagyon 
fogják kérni a jó Istent és ahogy ök 
olyan szépen mondják, a kicsi Jé
zust, hogy kedves jótevőiket sok-sok 
áldással és boldog, hosszú élettel 
jutalmazza me~. 

7 

A le,nylevente mozsralom 
fejlódése nagy és erős ütemben in
dul meg ujra szeptemberben. Lelkes 
vezetönök, akik eddig is fáradságot, 
időt nem sajnálva állottak az egy
házközségi leányegyeeületek élén, a 
nyár folyamán leventeleányvezetö- .. 
tanfolyamon vettek részt, ahol igen 
értékes ismereteket, tapasztalatokat 
szereztek. A tanfolyam résztvevői: 
Kolár Erllébet, aki eddig is nagy 
hozzáértéssel állott a mozgalom élén, 
valamint Lévai Ilona tanitónó és Fe
kele Matild egyházközségi nővér. 

Az egri érseki föegyházme
gye kispapjai közé a gyöngyösi 
gimnázium diákjai közül Érsek 
Urunk fel vette az egri gimnázium 
VII. osztályára Rábaközi jozsefet. 
Sajnos az idén innen csak egy nö
vendék jelentkezett kispapnak. Pedig 
azelőtt majdnem a legnagyobb számu 
kispapserec Gyöngy6sről került ki. 

Ne feledkezzünk meg azokról, akik messze földön 
érettünk véreznek! A kegy•tlen oresz tél borzalmai 
ellen védje meg 6ket a távoli haza népe! Meleg ru
hát adjunk nekik, juttassunk el hozzájuk! A legelső 
magyar asszony .simogató, kérő szava elöl senki se 
zárja be szivét! Örömmel hozzuk meg értük, ha kell 
a legnagyobb áldozatot is. Mi nélkülözh•tünk, mi fáz
hatunk, de nekik nem szabad fázniok. Aldozatainkért 
az ó életük, hazatérésük, győzelmük és a boldog 
magyar holnap lesz a jutalom. 

Fájdalmas Szüzanya búcsúja 
a barátoknál Az idén is fényes 
keretek kö1.ött ünneplik meg a fe
rences atyák a Fájdalmas Szüzanya 
ueptember :!11.-i búcsúnapját Az 
ország minden részéből nagy érdek-

lödést tanusitanak a búcsú iránt, kü
lönösen Gvönayös és környéke néz 
eléje ősei buzgalmával. Az ünnep 
sorrendje a következő: - Szeptero
ber 17.-én, H~.-án és Hl.-én este 7 
órai kezdettel P. Keczely-Mészáros 
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Alhert, missziós atya tart ájtatossá
~ot szentbeszéddel. -- Szeptember 
19.-én, szombaton: d. u. 3 órakor 
litánia. il- kor keresztúti ájtatosság. 
Este 7 -kor Terciárius nagygyűlés. 
Szónokai: P. Pusztay Gábor, Lan
tos-Kiss Antal és P. Réz Marián. 
Utána szentséges gyertyás körmenet. 
10 órakor ünnepélyes papi zsolozsma 
a hivek részvételével, majd engesz-
telő ájtatosság a világbékéért. Éjfél
kor szentbeszédet mond Tóth Balázs, 
ecsédi plebános. -- Szeptember 20.
án, vasárnap: hajnalban a Órakor 
keresztuti ájtatosság. 4- -9-ig minden 
félórában és még 11 órakor szent
mise. (i órakor énekes nagymise a 
kolostor jótevőiért és a harctéren 
lévő katonái nkért. B- kor ünnepi 
szentbeszédet mond P. Réz Marián 
missziós atya, majd szentséges kör
menet és ünnepélyes főpapi szent
mise. D. u. 2-kor a vidéki búcsúsok 
részére litánia, rövid szentbeszéd, a 
kegytárgyak megáldása. Este () óra
kor zárószentbeszédet mond Duk
Jai László hittanár, majd litánia 
és Te Deum. 

Fájdalmas búcsúra érkező 
vidékiek ebzállásolásának bizto
sitására felkérjük híveinket, ho~y 
akiknek módiukban van, !17i,·esked
jenek a vidéből érkező blÍn;~Í~ok
nak szállást adni. Tömt>gszá!LiHól, 
vagy szobákról szóló bejelentéseket 
kérjük az alsódrosi plebánia hiva· 
talban eszkö1ölni. 

Az iskolaév kezdete az egy
házközsegek életében 1s uj ,·érkerin-
5Zést indit. Friss f"rÖ\'el beleállunk 
a csatasorba. V ár mi .1dannyiunkat, 
katolikus nnket és férfiakat a Kato
likus Akció frontjal Világiak Krisz
tu'l ors1.ágáért! Vállaliunk egvház
kÖZséRi munkát. tevékenykedjünk az 

Gyöngyö&i Katali/eu& ~udó&ító. 

egyesületekben egész szivvell Olvas~ 
suk az eg6házközsé1 könyvtárának 
könyveit! alosok, énekeljetek az 
Urnak! Küzdiünk, hogy Szent Ist
ván magyar népe soha meg ne 
bántsa az Istent! El ne feledkezzünk, 
hogv to~ábbra is kell küzdeni a ká
;;;mkodás ragáh·a ellen és ho2y 
mindenki megszentelje az Ur napját! 

Magyar reformátusok sta
tisztikája. Többek kérésére közöl
jük az alábbi adatokat: Most 
megjelent a magyar reformátusok 
Egyetemes névtára, melynek adatai 
:szerint Magyarországon 2,400.000 
református van. V an i> egvházkerü
letük ilB egyházme~yével, több mint 
másfélezer egvházkö1ség~el. V an 4 
teológiai akadémiájuk, t eg~·etemi 
fakultásuk, t jogakadémiájuk Kecs
keméten. Van 27 fiú, l t lleánygim
náziumuk Htm tanárral és 1 il.OOO 
tanulóval. Van a tanitó, i> tanitónó 
és 1 koedukációs kép?.ÖintPzet i>HB 
tanulóval. lf) pol~ári iskola .f.OOO 
tanulóval, 1.2HO népiskola :~.000 
tanerővel és t -tii.IIOO tanÍt\'ánnyal. 
Van :!O reform ll us, t:! evan~Piikus 
és 1 unitárius tábori lelkész. - Ha
táron kivül maradt: Romániában 
t Sfl.OOO, Szlovákiában Hi OOO, Bá
nátha n kb. 1 O (100 református, Hor
vátországban Hi ~v ü lek~1et. Ost
mark ban, F ehöőr ön l.:lflfl magyar 
református. Itt emhtjük meg, 
hogy minden magyu református val
lásu uó könyv,.iről külon könyv
jegyzéket állitott ossz~ a budape!ti 
ref. vallásoktatók egyesülete. Hm7-
től évről-évre kiadják ezt a könyv
jegyzéket és díjtalanul adjáK bárki
ne k.Mi sajnos il~en "í!o~dh.tt ken~ v
jegyzéket katoliku~ ir,',mkrnl nem 
ké szitünk, nem tartjuk fontosnak a 
nagyközönség irodalmi tájékoztatását. 



Gyöngyösi 

lparosokésGazdák Hitels~öv. 
miat az O. K. H. tagja Gyön.yösöa 

betéteket már 1 Pengőtól elfogad 

kölcsönöket előnyös feltételek mellett. 
ayuji. 

Postacsekk ' Bankgiró 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

l 
l 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
01ézeskalácsos és 
viaszgyertyakészítő 
Mézsüte01ény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák · nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováis Gyuláné 
paplankészítő meater 
Kossuth Lajos u 16. 

Mielött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javitások po n tos a n és 

szakszerüen készülnek L 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyo01da nyo01tatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc: 
Bérlő: Czobor Mihály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

Felelős nyo01Javezető: Czobor Mihály 



l 
EGYHAZ MEGVEli 
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T AKAREKPENZT AR R. T.! 
Eger-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 

TELEFON: 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat • 
financiroz, átutalásokat gyorsan és olcsón teljesit Betéteket l 
könyvecskére és folyószámlára elfogad .és a legkedvezőbben karna- \ 

toztat. 

,,BOKRÉT 1\'' 
köny\'-, papír-, zene- és diszműkereskedés 

Gyöngyös, Kossuth-u. 3. 
A katolikus ifjuság és könyvbarátok könyvei, tankönyvek. iskolai és 

irodaszerek, diszmüvek, ~egytárgyak nagy választékban. 

Ugyanou l\1a,rnitz lerakat Ugyanott 

T angóharmonikák. gombos és bécsi alaku harmonikák, szájharmonikák, 
egyéb hangszerek, zeneművek, rádió, gramofon állandóan kapható. 

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 
6ramüves, ékszerész és j lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler 6rák egyedárasit6ja. 
Óra és szemüveg kiilöaleges-

. s6gek 
Ü vegc•i•zolások. 
Sze•iivegek recept •zeriat i•. 

Telefon: Gyöngyösön 

388 ··--·"" •. 
UJ helyiségben. ,,Gazdakör'' laiz. 
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