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Levelet kaptunk OroszországbóL 
Kedves Tudó~itó! 
~gy véres nap után kopogtattál be hozzám szerény külsód

del. Ugy éreztem egy pillanatra magamat, mintha az otthon szállt 
volna el hozzám angyalszárnyon... Eszembe jutott a mindig virág
díszes főoltár hol első szeolmisémet mondottam... a gyöngyösi 
ha rangok zúgása,.. orgonáok búg ása, Mátránk kéklő hegyorma .. 
s egy kicsi ház .. , hol remegve, sokszor imádkoznak értem... s 
egy pillanatra úgy éreztem: otthon vagyok. Akkor határoztam el 
magamat, hogy irok majd Neked és rajtad keresztül üzenek az 
otthonnak azokról a gyöngyösi katonákról, akikkel összehozott a 
frontélet 

Lassan... ahogy mulnak a hetek, hónapok egymásra talá
lunk. Tábori miséken, lővészárkokban, kórházi ágyon, golyózápor
ban, csendes alkonyatban édes testvérként köszöntjük egymást, 
hiszen azok vagyunk, mert összeköt bennünket a gyöngyösi föld, 
melyen születtünk, éltünk s rr:elyért élni akarunk, melyet védünk 
itt, 200 0 km. távolságban is! El - el beszélgetünk .. , az otthonról,. 
az áldott gyöngyösi földről a szüretről,amelyről most mi ki maradtunk. 

Kimaradtunk, me rt itt nincs s~mmi! A szavjetparadicsom 
csak gyülöletet tudott teremteni ezen a földön s annak a szegény 
népnek annyira benne él a lelkében a borzalom, hogy amikor az 
egyik falu közepén felállíttattam a magyar kettős keresztet, azt is 
akasztófának nézték! Templomok lerombolval Nincs harangszó, 
nincs kereszt! De helyettük elmaradottság, szenny, piszok! A la
vór oly ritka, mint a fehér veréb! Mindenki szájból mosakszik 
a fdlvakon, de azt is ritkán. A ruha hónapokon keresztül nem 
kerül le róluk. Abban esznt>k, alszanak, dolgoznak. Tele vannak 
(éreggel, a légy millió számra terem s ha az ellenséges tűz miatt 
nem tudtuk aznap behozni elesett bajtársainkat, másnapra már 
csupa pondró lesz a holttest! Találtunk élő, eleven férgekkel teli 
orosz sebesülteket is! Sokszor mondják katonáim "ide kellene 
kihozni azokat, akik dicsérni merik a kommunizmust"! S még 
mennyi mindent tudnék mondanif Szegény szerencsétlen nép ez, 
amelyiknek az öregebb;e még vallásos. Amikor megtudták, hogy 
"Bátyuska ., (pap) vagyok, csapatostól jöttek s úgy nézt~k, mint 
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egy csodát, mert az ó papjaikat kiirtották. S a földre térdelve, 
könnyes szemekkel csókolták a Mária-érmP.ket, amiket nekik ad
tam, mert a bolsevisták még ezeket is leszaggatták a nyakukró l. 

De ezen a testi-lelki eleseltségen kivül van más is, ami 
gondolkodóba ejti itt katonáinkat: a vér, a halálhörgés .. , az orosz 
katona lelketlensége. Mindenki látja: mivé lesz az ember vallás 
nélkül, I~ten nélkül. Minden emberi érzésükből kivetkóztek ezek 
az orosz katonák! Hallották katonáim, amint elfogott sebesült baj
bajtársaink jajveszékeltek: "ne bántsatok, ne üssetek agyon." Egy 
sebesültem ugy mászott ki egy csomó hulla közül, Amikor látták, 
hogy mozog, rálóttek, Szerencsére nem találták, d~ ó ugy tett, 
mintha meghalt volna s a sötétség beállta után átkúszolt hozzánk, 
Lehúzták hulláinkról a katonaruhát s abban támadtak. Föltdrlot
ták kezüket s mikor gyanutlanul ment feléjük a magyar katona, 
az előre elbujt oroszok lelőtték. Az orvost, aki kötözte a sebesi!l
oroszt, lelőtte a szerencsétlen. Nem az 1914-es világháboru ember
séges ellenségével állunk most szemben, hanem egy lelketlen ban
dával! Azért ,nás, azért idegtépóbb ez a háboru! 

De azéFt lstenhez ernelóbb is! Sok ember megtér itt, mert 
érzi, hogy egyedül az lsten segitheti meg, amikor csak l 00-:200 
méterre van attól az ellenségtől, amely mindenre képes, ha ép
pen közelharcra kerül a dolog! Megható, ahogy ragaszkodnak a 
fiuk az Istenhez! 

Járom a vonalakat. Pár száz méterre vannak az orosz állá
sok. Néha kattog a gépfegyver, puska dörren s a kis földgöd
rökben folyik a gyónás, áldozás. A katonazubbony alól előkerül 
a frontjáró Krisztus: az Oltáriszentség. Itt nem számít az, hogy 
délután, este, vagy éjtszaka van. Egy órai bőjt után áldoz
tatunk. Vasárnap pedig este 8 ig lehet miséznünk három misét 
mondva. Legutóbbi vasárnap is este 5-kor végeztem szentmisét. 
T. i. nálunk 5 órakor már esteledik Nincs ilyenkor virágos oltár; 
pár lőszeres ládán pihen Krisztus teste, nincs orgonaszó, helyette 
golyók fütyülnek a levegőben s ellenséges gép kering fölöttünk! 
De annál búzgób b az áldozás és ének! Annál jobban érik a lélek! 

Ugy szerelném sok káromkodó, vallástalan és otthon 
nagyhangú ember kezét megfogni s idehozni a halálhörgéses per
cekben, hogy moat legénykedjen, amikor önkéntelenül feltör a 
szívbcSI a fohász: lsten~m csak még az egyszer segíts meg! Egyik 
támadás alkalmával comblövéses katona esik mellém a lövészárok 
elél Sír, zokog. Hull a könnye az orosz földre, Megismer "Tisz-
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telendő Úr, 4 pajtásom esett el mellettem, nincsenek többé, en
gem me~őrzött az lsten! Pedig nem jártam soha templomba, de 
ezután el nem mulasztom," keserves lecke árán tanulta meg a 
jó Bajtárs, azt amit már az elemiben megtanulhatott volna a hitok
tatójától. 

Igy telik, ilyen körülmények közölt az életünk. kedves gyön
gyösi Testvérek! De azért mosolyogva beszélünk az otthonba való 
visszatérésünkről, mert hisszük, amikor letérdeltek kedves templo
mainkban és értünk száll imátok, az meghallgatásra is fog találni! 

Kell i~ ez az erő, amit az ima biztosit mindannyiunknak! 
Hányszor volt körülöttünk halálhörgés, amikor a két gyöngyösi 
orvmsal: Dr. Örkényi Gyulával és Dr. Molnár jánossal (Kálvá
riapart) a véres sebesültek felé hajoltunk. A sok jaj, panasz, vég
búcsú közölt mennyi eró kell papraak, orvosnak egyaránt. S ha 
egy kis szivet viszünk az orvosság mellé, ~ennyivel könnyebb a 
s7envedés! S a két gyöngyösi orvos ilyen! Inkább a szivükket 
gyógyítanak, mint orvos:>ággal! Szereti is őket mindenki. 

Kékesi Karcsi !Menház út) hdp. őrrn.·re is büszke lehet 
szülővárosa. A legnagyobb golyózáporban haláltmegvető bátor
sággal küzdött az orossza l. Fel is van terjesztve arany vitézségi 
éremre. Fehér jézsef {Puky ut. 51.) állandó munkatársam a te
metéseknél. Sok borzalmas holttestet láttunk: csonka, fejnélküli, 
szétszakadt, felismerhetetlenségig összeroncsolt holttesteket. Egy 
szomorú, esős napon, amikor fedezékról-fedezékre jártam gyóntatni. 
talátkoztam Puruczki János ( Akaszka u. l 7.] és Szücs István 
{Zöldkert-ut. 1 O) földieimmel is. Puruczki könnyebben sebesült 
a karján, de még igy sem hagyta el a géppuskit. Tüzelt az 

· oroszokra. S nem engedte, hogy betörjenek a magyar állásokba. 
Kitartott. De értheto, hisz gyöngyösi fiu ó is! Itt vannak méi 
velem: Hegedüs Pál (Őrálló-ut. l.) Farkas László (Harangozó-u) 
Bardóczy józsef (Jeruzsálem-ut.] Bágyi György [Petőfi ut] és itt 
van a mosolygós, kis Somodi László (T emetó u. 16.) is akinek 
odahaza halálhirét költötték, de semmi baja nincs! Mind jó. 
kedves fiuk ezek a gyöngyösiek s ha néha találkozunk, hisz nekem 
25 km-en vannak szétszórva katonáim a Dón mentén, a testvé
rek szeretetével szoritjuk meg egymás kezét. S ha elválok tőlük. 
a csillagos orosz esték imái közben forróbban imádkozom értük. 
mert ők is gyöngyösiek s szerelném ·őket hazavinni a mi drága, 
mátraalji szülóvárosunkba! Ők minddannyian velem együtt üdvözlile 
messze orosz földról a T udósitót s a Tudósitón át a gyöngyö-
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sieket és szerelett Hozzátartozóikat! az Édesanyákat! Édesapákati 
Feleségeket! Gyermekeket! T estvéreket l Sajnos, egy jó gyöngyösi 
Bajtársat nem tudok már hazavinni, hogy két kis gyermekének csil
logó szemébe néLZen! Bádonyi jános (Zöldkert u.) az orosz föld
ben alussza örök álmát. Aug. 8-án ternettern el. A siria itt dom
borul. Sokszor eljárok mellette s mindannyiszor valami melegség 
száll át a lelkemen, hiszen ő is gyöngyösi volt. 

Drága magyar testek, magyar vércseppek hullnak bele nap
ról-napra az orosz földbe! De hisszük, hogy ők lesznek a tiszta 
buza, amelyekből fölemelkedik majd itt is Krisztus hullámzó bu
zatengere és kisüt odahaza a boldogabb magyar élet napja! Csak 
egyet kérünk mi innen messziről: szeresse egymást minden ma
gyar odahaza úgy, ahogy mi szereljük itt egymást! Ne legyen 
háboru a szivekben odahaza, hanem azt érezze mindenki, a'llit 
mi gyöngyösiek érzünk a fronton: hog} testvérek vagyunk! 

Ezt üzenjük mi gyöngyösi katonák az orosz frontról, vala
honnan a Don-mentéról. 

T áb. posta 2 29 06 1941. IX. 29. Szabó Sándor tá b. lelk . . 
Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia: 

November 1. Mindenszentek ünnepe, az idén e~yuttal a hónap elsr 
vasárnapja is. D. u. fél 3-kor vecsernye, majd rövid gyászzsolozsma 
és indulás körmenetileg a temetőbe. A temetökápolna előtt ájtatosság, 
az összes elhunytakért, majd a hősök sirjánál gyászünnepség. Utána kör
menetileg visszamegyünk a Szent Bertalan templomba, hol Libera lesz 
az elhunytakért. E,te 7 -8-ig haran~ozás. Imádkozva emlékezzünk 
halonainkról ! 2.-án, hétfőn, halottak napja. 8 órakor, gyászmise az ösz
szes megholtakért. A temető kápolnában, reggel 7 órakor gyászmise. -
5.-én, Szent Imre herceg ünnepe, a magyar ifjuság védőszentje. A Szent 
Bertalan templomban, 9 Órakor szentmisét végzünk Hanisz lmréért, a 
város nagy jóttevőjéért E nap délutánján, 3-S-ig, a másnapi első 
péntekre tekintettel, gyóntatás. 6.-án, első péntek. A Menhál ká
polnájában egész nap szentségimádás. - 15.-én, vasárnap, d. u. fél 5-
kor, a Szociális Testvérek rendezésében, a Szentkoronaházban gondo
lunk halottainkra. - 19.-én, csütörtökön, Szent Erzsébet napján, a Szent 
Erzsébet templomban, 9 órakor, ünnepi szentmise és körmenet van. -
Adveat első vasárnapja, ez évben november 29.-ére esik. - November 
30.-án, első róráte. -- Felhivjuk mi is hiveink fiRyelmét, hogy a ma
gyar kormány rendelete szerint, a sirok kivilágítása ez évben is tilos. 
A kegyelet és emlékezés fényei· helyett, mondassunk szeolmisékel azo
Wrt, akik megtették m'r a nagy utat. Ne lajn4ljuk adom6nyainkat a 
h6ti halottak sirjaioak gondoz,sára sem. 
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Fer enerendi plebánia. 
November l. vasárnap, Mmdszentek ünnepe. D. u. 3 órakor ünnepé
lyes Vesperás, utána a temetőbe indulunk. A temetöböl visszatérve, 
Liberát végzünk az elhunytakért. Este, 7--8 óráig harangszó, mely alatt 
közös imaóra. Rózsafüzér sorsolása következő vasárnap lesz. Nov. 2. hétfő. 
Halottaknapja. A szentmisék fél 6-kor kezdődnek. 8 órakor ünnepélyes 
gyászmise valamennyi megholtért - Nov. 8. vasárnap. Reg~el 6 óra
kor szentmise, a Rózsafüzértársulat élő tagjaiért. D. u. a fél 5 órai litánia 
végeztével titoksorsolás. - Nov. 9. hétfő. Este 6 órakor szentkilenced 
kezdete, katonáinkért és győzelmes hazatérésükért, a Fájdalmas Szüz
anya tiszteletére. - Nov. 15. vasárnap. Reggel 6 órakor, a Ill. Rend 
miséje. D. u. litánia után rendi gyülés. - Nov. 17. kedd. Este 6 óra
kor katonáinkért végzett szentkilenced befejezése. _ Nov. 29. vasár
nap. Advent első vasárnapja. - Nov. 30. hétfő. Re~gel fél 6 órakor 
hajnali szentmise. E naptól kezdve, karácsony ünnepéig, mindennap, 
ebben az időben tartjuk a hajnali szentmiséket. 

Gyöngyöspüspöki templomban. 
Nov. l. vasárnap. Mindenszentek ünnepe. D. e. 9-kor szentbeszéd, 

nagymise. D. u. fél 3-kor litánia, utána körmenet a temetőben. - Nov. 
2. hétfő. Halottak napja. Reggel 7 és fél 8-kor csendes szentmise, 8 
órakor ünnepélyes Iiberás szentmise valamennyi megholtakért. - Nov. 
29. vasárnap. Advent első vasárnapja. Advent minden hétköznapján, 
reggel fél 6-kor Rorate-mise. 

Hírek. 
Aranykönyvben örnkitettük meg 

azok neveit, akik a Szentkorona
házra, a vétel idején adakoztak és 
ezzel lehetövé tették, hogy ez a tör
ténelmi értékü, hatalmas épület, a 
Szent Bertalan egyházkozség tulaj
donába menjen át. Az aranykönyvet 
Balás Ferenc m. kir. föhadnaRY· volt 
cyöngyösi banktisztviselö remek ·raj
zai díszítik, méltó kereteként azok
nak a ~yönyörü emléksorokat, ame
lyeket Eger ősz érseke, Gyingyls vá
rosának legnagyobb élő jótev6je, 
volt _kegyes az Araaykönyvbe irni. 
Az Ersek Urnak 92 éves kora ell::
nére, csodálatosan ~tzép, nyugodt be
tükkel irt, utánozhatatlan ú l mél' aon
<lolatait, amlyekkel az Aranykonyv
ben meaajándékozott minket, nagy 
hálával köszöniük. 

l Egyházközségi képviselőtestületi 
és taaácsRyűlést tartott október 21.
én mindkét gynngyösi egyházközség. 
Letárgyalták és elfogadták katolikus 
iskoláink költséavetéseit, majd fot
lalkozott a tanács az egyházközsé&i 
adóval kapcsolatos fellebbezésekkel is. 
A jövő évi egyházi adó meaállapi
tására bizottság küldetett ki. 

Szobrokkal, új, müvészi szobrok
kal gazdagodott ismét a Szent Ber
talan templom. Nemes szivü adako
zók, akik nem ki vánják nevüket is
meretessé tenni, eikészillették jézus 
Szive és magyarországi Szent Er
zsébet szobrát. Kris7.tus Király ün
nepén kerültek templomunk megcso
dált diszei közé. Készülőben van egy 

igen szép Pieta szobor is, amimajd 
a fájdalma• oltáron nyer elhelyezéat. 
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Mécs László, a külföldön is na
gyon népszerű papköltö, a mai ma
gyar irodalomnak egyik legnaayobb 
a,lakja, november 8.-án, a Katolikus 
Enekkar müsoros estjén, verseiből ad 
elő. Az ünnepi est helye a Kioszk 
nagyterme lesz. Ezt a ritka, müvészi 
élményt, nem kell külön ajánlanunk. 
Akik Mécs László verseit ismerik, 
már pedig ki ne ismerné, azok ott 
lesznek ezen az estén. 

. Lelkigyakorlat lesz a Központi 
Aliami Elemi Népiskola szív~árdis
táinak, és ezzel kapcsolatban felnöt
teknek is, november 2ü. 27. és 28.
án. A lelkigyakorlat vezetője jézus
társasági atya lesz. A lelkigyakorlat 
helye a Központi Iskola nagyterme. 

November 3.-án, regiel, a Szent 
Bertalan templomban, a 6 órai szent
misét hősi halott katonáinkért mutat
juk be. jelenjünk meg ezen a szent 
misén minél többen és kérjük a Min
denhatót, adjon a hősöknek békét 
és megnyugvást az Örökkévalóság 
Birodalmában és vi~asztalja me~ 
ittmaradt hozzátartozóikat ! 

Movember2.-ára virradóra a nyári 
időszámitás megszünik. Az órákat egy 
órával visszaigazitjuk. A szentmisék, 
szokás szerint vasárnap li, H, B, ll 
órakor, hétköznapokon pedig H, 7, 
S órakor vannak. 

Lellcigyalcorlatot tartott okt. 2B. 
ao. Bl.-én a Róm. Kat. Mezögaz
dasági Középiskola növendékei szá
mára Tornyos Gyula S. J., az is
mert jézustársasági atya, aki különö
sen a kongregációs mozgalomnak lel
kes és értékes harcosa. U~yanakkor 
a polgárista fiúknak Pákozdy József, 
e~ri tanfelüszyelöségi titkár adott tar
talmas lelkigyakorlatos beszédeket. 

Hadigondozó vasárnap volt ok
tóber 25.-én. Krisztus Király ünne
pén. Szentbeszédekben, a templo-
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mokban erről emlékeztünk éa ez a 
gondolat csillogott a Fejérváryné In
tézetben rendezett bájos, ünnepség
ben is, mit na~y számu közönség 
nézett végig, elismeréssel adózva a 
kis szereplök lelkes munkájának. 

A Szent Erzsébet templom ja
víttatási költségeire összegyült 2000 
pengöböl, Bogdány Lajos építési vál
lalkozó, teljesen rendbehozza a tem
plom sekrestyéjét. Uj padlózatot, uj 
ablakokat kap a sekrestye és szige
telve is lesz. Ez a javítás az 1000 
pengöt meghaladja. Az elavult sek
restye-szekrényt is átjavittatjuk 170 
pengös költséggel. Ezt a javítást 
Hegedüs Gyula asztalosmester végzi. 
A gyüjtést tovább folytatjuk és 
amennyi javítást a befolyt összeg 
enged. mind elvégezzük. Az egyházi 
adóból is van meQs7avazva a templom 
belső javítására. Beadvánnyal fordul
tunk Makrányi Gyula dr., polgár
mesterhez is és feltártuk ennek a 
szomorú sorsú templomnak si váná
gát és elhagycttottságát. A polgár
mester úr legteljesebb jóindulatáról 
biztositott é• l~gelsö lépésként a 
a templom du ledezö, csúf és veszé
lyes kerítésének az eltávolítását igérte 
meg, valamint azt. hogy a templom 
környékét parkosittatja. Az utóbbi 
napokban, ujból mintegy 7110 pengő 
adomány érkezett a Szent Erzsébet 
templom céljaira. Helyszüke miatt, 
csak késöbb tudjuk a szivesen ada
kozóknak neveit leknzölni, azonban 
a fillérek és pengök adomán)ozók 
imáinkban a Mindenható elé visszük 
és kérjük Öt, hogy dúsan fizesse 
meg azoknak. akik az lsten házánan 
széppé tételére sohasem vonakodnak 
adakozni. 

A Fájdalmas Szüzanya tiszte
letére ki l enenapos á jtatosságot tartunk 
honvédeinkért és győzelmes haza
térésükért a barátok templomában 



Gyön~yösi Katolikus Tudósíló 

November R-től 17 .-ig, minden este 
(i órakor. A kilenced első napján, 
7.-én, reggel 7 Órakor, az ájtatosság 
összes résztvevőiért, utolsó napján, 
17.-én, reggel 7 órakor pedig harc· 
téren küzdő honvédeinkért és hősi 
halottain l( ért mondunk szentmisét a 
kegyoltárnáL 

Rádiólcözvetités a Szent Berta
lan templomból. A magyar rádió 
népszerü helyszini közvetitője, Bu
dinszky Sándor, még szeptember 
végén Gv<>ngyösön járt és többek 
közc.tt mikrofonjával a Szent Berta
lan templomot is felkere!te. A tíz
perces hangkép keretében beszélge
tést folytatott városunk prépost-ple
bánosával, a templom multjáról és 
jelenjéről, majd a kóruson, az or
szágos hirű orgonán, Pátzay János 
karnagy játszott egy rövid darabot. 
A hangulatképet a nagyharang ün· 
nepi zengé~e fejezte be. A közveti
tési viaszra vették és az ,,innen-onnan" 
müsorszám keretében, október Bl.·én 
tűzte műsorra a rádió. Bizonyára 
szivesen hallgatták nemcsak Gyön
gyösön, hanem messze az ors1.ágbaA 
is azok, akik •zeretettel gondolnak 
a minden gvöngyös1ek legna~yobb 
büszkeségére, a Szent Bertalan tem
plomra. 

Szállást leeres a Szent Csaiád. 
Ez a neve annak az adventi ájta
tosságnak, amelyet a Magyar Barát 
felhivására országszerte szerveznek a 
katolikus hivek. Kilenc család alkot 
egy-egy csokrot s karácsony előtt, 
kilenc napon át, egyik családtól a 
másikhoz, körmenetileg viszik a Szent 
Család képét, vagy szobrát. Minden 
családban, a ráeső napon, közösen 
végzik az ájtatosságokat. Kiváló ve
zérkönyvet adott ki hozzá a Magyar 
Barát, • Szállást keres a Szent Csa
lád« eimen. Ára 20 fillér. Kapható 
a Kulturház papirkereskedéaében. 
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Akik értünic halltak meg 

Mike józsef, ezredes, 
Szentgyörgyi Tibor, százados, 

Vasvári Elek, százados, 
Parragh László. zászlós, 
Geőbel Iván, hadnagy, 

Makkai Dezső, 
Bádonyi jános, 

Fej es István, 
Hegedűs jános, 

Cserta jános. 
Vern}ihel György, 

Bartus Imre, 
Katona jános. 

A leányleventélc nagyszabásu 
fogadalomtételének ünnepségén, ok
tóber 1 H.-án, szokás szerint a Szent 
BertaJaa templomban kezdődött az 
ünnep. Az országzászló elötti foga
dalomtételnél is, valamint az ifjuság 
országos vezetőjének, vitéz Béldy 
Alajos, altábornagy urnak hitvalló 
megn y i latkozásában, jól esett halla
nunk a világhódító katolicizmus hang
ját, aminek ott kell lennie magyar 
földön, minden egyéni és társadalmi 
megmozdulásban, mert ez a szent 
magyarság joga, k6telessége és him
nusza, 

Az Emericana gyöngyösi cso
portja, október 13.-án nagvoa idő
szerü és vonzó előadást hallott P. 
König Kelemen, füleki ferences ple
bánostól, aki a keresztény egyházak 
egységéről beszélt, ideális szépségű, 
mindenkitöl sóvárgott gondolatokat 
tárva hallgatói elé November 10.-én, 
Freesz józa ef országos EM SZO 
( Eayházközségi . Munkás ~zakosz_t~
lyok) titkárt fogJuk hallani, aktualas 
szociális kérdésekré51, 

Házasságot kötöttek a Szent 
Bertalan plebánía területén: 
Farkas János és Barőcsi Viktória, 
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Mécs László, a külföldön is na
gyon népszerű papköltő, a mai ma
gyar irodalomnak egyik legnaayobb 
e,lakja, november 8.-án, a Katolikus 
Enekkar műsoros estjén, verseiből ad 
elő. Az ünnepi est helye a Kioszk 
Dagyterme lesz. Ezt a ritka, művészi 
élményt, nem kell külön ajánlanunk. 
Akik Mécs László verseit ismerik, 
már pedig ki ne i1merné, azok ott 
lesznek ezen az estén. 

. Lelkigyakorlat lesz a Központi 
Aliami Elemi Népiskola szívgárdis
táinak, és ezzel kapcsolatban felnőt
teknek is, november 26. 27. és 28.
án. A lelkigyakorlat vezetője jézus
társasági atya lesz. A lelkigyakorlat 
helye a Központi Iskola nag)'terme. 

November 3.-án, regael, a Szent 
Bertalan templomban, a 6 órai szent
misét hősi halott katonáinkért mutat
juk be. jelenjünk meg ezen a szent 
misén minél többen és kérjük a Min
denhatót, adjon a hősöknek békét 
és megnyugvást az Örökkévalóság 
Birodalmában és vi~asztalja me~ 
ittmaradt hozzátartozóikat ! 

Movember2.-ára virradóra a nyári 
időszámitás megszűnik. Az órákat egy 
órával visszaigazitjuk. A szentmisék, 
szokás szerint vasárnap B, 8, B, 11 
órakor, hétköznapokon pedig H, 7, 
8 órakor vannak. 

Lelleigyakorlatot tartott okt. 29. 
BO. Bt.-én a Róm. Kat. Mezőgaz
dasági Középiskola növendékei szá
mára Tornyo• Gyula S. j., az is
mert jézustársasági atya, aki különö
sen a kongregáció• mozgalomnak lel
kes és értékes harcosa. Ugyanakkor 
a polgárista fiúknak Pákozdy józsef, 
egri tanfelüayelőségi titkár adott tar
talmas lelkigyakorlatos beszédeket. 

Hadigondozó vasárnap volt ok
tóber 25.-én. Krisztut Király ünne
pén. Szentbeszédekben, a templo-

Gyöngyö& i Katoliku& T udó&itó 

mokban erről emlékeztünk ét ez a 
gondolat csillogott a Fejérváryné In
tézetben rendezett bájos, ünnepség
ben is, mit nagy számu közönség 
nézett végig, elismeréssel adózva a 
kis szereplők lelkes munkájának. 

A Szent Erzsébet templom ja
víttatási költségeire összegyült 2000 
pengőből, Bogdány Lajos épitési vál
lalkozó, teljesen rendbehozza a tem
plom sekrestyéjét. Uj padlózatot, uj 
ablakokat kap a sekrestye és szige
te l ve is lesz. Ez a ja vitás az 1 OOO 
pengőt meghaladja. Az elavult sek
restye-szekrényt is átjavittatjuk 170 
pengős keltséggeL Ezt a javítást 
Hegedüs Gyula asztalosmester végzi. 
A gyüjtést tovább folytatjuk és 
amennyi javitást a befolyt összeg 
enged. mind elvégezzük. Az egyházi 
adóból is van me2s1avazva a templom 
belső ja\'itására. Beadvánnyal fordul
tunk Makrányi Gyula dr., polgár
mesterhez is és feltártuk ennek a 
szomorú sorsú templomnak si vár !lá
gát és elhagycttottságát. A polgár· 
mester úr legteljesebb jóindulatáról 
biztositott é• legelső l~pésként a 
a templom duledező, csúf és veszé
lyes kerítésének az eltá\'olitását igérte 
meg, valamint azl, hogy a templom 
környékét parkosittatja. Az utóbbi 
napokban, uj ból mintegy 7tH~ pengő 
adomány érkezett a Szent Erzsébet 
templom céljaira. Helyszüke miatt, 
csak később tudjuk a szivesen ada
kozóknak neveit leközölni, azonban 
a fillérek és pengők adomán}ozók 
imáinkban a Mindenható elé visszük 
és kérjük Öt, hogy dúsan fizesse 
meg azoknak. akik az lsten házánan 
széppé tételére tohasem vonakodnak 
adakozni. 

A Fájdalmas Szüzanya tiszte
letére kilencnapos ájtato11ágot tartunk 
honvédeinkért és győzelmes haza
térésükért a barátok templomában 



November R-től17 .-ig, minden este 
() órakor. A kilenced első napján, 
7.-én, reggel 7 órakor, az ájtatosság 
összes résztvevőiért, utolsó nap)án, 
17.-én, reggel 7 órakor pedig harc
téren küzdő honvédeinkért ét hősi 
halottain~cért mondunk szentmisét a 
kegyoltárnál. 

Rádióközvetités a Szent Berta
lan templomból. A magyar rádió 
népszerü helyszini közvetitője, Bu
dinszky Sándor, még szeptember 
végén Gy-öngyösön járt és többek 
közc.tt mikrofonjával a Szent Berta
lan templomot is felkereste. A tíz
perces hangkép keretében beszélge
tést folytatott városunk prépost-ple
bánosával, a templom multjáról és 
jelenjéről, majd a kóruson, az or
szágos hirű orgonán, Pátzay J <Í nos 
kar~agy játszott egy rövid darabot. 
A hangulatképet a nagyharang ün· 
nepi zengé~e fejezte be. A közveti
tést viaszra vették és az ,.innen-onnan" 
müsorszám keretében, október 81.-én 
tűzte műsorra a rádió. Bizonyára 
szivesen hallgatták nemcsak Gyön
gyösön, hanem messze az ors1.ágbaR 
is azok, akik PZeretettel gondolnak 
a minden gyöngyöstek legna~yobb 
büszkeségére, a Szent Bertalan tem
plomra. 

Szállást keres a Szent Család. 
Ez a neve annak az adventi ájta
tosságnak, amelyet a Magyar Barát 
felhivására országszerte szerveznek a 
katolikus hivek. Kilenc család alkot 
egy-egy csokrot s karácsony előtt, 
kilenc napon át, egyik családtól a 
másikhoz, körmenetileg viszik a Szent 
Ctalád képét, vagy szobrát. Minden 
családban, a ráeső napon, közösen 
véazik az ájtatosságokat. Kiváló ve
zérkönyvet adott ki hozzá a MaRyar 
Barát, • Szállást keres a Szent Csa
lád« eimen. Ára 20 fillér. Kaphat6 
a Kulturház papirkereskedésében. 
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Akik értünk halltak meg 

Mike JÓzsef, ezredes, 
Szentgyörgyi Tibor, százados, 

Vasvári Elek, százados, 
Parragh László. zászlós, 
Geőbel Iván, hadnagy, 

Makkai Dezső, 
Bádonyi János, 

Fejes István, 
Hegedűs János, 

Cserta János. 
Vern} i~el György. 

Bartus Imre, 
Katona János. 

A leányleventék nagyszabásu 
fogadalomtételének ünnepségén, ok
tóber 1 H.-án, szokás sze ri nt a Szent 
Bertalaa templomban kezdődött az 
ünnep. Az országzászló előtti foga
dalomtételnél is, valamint az ifjuság 
országos vezetőjének, vitéz Béldy 
Alajos, altábornagy urnak hitvalló 
megnyilatkozásában, jól esett halla
nunk a világhódító katolicizmu• hang
ját, aminek ott kell lennie magyar 
foldön, minden egyéni és társadalmi 
megmozdulásban, mert ez a szent 
magyarság joga, kötelessége és him
nusza, 

Az Emericana gyöngyösi cso
portja, október J 3.-án nagyon idő
szerü és vonzó előadást hallott P. 
König Kelemen, füleki ferences ple
bánostól, aki a keresztény egyházak 
egységéről beszélt, ideális szépségű, 
mindenkitől sóvárgott gondolatokat 
tárva hallgatói elé November 10.-én, 
Freesz józ1ef országos EMSZO 
(Eayházközségi Munkás Szakosztá
lyok) titkárt fogjuk hallani, aktuális 
szociális kérdésekről, 

Házasságot Ic ötöttele a Szent 
Bertalan plebánía területén: 
Far kas János és Barácsi Vikt6ria, 



8 

Mészáros Ferenc és Drelyó Ilona, 
Boros i József és Pampuk Mária, 
Cseh józsef és Domoszlay Mária. 

Elpihentek az Úrban : 
Fodor Mária Hegedüs Pálné 5B, 
Trencsényi László 17, juhász Er
zsébet Karsai Józsefné 7B éves, 
Mészáros Margit 7 hónapos, Mo
hácsi Ferenc 1 napos, Szlovencsák 
jános 51, ~ráf Katalin 11, Király 
Márta 2 éves, Hepp Margit 4 hó
napos, Bardóczi Béla 1 napos, Pah
lenka Teréz Baranyi Mihályné 72, 
Melcher julianna, Soós Gyulá•é 34 
éves. 

Házasságot kötöttek a Szent 
Ferencrendi plebániatemplomban 
Dr. Libisch jenő és Bozsik Mária• 
Tóth jános és Tóth Mária, dr. jols
vay józsef és Veszelovszky Irén, 
Kovács józ~Jef és Paál Katalin. 

Elpihentek az Úrban : 
Lehotai Mária 15, özv. jancsovics 
Józsefné, sz. Csoszánszki Mária 7 4, 
özv. Szabó Andrásné, sz. Eperjesi 
Mária 64 éves. 

A Karitász Egyesület gondos há
ziasszonyai, október havában Rábel
né, Vas j.-né, Sextius Matild, Urikné 
és Wlahowszkyné voltak. A jó lsten 
áldja meg öket. Ugyanezen alkalom
malorömmel hallaattuk Prépost Urunk 
értékes előadását, a mai kor Szent
jeirőL Lipeczky Sárika pedig, pom
pás zonaorajátékával tette hangula
tossá ezt a délutánt. 

Az Alapiiványi Közkórhá•ban 
áld,sos müködést kifejt6 kedves 
nővérek új főnöknlit kaptak. Az új 
főniknő neve Krammel Alojsia. Az 
eddiai főnoknő Czakó Gerarcline 
hosszadaimat beteasége miatt vált 
mea lelket buzgalommal végzett 
munkájától. 

GyöngyöJi KIJtoliku' ?:ud ásító. 

Ismét felhivjuk kedves olvasóink 
figyeimét a Hitéleti Kurzus ez évi 
előadásaira, Az elsőt, mint az elmult 
esztendőben, Prépost Urunk tartotta. 
K6nnyed és gyakorlati témáit, min
dig szivesen hallgatjuk. A november 
havi előadó, P. Zsigmond. jegyezzük 
meg jól ezeket a napokat, minden 
hónap utolsó csütört6két és 6-8-ig 
legyünk ott, a Katolikus Kulturház 
emeleti termében. Mennyi pénzt eL 
költünk, sokszor kevésbbé hasznos 
!IZÓrakozásokra, itt pedig ingyen tár
ják fel előttünk a tudomány csarno_ 
kai t. Férfiakat is fM'ömmel látunk ! 

Szerkesztői üzenetek. Dr. Bo
zsik Pál, Gylmgyös város volt kép
viselöjéről és prépostplébánosáról köz
ismert, hogy Remetekeltvárosban lel
kipásztorkodik, igen buzgén és ered
ményesen. Ezt Gyöngyösön mindenki 
tudja, külön közlés nélkül is. A na
pokban hozták azt is az ujságok, 
hogy a remetekertvárosi Szentlélek 
templomot felszentelték. A felszen
telést Shw'Jy Lajos székesfehérvári 
püspök véiezte. 

Teljes bucsui nyerhetünk halot
tainkért Halo/tak napján, még pe
dig annyiszor, ahányszor betér ünk 
a templomba és ill a Pápa szán
dékára hat t%Ciatyán/eot, hat '- d
vözlégyet és egy Hiszekegyet el
mondunk. Természelesen a bucsu
nyerés feltétele az, ho~y előzőleg 
a szenl g.lJÓnáshoz és szen/áldozás
hoz is járulunk, illetve a /.:eg.lJelem 
állapotában vagyunk. Haszná/juk 
/el ezt a bucsun.11erési alkalmat éJ 
segitsünk elköllözölt kedveseinken, 
a/eik talán a tisztitótüz lángjai kö
zött epedve \'árjá/e a szabadulást. 
Ne feledkezzünk meg hősi halotta
inkról sem, akik a legtöbbet adtá/e 
a hazáért és értünk : A vér és az 
ilet adóját. 



Gyöngyösi 

lparosokésGazdák Hitels~öv. 
mint az O. K. H. tacja Gyöacyösöa 

betéteket már 1 Pengőtől elfogda 

kölcsöaöket előnyös feltételek mellett 
ayujt .. 

Postacsekk Baakgiró 

Pehely és vatta paplan 
készitésé'l vállalom 

l 

.. .. 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitö 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

Mielött kalapját beaze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javitások pon tos an és 

szakszerOen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10 . 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyö•. Tulajdono•: Nijrinyi Ferenc 
Bérl8: Czobor Mihály Felel8• •zerke1Zté5 é• kiad6: Dr. aenat Ferenc 

Felel3• Dyomdavezet8: Czobör Mihály 
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EGYHAlMEGYEl 

l ' l TAKAREKPENZTAR R. T. 
Eger-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 

TELEFON: 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat 
fin~nciroz, átutaltisokat gyorsan és olcsón teljesit Betéteket 
könyvecskére és folyószámlára elfogad és a legkedvezőbben kama-

toztat. 

,,BOKRÉTA'' 
könyv-, papír-, zene- és diszmükereskedés 

:Gyöngyös, Kossuth-u. 3. 
A~katolikus ifjuság és könyvbarátok könyvei, tankönyvek, iskolai és 
- irodaszerek, diszmü vek, kegytárgy~k-~gy választékban. 

Ugyanou l\1arnitz lerakat Ugyanou 

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

Vitéz FÖLDI (fógel) GYULA 

Telefoa1 
388 

óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler 6rák ecyedárusitója. 
Óra és szemüveg kiilönleges

Ove~~siszolások. 
ségek 

Sze•iivc=gek recept szeriat is. 

Gyöa~ösöa 

Baúz-t6r l. 

UJ helylségbea. ,,Gazdakör'' ház. 
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