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NEMVOLTMÉG kapnunk, heay alakját metriltoz
tatva, b'veb~ n aa1yebb' lf:lyft 
a T udólitót. A b6vebb él tar
talmasabb alak ré'féD a lriadMi 
költséRek mqazaporodtak él e 
keltiétek miatt fel kellett ...S,. 
nunk "á rendbval cllk"y ..... 
tési díjat a példáaroakéati ár-k
kal qyDtt, de az olnaó azámára, 
a csekély ártöbblet b6Yebben mea
térül a b61~1eaebb tartalom ré'féa. 

olyan ÚJ• ~~~~~~.;~. mt·'yn~k kii•zö
L~t ll<' k<:lll y m::-~i!let()dPtsel 
lépt~~ ,o: n . .~ at. Suha5e n tudtu~. 
mi: lao/ r~;tk az UJf'\', de 
nnn·J•.: bt,.~;".; ,,~,,n :.."ndvi!eré
st··b:'r• ··~ i:,• • :~.v •· .. ,. t'· r l.nzott is 
s7o:l.•trús.,.:,~~::t t~"i n1,..i}.(Jrc')bál-

tat<·~ot...,t, : ..• ; •lt mirtdt.( VJ
~cH• t<:l.-1~1. ~Znt"l , l t;< iÍ lh~t i5. 

Vé _:t•tt·d t:,··n:, fw:1 rnindi~ bebizo· 

nyult a r,··.:i m.:t1y.uok hosszú ta

pautllla~IJ,',I t:ll'rÍt··ll kiizmondása, 
ho~y aki lstenhf'n bízik, nem csa
latkozik. 

Eut>l a felemelő érússel, ezzel 
a hreszt~ny lélekbúl és magyar 
szívbcil t>red.i bizalommal kezdjük 
az 19i3. évet is. Az 1942-ik 
év hozolt ugvan f,~íiH'~ ~vl'lzel
mt'kt·t, a ~ynnj.!Vii:<i fitíkh<il kieg~
~tiil,i llMI-(\'<H hJiaVt··d:<t\;üuknek és 
a \'<Íros itthun lév.·í lako~~ágá

nak, rm·lvm·k ~ondolataiO. éuf.~
\'tlál!án i·~ ~zav.;in tt-ljeit'll al ön
vf>dt'lllli haboni ur.tliwdtk s mt>ly
n,.k gondolat 11 S/ert>!<Í .tggódással 
és t•gytiiiPfli-~~t'l mindil( a Don 
tolni partj;m JiÍrnak, de a vég

lq.(t·s ~Y•~L..It>m dilnt··~Pt nem hozta 
lllf'g ~ il :_:\,;,,it lll'' bt•l\f' ulai~~! al 
hoiiJ i.! ,,lan ol, n•é,.( 11•'111 t~rkt~/1'11 

naeg. r~!Jt'll t.•tt•rt, talan el al oka 

annak. hog v az idén, kicait félve 
~s bizonytalan hangon kívántunk 
egvmásnak boldog újévet. Pedig 
bátran fejezhetjük ki jók(vánsága
mkat, hrsu-n mmden Jel arra mu
tat, hogy lsten előtt, a Szent Fia 
eleitt értünk könyörgő Magyarok 
Nagyas11zonya közbenjáró pártfo
gásáról nem is beazéiYe, emberi 
számítás szerint it közelebb va
gvunk a gyiSzelemhez és békéhez. 
Az istentelen boiaevizmus hadereje 
- úgy látszik - a kimerUiéa 
felé közeleg és moatani er6fesaí
téseivel az utolsó kétségbeeaett 
próbálkozását végzi, miel6tt véglea 
összeroppannék. Lehet, hogy hon
védeink határvédő pásztorkodáaára 
még évekig szükség lesz, de az 
is könnyen lehet, hogy még ebben 
az évben, ~VÓLelmet jelentő fel
virágzott sisakkal térnek vissza 
ölelő karjainkba. Nehéz lesz 
a7 újf'~Ztendó, de - ha lsten 
LJgV akarja - annál boldogabb 
l t> het. 

Ezt a bizalomteljes lelkületet, 
mt>ly egyedül illik a magyarérzéaú, 
kdtolikus lelkű, gyöngyösi szfvú 
t-mberhez, szoiRálja tizenötödik 'v
folyamaba lépő Tudósítónk. Ez-

Még na1yon sokan VaDDd 

Gyönayösön, akik emlékaaek a 
T udósitó alapft,aára '- el-a azá
maira. Ok lehetnek a tanuiak, 
hogy mindi1 Kriaztua Uruak él 
a magyar haza érdekeit azofaál
tuk, a ayön1yöai érdekekkel qyltt, 
mindi1 az i1aZÚI útján i'rtunk 
és soha qyéni érdekb61 le a-. 
léptUnk az igazsá1 útjáról. Ez'rt 
élveztUk a 1yön1yöai katoliku• 
magyarság szeretetét, mely a tel
jesen vagyontalan kis lap fentar
tását lehet6vé tette. Ezt a bizal
mat és szereletet kérjok az újéy
ben is a mqújult lap az'•ára. 
Az új alakú, b6vOit T ud6út6 ez· 
után is az 1900 ével E1yház és 
t OOO éves Magyaronzál azola'· 
latában marad. Ez ayujt reményt, 
hogy olvasóink bizalm,ban és lle
retetéb~n mqmarad. 

év tól kezdve, fokozott mértékben 
szolgálja, mert sikerült engedé.l>:l _ 
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Menoatory Adorjia 
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Mit is iiaaepliink Vízkeresztkor ? 
!okan neiD tudják, hog.y 

tulajdonképen hármas eseményt. A 
leakezis•ertebb a három napkeleti 
bölcsnek a vermek jézusnál tett 

. látoaatása. A hagyomány szerint 
IDágusok, tudósok voltak és csak 
kés3bb avatta öket a néphit kirá
lyokká és adott nekik ilyen nevet: 
Gáspár, Meayhért, Boldizsár. Ál
taluk a pogány világ, a mesés ke
let, a tudomány, a hatalom hódolt 
a világ Megváltójának. Az ő ne-

vük surepel a vízkereszti házszen
telés betüi közölt: 19tGtMtBt4a 

A le.:enda szerint Koln városában 
van porladó tetem ük. T ermés7ele
sen mindhárman később kereszté
nyek és püspökök lettek. Valami
kor az első évszázadokban Vizke
reszt napja ,·olt az az ü n 1ep, amit 
ma karácsonykor ünnepelünk. A ke
leti e~yháznál ma i~ sokkal nagyobb 
szabású ünnepi megmo1dulás, mint 
minálunk. E napon emléke1ünk mPg 

Az Emericana 

gyöngyösi csoportjának előadói min
díg nagyon sok szellemi kincset hagy
nak itt nálunk, hogy nagyon mélyen a 
szivünkbe vé11ük, és megpróbáljuk 
hezzá igazítani az életünket. De
cemberben Dr. Kin István egri 
teologiai tanár volt itt, az ol"'zá~os 

hfrG sz6nok és egyházi író. A há
ború mélyebb értelmér31 sz6lott. 
Mindenki keresi most eanek a na~y 
világveszedelemnek okát és értelmét. 

·.Keresik különböz3 magyarázatok
ban és elméletekben, pedi~ a há-

ború if:aÚ és mél)Pbb értel111e az, 
mit az előadó mondoll, nalo(yHPr Ü en 
és lélekrázóan: Az lsten kulönbö7Ő 
történelmi korokban más és más 
eszközöket '"álaut, ho~v az emberi
sécet rádöbbenile ana az igliná~ra, 
hogy Nélküle, EllenP, hit, erkolcs, 
vallás, bűnbánat nélkul nrnn itt 
i~azi élet. A háború vihara me$!
tisztít minket, lesopri. ~:ell, ho~v 

lesöpörje rólunk a gonondl! ~&lak
ját, és megtanuljuk újra élni a szent 
magyarsá~ életét. 

a Me~váltónak a Jordán vizében 
történő megkerentelkedé~éröl is. A 
név: Vízkereszt, tulajdonképen erre 
vonatkozik. V é~ül V íz kereszt nap
ján emléke1tet bennünket az Egy
ház jé1us el~ő o<Jdájára, ami a ká
nai menve!Z7Öa ment vé\l.be, akkor 
midőn KriHtus a 'i1et borrá vál
toztatta. 

Szmlellc:uük meR házainkat ! 
!\'e lw~.ll i uk .felrdé.~he me nni 
ez/11 .~dp, ö.~i. ma~!.IJar :s;,oká:sl! 
A húz.~::entelhu/ kapc:solatban 
"';~e::ziink c.wládfelajánlá:st! 

A uokásos emericanáa estet 
mi a farsangi évad egyik legkiemel
kedöbb táHadalmi eseménye szokotl 
It-nni. ll háhorús idökhö7. és kh·á
nalmakhoz i~a1od\·a a1. id~n is meg
rt>nd,.7ik. Na~\·hangú dínom-dánom 
eddig ~Pm volt az PIDericanál ösz
S7Pjövt•tt>ll""kt-n, 117 idén JI 1101íd, 
finom, Úr i hangulatú le~7 li katoliku• ér
(t>lmi~P\! t;,(á!ko7ója január 9-én, a 
.. KIOSZK··-han. 

Ezüstlakodalom. D-.. 6-án. a 9 ór•i 
nB"\ mu,. Alatt rf.ur-sü.t,.k ,.~~·házi áldáab•n 
l:át•••:í, .• ~ : ~ ,k ,;,.f.,rrlul .. ~.in LIARTUS 

,\l.ln"\ r• j"'"'"· l' \tiK ,\'1,:-.;A. A köR· 
liut,..l~th ... n ái!.·J •r ar()~l. a~• ri-\lUta tevékeo\'
h,j,, .. Kal 1.-~rn•··~· l~tloen, mkan hreoték 
1·1 ,,., .. .,, •.. k"·ánala•klal. 

-'•récsonvi Kis Jézus iért a Don Derton ..• 
Kegyetlen szél sikolt vegtg az 

eroaz pusztaaágon, amely belehasít 
húsba-csontha ! Ez a tearettenetesebb 
itt a Don mentén. Szinte állandó a 
azéi, amely belemar az ember testébe, 
és minden meleget kiszív onnan l 

Egész éjt11.aka dühöntött ez a ke
gyetlen szél. Hordta a havat hegy. 
magauágokig ! Csodálatesan szép 
formákat rajzolt ki a hidegtől ki
kristályosodott h6szemecskékböl. 

. j6l behúz6dtam lábzsákomba, • el· 
indultam szentmiaét mondani a Don 

· partra egy tüzérfigyelőbe. Régen 
terveztem már. Most ,·égre hozzá
jutottam ! Reggel 8-kor kocogott ki 
velem a tüzénzán a kis orosz falu
b61, amely 5 km-ayire van az els~ 

venalaktóL Ez az állandó lakhelyem. 

Mindíg szereltem a szánkózást, 
de - valahogy - má• ez is itt, 

mint odahaza! Nem r•ilin~el li 
csen~ö. amely idillikm~á leS/i a te
let és mele~sél!gel tölti be a tél. 
szánutakat. Nem prü~zknl, v~gtat a 
szánban a paripa, mf'rt a paripa a 
kevéske lótápon c~ak H<'l.!~ny lo
vacsh lett, ameh·m k CH•ntiait majd 
egymá~hol n~rr ll !lÍ·InrLín 

De al ért él' e1tt-m a s7ánuliil ! 

Mert szép al ouuz táj a h(íft-hh 
menyasszonyfát)·olban. r~dk imitt
amott látszik a fl'lld öreg test~. 

ahonnan a szél leltordia a hdval. 
Amint haladnak luvaink, úszy 'ál
tozik a táj. A1. ;;•1i l;íj, a nván 
táj e\!,éS7Pn más arcot rnutatott. Telt> 
volt sebb~l. !::tnal. l''~'ukkal' 
Moat minden eJ,imult. Bdtíjt mrn
dent a hó! A 11él álland.ian k,.,. 
geti a kis hómenyass10nyokat fol a 
hegyre, le a \"öl~ybe ! A fehér lá-

t\"nl ntllo>!CÍ kri~tálvokkal ctak úgy 
~u~nm utána ! A n~tp!ugár, amely 
,.((;tor :1 fe!h:;kf>n, ra;!\'o~ó,·á teszi 
a kerl(,..!07:; hókri~tálwkat, s a Ili
v;;,. án v •1im~be furrleti néha öket. 
S1int.- kllCAI!. ~iknlt, ficánkol szél
urfr. amrkor ut(.J,~r e:_:\-el!y hómen)"· 
"~""nyk.ít. 11m•·l\" p~iko~~<n fut előle! 
~tánV>;.kon k,.n·~71ul fut mind a 
kettő. ~ nrllo~1Í hr'>kri•tály lesz utá
nuk m111den · 111 ;uc, a k6ppeny, a 
s<~pka. 

ll-!'' evcmyorkodtl:"m a tájban, így 
.:ondolko1111m, rnÍl.! lovaink lassan 
kmduknltak n•lr·m a sikongó szél
(,,·n. A Líl>,~•íknn " behu1ódott a 
~">'"'llr·n Slél. Ú.!\", hogy amint fól
~rlt-m e.•y dombon, li Kiserdő után 
IP~lálltam 11 sl<Ínrol. Elgémberedelt 
ké11el natul•arn fol a sítalpat, 1 

me~idultam a huérlr~yelő felé. A 



"S;&iilök Segítő Csoportja" 
A Központi Elemi Iskola i~azaatója, 
Matská11y U1Zió elgondolása ét kez
deményezése alapján alakult meg 
ez az időszerű szeretetközössé~ a 
azüllSk közölt azzal a céllal, hogy 
a jószivek adományaiból a hadiár

vák és rállorulók hely1!etén kt' ny
nyitsen. A szép és nemes terv meg 
ia valósult, s a híre measze orosz 
földre is eljutott, ahonnan Zábráezky 
Imre honvéd a következőkben fe
jezi ki lelkes eayüttérzését: ,.Hoz
zám is eljutott Igazgató úrnak a 
mosl folyó háború árváinak érdeké
ben kifejtett fáradozása, és erre a 
nemes célra éa is elküldöm szerény 
adományomat." Néhány nap mulva 
meg is érkezett a harcoló katona 
adománya: S P. Nagyon szép és 

A. Karitászteát novemberben a 
mi kedves Etelka nénink arha, aki 
ha betegsége miatt nem 11 lehet 
állandóan köztünk, szive-lelke mé
gis az ó kedves Karitász tesl\·érei
nél időzik. Ez alkalommal Stiller 
Kálmán tanár tartott értékes elő
adást korunk rendkivül fontos kér
déséról : a Családról. Kislánya, 

multkori nyomot egészen eltüntette 

a hó, s csak úgy vaktában vágtam 
neki az utnak. A szán utánam bak
tatott. Szegény lovak deréki~ süly
lyedtek a hóba, s csak úgy szakadt 
róluk a vedték Nemsokára elértem 

az aknavetószakaszt, s beszóltam : 

- Fiúk l Szentmise lesz a tüzé• 

figyelőben l Jöjjetek l 
-- Már el is mentek a katoli

kutok, mondja a szakaszparancs
nok. T.i. telefonon az öss1es ~il!el

benlévöket elöw szoktam fi~\·elmel 
telni, azért tudták. 

A kocsit, lo\'8kat itthag)tam. A 
velem le,·ó tüzér vállára kötolie a 

tábori kápolnaládát, s elindultunk al 
életveszélyes úton. 

Ezea a részen már nem lehet 
járni kocsival nappal, mert teljesen 
belátott terület, s ha mozgást lát az 

orosz, röat~n odalö. Néha eg}H 
emberekre is rálő, mint mirf'ánk 

•lY héttel azelöu. U11yancsak itt 

említésre mindenképen méltó kis 
esemény ez ! jelzi, ho~y a ma~yar
ságban él az e~yüvéta~lo7ás ér1ése 
és akarunk és tudunk is egymáson 
segíteni, sőt a seaítő kéz a fronllól 
is hazanyúlik, hogy támo,J,assa a 
bajtárs árváját, a bajtársét, aki talán 
mellette hanyatlik az ide~en földre 

s akit talán nemsokára ö maga •• 
követ. 

Jellemző azonban a magyar 12-

nító szerelelére is, aki a reábi1olt 
~yermek érdekében kifo~yhatatlan a 
leleményes ötletekben, és minden 
eszközt megragad arra, hogy Sléppé 
legy · annak életét, kinek apJa a 
legnagyobb adót fizette meg a ha. 
z áért. 
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Zsuzsika pedig bájos szavalatával 
vidámította az «isszejövetelt. A Ka
ritász Egyesület minden kedves lag
já ~ak és összes jóakaróinak adjon 
az lsten boldogabb jövendőt ! 

A Hitéleti Kurzus utol!.j elő

adója ebben ez esztendeben P Ka
rácmn~ i Aladár volt, ak i a Krisz

tus személyének fömé!!es szépsé-

jártam, s ami nt kd~ptem a futCÍ;Í rok

ból Hid,é~hy Béla hurrföhadnagy
gyal, thoö\es pusk,ival r.ínklöt
lek. Nem s1ereti a pi!pokat a7 01o~z! 
De annál inkolbb a jú' lsten, s nem 
lett semmi baj ! 

Azért kulön megyünk a tüzér \'e
zetővel. Illy ki,ebb a c~lpont s biz
tonságoJal...h. Igaz, én fehér ~ínad

rágha p~ köppenybe öltö7kr'dtem, 

ho~v ;ílc.íuam m'lgam. A hiÚr 

mulali'' at i•.Ín\t, 1111"\,:\l"k •· 1 cír~. 

Gvm,,,l,!un i11ladok a ~ín·l 1111111 a 

tütér bar,Íiom. A sík ter ü le ten id~

loítstik a fineW. Az ulai nem i• 
lt>het elté,·eszteni, mert olt mennek 

m~llt>ttem a hiradódrótok : a/ eíotyet
len kapcsolat a figyelő és a v1lág 
közett ! 

Pár szá1. mét~rt csúszom a •ível, 

amikor egészen 1:ibontako1ik az el
len~~gt>s oldal. ;·is1ta az idií. L·í

tom a .,Senki f 'ldje" fáit. Amott 

túl már musLkák \·annak ! A tul-

j 

gét mutatta be a nagyszámú hallga
tóságnak igazi szaktudással és me

legség~el. Januárban Dr. Lá11.ló Ákos 
fojija ismertetni az emberi lélek ti
tobatos mély,égeit. Érdeklődőket 
szereleltel várunk. 

Bensőséges családi nnnep
aégek közepelle ülték meg a ka
rácsonyfa gyujt;b han~ullltos perceit 
városunk különbt>ző egyesületei. A 
Honvéd-karácsony a Leányleventék 
megrendezésében a Felsővárosi ifjú
sági egyesület termében volt. Itt dr. 
Hornyák Miklós emlékezett meg 
emelkedett szellemű beszédben a 
szent este varázsáróL A Dolgozó 
Leányok csoportjánál a prépost Ur 
elmélkedett a karácsony igazi tar
talmáról. A leventeleányok, vala

mint a két énekkarunk karácsony
estjének DukJai Láazló volt a szó

noka. Karácsony estet rendeztek a 
Kat. Le~ényegyletben is. Itt Orosz 
Árpád szólt az ifjakhoz. A hadra
kelt tüzoltók családjainak megsegí
tése bensőséges ünnep keretében a 
tűzoltó laktanyában t irtént meg. Va
lahogy az idr!n mmdenb igyekezett 
a karácsonyest tartalmát a maga sze
relet-valóságában felfogni. 

o--o 

oldal is dimbes-dombos. A Dont 
BLinte ésae se lehet venni a közös 
nagy fehérségben. Be van fagyva, s 
hólepel horítja. Nem ndg~on széles. 
Inkább a mélyedés s a parti rész 
sejiC!Ii hol lehet Gyorsabbra veszem 
a járást. A hiLér messze rr.ogettem 

marad. A hiradódrótok keservesen 
símak. Itt fenn a Don parton erő
sebb a slél, mint a vól~yekben. 
Gugbolva futok a léceken, bár csen
Jt!, a tuloldal, de í~y biztonságosabb. 

S ú~y el-el~cndolkodom, ahogy 
s1al<1d alattam a síléc! ... 

lste .. em ! Gondoltam volna-e va
lamikor, ho~y Krisztus melegét sí
lécen hmdoLOm majd a magyar ka· 
lon.ík námára messze-messze az 
orosz harctereken ! Mennyi madern
ségei követel tőlünk papoktól is a 
h.-iború. ha t>l akarjuk vinni l!tent az 
.-lsC:í \Unala~ba! ~:sd akaquk \inml 

Mindenen g~alo~. lóh:íton, kocsin, 

szánon, biciklin, autón, sitalpon ! Hi-



A Szent Erzsébet templom 
körül nem éktelenkedik már többé 
a csúf kerítés. Örömmel köszön
jük a gyors és eredményes intéz
kedést. Most persze fontos, hogy 
a járókelők a keríté~ eltávolítá!\a 
után, ne használják átjárónak a 
templomot kerülvevő térséget. T a
v asszal minden bizonnya\ me~ol
dásra kerül az ottani gyepesítés 
illetve parkosítá!\ is. 

A templom kijavítására i1jbúl 
jelentékeny összegek érkeztek. 
Alább közöljük kö!\zönetünk nyil
vánítá!ával a beétkezett adomá
nvokat: Benkavich István dr. 2, 
Királv Sándorné l O, Ludánvi 
Béla. 1 O. Stiller Kálmán 1 Ö, 
Ru::ska ,ló1sPÍ S pengő, Nagv 
László IV. polgárista gyüjtése 38 
P 66 f. (Ebben Nagy Károly 
21. Kiss Imre 5 P.) Dr. Libi~ch 
Károly 20, Pátzay János l O, 
Benei Rozália 2, özv Pampuk 
Pálné 2. Bognár János 5. \/er
nvihek Ferencné 10, Csépány 
l\1ihálv 4, Almássv Gusztáv l O. 
Rejlik József 5, Fazekas Jolán 
4, Kósa János gimn. tanuló 10, 
Dohos Ft·renc póstanövendék l O, 

degben. fagyban. viharban, szél
c•endben. forró napsüté~Len. sÜ1 ű 
f"soben. éjjeli c!illagfén}'ben. nap
pali ragvo~ásban. ködben, Zl!Zmará
ban járjuk a fronto!, mert éhezik a 
katon;:k Kri~zlust! 

Kipirulva csú~ztam b~ a futóárok 
bejáratához. ami kor 'égre megér
keztem. E~,·etlen puskali>vés sem 
dördult r~l~m. Csupán balfelöl hal
latszott gppf~'ID'"erropogk 

Lec~atoltam a sítalpakat s meg
indultam az árokLan a bunker felé. 
Két oldalt mag•u hódarabok ál!tak 
sorfalat. Látszott, hogv nem ré11en 
hán)·t:lk ki az árokból, ahová ujra 
és ujra behordia a havat a 
Don-menti hideg szél. Pár fdd!ép
csö ve7et a vágott bunker bejára
tához. A s tétben nem is találom 
az ajtót, csak ugv vaktábaa belii· 
köm s beköszönök : 

Dicsértenék a Jézua Krisztu~! 
lU a papotok ! 

(itt volt ~imnáziumi tanuló néhány 
évvel ezelőtt. Az első keresetéből 
adott arra a templomra, hol any· 
nviszor szolgáh a szentmiséken.) 
Bán Imre l, Berta Boldizsár az 
uj csillár költségc:ire 50, v. Földi 
Gyula d<ibb 20, majd 50, dr. 
\Viltner Sándor 50, Nagyfejeó 
Testvérek (Tarnaméra) 50, ln
dusztria Rt. 1 O, Egyházmegyei 
Takarékpénztár Gyöngyösi Fiók
intétete 25, Mátravidéki Kft. 2 S, 
V. l\ émeth János 20, (atona 
Sándor l O, Szabó Jágó l O, Egri 
és Vi~ont.1i Borpincészet 20, Hor
váth jános 30. Egri Erd,)- és 
Faipari Rt 30, Fi~cher József 
:!:1, Első Gyöngyösi Gőztéglagyár 
l 0, Gajdóoky Antal i O. Tóth 
József ~1átravidéki T ex t. 20 peng(i. 

Házassági ltirek. Hontert 
Rezsó gimnáziumi tanár és Szalay 
Ilona a Rk. Női Kereskedelmi 
Szaktanfolyam tanárnője, decem· 
ber 29-én, a SLent Bertalan tem
plomban házasságot kötöttek. 

Egyed Antal a Rk. Polgári 
fiúiskola tanára, december 26-án 

- Mindorökké ! Hála lstennek ! 
Csakhogv ki leecet érni ebben a 
viharban ! - hangzik felém a bun
ker mélvi-böl. Én nem is látok egye
léire semmit, csak botorkálok a sö
tét foldgöd •rben. Me~ kell szokni 
a szemnek először ezt a fénytelen
•éget. 

- Vetess .. tek már fiúk. a kutya-
fáját, mert semmit se látok mon-
dnm. 

Erre, erre! - hangzik a tulsó 
'égé1öl a parancsnok: Hid,·éghy 
fhdgy haniZja. 

La! an, ahogy múlnak a percek, 
kibontakolik a bunker belseje, az 
alalok, az arcok. Vé;:igmegyek a 
keskeny folyo•Ón, amely a bunker 
füldfala és a fehlShely kilzött van. 
!\1egyek a "szentélybe"! l~en, mert 
pár percen belül az len a parancs
no .i, lécLől-szalmából készült á~y 
és az ellStte lévő kicsi, többitől pár 
deszká\'al elválasztott rész! Itt már 

GyönggiJii A.atoli/tu• 'r:uJdl/16 

vezette oltárhoz a mlndszenti temp· 
lomban Annus Esztert. 

Érsekf6pásztorunk bölcs in
tézkedésére mi is megszerveztllk a 
harcoló honvédeit imakönyvvel 
való ellátása érdekében elrendelt 
templomi gyüjtést. A hívek nagy 
örömmel értették meg a gyUjtés 
fontosságát, és közel 300 peng6t 
adakoztak e nemes célra. 

Vitéz Subik Károly egy· 
háw1egyei fótanfelügyel6, prelátus
kanonok, aki egyházmegyénk kor
mányzásában Ersek Főpásztorunk 
oldalán nagyon nagy munkát fejt 
ki, Hevesvármegyének egyik, vá· 
lasztott felsőházi tagja lett. A nagy 
társadalmi megbecsülést jelentő vá
lasztás révén vitéz Subik Károly 
prelátus úr, a törvényhozás előkelő 
testületében is érvényesíteni fogja 
széles látókörű tudását, sokoldalú 
munkálkodását és szinte hihetetlen 
munkabirását Gyöngyö városá
nak katolikus társadalma is örö
mét ft:jezi ki, a Prelátus urat ért 
magas kitüntetés fölött. 

o-o 

vilá~osság van. Ez a bunker egyet 
len fényforrása l Ez is csak e1y 
ablakszem, amely a futóárokba néz. 
Jobban mondva nem is ablak, mert 
azt kitörte a multkor e111y gránát, 
amely a közelben csapódott be, -
hanem egy sátor celluloid ablaka. 
Ez világítja be a 10 m-ayi ho11zú, 
a m. tZéles, 2 m maga• bunkert. 
Itt lakik 14 ember, aki felváltva 
őrködik, figyel a túloldalra : nem 
jön-e ellenséa? 

Őrt áll a magyar haza boldoa•á
gáért ! Hogy odahaza nyugodt le
hessen az álom, a kacagás, a nóta 
s harangszó! Szeretet nélkül, otthon 
nélkül, minden kuhúra nélkül él itt 
14 ember: értünk! minden magyarérti 

Hogyne mentem volna ki közé
jük, mikor ezek a fi.Sk hónapokon, 
keresztül nem tudnak beljebb jönni 
s lstennel töltekezni, akit pedi1 na
gyon sze•et minden ember, aki a 
Don parton van, 
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Hitéleti tájékoztató január hónapjára. 
Szent Bertalan plebánia. 

Januá~ 1. Péntek. Az Úr név- li-án, szerdán Vízkereszt ünnepe. 
ad:l~ának unnepe. Karácsonv nvol- Elözö délután \'izllentelés. Vízkereszt 
cada, e);lyLf'n a po!~ári év kt-1dete. napján és nyolcada alatt házszenie-
Első ~ént .. k is. ( Ked\e7é) al kal om lések. A ma11ánházak megszentelését 
ma ke1dt'n1 me~ a na~\ krlf'ncedf't ). a pléhánián kell bejelenteni. 
A M .. nl.áz UpolrráiálHln egés1 napon Ne en~edju~. hogv lank~tdjon a 
át stent····~•mád,ís :1 án első \'asárnap. 11~p lenduleltel megrndult mozgalom 
.Jé1us Stent Ne, ~n .. k unnepe. D. u. a ~á;omkodás ellen ! Ma~yar föld-
li óra~or ~lt"nt~Í·<•rmádás, ó r a ről, ma~:yar égre ne szálljon 'aZ 

.. Induljunk~ Slf'nt Név. ilnne- istenkáromlás 118\"8! Harcban állunk, 
pén új harcra a kúomkodás rátáni ~\Ömi, élni a~arunk! Engeszteljük 
bűne ellen!" a1. L:•at! 

Ferencrendi plébánia. 
l. Péntl"k. (;j~v. E~.:vh'l első mrmiók javára. A házszentelése-

péntt-k.l~tenh~7telelt"k \'as;Ír napi rend- ket Ví,kere~zt nyolcada alatt \·égez-
ben :1. Va~.írnap.' lé zu~ Hent Ne\'é- 7.Uk. Akrk házukat megszenteltetni 
nek unr~t>pe. Hf'g!.!•·l 7 Órakor él j~1us óhajtják. jelenl!ék a plébánia hivatal-
S.zr,,. T;íJsulat olt .. rtcÍr;umos Slf'nt- ban. lll. Szt. Család unnepe. Reg-
rniséje 8 tago~ kn,...rs s/ent:lld01á- gelliórilkor énekes szentmise aRózsa-
sá,al. D. u. lircinia ,,:g .. !lé,el a lu!Pr Társulat élő tagjaiért. Másnap 
él !{,;,~"fiít,:r T.í"ulat hil\r 5nrwlást s1entmr~e a mellholt ta~okért. 
tari. .t. c·l.,k !\LíiPt kon:,:l~>l,!!r·ir'Jj.ínak 17. H~szg.-1 6 ,)rakor a lthk Rend 
rt·ndt-~ i<\ ü:t-~" a lllf'l!'''•k< rt lwlven s1entmr~éje a7 élű ta~oké1t. Másnap 
;-,. \'izke~t·~.'l 'ijZdl Í )is. D. u ;; éra- stt. m1se a megholrakért - D. u. 
kor umwn(·l\,.s "''' .. rot..l~~- li. \'it- J,t:ínia ,-h~f>7té\'el rendi gyűlés. -
kt-rt-ut s;~:n .. pe R .. ll"•·l li ór.1kor a A hiború tartama alatt mmden pén-
Ro7álwrn T.í;suLtt offe~t,)•ium<~s~lent- tekt-n e~te li Órakor litáni.s a k6tu-
mu;jr· és a \'f'71.'tŐ•Pí,! t->kutP!elf". náki-rt és a békéért, a Fájdalmas 
G.) ujtés a templombc~n a 7 afnkai S, Ű liiilya tiszt~ letére. 

. Püspöki Szt. János templomban. 
t. LJj,;\' napj" to cirilkor ünne- lhus S1t. Nevének unnepe. 

pély.-s na-l\ lll lS!~ ~/t"llt-.égkrtét~·l!t·l. ;,, D. u. a érakor tinnepélyes \'ÍZ-
D. u. unn•·p.:.lvt>s V,.spt>Jás. ::. Slt>lllelés. 6 D. e. 111 órakor 

:\agv•lll \':Írtunk m.lr mundja 

B.;J., l.:uárom. ·ali csupa sz1v, jó. 

sti~ é:~ ~l t! l .. ~tet. 

l log\' ~Itek itt, Bél.im ? er· 

de kiúdom 

s,e:df'tii(•IJ! llsJJ el. Clek 

a f uk Ú\l~· H<'rf'tlk t:gnr..Í>t mintha 

édes If'§!\ érek len a,· ná! ~· 1 ezek 

soh!e fo~o~i•ík t'lff'lr·)l<'lll ell a Stf'nl 

mist:l r Fz iil,ali t.íb.,,i nme les7. 

amd~en ko: c l n.1k 1.-h ·t 111 ellt'n

séghez nll·~·t mundanr 1 SLentnuse 

a Dun parton r ... 

Bes1élgetésüu k ko1Len ffif'~ér ke· 

zett a k.ípolnal~d.Í\i . .l 8 tűtt'·r ''· 
Tehát neki fo~tam al oltár elké

szitésének. 
A parancsnoki des1kaágv lett az 

oltár! SlalmiÍ\'aJ. pokróccal U,!V. 

aho~y volt. Ezen fog nyu~odm al 

Isteni Kisded majd ! l\1mt a betle

hemi istálló s7almáján ! 

Amint készült az oltárt jöttek, 

gyülekeztek a katonáim. A k6zel-

Lea Je,·ö ;írkás7<•k, aknavetősök, 

ll'"lo~owk is eljöttek. Hamarosan 
tele lett a bunker s a U ember 

hel \'én ;,1) emLer szoron~olt. Stól

tam nt>k1k, hogy telf'pf'djenek le a 

fe~\Ő helvekre is ~UI!~ol\'a, üh·e, 

ahno:v tuc!nak, csakhogv mindenki 

elf.:r jen. l\: v is tudtam. hog v mind

anrmnnk a lelke \igyá11ban fogja 

\'~!!l\-:fJal:llalrn a stenllmsf.t. De még 

i:.!\' H'm f,·,tck. P.-di!! mo1dulni sem 

J.,.iwrt'lt. :\t ajtc~n ki\ld, a lépcsö

kún 11 s1uron~lak a je) fiúk. 

f~s bár m.:~ csak ad 1 e nt nelolye

d,k hett> \olt, karácson~t ünnepel

''''~- !\It 1l Í·p('en karácsony unne
pén nem tudok mmdenhov.í eljutni. 

Dt'. ho,:v mrndenki kapjon a kará
csuni b,., J és a szt-ntáiJo,:Í!t elvé

g.-thr·s~... igv járuk adventben bun

kenríl·bullkerra! 

~:s a Don parton felcsendü It a 

,.Mennyböl az angyal"! Az els5 

"Mennyböl az angyal", mit a Don 

ünnepélye• szentmiee szentaégkité
tellel D. u. fél 3-kor ünnepélye• 
veeperás. majd házazenteléa a tenp· 
lomtól északra a Püepöki utca pároa
számú házailoían, páratlan számok kb. 
1-17 számig. 7 -én reggel 8·órát61 
folytatódnak a háza1entelések. 

Elpihentek az Urban a Szent 
Ferencrendi plébánia terDletén: 
SeiJei Tivadar 3 és fél ével, 
Stramml"r János 77 éves. Fehér 
Sándorné sz. Tóth Amália 70 ével, 
Palócz János 11 hónapos, Petrencsák 
András 51 éves. Kató Antal 30 
éves, Szijjártó Nagy Mihályné IZ. 

Mendelényi Emma t;H éves, Pat6cs 
lshán h2 éves. 

Házauágot kötöttek : 
Megveri József és Nagy Vityik 
Erzsébet, Horváth jól!ef és Blaskó 
Mária, D~ncs Béla és Eperjesi Etelka, 
Kovács Pál és Bávvi Anna, T asi 
Lás1ló és Lóczi Mar\!it, V ar11a István 
és Nyevrekla Ilona, Misi Béla és 
Erdélvi Anna, T uza Jsh·án ée 
Ko\'ács Anna, Hus1tik Ferenc éa 
Kis; Anna, Fehér István és Molnár 
Ilona, juhász Bertalan és Kádár 
Erzsébet, Simon Tamás és Székely 
Mária, Sárkány Antal és Kováca 
Ma~dolna. 
Elpihentek az Urban a Szent 

Bertala n plebánia ternietén : 
An~yal Stidónia Boros Mihályné 
7-t é\-es, Szabó Mária S1aniszl6 
Józsefné 66 éves, Bakos .József 72 
é\'es. Ecseci Sándor SO é'·e• 

part hallhatott! Csodás érzés~k gyul

ladtak ki a katona11ive~ben !... Ée 

soha ilyen komolv áhitattal nem 

zen~elt még ez az ének, mint most !. .. 
Minth, angyalok erenkedtek volna 

alá, hogy a mallyar dekungban 

csodakétzel szi\h<íJfákon dallamot 

pengeuenek., .. ol)an \·olt minden!... 

Ténvle~ot ih·en karácsony lehetett az 

első karácsony is!. .. 

A kicsi jé1us szegénv~é&en. fény

telensé~btn p•hrnt,., nem \olt feny5· 

gall y. • tóm jénfust, frl\·er h acs.llo~ás .. ! 
Két ~is gyertyám \ilá~itolt csak 1 

durva deSl.kafalnak támaszkot!ott az 

á!ll\oltár, amely mögott cinco~tak az 

egerek. De mé~is fo11Ó pántorszive~ 

\·ették körul ezt a szegénv kará

csonyi oltárt A magyar népnek, a 

magyar nyájnak pásztorai, akik itt 

vi~yázna~. nehogy az ordasok álom

rablók leayenek. 

És amikor felcsendült • cseagó 

hangja, jelezve, hoay iti az oatya-
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lc.y s~ti:t, ilyeneket mo!ldott a 
k1ui jc!LtiS kar,;csonyi han~ja a Don 
p~!lon s mi ú~y ére;:tük, hogy éle
li:.,kLen ez a könnyes ~arácsony a 

~e;:,~;ebb, mert et. hasonlit lt-gjob
bn al. el~ö. s7R!maágyas, htdeg, 
zi~ankós, dc mé~rs angyalhárfás 

Karácsonyhoz! 

'l ábori posta : 2:!9/Cll.42, dec.25. 

Snbó Sándor 
rk. táb. lelkész 

----------------------· _ ____._._ _____________ ......, __ ......,.iiiiiii_ 
HunKária·nyomda Gyongyos, tulajdono• Ni~rinyi Ferenc Felelős a.:erke;ztü és kiadó Dr. Bernáth Ferenc 
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