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"' l!.J I_TI~UNI~. 
<iyula J::rsek Atyánk nem sok idö mulva 

otthon lesz már· Eger ősi érseki székhelyén. 
ElhaJ,.~·ja Veszpr·ém városát, hol - saját sza
vaival élve - úgy rendezkedett he, úgy intéz
kedett és úgy sziitte terveit. mint 
aki azt éreztl'. hogy itt kell élnie 
(•s itt is fog nwghalni. Az lsten 
azonban, aki minden sors és 
tl•rv Wlött ott áll és intézkedik. 
úgy irányitotta a római Kormá
n~·ost. hog~· I )r. Czapik Gyula 
érseket állítsa a január úta ár·va 
l'gri l'gyházmegye élére. Nug~· 

l•liídje. Lajos érsek. kinek finom 
mívíí. fehér· fejét. Wr·ékeny. de 
nagy lelket h01·dozú testét bon
tugatja már a kl'ipta magányá
han a halál. az örükkévalóság 
v(•gtl'len távlataibúl látja, hog~· 

iir·iiks(•gt.> igaz és jú sáfárt kapott. 
.\ nag~· halott Pátriárka ott. 
túl k(•k égen és csillagon. min
dPn bizonnyal kérte is a Minden
hatút. hogy Egl'rnek és az egr·i 
n(•vn.•l iisszl'Híziitt. iit várml•gyére kitl•r·.iedií 
nag~· Pg~·húzmpgy(•nek olyan Fiípapot ad.ion. 
aki a szpr·dl't l'iihliintirli hatalmúml {•s ll'!!~·iíz

hPtPtll'll er·L•jén•l ir·án~·ítja a r·púhízottakat 
t•hhpn a kavargó (•s hiiW világban. 

, .. j At~·ánk (•s l ·r·unk nag~·tudású Pmbl'l'. 
t::r·téke és hiiszkL•s(•gl' a nmg~·ar· papsúgnak. 
de ér·U•ke és hiiszkesége a magyar irodalom
nak is. Intézmények. kiin~·vek. megvalósult 
ter'\'l•k. hatilrozott (•s tpr·vszer·íí tettcríí .il'lle
llll'Zl(!k Pddig is c'ít. :\lindl'Z a sok ért(•k a 
miénk lesz most. t•gr·i Pg~·húzml'gyt• hiwi(•. 
tlúdolattal (•s g~'l'r'llll'ki szel'l'll'ltl'l kiisziintjiik 
(•s vár·.iuk tit. .Jií,i.iiin kiiz(•nk min(•J pJúhh. 

hozza el nekünk gazdag egyéniségét, nemes 
lelkét és szívét! lrányítson, vezessen a sorsfor
gatagban, a létbizonytalanságban. hogy Lajos 
ér·sek ürüksége, az egr·i egyházmegye sok 

százezernyi katolikus magyarja 
rendíthetetlenül tudjon hinni a 
vallás erejében. mi ,.tíírni s 
r·emélni megtanít !" 

Hónapokon keresztül, min
den szentmisében könyörögtünk, 
hogy az t"r· legbölcsebb intéz
kedése. a legjobb Főpásztort 

adja nekünk ... A sok kérésnek 
eredménye lett s az egyházme
gyeszerte felzúgó Tc Deum a 
meghallgatott kérés t'elett érzett 
háláról beszélt. Itt. nálunk, 
Gyöngyüs városában is, egy hi
téhez és egyházához nagyon 
ragaszkodó nép adott hálát az 
Istennek, hogy Eger érseki 
h·únja nem árva már. 

Lajos l~rseket úgy hívták itt, 
a sziHödombok közütt éW város 

htk{,i: (iyiingyiis város legnagyobb élő jóteviíje. 
Hittel hissziik. hogy Gyula 1::rsek l'runk is sze
r·etni t' o g minkL•t.m•mes sz íve minden meleg(•vr l. 

.\honnan {) jön. a Dunüntúl katolicizmu
silllak egyik fellegvárából. Eger t'elé tartó útján 
( i~·iingyösön halad keresztűl. Amikor megpil
lantja majd a Szent Hertalan templomot, ami
kor tekintetét ml•gpihenteti házainkon és az 
l'mht•r·pken. érezze. hogy várják már és sze
r·etik Üt. S érseki tr·únját elfoglaló alakját e híi 
kívánság fonja kiiriil. mit a Káptalani HeJ~·nök 
(r· kiisziintő sza va i fejt•ztek ki legjobban: . .t::rsek
at:nink. minden júval megáldva. igen soká lehes
senami l'gyházmegyénk áldása és biiszkt•sége!" 
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"Csitt, halkan lépjünk!" 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYÖNGYÖS, H A N l SZ-T É R 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 

GVÖNGVÖS. Kossuth-u. 15 

Első mise. 
Ahog~· a jeg~·esek az esklivíít vár·.i<lk. 

tL•rveiklu.•n, álmaikban hosszú hlíín km·eszHil 
l'Z szerepel. ép úgy. vag~· még sokkal 
elmélvliltebben és kifinomult szent sóv<lr·güs
sal v<ir·ja a szeminárium csendes kés?.iilíid(~
sénl•k idííi alatt a pr·imiciát a kispap. Ml•gje
lenik szemei elíitt a virágos olt<ir· képe. szii
lííWldjének temploma. Az oltür·. minl•k l(•p
c~íiin olv sokszor· állt. r·ég elfutott g)·er·mek
(•vpkhe~. akkor·. mikm minisztr·ült ... Alino
dozik a beteljl•siilésr·ííl. a r·l•m(•nyek nwgva
lósulúsúrúl. hogy milyen is lesz az. amikor· 
nem a Iépcsíín áll majd. hanem feljebb. ami
kor· rwm esak áldozik már. hanem <í.ldoztat ... 
L<lt,ia. ú, mil)'en sokszm· lát,ja. a képzell•t 
ml'seszép világában azokat. akiket nag)·on 
szl•ret, sziileit, tl•stvéreit. . . Akik a primieia 
napjún úg~· ér·zik ma.id. hog~· l'Zér·t a na~(·r:t 
(•r·demes volt élni eddig. ér·dpmes volt Pllll, 
szenn•dni (•s vál'lli ... 

Primieia ... elsiimise . . . menn~·i vanizs 
és érzés van lwnned. Benned ntn az elhíva
tottsúg izzása. az istenszcr·etii l(•lek zson
gása. a szent l'anatizmus: eg~· (•tetet IL•(• l ni 
a:t. aranykehl•l)' szolgúlatühan ... 

Elsiimis(•k lesznPk vúrosunkhan. <iyiin
g)·üs, a papok városa. ahonnan annyian szol
gáljúk már· l'l'\'CI'PIHhí.san lüisztust. kt>t l'i<it 
ism(>t az Istl'lllll'k ad.ia. 

l'linkiisdkm· mutat.iák lw eliisziir· ;'tldo
zatukat. Plinkiisdvasár·nap .Juhász Fl'l'l'IH', 
plinkiisdhNI"iin pl•dig Szür·én~·i ( Hzlownesúk l L. 
~l imiketten tisztes, iisi gyüng)'iisi t·salüdhúl szúr·
maznak. t::ll•tiik nag)· (•s ml•ghatú állomúsün. 
a Szent Bpr·talan templomhan ott l'og inuid
kozni kiirüliittiik ez a \'úr·os. (•s amikor· l'líi
sziir l'eleseng- ajkukon a glúJ·ia. magunkhoz 
ölel.iiik iiket (•s sok-sok úldúst k(•r·iink t>lin
dulú papi (•ll•tiikr·l·. 

Küszünetn~·il\'ánítás. 
\lindaz"knal,. akik lt>lt•.itlit'lt>tlt>ll l"t'I"J•'Ill 

IH.· ll ai llt•us,·hrt>('kt•r· h•ri'IH' t>lllu11yta aikaliilii val 
iúlesú fl'l'Zvl-tiikkt•l oszluztak J,!yúszomhan. l'ZI.Iton 
'morulok lrúlús kiisziint>tl't. 

!iyiinJ,!yiis. 1!11:\. l•vi május hú :!:!-l·n. 
(tz\ llt•n~twhrrt•k•••· l"•••·••nt•ni-. 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 

GYÖNGYÖS, HANISZ-TÉR 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szarint is. 



6WÖNGWÖHI K~TOLIKUS TUDéHiTé a 

Nem lesz szerenesém! 
kiáltotta egy magát müvcltnek tartó hiHgy az 
utcún, mikm megpillantotta a plébánia egyik 
hékél'Pn sétál(> papját. Hogy aztán elveszett 
szt•r·t•m·séjN lwlyr·epútol.ia, giir·csüsen megr·a
ga<lta kabátgombját ami tudvalevéHeg a lcg
hiztosahh múd az elveszett s;wrcncse pótlá
s<í.r·a. :\z illetií .. müvelt" hülgy hiányos tudá
süt kiegészítendií Plárul.iuk. hogy ez a babona 
zsidú eredetíí. épen úg~·. mint a péntek (az 
(·r· ,J(•zus halúJa nap,ia) szerencsétlen voltának 
elltír•t•sztt•lésP. Keletkezett pedig ahhan az id6-
ht.>n. amikor· a zsidóknak még nem volt sza
had l'alun lakni. hanem csak püspöki városok 
tl•r·iilctén. clkiiliinítctt hct~·l'n. az úgynevezett 
gettúhan. Itt aztün állandúan szem cliítt tar
tottük cíkl•t (•s a piispiik minden héten kikiil
diittc a gl•ttúha ki•t kanonok.iüt. megl'elelii 
l'Pgédszt•rn(·J~·zettel. hogy l'llertiir·izzék a zsi
dúk rn(•r·ll'gcit. úr·uk(•szll•tl>t sth. ~likor· a ki
kiildiittek ml'g.il'h.•ntek a gettúhan. a zsidúk 
r·(•miiltcn ki<í.ltottak rel: .. ~l'lll lesz szer·en
cs(•m !" Amint m•m is ,·olt. mcr·t az akkor·i 
tiir·v(·n~· lll'm !'okat tPketúr·üizott. hanprn a 
hamis m(•r·legekkel az úrút is elkobozta. 
azonkívü l l'úlyus hüntctésht•n r·észcsítt•tt(• k 
Izr·at•l nwgtt'•n•dt g~·er·mekcit. lnnt•n er·ecl az 
l'lc.ihhiwl l'llcnt(•tl•s hahona is, hog~· zsidúval 
talúlkozni szerl•ncsl'. :\z ug~·anis mindig IIP 
\·olt avat,·a az .. iizlt•ti titokha:· attúl nl'lll 
kl'llt.>tt l'(•lni. 

Elisml•r·.iiik. hog~· n(•mi alap,ia van annak. 
hogy pappal talúlkozni nt•m mindig szer·t.'lll'Sl'. 
1'1. ~liskoleon pár· (•v t•lc"itt a tl•nwt(•srcil ha
zat(•r·ú papot tisztt.•ltt• rnt•g egy .iúr·úkt.•lc'i a 
.. nl•m ll•sz szl•r·ent·sérn !" iidviizlésst•l. 1::s U•ny
ll•g nl•m Yolt. mt•r·t a pap l'el.il'll'nt(•s(•r·p nl'1-!Y 
ht.>ti l'IZ<ir'úl'r·a ítl•ltl•k vallüsg-yalúzúst'•r·t. Tudunk 
olyan t.'sl'tt.•t is. amikor· a pap hl'l~·ett l'g~·ik 

híviink l'sattanús n~·akl<•n•sspl tt.•l.il'sítl'ttP IH' 
a jiin•ndiilt"•st. .\z Sl'm (•ppPn v(•ll'tll•n. hO!.!".\' 
akik papjukat Í!!~· ~t"·r·tpgptik az uh'ún. r'l'JHI
~Zl'I'Íilt akkor· rH'III talúlkoznak pappal. auri
kor· lt•g-nag·,,·ohh sziiks(•g-iik lenm• r·ü hal,t
los úg-~·ukou .. \mínt az Plsc'ihh l'llllítt.•tt .. mil
wlt hiilg-~... sziill'i is tudorwi:-<tlllk szt.•r·int 
sZl'nts(•gl'k n(•lkiil llll'lltl'k az Or·iik Bír·c·, l'lt•. 
Tt'·n~·lpg lll'lll volt szl·r·t•nest'•.iiik ~ /J. 1.. 

TESTVÉR! 
Siess adományoddal a 
Szent Erzsébet-templom segitségére ! 

la•ítaulc, ép itaüle újjá e at a negény1o.-s:í templomot!! l 

Sétatér-e 
a templom környéke? 

Sz6vá kell már tennünk itt a Tudósítónk 
hasübjain is. hogy nem tartjuk egészségesnek 
azt, hogy a vasárnap délutáni korzó teljesen 
a templom környékén hullámzik. Van erre 
Hanisz-tcrünk, mégis vasárnap délután a Ha
nisz-tér majdnem néptelen. ellenben hallatlan 
Wrncgek vannak a templom körül, különösen 
a mozi oldalán. Nem a szórakozás. nem a 
mozi ellen szólunk. hár sokkal jobb lenne, 
ha a mozi elkcr·iilne a templom közeléb<H, 
csak azt szerelnénk hangsúlyozni, hogy meny
nyh·e bánt(J az. amikor benn a templomban 
istentisztelet folyik és a küls() lárma erősebb, 
mint a benn ti ének vagy az orgona. A közön
ségen múlik. hogy a muzi után ne maradjon 
(•pen ezen az útszakaszon. ami sétálásra iga
zán nem a legideúlisabb, hanem. ha minden
úr·on sétálni akar·. akkor keresse fel a város 
eg~·éb útjait és tcreit! 

:\lostanüban röplapukkal is figyelmeztet
jük a vasárnap délutáni mozi-korzó közön
ségét, hogy legalább délutáni istentisztelet 
alatt vagy tér,ien be a templomba, vagy leg
alább err·t• az idiíre hagyja el a templom kör
nyékét. 

Szent megg~·iíziídéssel hisszük, hogy a 
katolikus (iyiing~·üs népe valóban belátja ezt 
és szúr·akozása közben is megtalálja a helyes 
m(•r·tl•ket. illetw érzi, hogy a Szent Bertalan 
templom kiir·n~·t>két nagyon meg kell becsülni! 

Harctéren eltünt katonák után sokan 
(•r·dekliídtek a plébániahivatalban. Bár egy
elc'il'l' a Szov.iet elzárkózik az eWl. hog~· a 
Szt.•ntat~·a tudakozú ír·odájának az orosz harc
tl•r·en elesett (•s fogságbaesett katonákról fel
világosítást ad,ion, a Szentatya nem adta fel 
a rPmt'•nyt. hog~· ez eliillb-utóbb sikerülni fog. 
.\ plt>húniahimtal készséggel áll híveink ren
dt•lkpz(•s(•r·l·. hog-,\· az elc'iir·t latinnyelvü tuda
kozc'lin•t kí<illitsa. ha az (•r·dckliícWk a sziik
s(•g-t's adatokat wil' kiizlik. l::r·dekWclc'ík jc
ll•nts(•k hl' az l'ltiint ncv(•t. at~·ja nevét. szi.i
ll't(•si (•v(•t. hcl,\'l't, r·t•ndfokozatút. csapattes
t(•t. valamint azt. hog-~· honnan és mikor adott 
(•ll'tjl•lt utolj<ir·a magün)l (>s hol Hint t•l? .\ 
ll'Vt•l mcgír·úsül•r·t tcr·mél'zetesen díjazást nem 
l'ogadunk cl. 

l.t-nat,t•l atlmn;ízluml tanár. r·k. \'all:'lsu. r. .. szo'•l 
llt.'ll\t•liil. t))aszul 1·\s t••l'\.,' [Jlill.{,\'íli'IIJ. l.'llt'ki\OIIZt'l'\':\ti.II'ÍIII!li 

ú·g-zt>lls•··!{~t• •l !l.\' Pl \'la 11 iliist. •'ut'k t a ui 1~·1 st, ,.,.,.,It'!{ ll'"da i 
rnllllk~'!t \'álLI!. 1-:nll'kl•""lui l"h••t a :-;z,.ut l!l'rtalau plt·h~íuián. 



A Szent Erzsébet tentplomot 

Márton Lajos festőmüvész. templomfesW át
vizsgálta. felmérte. Konkrét javaslatai. illetve 
tervei most készülnek. Hozzávetilleg-esen 10.1100 
P-be kerül a templomnak müvészi kil"t:'stése. 
Az ifjúság szentjei keriiinének a falakra. illl"'h'P 
a ,.szent diákság" fogalmának ideális k(•pei. 
A templom-környék parkosttását a Rúm. Kat. 
Mezőgazdasági Középiskola vl>gzi Túth ,Jpnii 
tanár tervei és irán~·ítása mellett. 

Nagy l>s nehéz probléma a templom víz
telenftése. illetve szigetelése. Erre vonatkozú
lag négy árajánlat érkezett hozzánk. mik 
Uajdóczky Dezsii építész elgondolúsai alap
ján költségvetésileg rügzítik a szigt:'telés nnm
kálatait. 

A beérkezett ajánlatokkal 24-én. hétl'iín 
foglalkozott a Szent Her·talan t:'g~·házközs('l! 

képviselőtestülete. :\ testiilet hatcirozata ér·tel
mében Bogdán~· Lajos kiímüvt:'smester v(•g"zi 
a javítási munkálatokat. .:\ mllnka r·iividl'Sl'n 
meg is kezdődik. 

Az utóbbi idiíben a Szent Er·zs(•bet temp
lomra ismét érkl•ztek adomán~·ok: K(•kl•si 
Károly zászlós vl>gakar·attal a halálos Úl!~·án 
50 P-t juttatott a templom céljaira. Fmwich 
Ferenc tanár il P. Borhy o~·iirg"~· lll P. HPin
rich János :!O P. l lr·. Farkas Fl•t'l'IH.' or·vos 
(Visonta) 211 P. .Juhász Lajos lll P. Bog"dúny 
.József to P. Hevér Antaln(• :!O P. Dr. Har·a.ida 
,Józsefné to P. Kiss ~latild 211 P. Kunsa~· Fl't'l'IH' 
111 P. Az adományokat hálásan kiisziin.ilik. Az 
f'r sokszorosan fizessl' vissza. 

Sorozásra men(i lljaknak a honv(•delmi 
miniszter Wto Hl4:t számú rendelcll' i•r·telm(•
ben csak szüleik házasságleve)(•wl t'•s kct'l'szt
levelével (an~·akiin~·vi kinmattaJ 1 kl' ll szü.r·nm
zásukat igazolni. ~al!~·szlilúk ker·l•sztll'H'lt'•t 
és házasságll'wlét csak küliinll'l!l'S t>Sl'll'khl•n 
kiivetl•lheti a sor·ozúbizottsüg. 

..\ mag"~·al' kir·úJ~·i hon\·t\h•lmi miniszll•r· 
t:m.H4S/cln. -!O k.--1!1-t:l. SZÚIIlÍI l'l'IHil•ll•tp l'l'lt>l
mében ezentúl a ll'\'l'llt(•krwk is kiih•IL•úi a 
polgári házasság utün a húzasságnak Eg~·hüz 
eliítti megáldása. lll!~·anúg~· mik(•nt l'Z l'Zidt•ig 
a honvédség tagjaimil kütcll•zú \'olt. 

Kunsay Béla 
ntézeskalácsos 
él" \'lal"ZJ.(~·ert~·aké!-iZÍ tú 
liviinj!viis, Zita kinii\'IJ•··uka li. 

HITÉLETITÁJÉKOZTATÓ 
.JÚNIUS H()NAPRA. 

Szrnl llf'rlalan p/N)(ínia. 

H-án ÁldozúcsüWr·tük. .Az elsiíüldozúk 
a S úrai mise alatt áldoznak. - 4-én l'lséí 
péntek. A Menház kápolmijában eg(•sz nap 
szentségimádás. - li-án elsií ntsúr·nap. I>. ll. 
li úmkor az Oltcil'l'l!)'ll't ímádüsi úrája. --
1:!-i•n piinkösd vigiliája. Az ídl•n ezen a napon 
nincs biíjt.- t:\-14. Piinkiisd ii n ne pe.\' asúr·mtp 
.J u húsz Ferene. hl>tfiín Szörén~·i (Szlovencsák l l'· 
mutatja lw elsíí szentmis(•.i(•t a Szent Bl•r·t.alan
templomhan. - Hi-án, Kor·mán~·zú l 'r·unk szii
letl•snapján. !l {mtkor· iinnPpi hálaadú isten
tisztelet. - :!11-án Szenthár·ornsüg vasümapja. 
A IIIÍ.'II'di itlii ,..; t'fl!/llf'll (/ liiÍ.'II'éli !1!/IÍIHÍ.'i 
ulu/.o;(Í napja. - :!4-(•n ,·.rnapja. A kiit'llll'net 
a S úrai szentmise utün indul. D. ll. :\ úmkm· 
kiir·merwt a tl'mpíom falain lwliil. t"·r·rmp n~·ot
cada alatt mindl•n nap li úmkor· SZl'nts(•l!l's 
misl', cWttl' kiir·rncrwt. ·- :.!!1-(•n. kl•ddl'n, Szl•nt 
Pétl't' t'•s Pál íinnepl'. 

.Júniusban mlnden este 7 órakor a 
Szent Orbán-temt>lumban .Jézus Szent 
Szíve litánia! 

sz,•ul Uf'rlalau pidHínia aiiJ!akiilll!l'i hírl'i: 

llfizas.'ldflul kiiWIIt'/t: Bar·an~·i lstvün (•s 
Heszp Er·zsi•hct. Tamasi La.ios (•s Xag~·l'l'jú 
E1·zs(•hl•t. Pa.ior ,Júzsl·l· (•s Er·d(•Jyi Ilona. Kiss 
,Júzsel' (•s liül ~lür·ia. Hegedlis Púl (•s ~lohüesik 
Anna. Pataki Lászlú (•s (iubinesik Anna. Er·
d(•Jyi ,Júzser (•s Túth ~lár·ia. Bar·tük Fl•r·enl' (•s 
Kéír·üsi Er·zs(•bpt. Hl'n•s .Jünos (•s Szatmür·i 
Ilona Katalin. l hm~·i Em,·í (•s ( iiínd Hozülia. 
Szepl•si Andr·üs i•s HOI'osi ~lár·ia. 

Elpilwuldr az (rluw: Pataki (iahr·il'lla 
:!:.! t>ws. Sz(•kei~· Antett ;,:\ (•ws. Bogdüny ,Jürws 
'-!:.! éws. Tr·ipsünszki Tihm· ;, húnapos. Buda 
Lúszlú !l (•n•s. Sündol' ,Jünos i'ti (•n•s. ~lolnür· 
l Illi'(• nt'• sz. Tassi Ilona :;u (•n•s. St·l'nyi k .Júzsl'l' 
;1ti i•n•s. ~ll'ldtt•t· Kür·oJ~· ~~ t'•n•s. \'at'l'ú 
\lagdolna ;, i•n•s. \'al'g-a .Jünu . ..; ~:; (•n•s. 
llausl'IH'l'kl•t· Fet'PIH' ;,, (•n•s. \'pr·n~·ihl•l Anna 
::!1 hl•s. t'sipL•r·úk lst\'<inn(• sz. Lllkút·s Húza 
~:! (•ws. ('st'· pún,\· Istv:tnn(• sz. < )Jhit·i .\nnn 
iS i•n•s. Húznl'l' Kümly -t.'-1 t'\'Ps. J\aszah 
.\ntalni• sz .. \losút·z~· \hit·ia ;-,'-t (•ws. 

r,· l'f'llf'l'f'l/d i J ll du í ll ifi. 

::-ún ..\Jdozúesiitiir·tiik. .s úr·akor· iilllll'
pt'•l.n•s szt•ntrnist•. az iskolúsok t>ls1' ;llduz;lsa. 

· -!·t'·n l'lso pt··ntPk. J·:l•izo t•stt· t'•s kor·a t·l'gl.!l'l-



től gyóntatás. - H-a Vasárnap. D. u. litánia 
után a Rózsafüzér Társulat sorsolása. - 8-án, 
kedden fél W órakor· a kerületi papság közös 
szentmiséje. -- 12-én Pünkösd vigiliája, reggel 
fN ll ór·akor kezdiidnek a szertartások és a 
keresztkút szentelés.- 1 a-án Pünkösd ünnepe. 
Templomunkban a napos szentségimádás, reg
gel fi <u·akor· szentségkitétel. minden órában 
szcntrnise, rét 12 órakor f"rangyala ájtatosság, 
d. u.:! órakor az Oltáregylet. a órakor a Rózsa
fíízér Társulat tartja imádási úráját, este fl 
ómknr szentbeszéd. szentségbetétel. Utolsó 
este l) 6rakor· hálaadó körmenettel fejezzük 
he a szentségimádást. - 20-a Szentháromság 
vasür·napja. fi <n·akor a lll-ik Rendiek szent
misé.ie. d. u. litánia után rendi gyűlés. -
24-én f"rnaJlja. Reggel ll órakor nagymise 
szl'ntségkitétellel. Egész nyolcad alatt minden 
reggel fi úr·aknr szentséges rnise. - 27-én, 
Vasárnap, H MakOI' ünnepélyes szentmise, 
ub"tna indul az . úr·napi kör·rnenet a szokott 
úton. K(•r·jiik kedves híveinket. hogy a kör
menet litvonalim a házak ablakait kivilágítani 
szivesked.ienek. - 2B-én. kedden. Szent Péter 
és Szent l'ál apostolok iinnepe. 

Ft·rt•tu·rt·mli plt;btínia rwyaköuyl'i hirl'i: 

1/tíza .... wÍfltJI kiW'illf'lf: Paulovics Andr·ás 
(•s Kasztarwk .-\n na. Kocsis l lezsíi és Lech
nil'zki Ilona. 

ElpiJ".ull'lr az (rlmn: Tescllter Béla ny. 
{'SJH.'I"Ps-pl(•húnos. 7;-, éves. Székely .József 73 
én•s. BOI'osi Kúlrmin 42 éves. i)zv. Michalik 
Ala.iosn(• sz. Csomor· Mária 7H éves. Székely 
Antal ;-,:~ (•n•s. 

Gyiiti!J!Jii ... pii ... pölri .... :zt•nl ./tiuos lnnplumlmn: 

t --2-ún ker·eszt.iár·ú napok. - :1-án Al
duzúcsütürtiik ünnepe. -- i1-én els() szombat. 
reggel 7 úrakor· szentrnise a Szüz Anya Szcp
líitelen Szín• tiszteletére. á.itatossággal. -
1:\-ún Piinkiisd vasár'napja, t'l'ggel [(•l S úrakm 
szl'ntrnise. utána kür·menet a l'cr·cner·l•ndi pl(•
húnia h.•mplornlm. ott iinnt•p(·l~·es na~-r~·rnise. 

utúna a kiir·mt•nt•t visszat(•r·. - :.!-l-(•n ,·.,·rmp,ia. 
Heg~-rel S úmkor· szpntmisl'. utúna limapi 
szt•nts(•gl'S kiir·mpnet. 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER- GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

HI'INt•kd f'lfu!ltttl. kiilt· ... iiuiilwl fo/y(í ... íl. 
Telefonszám: 230. 

s 

Monostory Adorján prépost-plebános, 
aki betegsége miatt hosszabb ideig távol volt 
városától, visszanyerte egészségél és újból 
átvette plehániája Ugyeinek intézését. Osztat
lan, bensőséges ürömmel adunk hálát a Te
remtőnek, hogy prépost-ptebánosunkat friss 
egészségben újra visszahozta közénk ! 

Az Emericana utolsó ez évi eWadásán 
DukJai Lászlú tartott nagy és értékes küzönség 
előtt ,.Egyéni érvényesülés vagy közüsségi gon
dolat" címmel ér·dekes és hatásos előadást. Jú
nius 3-án az egyesület évadzáró hagyomá
nyos kirlindulását ebben az évben Mátraházán 
rendezi. Mindenkit szívesen látunk. 

A Karitász június n-án rendezi utolsó 
összej<ivetelét ebben a munkaévben. A ma
gas színvonalúnak igérkezö összejövetelen 
Streitman Erzsébet énekszámai. Szabó f:va 
szerepl,ése. valamint a gimnázium zenekara, 
illetve a Polgár·i Leányiskola tánccsoportja 
minden bizonnyal emlékezetes sikerű míívészi 
élményt jelentenek. 

Rózsaiüzéresek zarándoklata a gyön
gyiisi Fájdalmas Szüzanya ()si kegyhel~·ére! 

Az ünnepség sorrendje: ,Július 1-én és 2-án 
(csütörtükün és pénteken) este 7 órakor szent
beszédet tar·t : P. Fehér· Mátyás, szentdomon
kosr·endi atya. l'tána á.itatosság a Fájdalmas 
Szüzanya tiszteletére. .Július a-án. szombaton 
d. u. a úrakor litánia. utána gyóntatás. il-kor 
keresztút járás. Este (j-kor· a Rózsafüzér Tár·
sulat nagygyűlése. Majd gyertyás körmenet a 
legméltúságosabb Oltáriszentséggel.Július4-én. 
vasár·nap hajnalhan 4-kor keresztút járás. 
il-9-ig minden úrában szentmise és áldozta
tás. fi-kor énekes a nagymise kolostor jóteviH
ért és harcoló honvédeinkért 9 órakor Un
nepi szentbeszédet mond P. Réz Mar·ián. OFM. 
l'Uma szcntséges körmenet és ünnepét~·es 

riipapi szcntmise. t t úr·akor Rúz~Saflízér· Túr
sulat csopor·tvezetúi g~·üJ(•se a Kultlll'hüz nag~·
tcrrnében. Este 7 t'n·akor· a befejezíi szentbe
szédet P. Fen~·vesi .Jl'!'omos O. P. rnondja. 
majd litánia és Tc l )eum. 

Legjobb rnin()ségü árút, 

legnagyobb választékban. 
legolcsllbb szalwtt árakon 

Szlobodától 
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A Katollkittt. Le·g~:n~·eg~·let nuíjus iH 
ifjúsági havi gyülésével fejezte he azt az eW
adássorozatát, mel~·et Mono~tm·~· Adorján pré
post. Balázs-Ph· i Lajos, )Jára~· György, Bo l' r 
Miklús. Darvas Zénú. üeibinger Hándor, Duk
Ini Lászlú, Reisz .Jakah. Pátza~· János voltak 
szivesek ér·tékessé tenni. kiknek az Eg)·let 
ezuton is hálás köszönetét fejezi ki. - Szö
rényi Lászlú újmisés primi<.~híján, Pünkösd má
sodnapján az Eg~·let zászlú alatt jelenik meg. 
Ezzel is le akarja rúni háláját annak a csa
ládnak. melynek tagjai az egyesület kiváló 
vezetlii voltak s ann~·i évtized alatt oly sokat 
áldoztak a Legén)·egylet gondolatának. 

A Hitéleti Kurzus befejezte eWadás
sorozatát május utolsú csütör·tökén P. l >ám 
Ince f()iskolai tanár nagyszabású el6adásával, 
a népi vallásosság érdekességeir·öl. minek ke
retében li)·üng~·ös kedvencei, a kisbarátok is 
szerepeltek. Az állandó hitugatottsúg hiztoslték 
arra. hog~· a Hitéll•ti Kurzus eWadásaira szükség 
van t's eg~Te nag~·obb t'r·dekWdést is keltenek. 

..\ g~·öngyösl eg~·házközségek kl>pvi
seltite~tiilete és tanácsa május 24-én gyülést 
tar·tott. A g~·ülésen Hibbek között az egyházi 
adú lumlfOI'dításárúl is diinWttek. A gyiílésen 
P. Kar·áesonyi Aladár házrtinök elnökölt. 

A Szent Erzsébet templom restaurálását 

nemsokára megkezdjük ! Katolikus testvér, egy 
ecsetvonással járulj te is hozzá! Talán te magad 
is jártál oda diákmisére, vagy odajár a gyer

meked ! Ródd le adománnyoddal háládat az 
lstennek ! Gyöngyös katolikus társadalmának 

büszkesége lesz ez a megújított istenháza! 

n> 1 'l tt ,, ·J~O-t!lt' e .ti 
kiiu !JI'-. }Jfl p í r-. 

z 1'1/1'- 1; .... r/ í sz 111 /i l." t· l' t._... !u·r/, ;·" 
fiyijllfl.'liis, h'1Jss11fh-11 . .'1. Tl'/1'/'ou: /.i.i. 

J/ ..l ll.\' ITZ JI A.\' f ,·: .. :ZE/lf; Li ll lt·m lm la. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 
Hitelszövetkezete 
mint 01 O. K. H. tagja Gyöngyösön 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 

KÖLCSÖNÖKET 
el6nyös feltételek mellett folyósít. Postacsekk. Bankgiró. 

Az Állami Kohtiry lstván-mmnázlum 
nyolcadikosainak hallagiisi iinrwpségén Dr·. 
Cseng() Nándor· taniig~·i Wtanáesos. igazgat(), 
valamint az ör·egdiúkok r·ész(·.r·c'íl Dr. Ver·eh 
Lajos orvos m(·J~·en vallúsos tar·talmú útntho
csájtú szavakkal ir·ún~·ították az l'll•t ft>lé a 
;mu (•ves intéZl't ez (•vben végzt•tt nüwndú
keit. ..\. ballagási iinneps(•g eliítti utolsél dhik
misén a vl>gzett n)·olcadikosak. valamint a 
neg~·edéves mezilgnzdasügi kilz(•piskohísok is 
szent<íldozáshoz járultak. A gimmízisták bal
lagásán l\1acher Lászlú VIII. o. tanuU>. akim•k 
irodalmi míiködése lassan túlnií már· eg~· in
tézet. siit egy vár·os keretein is, t'r·U•kes be
széddel búcsúzott az intl>zettiíl. i~azgatú.iátúl 
és tanár·aitól. 

"Példát adtam nektek ••• " (Szent ,János 
13, l :l.) A húsvéti szl•ntsl>gi kürnwnet ul kal
mával bizonyára mindenkinek fl•ltiint a Don
menti harcuk rettenthetetlen. katomii <iltal 
bálván~·ozott hiíse. aki miként eJiíbb katonái
nak a harctl•ren az ellenséggel swrnbl•n pél
dát adott az igazi hiisil•ss(•gr·iil a n•szély nap
jaiban, úgy most az itthonmaradtaknak adott 
példás oktatüst a na!!Y emher·pk igazi áhitatos 
alázat<íról. Reméljük a ,i6 példa r·agadús lesz 
és azok i!;' küvetni t·(~gják ezt a magatar·túst a 
LegWbh l'r eWtt az l'r·naJ>i kiirnwm•tt•n. akik 
húsvétkor hangos hl'sz(•Jgt.>tl•ssel hotr·ün
koztatt<ik meg a hívek t.>zr·eit (•s zavar·tcík az 
áhitatot. .. AkinPk fiilt•i vannak a hallüsr·a, 
hallja meg!" LJ. Z. 

SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
,.. naro· :onddal iii.!~·I'Iiink arra. hogy mindl'n 

eliitizetönk szlimlil'll a Tudúsllf.,t po,..t:izzuk 1-:,.;t•tiPI!l'S 
k~s\•s t'set\•n ll•,..s\•k az illctli postlishoz !'ordulni. aki a 
h•velckt•t egyéhk\•nt is ,·inni ,.,zokta. 

\'ldt'"k.l rlétflz.-téilnk••t k\•rjiik. hol!y l'lmanult 
clürizt-t\·~ükct mihamarúhh .iutta~súk l'l a l'll'húnia 
hinttalhu. 

(i~·ap,tú- és n~·ulsz(;r 

KA LAPOK 
minden mhu';séJ,!hen. 

KRISZT LAJ()S 
(i~·ün~~·üs, Kossuth-utea W 

.Ja\·itásuk sza lo• z e ríí e n készühwk. 

Pehely és vatta 

paplan 
készUését vállalolD 

Kováts G:)-~uláné 
pnplnnké!iozilönu·•te.-, Ko••uth 1..-Jo!io-ulcn lö 

.\hluka .l;inos ,·.,_ Fl'rt'llt' kiinyvn~·onHiújlinuk 
n.vorntutlum. l iyiinl-{yiis. 

Ft'lt>lli~ szt'J'kt•szt•i ,·.,.. kiad ú: l lJ'. Bt>rnúth Fl' rt' IH'. 
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