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Főpásztorunk szavaiból. 
Egy hónapnál W bb idií telt már el azóta, 

amiúta ét·sek Atyánk feleme W szépségű beik
tat<h~i ünnnepsége lezajlott. Elmultak az ün
nl'IHUlpok, felváltotta iíket a nagy egyház
nwgye kot·nuinyzásának gondja, nekünk azon
ban valami küWnüs jóles() melegséggel tetszik 
felidl•zni a látottakat és hallottakat. A beikta
tüssal kapcsolatos ét·scki mcgn~·ilatkozúsokbúl 
kiizlünk itt ahí.hh részleteket. Sajnos ('sak 
r·észleteket adhatunk. mivel szűkre szabta la
punk ter·jedelrnét a megnehezedett világ. de 
l'Zek a részletek is figyelmeztetnek bennünket 
ar·r·a. hogy kivételesen gazdag papi lélek 
nwgn~·ilvcí.nulásai. 

Uyiingyüs népéhez. válaszu( a kiisziintii 
Polg<ll·nwstcr· szavair·a. tiibhek közütt azt 
mondottu Fíipásztorunk : .. u~·iingyüs neve 
ernl(•keztet engern a tenger rnélyén, a kagylú 
v(•dclnw alatt biztos nyughelyen levii igaz
gyiingyr·e . . . Amint c tengeri g~·üngy kür·iil 
is iir·v(•nylik az c'Jct•án és tajtékoznak a habok, 
a g~·iingy pedig bék(•ben és csendben éli a 
maga világát, úgy legyen Oyiingyös élete is 
hasnnlú ehez .... Kürüliittünk népek tenge
r·én tennhol a háború orkánja. U;viingyHsiin 
azonban, mint a béke (•s csend szigetén élje 
a ma!,!a szép éh•h'•t a város n(•pe. Családjaitok
han lakozz(•k ht>nsc"ísc'•gps katolikus szt>llt•rn (•s 
;ddjon mt>g mindann~·itokat a jc'l:-;úgos lstt•n ... " 

Kiiliiniis ünm•pi pompa, ünnepi lelkiilet 
jl'lll•mcztt~ az egr·i ht•iktatás nagy eseményN. 
:\kik ott voltak. soha nt•m t'ogják t•lfeledni. ... 
~h.•ghatú volt, amint At~·ünk h(•kt•szúkkul illette 
papjait ... Ft•ltiir·t az ajkukr()l az éljenzés, 
ami nagyon szokatlun a magyar· templomok
han. amikor J>apjaihoz beszélt G~·ula 1::rsck 
f'r .... : .. ~lust. amikor legelc'íszür· szúlok 
hozzátok, lelkem m(·l~·éig átl•r·zt•m e szú jelen
t(•sét (>s eg(•sz t' o gal mát vall va hasznúl om c 

címzést: Testvéreim! . . . Fogadjatok test
véreteknek azzal a tudattal, hogy az t"r kül
dijtt hozzátok. Ez a tudat emelje fel a mi 
kapcsolatainkat és ne csak a jogszerinti cWI
járót lássátok bennem, hanem Krisztusnak 
szeretetben valú küldöttjét:• 

Híveihez intézett első Wpásztori szóza
tc\ban érseki elmerét magyarázta az l~rsek r· r. 

,.Az én mindenem. l iram és parancsolóm. 
eélom és jutalmam, indítúrn és r·eménységem: 
Krisztus. Ezt l'ejezi ki szentséges Szívének 
képe, mely címer·ének uraikodú szimbóluma ... 
E szívht'íl lángok türnek elő. melyek a hitet 
.iclentik .... ,Jézus Szfve felett a kereszt áll 
címeremhen, mint az engedelmesség és tör
vénytisztelet jelképe .... Jézus Szívét tüvis
koszorú veszi kürül címeremben, .ielképe az 
lsten júságát sér·W bűnnek és az engesztelés 
után vágyó isteni fájdalomnak. 

Címeremben láthatú az írótoll .. ielképe 
eddigi munkálkodásomnak, de jelképe jövt'i 
türekvésemnek, amely korszet·ű pa~ztorális 

tevékenységre irányul. ... 
A Szent Szív képének másik oldalán az 

olajág iUl: a béke küzismert szimbóluma .... 
Eitükéit akaratom, hogy senki hitét és meg
gyiíz(idését ne bántsam. de a magamét se 
engedjem bántani. 

Befejezésül a hazaszeretetre hívta fel 
hívei t"ig~·elmét Fíípásztorunk ..... A hazasze
r·ctct, mel.v lemondlissal és munkafcszítéssel. 
iisszt•fogással (•s egyéni érdekek háttérbe szo· 
rításával tud élni, de ha kell. meghalni is 
Magyarországért, elvem és megvalúsftási ter
vcm Wpásztor·i műküdésemben is. Fokozott 
mértékben az, mert a Szent István alapította 
egri egyházmegyének íísi hagyomán~·ai erre 
küteleznek." 

F6pásztorunk remek szavait fogadja szí
vébc és tanulja meg élni is Oyiingyös vcíro
sánuk minden katolikus híve. 
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A gyermek és a templom. 
Vig-asztalanul üres és sivár volna az (•1-! 

csillag, a mezil virág ps a Wid g~·er·m('k n(•l
kül. Hozzá tehetjük: szonwr·ú a h•mJ>lom is. 
hu nem csendül bt•lt• a g~·er·m('k iilte hangja. 
Azt hiszem mindenkinek egyik legbájosabb 
élménye a diükmist•. Amikor· a t('mplom ha
talmas íve alatt ott 1-\zorong !-\ok száz kicsi 
g~·t•rmek. Oltár·hoz lt:'p a pap. l"elhúg az or
gona Pl'\ száll WI az (•n('k l'g~· iitenll'(', 
csengve-bongva. Ar·cuk kipirul a tííztíil. tiszta 
tiikr·ü szemlik mintha maguk eliitt hítnú azt 
a jóságos Istent. kihez szúll az ima a dalban, 
akinek ezekben a drága percekben oda tud
nák adni üde hangjukkal eg~·ütt kicsi szívii
ket. fehér lelkiiket, eg-t>sz ,Fiviijiiket. 

Azután jiin a június. Te llt•um hála daht. 
hezárulnak az iskolák kapui. Tiihht:' azután 
nem látszik a g-~·pr·mek ~-'t'm az iskolában. 
sem a templomban. Eg-y kN vasárnap m(•g 
ott vannak a padok kiiziitt mindig apadó 
szümmal. azutún esak t•gt:'sz kt•vés numul a 
mindvégig kitartük száma. Hova lett a tiihhi '.' 
Eg~· plébános úg~· mondotta. il~·('nkm a Wid 
nyeli el iikl•t. Tudjuk. sok kiiziiliik vicl(•kr·e 
utazik nyaralni. dt• a legWbh mégis csuk itt
hon marad. 

A I'PIL•Iiiss(•g mindig a sziilii(•, de kiilii
niisen a vaktieiúhan. Sokan elkiildik IZ~·erme
kiiket pontosan a templomba az iskolai év 
alatt. I >e vakáciúhan t•lfelcdkeznek a nút. 
hog~· minden iskolai eliiírásnál százszoJ· .tob
han kiitl'll'Z az lsten vasár·napot ml'!ZSZentcW 
pamnesolata. Sokan úg~· gondolják, hog~· a 
pihen(•s fogalma magá ha t'oglalja a \'ascír·rHt pi 
szentmise elmulaszthatúságát is. Pedig épp a 
sziiliik kötelessége volna bel<>oltani a kiesi 
g~·ermeklélekbe azt. hog~· lsten paranesolata 
nem ismer vakáciúi feiHig!Zl'szt(•st. h:uwm 
mindig egyl'ot·mán kiitl•lt•z. ~e esodtí.lkozzunk. 
ha a g~·er11wk kikl'l'iilvt• az isk.ola padjai kii
zül (•s a hittanúJ•úk ,.a,·úzsa alúl. olyan k.iin~·

n~·cn teszi túl magút sok t•J·kiilt'si tiiJ·v(•n,\'l'n. 
holott addiJ,! lelki élete Wrt•tlpnnek látszott. 
Valahogy otthon azt a tanulságot sziiJ·te ll', 
hogy a tízparancs esak addiJ,! kiit('ll'z. míg 
kiitik az iskola szahúlyai. J::s lll' lepc'idjiin 
me!{ sok sziilii. ha gyl'J'I11l'kt• a hitikus é•wk
hen sZPmhefordul a sziiliíi tekint(·IJ~·pJ. hisz 
annak idején iik maJ,!uk Pngt>dték iisszpom
lani az (•rzékeny J.!~'l'J'IIIPki<•IPkhl'n az istl•ni 
tekintt>J~· fiiltétll'n t•J·ej(•t. 

Hok mag~·ar· édesanya és édesapa etra
csar·odott szívvel nézte képeslapokban a bom
búzúsok csonkakarú. nyomor·ék gyermekáldo
zatait Pedig menn~·h·el szomm·úbb az a cson
kítás. ami végbemegy sok lsten képér·e alko
tott g~·L·r·mek lelkében. amikor· a szliliík kün~·
n~·elmiíségt• miatt nwgtanulja. hog~· a har·ma
dik pamncsot ne vcgyt• komolyan. ~:s mL·n~·
n~·i\'l'l szebb, tüzetesebb volnu minden diák 
IelkP. ha az otthon ctr·úga cmlékeivel magú
val hoznil egy (•letr'l'. hog~· az lstenért soha 
sem Iclwt sok sl'nuniJ~·l'n fúJ·adsúg vag~· ál-
do za t. --.~z. 

Érkeznek az adományok a 
Szent Erzsébet-templomra. 

,Július húnaphan. lelkes IZ~·iing~·iil'i nlik 
és férl'iak vállalkoztak ezúttal is a g~·iíjtl~s 

háhitlan és nem kellemes l'eladatáJ·a. :\lanap
ság sokszor·. nag~·on sokszoJ' g~·iíjtiink. Hon
védeknek. hadiiu·vüknak. visszatért tl'l'iill'll'k 
lakúinak.. . S mi mer·tiink gyiíjtést indítani 
g~·iing~·(il'i cf>J(•r·t is. esak gyiin!Zyüsi l'lllhl•J·t 
f>rdeklc.idli templom liJ,!yéhen. Tudtuk. hog~· 

lesznek l't•jl·sémilúk. ll'sznek. akik sokalj:ik a 
g~·iijU•st. akik más. szer·intiík t'ontosahh l'(•

lokkal jiinnl'k cW. tudtuk. hoJ,!~· lt•szrll'k olya
nok is. akik a mai p(•nzbús(•g ide.it>n is ki
mondják az t•lutasítüs mcgszt>g~·enítii szavcit 
mi m(•gis mcrtiink és mer·iink (j~·iing~·iisiin 

tempiUima. a Szl•nt-Er·zsébt•t tempio111m g~·ii.i
teni. :\ll•J·tiink (•s rncJ·iink. mer·t ell'n~·(•szc"i 

csekél~· a r·osszalúk. a t'e.icsúnilúk, a g-ánl·so
lók szánut. Annál tiihh azonhan az áldozatos 
lélek, g~·iíjtiik. adakozúk kiizlitt. l'g~·szl'J'int jú
szándék (•s sok nemes ig~·l•keZl't. az apostoli 
buzg-úság (•s ezek nem engl'dig. hog~· t•gy 
pillanatm is esiiJ,!gedjiink. ~em tudunk most 
m(•g a g~·iíjt(•s l'J'echn(·n~·(•J·c·il J·észlt.'tes lll'szü
molút adni. mivel m•m mindl•n g~·iijtúi\· l'utott 
m(•g htt, d<' hozzún•t•ilt•gt•spn ;-,111111 l' az. rnit 
az Pddig- ht·adott gyii.itiiíwkl•n nwgszümol
tunk, illetve amit vagy u plt>hüniün. vagy 
esekkt•n kiizvetll•niil a hankhan hl'l'izl'ltl'k. 

Ne lankad.iunk ked\'l's g~·iing~·iisi 1\atu
likm; Tt>st\'(•r·l'k! Hi!Z.".iiik cl. hogy akikt•t e 
g~·ií.it(•s elindít(tsühan az lstl•n iig-ye s m•m 
sa.iüt <'él.iaik \'l'Zt•tnl'k, azok a napok .iúhtJ'
mún valamenn~·i ÚJ'Ii.iúhan J.!OIIdolataikkal <·sak 
l'Zzel a tL•mplonrrnal l'oglalkoznak (•s lütni 
v(•lik ezt az lstl'n IHtZilt Sl.l'IJIH'k (•s tr.ina k. 



GYÖNGYÖSI KATOLIK~8 T~Dé81Té • 
nem olyannak, mint amilyennek egy ember
ült() népe látta már itt Gyöngyösön. Most, ami
kor nem múlik el egy nap, hogy Európa va
lamelyik városában rommá ne válnék egy
egy templom, minket a gyilkos bombázástól 
talán épen a Szent Erzsébet-templom meg
újítása miatt ment meg az Isten ! 

Az f'r. úgylátszik magáldja határainkat! 
Most nagyon könnyií, szinte észrevehetetlen 
adni! Van-e olyan, aki szájától vonja el a 
l'alatot és azt adja a templomra! Ugye. alig 
akad, hanem a legtöbb a fölöslegesb()) ad, 
azzal a boldog tudatta), hogy talán meg se 
l>r·eztc, vagy másnap, vagy még aznap már 
vissza is adta neki az lsten. Testvérek, kö
szünjiik, vagy még kérjUk adományaitokat! 

Duklai LdszM. 

Hálás köszönetet 
mondunk rnindazoknak. kik l'áradságot és 
utánjárást nem kimélvt' szívesek voltak gyűj
tiiívcket vállalni a Szent Erzsébet-templom 
kirestésér·e. Legjobban nem az szolgülta a 
templom iigyét. ki kevés helyriil sok pénzt 
gyűjtött. hanem. aki utcája minden kis házát 
l'elkcreste, mert ezzel vitte be igazán a 
templomjavítás gondolatát a közvéleménybe. 
Természetesen volt olyan gyűjtő, kinek kevés 
ház, vagy r·övid utca jutott. Mindnyájuk fá
radságáér·t u jó lsten adja meg a legnagyobb 
,iutalmat. Tühb gyűjWív már· beérkezett. Kii
liin mellékleten közüljiik, hogy melyik gyűjt() 
rnennyit gyűjtött és ugyanott közöljlik az 
adakozók adományait is. A gyűjWk névsora : 
Putnoky Harnáné, Szalay Endre. Karácsondy 
~ándorné. Stiller Kálmánné. Ocskó Gyuláné, 
Bor·bély Dénesné. Doboly Dánielné, Makr·án~·i 
Ferencné, Sextius l\latild. Var·gányi István, 
TtHgyessy Lászlóné, Borbély ,Jánosné. Kiss 
,JúzHel'né, Nagy Lászlóné. üyuris ,Józsefné. 
Var·ga <iyula. Kunsa~· Béláné, Gábor Imréné. 
Bo(•r· Katú. Hcinrich Hozülia. Viiigyi .Júnosné. 
~ag~· ~lar·git. l'sokr·os ~tcl'ánia. Fehér· li~·uJü

n(•. Kosztolnyik ,Júzscl'né, ~tr·citrnan Er·zsébet, 
Hl•jlik ,Júzser. Fehér Sándorné, Hahlicsck ,J{l
zsel'n(•, Ta .... s~· Sándor. Nigrinyi Fmndska. 
~lclichl'l' Oézüné. .Juhász Imr·éné, ~úr·heg~·i 
.József. ~lcgycri Andrásn(•. l'sár·düH Lászlóné. 
Hcn•ss~· Vilma. Bar·ta Sándor·né. Bakocs ,Jú
zsl'l'rll', Hcgl•diis ~ündm·. Tass~· Jstvún. Zsiga 
Almlür·n(·. Havas ~liluiJ~·n(•. JUng N1í.rulor·né. 
Hm·n~·úk ~liklúsn(•. Bar·tus Alhinn(•. Takács 
Irnr·e. Cscrta .Jánosné. 

Nagyboldogasszony. 
E névben benne van még az ezer ef-z

tendiis pogány magyarok rég eltemetett vi
lága: a Wid anyját nevezték igy valamikor a 
végtelen pusztákon vándorló őseink. Amikor 
kemény nyakukat meghajtották a kegyelmet 
árasztó lecsorduló keresztviz alatt és megis
merték a krisztusi hitet ezernyi szépségével 
és szfnpompájával, gyermeki egyszerű hitük 
elnevezte Jézus édesanyját is Boldogasszony
nak. Boldogasszonynak azt, ki itt a földön 
sokat szenvedett és sirt, mert szivét az édes
anyák legkeserűbb fájdalma tépte, de aki 
már megküzdte harcát és az örök megdicső
iilésből boldog mosolygással néz le nehéz 
úton vándorló, vívódó gyermekeire. Ha igaz, 
hogy nagy mű, nagy lélek nem volt soha 
fájdalom nélkiil ezen a világon, akkor meg
értjük, hogy a mi népünkből is a legszomo
rúbb idők, komor, véres háborúk csiholták ki 
a legszebb Mária tiszteletet. Ahogy a gyer
mek szenvedésében simul legforóbban édes
anyja ölébe, és ott fakadnak fel kicsi ajkán a 
legédesebb könyörgő és panaszos szavak. 
úgy sir fel a magyar nép akkor, mikor fiai 
vére pirosra festi a mezőket, földje puszta
ság s romokba omlott otthona udvarán fel
magaslik a gyom ... Boldogasszony édes, hoz
zád esd ma néped: veszni indult lelkét, hogy 
te mentenéd meg, édes Sz űz Anyánk!" Száll
hat c fel egy nép ajkáról szebb, melegebb, 
gyermP.ki bizalmat kifejezőbb ének'? .. Meny
nyei ékes virágszál, ki oly csodálatosan vi
rágzál, mutasd meg szépségedet, segftsd meg 
jó néped!" sóhajtják egy 1694-ből származott 
gyűjtemény-ének szép sorai: "Úh Atya lsten
nek kedves. szép leánya, Krisztus Jézus 
anyja. Szentlélek mátkája . . . Nyisd fel az 
egeket sok kiáltásunkra. anyai palástod for
dítsd oltalmunkra ... " A mi magyar sorsunk 
örök marad : kiizdelem, áldozat, félő bizony
talam•ág. ~la is így szakad fel Nagyholdog
asszony iinncpén szíviinkb()l az ének és ma 
is ot~·an .ió odarnenekülni az .. an~·ai palást" 
oltalma alá. -sz. 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos 
és viaszgyertyakészfUi 
Gyön!lyils, Zita királnu:•-ut<·a li. 

Adakozz 
a Szent Erzsébet-templomra ! 
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AUGUSZTUS HÓNAPRA. 

Szent /lertalan plébcínia. 
Augusztus 1. Elsii vasárnap. Este r. órakor 

az Oltáregylet imádási órája. 6-án. elsii pén
tek. A Menház kápolnájában egész nap szent
ségimádás. EWzö csütörtökön d. u. ti órátúl 
gyóntatás. 1:-J-án, pénteken, fogadalmi zarán
doklat indul a mátraverebélyi Szentkútm. 
Heggel 4 órakor szentmise, utána szentbeszéd, 
majd indulás. A zarándoklatról visszatértekl't 
15-én, este () órakor fogadjuk a Kálvárián. 
Hi-én, vasárnap, Nagyboldogasszony ünnepe. 
a Szent Orbán templom búcsúja. A körmenet 
reggel 8 órakor indul a Szent Bertalan-temp
lomból. 20-án, pénteken, Szent István király 
ünnepe. A Szent Erzsébet-templomba az idén 
nem indul búcsú. tekintettel arra, hogy a ja
vitási munkálatok miatt ebben a templomban 
istentiszteletet nem tartunk. 24-én, kedden. 
Szent Ber·talan napján a nagytemplom hú
csúja. H órakor G~·öng~·ös város és eg~·ház
községünk védőszentjének tiszteletérc ünnt'
pélyes körmenet. szentmise és predikáciú. 
D. u. 3 órakor ünnepélyes vesper·ás. 

Szent Bertalan plébdniu anyaki)nyl'i hirl'i: 
Hdzassdgot kötöttek: Szekrényes István 

és Bozsik Terézia. Tóth István és Frick Er
zsébet. Besze László és Hutyera Erzst'>ol't. 
Csépány Imre és Péczi Mária. Hudai István 
és Birnbaum Mária. 

Elpillentek az (rban: H6ji I..ajm; :m 
éves, Mez() Ferenc 5H {>ves. Kovács ,Jánosn(' 
Bognár Rozália HU éves. Nagy .János Uli éves. 
Rottenstein Györgyné T ú th Mária i 4 éves. 
Adamecz György 2 és fél éves. ~laticsek ,Jú
zsef 7a éves. Szücs István 7 hónapos. Fazl'
kus l >ezs() :;a éves. 

Szerezz előfizetöket 
a T udósítónak. 

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

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 
KÖLCSÖNÖKET 

el,nyil felt,tel•• mellett folyóslt. Postac•elclc. Banlcgiró. 

Pnencrendi plébfitria. 
Augusztus 1-én, vasárnap délután litánia 

végeztével a Rózsafüzértársulat havi sorso-
. tását tartja. 2-án, hétl'c\ Porciunkula ünnepl~. 

Szentmisék vasárnapi rendben lesznek. n 
órakor nagymise. k(irmenettel és szentbe
széddel. Este 7 órakor litánia. (A Porciun
kula-ünneppel kapcsolatos teljes búcsút mind
annyiszor elnyerhetjük. ahányszor előz() nap 
déli 12 órájától uz ünnep estéjéig hezárúlag 
templomlátogatást végez. t::s pedig szentg~·ú
nást és szentáldozást végez, majd annyiszor 
nyer teljes búcsút. ahányszor a templomba 
térvén elimádkozik n 1\fiatyánkot. n iidviiz
légyet és H dicsőséget s felajánlja n Tisztítú
tűzben szenvedő lelkekér·t. Aki esetleg R na
pon belül gyónt, a teljes búcsú elnyerésélwz 
nem szükséges újból gyónnia. hacsak nem 
követett el súlyos bűnt.) H-án. pénteken, else·; 
péntek: g~·óntabís már eliízii nap délutún. 
H-án. vasárnap. reggel n <'mtkur· a Rúzsal"íí
zértársulat énekes szentmiséje. t :J-án. p{>ntt•
ken, a gyöngyösi hívek c napon együttesl'n 
Szentkútra zarándokolnak. Indulás a nag~·

templombúl reggel 4 órai szentmise uttín. 
t:i-én. vasár·nap. Nagyboldogasszony ünnepl'. 
Délután B óra kör·iil érkeznek u gyöngyHsi 
zarándokuk a Kálváriára. A fél :; órai litánia 
végeztével a lll. Rend havi g~·ülésl' lesz. 
2-ün. pénteken, Szent István király ünnepe. 
i'nnepi r·end. Reggel li brakor· u Szent István 
Társulat énekes szentmiséje. 

Pert'Ul'1'l'ndi pléluínia auyakünyl"i ltín•i: 
HdzasstÍ[JUI küfijftt•k: Sehiík .Júzsef {•s 

Martinecz Margit. Szab(> Péter és Ferl'nl' 
.Julianna. Ferge Zsigmond és Hakocs Anna. 
Kovács György-~liklós (~s Papp ~"lar·git-Er·zs(•
het. Kravczuk lmre-Lászlú és Hudai lri•n. 
Toma ~liluUy és Füleki Hozlilia. Tóth ,Júzsl'l" 
(>s Putúcs Anna. Fejes ,Jcínos ('s Szendriívúr·i 
~largit, Pampuk András és Szepesi Tr·enka 
~largit. 

f:lpillf·utf'!utz (rlmn: lludás Ell'k ts (•ws. 

Spánylk J. utóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS, KOS§Ufh-u. 15 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 
GYÖNGYÖS, HAN l SZ-TÉR 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szerint is. 



Adományok a Szent Erzsébet-templom megújítására. 

<iyííjWiveken u következő adományok 
érkeztek ezideig a Rzent Erzsébet-templom 
nwg(Jjltására. 

Ot·."'krí Gyulrím~ gyüjWfvén: özv. ,Juhász 
Miluilyné 10, Csépány Ilona 2, Csépányné 2. 
Zilahy Sándorné 2, id. Molnár Perenené 2, 
if.j. Molnár· Ferenc t. Barna ,József t, Bardó
czi Ferencné t, Antal István no f. Összesen : 
2t·no P. 

1/orfJNy Déur:mé gyűjtliivén: Rhédy La
jos 20. id. Szalay ,Jánosné ilO Pócs ,J()zsef 4, 
Hiill Uy()z() 2, Cserta Györgyné 2, Hágen Ist
vánné t. Nováky .Jánosné t, özv. Sz()gyi Gusz
távné il. Kovács Margit :l, Pintér· Barnabás 2. 
Bar·talis István 2, Garai Li5rincné 1, N. N. 1. 
Tündik Györgyné 2. Garai ,Jánosné l, N. N. t. 
Borh~· .Jen() ilO Borbély Dénesné t2. Ossze
Sl'D : HiO P. 

/loriJN,II ./áummr~ gyüjWívén: Galasi ,Jó
ZSl'f a. Galó Hózsi t. özv. ,Jurácsik Mihályné 
2. Halász Mihály ao r.. Szücs ,J()zsef 1, özv. 
Kr·akúczky ,Jánosné :t G. M. 2. Borb(·l~· ,Já
nos :t Összesen : t i>·ao P. 

Gyuris .ltízsf'fm~ gyüjtiHvén: N. N. 2. 
Szahú István 1. Kiss István t. Kozmári Dezs() 
li. Uéczi ,Júzsefné 2. Tur·ucski István 2. He
gt.>diis István t, !\l unkácsi ,Józsefné t. Hege
<liis ,Júzsef 2. Helluhert Demeter 2. Szabú Sán
dor· a. Cser·nyák .Jenii 2. Tátrai ,Jánosné 2. 
(iarai ,Júzsef li, ,Juhász István tO, Bátor Fe
r·enc 2. üzv. lllér· .Júzsefné 2. iizv. Pongrácz 
Bt~r·talan t, .Munkácsi Antal 1. Antal .János 1. 
Tasi ,János 2. Antal Perenené lll. N. N. t. 
U~·ur·is ,Júzsefné il. Összesen: B9 P. 

l"a rga Gyula gyüjWivén: Farkas ,Júzsef 
2. Czakús Sándor· t. Bozsik ,József Bo f .. if,i. 
,Juhász ,Júzsef il, Hétsági Ilona t. Siska .János 
;-,o l'. He.ilik ,Júzsef 1. 7\agyt'l•.iii .János 1. He
gt•diis Páln(• 1. Ht•gediis Ir·énke l. Bar·tus .Já
nosn(• 1. .Juhúsz ,Júzsef ;-,o L. .Juhász lmJ'l' 1. 
Antal István ;-,, Antal Istvánné ;-,, Iludús ,Jó
zsef 2. ('siha Istvim 1. Egyed Ferenc lll. üzv. 
Kovács ~lilull~·n(• 2. Fr·ikk Lajos il. üzv. Hor·
vitth SándoJ·né 1. Kuhtínyi Pál 1. \'a.r·ga 
u~·ula ;-,, iizv. Csépán~· ~liháJ~·n(• 1. id. Pam
puk ,Júzst•f :!. Hn.ihast~·án Actlim :!. Sl'híík Hán
dur· 1. ti. Km·ú<·s ,Jú nos 2. Hzahú Fl'l'l'JH'n(• 2. 
Üsszesl'll : tia·!io P. 

Gribo1· lmr~né gyüjtőfvén : Szalmási Ist
vánnoé 2, özv. Bóka Istvánné 1, Pók Sándor 
1, Mlinkó Lajosné, 2, Hevér István 1, T. Csé
pány János 5, özv. Virág Istvánné 5, Bar
dóczi Sándorné 10, Bogdány Mihály 5, T. 
Csépány ,Jánosné 20, Gábor Imre 10, Do
moszlai Mihály 10, Cseh Józsefné 5. Össze
sen: 77 P. 

Csakros Steftin'ia gyüjtöívén: N. N. 50f., 
Berta 2, Hegala Márton 20, N. N. 1, Sipos 
Bar·náné 24 f .. özv. Eperjesi Józsefné 2. Ösz
szesen: 25·74 P. 

Streitman Erzsébet gyüjtöfvén: Pap Kál
mán 10, Ruszkai Ivánné 2, Székány Viktor 
20, Balázsovits Anna 10, Bágyi István 10, 
N. N. 2, Jakkelné 2, Tóth Mihály 5, Molnár 
Ferenc •10, Kunfai 10, özv. Bengyel Antalné 
1, Kalmár 2, Bakó Istvánné 2, Báthory Ist
vánné 2, Dr. Sielbert Iván 2, N. N. 1, N. N. l, 
özv. Tóth Jánosné 5, Kovács Miklós 2. Szabó 
Anna 2. Összesen: 111 P. 

Rejlik ,J6zsef gyüjtöivén: Korcsog Ká
roly 5, Juhász György 5, Kovács Károly a, 
Kiss János ilO f., N. N. l, Ocskay László il, 
Alexander Istvánné 2. Összesen : 28·50 P. 

Habticsek .Józsrf gyüjtöívén : Hablicsek 
.József 20, Tóth Ferenc 2. Bezzeg János 1. 
Buda Ferenc il, Magyar Lajos 5, Kozik Fe
renc 20, Kovács Pál 5. Csáky Jánosné :!. 
Tóth Anna t, Komor Józsefné 2. Gyuris .Já
nosné 2, Kutasy Perenené 1, Bogdány János 
lll, Kiss József 5. özv. Tasi Sándorné 20, ifj. 
Zörög János 10, Guluzsits István 5, Borosi 
Imréné 10, Pampuk Ferenc 100, Kocsis Já
nos 4, Hegedüs József 3, özv. Molincsik Já
nosné 2, özv. Tóth Györgyné 2, Csépány Mi
hály 2, Csépány Ferenc 1. Szabó Imre 2, 
Ecsegi ,József t, Szabó György 1, Juhász lst
nin :!. Tasi ,Józsefné 2. özv. Kovács Józsefné 
t, Tóth Benei Lajos U. Gáspár Mihály :!11. 
Hejlik Ferenc 2, Nagy Vityik ,Jánosné 1. 
Besze Ferenc il, KÓI'ódi András 5, ifj. v. Kul
csárné il. Magyary Anna 2, Beszterczey Ala
dár to. özv. Csépány Józsefné 2, Kiss Ferenl' 
il. SzülWsy il. Szántó István 2. Kekécs Fer·enr 
;-,, özv. Fm·kas Lászlóné tn. Tuza Ferem· 1. 
l )obos István t, Kiss Sándm· 2. Csépány Bt• la 
a, Pumpuk András t. Túth István 1. Szalai 



András 1, Toldi ,János 1. özv. Kerékgyártón{• 
t, Tóth Istvánné 2. Csépány István 2, özv. 
Gyiiri Lajosné t, Mátyási .József to, (izv. Bogmir· 
• Jánosné 1. Kovács Mariska 5, Bogdány Ist
ván t. Ranasz G~·örgy 2. Csáki Ferenc ltl. 
Trencsényi János 2, Csépány ,Jó?.sef 5, Hegt•
düs Erzsébet 5, Balla János 5. Kiss ,János :~. 

Bognár János 2. összesen : 400 P. 
/laz•as illiluílyué gyüjtöívén: Havas Mi

hály 10. Dencs Ferenc to. ifj. l\lelicher Uéza 
10. Vasborosi János 4. Hatvani Uyula 1. Bar
dóczy György 5, Barna Ferenc to. Bohck 
László 10. Zabóczkvné 1. Összesen: m P. 

Dr. Hornydk Jfik[(}sné gyűjUHvén: Dr. 
.Jesztrebényi Lajos 10. Kiss Ernöné 5, Gamauf 
Károlyné 2, Dr. Kocsis László to. vitéz Kul
csár Ferenc 50. Türök Bertalan ao. Molnür· 
Ferenc 5. Összesen : 112 P. 

Takács Imre. a Szent Ker·eszt társulat 
elnöke g~·üjtőtvén: Takács ImrénE:' 10. Ta
kács Imre 2. Kulrsár· István 2. Szahó ,Józsl•r 
2. id. Kozmári András 2. Bádonyi ,József :~. 

Benei ,János t·5o. ,Juhász Ferenc 2. Bág~·i 

Ferenc 2. Eg~·ed Ferenc 1. Sza bú István t. 
Tóth G~·örg~· 2. Szalmási András 2. Budai 
,János 1. Nagy István t. Bág~·i .Józsel' 1. Lú
deczki ,János 1. Tassi Mihál~· 2. Szalmási ,J. 
1. Balogh ,János 1. Csépán~· G~·ürg~· t. Toldi 
,József t. Egyed András 2. Bátor Sándorné t. 
Pampuk lmr·e 1, Kozsdi János 2. Szántó ,Jú
nos t. Balla Mihály 2. Balla Fcr·enc t. Benl'i 
,János 2. Kis János 2. özv. Csépány (i~·ürg~·né 
lll. Horváth Fer·enc 2. Balogh Hudi 2. Cs(•
pán~· Imre 4. Bar·dóczy Imre 2. \'ágú Sándor 
1. Bachú Lászlúné 1. l\latic~ek Ferenc t. Tuza 
Sándor 1. Kelemen ,József 2. Kiss Ferenc 
,János 2. Kovács .Jánosné t. Balla István r>o r.. 
Balogh ,Józser 2. Per·neki István ;-,, Juhász B. 
Imre 5. Egyed András r>. Batu l\liháJ~· 4. Túth 
.János 20. N. N. 2. il'j. Benei ,Jánosné :~. Kiss 
Ferenc 1. ~ag~· .János 2. Tasi .U1Z!Wf 2. iizv. 
Kovács .Józscfné t. (i~·iing~·ösi Andr·ús t. 
~zlintú lsh·ün 2. \'ag~· Antal ;,o, .\fpzií ,Jünos 
t. Konícs .\lihúJ~· t. <iar·ai .Júnos 2. (júspúl' 
. liinos 411 L. Kiss ,János t. Tóth Lajos t. \' ar·ga 
. Júzser t. Csépán~· Púl 2. Hor·tolán~·i lstvün :!. 
Tur·jáni Tóth ,János 2·:!11. Kovács Amlr·üs 2. Uar·ai 
.János 4. Zilai .János 2. Zilai ,Júzsel' :!. Bognlu· ,Jü
nos2. Eper·jesi Ferenc 1.1\iss.Júzsel' t. Üssz.:ai't P. 

('.•wrla ./rínosm: g~·üjtiíívén: Kor·hl•r Hú
her·tné t. !\latos .Júnosné r>. Pr·ivitzcr· lll. üzv. 
Botmleauxné tiJ, Bognár .János lll, Cser·ta 

.János to. Kálmán István 4. N. N. 1, özv. Ba
log Sándorné 10. Kontsek György 2, Somos
kijvi Alajos 50 f., Kiss Lajos 2, Balogh .Jtínos 
to. Gallai István 5. Összesen: H0·5U P . 

Kosztolnyik .Mz:·wfné gyüjtőfvén: Gyön
gyösi Bank R.-t. 100, Balogh István r>, Kúl
mán Miklósné 5. Dr. Csiki ,Józsefné 20, özv. 
Teisthamel Andrásné 20. Dr. Vörösmarty Bé
láné 10, Fodor Károly 25, Horváth László r>. 
Beney Lajos 211. Medveczk~· Jánosné to, Kass 
László 5, Varga László r>, Kosztolnyik .Jú
zsel'né 20. Összesen : 2511 P. 

Adunuín!laikat a ph;bdnia hirafalutil 
fizették bt': Dorcsák ,Józsefné 30, N. N. lll. 
For·gács Alajos 25, Hám Gyula 5, özv. Vidi 
.Jánosné a. Ft. Monostory Adorján 5011, Far·
kas ,János és Szala~· Erzsébet 20. Rédey La
josné au, Faragó Lajos 211. Eperjesi ,József 2. 
N. N. 70 P. 

Adonuíuyaikal a Szeul Erz.~NJt'l-lemp

lum fuiJiósztímhíjdra kiildiNr bf' a GtJün
g,l/üsi Gazdtik ,:.~ Iparosok llilelszül't'llrrZt'
fNu'z: Kaszab Antal 50, Antal ,J()zser ltl. 
Her·zog Ernií 211. Gyöngyössol~·mos közs(•g 
elc'íljürúsága to. Bihar·i liéza 10. Csépány B~la 
1110. Fer·cnczi Imr·e r>. Húcz Pál to. Júzsa Fc
rece lll. Halász Miklós a, Dr·. üál Dénes :-t 
U~·öng~·üsi lpurosok és Gazdák Hitelszlivet
kezetc ;-,uo. Uj. Ador·ján ,Józser 11111, Csintalan 
István 2. ~zabú li~·ula 5. Br·aum Pál 2. Ti
mera Béla ;-,, Farag() Lajos 211 .• Junach ,JI\nm-
111. \'ovotny Alajos lll, I>r. Cscngii Nándor· 111. 
Szil·múk ,Jenli 211. Balogh JenCi 2. llr. Donuín~· 
Imre lll. Hal'(lc)czy li~·iirgy lll, G~·üng~·ösi Ta
karékpénztár· Egyesiilet 1011. Boch .János lll. 
Szokol;\' G~·uJa lll, Hállel Imre 20. O~·urol'o

vits O~·ürg~· too. Búr·tra~· ~zahú Lászlú lll. 
FiiWp .János ;-,, Sitwki Balázs liézu ;,, Egyhüz
meg~·ei Takarékt>énztár· Eg~·esület ir>, Szak
kay Endre :!i1, Szakka~· Andor· 2r>. Huscnl'cld 
Oszkár· :t I>r·. Uyulai ,Józser :!. Dr. <lyürk(·n~·i 
Lászlú r>o. Scipiúdes Elemér to. Bor·h~· li~·iir·gy 
t fill. 1\ usner· lstnín lll. Hj. Ba nw Fcr'l'rH' t ti. 
Kiss B(•la 10. Kiss Imre lll. Dr. (ii'OI'esik Dezs•' 
:!11. Sza hú ,J ú nos ;,, nemes ~hu·ton Lúszlú :! . 
Apci r·k. pli>luínia 211. Neumajer Kélrol~· :!, 
l )emé ny .János lll. Ha u er· Lajos 2. ~ll•zii ,J ü
nosné 10, Fahr·icius .Júnos 211. Egyluizml·g~·l·i 
Takarél•pénztúr· t Oli, dr·. nemes l\IÓI'il'Z lstvúu 
;-,, Povozsüu~·i (iéza lll. dr·. \'l•r·eh Lajos toll P. 

Az adakozúk lll'\'1'\or·üt kiivetkez•"í szü
munkhan l'olytatjuk. 
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Szentkútl búcsúra zarándokol ismét 
augusztus 14-én Gyöngyüs vár·os népe. Ki 
tudja hányadszor'! Csodálatos az a buzgóság, 
kitar·tás. amivel elfár·ad a hegyeken át, hogy 
odavigye l-IZívét, bánatát, iirömét és kereszt
jét a S1.iíz Anya oltára elé. Valamikor, sok 
száz évvel ezelőtt, a szornorú török idők 
alatt tilos volt a húcsújúrás. Dc a hit és 
szeretet tallílékony: hármasával, kisebb cso
pOJ·tokhan ment cl, titkon a gyiingyosr 
mag·yar· Szentkút kedves völgyébe. Ott a 
templom szent csöndjében találkoztak ú.ir·a. 
ott nPzett iissze kiinnyel-1 l-IZemlik, hogy az
uhin az ének szárnyán eggyé olvadva dob.iák 
oda lelklikl't a rnagyarok Asszon~·a kezébe. 
Ma is rnennek. f\em titokban. de most is sok 
ker·eszttel. aggódással. Húború van. Nagy vi
har·lHlll rnindig bizonytalan a kicsi részek 
sorsa. Olyan jú aJTa az Asszonyr·a bizni. ki
nek cr·ús a keze. mcr·t az Istent hor·dta egy
kor·. Vi!-!yük el(• cll"ámdt testlinkkel hitünket 
és azzal a t·eménnyl'l sziviinkhen tér.iiink 
vis.;za otthonunkba a munkához. hogy van 
jogunk hinni .iobh jiivúhen. rnert van )~des
anyánk~ 

Városunk két újmlsése kapta meg 
elst'í kúpláni kint•vez{•sét. ,Juhász Ferenc Er
diikiin•sdr·t•. Szür·ényi Lászlú Uévaványára 
megy. t'.tnak eresztjük iiket. kisér·je útjaikat 
lsten áldása nwllett a mi szeretetiink. Ez az 
út nem lesz kiinny(í. Sok giit·iing~·. csalódás. 
il-!azhtlan búntúdás ér·i iíket a papi élet meg
szokolt áldozata me ll ett. l >e magasztos hint
túsuknak jutalma sem lesz kiiziins(•ges: éle
tük. munkülkod~isuk eélja maga Krisztus! 

Lcg_jobh rniniiségíí árút, 

legnagyobb vúlasztékhan. 

Jcgolesúbb szabott át·akon 

Szlobodától 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYÖNGYÖS, HANISZ-TÉR 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósit. 

Hazatértél az orosz tél borzalmaiból: 
légy hálás lstennek ! 

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett 
ferencrendi tartomány Káptalanját júl. :!1-én 
tartotta meg Szentkúton. A gyöngyiisi feren
ces rendházban újra meg lett választva a f>vre 
házfőnök-plébánosnak P. Karácsonyi Aladár, 
mfg P. Menráth Cipriánt ismételten rendi ta
nácsossá választották. A rendház személyi 
beosztásában változás nem történt. 

A Szent Bertalan-templom évszázados 
rossz kövezetének kicserélése még ez év fo
lyaman megtürténik, amennyiben rajtunk kf
viil álló okok azt meg nem akadályozzák. A 
cementlapok gyártása folyamatban van. le
szállításuk augusztus hó végére várható. Az 
egyházközség 10 helybeli és egy budapesti 
cégnek ki.ildött relsz61ítást árajánlat beadá- . 
sára. A beérkezíí a.iánlatokat az egyházköz
ségi képviseWtestület fogja az egyháztanács 
véleményezése alapján elbírálni és a mun
kálatokkal a legmegfeleliíbh a.iánlkozút meg
bízni. 

A Katolikos Le~ényegyletnek ismét 
két tagja. Csiba Pál ll. dékán és Barna .Jenő 
jegyzíí, vett részt a keszthelyi LegényegyJeti 
táborozáson tartott Csepregi akadémián. Val
lási. egyleti. világnézeti és komoly tudomá
nyos kérdések tárultak itt az ország minden 
részéb(íl összesereglett fiúk elé. Az eWadások 
vezeWje Pintér .Józser, a legén~·eg~·Ietek or
szágos szövetségének elnöke volt. A hallga
tók. kik egy héten át Keszthely és a Balaton 
szépségét is élvczlwtték. a tanrolyam végén 
vizsgát tettek. s annak et·edmén~·ériil bizo
nyítványt kaptak. 

Gyap.tú- és n~·ulszőr 

KA LAPOK 
minden mlnőségben. 

KRISZT LAJOS 
G~·öng~·ös, Kossuth-utca 10. 

.Javítások szakszerüen készülnek. 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

/lelt'tf'kt'l f'lfogwl. kiilcsiin<'iket fof,ll().,íl. 
Telefonszám: 230. 

Szép a termésed, jól adtad el gyümölcsö
det: adj az lstennek ! 
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A Felsővárost Egyházközségi Könyv
tár ezúton is nyilváoltja hálás köszönetét 
özv. Herédy Lászlóné llrasszonynak és Dr. 
Grliber Aladár közjegyz() ll mak, kik ujabb 
értékes kilnnyvekkel gazdagították a kiinyv
tár állományát. Az E~yházközsé~i Kölcsön
kön;ntár hétr()n és csiitör·Wkiln li-tól i (,ráig 
áll az l>rdekWdők rendelkezésér·e a Szent
koronaház emeleti helyiségében. 

Felejthetetlen szép élményben volt 
a·észük azoknak. kik résztvettek a gyön
J..')'ösi rózsafüzér búcsún. melyet a Ferenc
r·endi templomhan tartottak meg. Három na
pon át hatalmas töme~ tolongott a templom 
falai között. s ezzel Gyöngyös vár·osa s vi
dl>ke me~mutatta. mennyir·e meg tudja be
csiilni ezt a szent kegyelmi eszközt. mely 
annyira közel hozza a Szííz Anyát a lelkek
hez. Kiváló szónokok : Ft. Fehér !\lát,yás, 
Fenyves~· .Jeromos domonkos at~·ák és P. 
Héz ~larián. nyireg~·házi házr<ínük l'lra~adó 
besz(•dPi valósággal a lelkek mélyéig hatot
tak. .Július 2-án .• Jézus Szíve ünnepén. SOO 
család ajánlotta mag-át a Szent Hzív bizton
ságot n~·(Jjtó oltalmába. a-án este volt a temp
lomtéren a rózsal'íízér-társulatok nag:n,.')·íílése. 
Felejthetl•tlen a 4-én déleliitt tartott gyö
n~·ör·ü körmenet is P. Héz ~Jarián rendezé
sében. ahol csaknem S eZl'r ember hódolt az 
Oltáriszentségnek és a Szüzan~·ának. 

TESTVÉR! 
Siess adományoddal a 
Szent Erzsébet-templom segitségére ! 

Javíhulc, éFítaülc újjá eat a szegényaoraú templomotlll 

SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
t•. K. c;;,·fin~rycis. Igaza van! 1-:lk(•sni a szent

mi:;e elejérdi bocsánatos biiu. tehát biin, ha az oka 
hanyagsli.Jr, vagy kiinn:•elmiis(•g volt. Term(•";zetesen 
!'tilyns hun. ha valanwlyik lí·nyegl'S rl•:-;zt"·t. t"elajánlás, 
útvi\Itoztatú,;, {thlozú,.. mula,.ztjuk d. 

l-:~4irlzf'tö •. \z í·r~l·k~t"·g tiihh {'J!'Yhúzml•gyt"•t l"oJ,l"
lal magaban. Hazánkban három (·r·sek~(·g van: e";zter
gomi, kalocsai (•s az egri. Az egri í·rsek hatúskür(·be 
az egri, kaMsai, ";zatnuiri és rozsnyili eg~·Juizmeg~·(·k 
tartoznak. 

t:rdeklöd4i. Az egyhúz m•m a Jlllpokí• (•s nem 
értük van, mint ahog~· a haz11 sem a mini";ztNek(•, a 
c~;alád sem az apáé. Az l'J!'~·Juiz Krisztustúl rendPlt 
szervezet, melynek l"eladata, hogy minket az üriik bol
dogságba biztosabban eh·eze,;sen. lg~· tehát mindnvú
junkért van (•s a mindnylijunkí•. Aki bántja, minket 
bánt. s ami neki fáj. a mi szívünk il'l l•rzi. 

Mlkor lehet gyászmlsét mondatnl 'l 
Gyakran kérdezik ezt tiiHink, ezért válaszo
lunk itt a kér•désre. Eliiször· is tegylink kii
Wnbséget gyászmise és halottért mondott 
mise között. Halottért az (•v bármely napján 
lehet szentmisét mondatni, de a fekete szín
ben mondott szentmisékre az Egyház kor·hi
tozásokat léptetett élethe. Nehéz volna mm;t 
szakszerííen felsorolni. hogy mel~·ek azok a 
napok, melyeken ez meg van engedve. azér·t 
csak hozzávetőlegesen tájékoztatjuk err·ííl 
kedves olvasóinkat. Semmil'éle g~·üszmisét 

nem mondunk: a naptárban pir·os bellível 
nyomtatott vasár·- és ünnepnapokon. tovcihbá 
a templom és az egyházmegye védszentjé
nek, székesegyháznak és a helyi templom 
felszentclésl.'>nek naJ>ján. ,Jézus Hzent Szh·e, 
Szent ,József, Hzent Mihál~· és Ker·eszteW 
Szent .János születése. valamint a nagyhét 
három utolsó napján. szentségkitétel alatt. 
J::vfordulati g~·ászmis(•t nem nwndunk a fen
tieken kíviil : az Cisszcs apastolok és evangé
listák napjain, l'nmk színcváltozüsa. Sar·lós 
H. A .. Jézus Szent ne\'l', a Hzent Ker·eszt és 
a Fájdalmas Szííz minkét ünnepén, .-\pr·úszen
tek. Szent Anna. Szent Líír·inc, Szent ,Joachim. 
,Jézus Hzent Vér·e. H()zsaríízér· Kir·üJ~·n(•ja. 

~lagyarok Nagyasszonya, Szent Imre (•s Hzent 
Lászlú napján. valamint lúll"<icson~·. \'ízke
reszt, Húsvét. Pünkösd. Aldozúcsiitür·Wk. !"r
napja, .Jézus Szent Hzíw iinm•peim•k Pg(•sz 
nyolcada alatt, valamint Hamvazúszer·dün és 
Karácson~·. Piinküsd í•s Xag~·holdogasszony 
vigiliáin. Egyéb gyászmisék csak ol~·an napo
kon mondhatúk. amet~·ekrc <'sak jelt.•nt(•kte
len szenteknek iinnepe esik. vag~· anll'l~·eken 
egyáltalán nincsen senunir(•Jp szentm•k ünnepe. 

/J. l. 

hii/IJI'-, }JfiJIÍI'-, 
Zl'llf'- ,;,., díszm/ík,.,.,.,..k,•d,; . ., · 
f;yiiii!I!Jiis. h:u ...... lllh-11 . .'1. 'J'f'l,offJII: .f.i.i. 

.1/A 11.\'/TZ liA .\'r,· . ..,·zE//f; Li U /,·raka la. 

Pehely és vatta 

paplan 
készUését vállalolD 

Kováts G3r?uláné 
paplankétozUönu~••er, K.o••uth ..._Jo•-utca 16 

Ahiaka .János í•s Ft•n•n1· kiinyvnyonuhijának 
nyomtatáMa, ( iyiingyiis. 

Ft•h•lüs su•rkesztii í•M kiadt".: Dr. Bernlit h h•rerw. 
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