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Esküt tettek. 
Az eskü mindlg valami ünnepélyes dolog, 

akár a kaszárnya udvarán esküszik az újonc, 
akár oltár ellitt a jegyesek. Blrósági teremben 
szabadság és fogság, élet vagy halál felett 
dönthet az Istent bizonyságul hlvó szó ... 

Vasárnap. február 27-én a felsővárosi 
Szent Bertalan egyházközség és tanács válasz
tott és kinevezett tagjai tettek esküt az oltár 
előtt, az öst oltár előtt, hogy hüséggel fogják 
szolgálni egyházközségük szük keretein be
lül az (Tr lsten gondolatát ... Elhangzó eskü
jük mögött ott komoriott mint nagy. Wrté
nelmi tragédiának kulisszája, az égő és gyü
lölködli, Krisztus elveit megcsúfoló világ. I~s 
épen ez a történelmi háttér ad ma különös 
jelentliséget esküjüknek, annak. hogy az adott 
szó erején tt'll, az Isten bizonyságára hivat
kozva kötelezték el magukat. hogy szfvíik 
dobbanésálg, vérük rezdüléséig annak az elv
nek lesznek fanatikus, fáradhatatlan munká
sai, amit ma úgy hfvunk, egyházközségi szer
vezkedéa, világi apostolkodás. Öket a katoli
kus hivek bizalma, vagy közéleti szerepükre 
felfigyelő Főpásztoruk megtisztciii kinevezése 
tette egyházközségük irányftóivá. Az egyház
községi szervezkedés még nem régi dolog itt 
magyar földün. Sokan. akik régi kén,yelemhez. 
megszokott, eseménytelen békl'kerethez yan
nak szokva, azok azt mondják rá talán, hogy 
fölösleges is. Akik azonban látják, hogy hová 
sodródik az emberiség, akik látják, hogy mi
lyen szörnyü mélységek és tragédiák támad
hatnak ebből a kimondhatatlan horz1llmakat 
létrehozó és talán még tartogató háború ból. 
azoknak be kell látniok. hogy az f"r lsten 
ügye részünkről is merész taktikát. bátor 
kezdeményezést kiván. Kivánja azt. hogy a 
katolikusok szervezkedése ne csak a ternp-

lomi vallásosság élményeire szorftkozzék, ha
nem megdönthetetlen és tt>retlen tömbbé ko
vácsolódjunk az élet minden vonalán. Jól 
rendezett seregként kell várnunk a jövendőre 
és ennek a jól rendezett seregnek a vezér
kara a papság mellett az egyházközs€-g kép
viseWtestülete. Nem a csupán t>sszehfvott, a 
szótlanul gyűlésező, a véleményt nem nyilvá
nító képviselőtestület, hanem az. amelynek 
tagjai életszentséggel is az élcn állnak, ér
deklődéssel is vezetnek. de tettekkel is utat 
tiirnek, irányt szabnak. 

Az egyházközség minden tagját. kivált
képen azonban képviselőit. tisztviselőit hiva
tástudatnak kell ma áthatnia. Ez a hivatás
tudat valami szent sodrást, eriit képvisel és 
nem marad meg csupán egy emberben. ha
nem kiárad a környezetre. a hivatalra. a mü
helyre, a családra és az lsten igéjét hivata
losan is hfrdető papi ajak mellett az élet ele
ven erejével terjeszti az evangélium szent 
forradalmát - Az egyházközségi élet a hu
szadik század katolikos megújhodásának vára. 
hatalmunk. befolyásunk, elgondolásaink, ter
veink megvalósUásnak tere. Ki akarjuk és 
ki fogjuk használni ennek lehetőségeit! Vá
r·ostmk két egyházközsége. ezek minden 
tagja. képviseWjc. tisztviseWjc az idők 

szellemének megfelelöen szent komolysággal 
áll az eskü által is elkötelezett apostoli mun-

, kába. Sok tennivalónk van még minden vo
'·· nalon. Elmélyíteni a vallásos szellemet. erü

siteni .Jézus uralmát a lelkekben és Igy te
remteni viszonylagosan békét, igazságot, meg
n~·ugvitst a szivckben. 

Aidjon meg az fr· Isten rnindenkit. aki 
az ú hirodaimának terjesztésében szíH'~"t'll 
vúllal új idők Nzabta új feladatokat! (/J. L 1 



G.)"ÖDir.J"ÖSI Katolikas Tadóliilló 

Szent Bertalan-templomunk kikövezése. 
EzeWtt néhány nappal gépirással ml'gír·t 

levelet hozott a posta. A l('v(>l ahi volt ug~·un 
Íl'\'n. d(' olyan rsalt'a ht>tlík('t alkalmuzott az 
aláíró. hog~· leg-hosszahh sznklillú ör·l'g g~·úgy
szerész sem tudta volna kibctiizni a kiild(i 
nevét. (l'gyanis a ~atikusok mindt•nra.ita írást 
el tudnak olmsni.) A lt>vt'>lhen volt ('gy kis 
vád. némi felelösségre vonás. cnyht• gyanúsí
tás, de észre lehetett wnni egy nuíkszpmn~·i 
közérdeket is. 

Szólott a levél pedig arrúL hog~· mi van 
azokkal a p(•nzekkcL nwl~·ekt>t a katolikus 
hívek a nagytemplom kikövezés(•rc adtak. 
Fgyanis 2 (•vvel ezeWtt az oltáregylet kl'Zdl'
ményezést'>re rementlapjeg~·eket horsújtottak 
ki. hogy a befol~·t) iisszegh()l a l"iitl'mplom 
nag~·on rozoga padlóját nwgújltsák. .\ moz
galom ml'gindult. azonban nem lett tt>l,il'S 
eréll~·pl keresztiiihajtva és a végsli megol
dásig fol~·tntm. 

A g~·üjWtt pénz ml'g\·an az utolst'1 fillé1·ig. 
Bététhe lett hel~·ezve t;s ma is ott nm a 
O~·öngyösi Iparosok és Gazdlik Hit('lszün•tkt>
zete XII. kütct 20H. lap. G-tos törzskönyvi szám ú 
hett>ti Wkönyvt>ben. és ahhan. a mai napon 
.t..tG.t P áll. az idiikiizi kamatokkal Pg~·iitt. :\ 
betétkön~·vecsk{>t a piNuinia hivata l Vl'zetli 
káplánja iírzi és azt bál'kinek szívest•n ft•lmu
tatja. 

A plébünia llitva a g~·ííjt(•si buzgalmat 
(•s áldozatkt>szs(•;.rt•t. azonnal mt'l-!l'l'mil'ltl• a 
cementlapokat .tox..tfl-t>s mért>tht>n, az mszá
gosan elisnwr·t Walla cégnéL mel~· a n~ndp
lést el is fogadta. Bll-120 nap szüllítási ha
tár·idiít kötiitt ki. miután már abban az idli
ben nagy anyaghián~· volt. A cementlapok 
értéke kb. lti.IIOO pengiít tett volna ki. Ehhez 
az üsszeghez hozzcí. kell számftani legalúbh 
2.0011--:looo pengöt. amenn~·ibe a régi lapok 
felszedé~e és hel~·~zímiíl vall'• plsz(tllítüsa kl•
riil. tuv1ihhú rigyl'll•mhl' H'l'ndií az. hol!~· a 
I'(•gi nagyméJ'l'tii lapok alatt niJwsPn !Jpton
alapzat. ami egy komol~· nwgoldcísnül npm n(•J
külözheW. ennek beleker·iilt'•si (•rtékl' .J.ooo 
il.OOO pengií. Véger·edmén~·bt•n tehút. ha 
összeadjuk a fenti három sumnuit. a kikiiw
zés lS.ooo peng()t emésztett volna l'cl abban 
az idiíhPn. 

TÓTH BÉLA 
\'askereskedése, Kossuth-utca. 

!\findl'zt•k l'llt•nér·c a l'ernentlapnk elké
szítrsN és szúllítúsüt a pl(•hániai hivatal fl'lit-~

han. (>WszóntL tPiefonon és mindl'n lehl'W mú
dnn ismételtl'n siirgl'ttP rentncwzett cégnéL 
amel~· múst rwm küzült. <·suplin n lapok árá
nak az iu·kor·münybiztos 1í.ltúl megúllapftott 
úJ·li.t. Y(•gr·l' az elmult lll'tekht>n tudtul adta a 
\Valla e(•g. hog~· az anyagpJosztú hivatal nem 
t•ngedélyl'ztt• a Wtl'mplom r(>szér·e a mozaik 
lapok elkészítl•sélwz sziiks('gl'S ct•mt•nt ki
utahisüt. lg~· azuttín kátyúba. illetve zsákut
rüha kl'riilt az egész kiküwzési iig~·. 

:\fi, g~·iingyíisil'k azonban nem olyan 
g~·orsan hútrülunk ml'g (•s amit l'g~·szer l'e
jiinldll' wttiink. azt m•m l'g~· könnyl•n l'n
gedjiik onnan kive1·ni. f·.iahb lt'Vl'lezés. tár
g~·ahis, tPlt•l'on és tüviratvúltús WrU•nt. Hemény 
van arm. hogy nwgszerezziik a sziiks(•ges 
an~·agot. l'lllll'l{ mpgtür·g~·ahisüra a napokban 
ll•utazott a \\'alla <'l'!-! t·g~·ik kalkullins fiíml>r
niili.e. kin•l eg~· sziikPbbkiir·íí hizottsüg tÜI'
gyalt. nwl~· alaposan {•s r·észleteihen mE.'ghe
szélt az iig~TP vonatkoz() minden kérdést. 
Tt•r·viink az, hog~· a tPmplom eg(•sz kövezetét 
t't>lszpdt'tjiik. ahol sziikséges az alzati betont 
pútoltat.iuk {•s tt>ljl'sl'n ú.i. hüJ·omszínii. nag~· 
mér·ctü mozaiklappal t'edt>t,iiik hP azt. .\ be
júrati ajtóknúl. ahol a ht•ll•p(·s Pddig n•szé
lyl'S volt. a lt'•prsííket kiszélesíttetjiik. 

E•·r·t• vonatkozú kalkuláciút n(•hún~· na
pon beliil nwgkapjuk. :\z úmk vültoztak. azt 
tudomúsul kl'll vennün~. :\ g~·iing~·iisi emhl'r 
szt•rcti templomüt. szcn~ti küliiniist•n akkur-. 
ha az lstPn hajli•kúhoz m(•Jtú. :\fúr· pt•dig mi 
szer·ctn{•nk azzú tenni. azt hiszem Te is ked
ws lev(•lí•·6 testvérünk. dl' veled eg~·ütt rnind
nyájtlll. De most f>s majd mi is kér·iink tf>ged 
(•s titeket. hog~· lll' csak kritikáddaL taná
esoddaL hanem ha ez sziiksf>ges. egy kis 
an~·agi üldozattal is üll.i llll'lli•nk. llll'l't az 
mindl'll l·>t'•lkt•d(•sn(>L siiJ'g"Pt(•sn(•J tiihhpt l'l'. ·-
1-:zt lll('.!.! It• hidd Pl JJl'kiink ~ f /'. l .. J 

Lll~gJobb rnlnő!>égO nrul 

legnngyobb "'áln•zlrkbnn, 

legole !ioóbb ,.;r.nboU árnkon 

Szlobodától 

DOZSA CUKRÁSZDA 
Szent Bertalan-u. Mozi mellett. 



Az Orczy-kastély 
iil-{yéhen vúratlan (•s meglepc'i l'or·dulat tiir·t(·nt. 
..\ BeHil-{,\'lllinisztl•r· t"'r• a vám,-i k(•pvhwliitcs
tiiletrwk a hatii.r·ozatüt. me t~· szl•r·int az C )rezy
kastély eg~· r·(•szét a vitathatatlanul nagy 1\ul
tlmí.Iis l'ontosságú (•s eddi~-t r·erulkíviil mo:;toha 
kliriilmények kiiziitt elhelyezett Hk. Mezíí
gazdasági Küz(•pisknla és egyben egy l'iúinter·
nütus céljaim engedi út, nem hagyta júvá. 
Így ez az iigy, ami kétségkívül nagyon l'og
lalkoztatta városunk katolikus társadalmút. 
eldiílt. ~ern úgy. ahogy rni szer·ettiik volna! 
Tiin·(•nytisztPiií emberek vagyunk. meghajlunk 
n Belüg~·minisztl•r· (r· diintl•se eliítt. Az Or·czy
kastélynak hizon~·ára más r·endeltetést sz;ín
tak. 1\iv<íncsiak vagyunk. hog~· tl•nylcg Hirté
nik-e ezzel a r·omlú. pusztuló (•piilettel valami. 
ami egyen(•rtékíí IPnnl' azzal. amit jelenthe
tett volna számúr·a a :\lcziígazdasü.gi Iskola 
és a fiúinternátus U•tesítésének iigye . ..\ Wf'l•k
véseinkkel ellentl•tes döntést iintudatos kato
likus n~·ugalommal adjuk Uyiingyiis katolikus 
Wrnegcinek tudormísüm. · 

Kulturdélután . ..\ nagy hí.togatotts<ígnak 
iir·n•ndií kultur·d(•Jutánok sor·ozatáhan múr·cius 
1!1.-én. vasúr·nap d(•Jutún ;-, úmkor· isrn(•t kul
hll'llt•lutünt r·pruleziink. lsmt'•tl'ltt•n k(•r·jiik c 1-
vasúinkat. hogy gyl'l'llll'kekl't a kulttu·th'•Iu
túnm ne hozzanak. 

Tudúsítónk oh·asól bizonn~·ai ér·tesültek 
már arrúl. hogy Tiikiilyi Antal ny. ahasár·i kún
tortanítú S-t éves knr·ühan még a mult hónap
ban t•lhun~·t. .-\ nwgboldogulthan Tiikiilyi lrnr·e 
rnátmderecskl•i plt"•hcinos. volt gyiingyüsi kápJún 
édesupját gyúszolja. 

A Fejénárlné lntézetbenmííküdi) Szep
lőtelen Szííz .-\n~·a ü~·er·mekl•i Tár·sulatúnak 
tisztikara: Var·jú :\fcir·ia l'lniiknti. Tuza l\lár·ia 
alelnöknií, Szallll ,Julianna p(•nztúros, Tumús 
J\·a jt·g~·zlí, Szikszai Bor·hcíla zcí.szlt'ltar·tú. Ziillei 
Er·zst:•hl•t. Túth Er·zs(•hl•t. Far·kas Anna. Szahú 
Anna. Szaka ,Julianna tanúl'sta~-tok. 

Adomány. ~(·Jwi Zimcíny ,Jt'lzsefn(• gyiin
gyiisi lakos végr·endcletileg a Szent l ·r·hún
templorn tutar·ozüslir'a :!OU, a ,J(•zus Szín• Tcir·
sulat c(•ljaira ugyam~sak :!110 pengéit hagyo
mcí.n~·ozutt. 

A húsvéti gyónás ideje elérlcezeH l 

Katolilcus ember el nem mulas:thatja l 

MÁHCIUS HÓNAPRA. 

·"''unt /Jer/alan pftíbfinia. 

:VIár·cius :l-án clséí pf>ntek. Szokásos idő
ben szcntgyúnást lehet v(•gezni eWző csütör
Wk déluttí.n 1 ,. :Húl B-ig. --Első vasárnap 5-én 
van.- Már·cius til-én, szcrdán H órakor ünnepi 
szentrnisén imádkozunk magyar· hazánk bol
dogulúsúért. Szent .Júzscr ünnepe az idén va
sár·napra esik. Az ünnep nyolcada alatt a n 
t'mti szentrnise után litánia. - 2il-én, szomba
ton üyümiilcl-'oltú Boldogasszony. - 26-án, 
fekete\'asár·nap reggel H órakor· búcsú indul 
a l\ ál viu·iár·u. 

Sunt /Jl•rtalrm pftifHínia cmyakönyl'i hírei: 

llrízas.wí!Jot kötiittl'lc: Gyenes István és 
Buzsik )lária. Bátor· Ferenc és Hettich Anna, 
Sárkány Lászlú és Sankovics Erzsébet, Hanák 
Alajos (•s Besze Ilona. Pataki István és Hege
dús h·(•n, Tolmj Pül Antal és Csordás Anna 
Hozália. 

f:llum y lak: Kovács .János 80 éves, Hab
Iiesek \liu·ill l-t hónapos, Kovács Etei Hi éves, 
Hézmíi\·es Lüszló ;-> éws. Farkas János 22 
én•s. Wiszpek Gyuláné Feh(•r Mária HH éves, 
üaúl .Júnos !lil éves. Polyák Ilona 45 éves, 
dezsér·i vit(•z Bachú (i~·uJáné Ilobay Izabella 
4H éves. 1\ozrmíri ,J(lzsel' il-t éves. Cibolya 
Púl B7 (•ves. ~ag~· Sándor·né Bírú .Mária :l2 éves. 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIÓKINTÉZETE 

Jld,;ft·kf'l elfogad. kMcsijnökrt fol y ó 8 il. 
Telefonszám: 230. 

G~'UJ)jú- és n~·ulsziir 

KA LAPOK 
mlnden mlniiségben. 

KRISZT LAJOS 
Gyöngyös, Kossuth-utca 10. 

Ja\·ftások szakszerüen készülnek. 



fii,·Ana-,·ihl Katolikali •radt\NH~ 

"Arra intelek benneteket, hogy a nehéz 
idókben ne szakadjon el türelmetek fonala, sót 
szedjétek össze erótöket s mutassatok áldozat· 
kézsséget !" írja nagyböjti pásztorlevelében Ér· 
sekfópásztorunk. 

Ferrncrendi plébtiuia. 

Március :l-án elsü péntek. Reggel li óra
kor a Jézus SzivP. Társulat nagymiséje lesz. 
:\lár cWzö délután g)·ónóink rendelkezésér·e 
úllunk. -- Március il-(>n els() vúsámap litánia 
után Hózsafüzér Társulat tartja havi sorso
hí.sát. ~agyböjt minden vasárnapján d. u. fél 
:!-kor keresztúti ájtatosságut tartunk. - Már
eius til szerda, nemzeti ünnep, 9 órakor· ün
nepélyes nagymise .Mag~·arország Nagyasz
szonya tiszteletére hazánk sorsának jobrafor
dulásáért. - ~fárcius HJ-én Szent .József ün
nepe, mivel az idén vasúrnapra esik a vasár
napi miserend és prédikáció keretei között 
ünnepeljük meg az f"r .Jézus neveWatyjának 
ii nnepét. Az idén múr·c. :u -én rendezzük meg 
a fájdalmasbúcsút A részletes pr·ogr·ammot 
késöbb tesszük közzé. 

Ft'l'l'lll'l'l'lllli pléblinia anJJakönyri ltírri: 

lldzas.wÍ!JOI kiiliillt'k: Túr·i Fcn•ne (•s 
Tóth Anna. !\hídi .János és BczZl'g :\lar·git. 
Lázár Antal és Kozmári Er·zsébet, Vasziljevies 
:\liklós és Pataki Irma. Koncz .József (•s :'\agy 
Er·zsébet. Almússy Gu!.'ztüv .János és Birnhaum 
Ilona, Antal (Kut~·ik) Lajos él" Tt'lth Em~(·hl't. 

Vereb .Józset' Zoltán és Both :\lár·ia. Hostcis 
Ignác és Petiles Etelka. 

Elhuu!Jiak: :\lezei liyula !l húnapos. 
Tóth :\lihál)· !iB (•\·es. Szabó Anna :! (•s t'(•l 
éves, Géczi Teréz 7S éves, Zilahi Etelka, Kis
duda !\lihályné ti:J éves, Kazincki Ilona Epl'r'
jcsi .Jánosné il:! éves, Palóc ~lária .t húnapos. 
IWzler Karolio Pám Ignác özveg~·e !l.t éves, 
Táborita :\lária .t éves, l'hilkú Ft•rt•ne i':"1 (•ves. 
Szmólnik Júzscf .to évl's. Szahú Ezs(•ht-t Bo
dor ,Júnos üzwg~·t· li~ t"·n•s. 

,,Bokréta'' 
kAn,,... pap h·· zt•nt"• 
i-H diNIEIDŰkt"rt•!liikt"dPII 

t,; 'l' Ö~ G 'l' ÖN 
Ko••uth ut~·a :l •z. 
Telelon•zérn: 4.S.'i. 

Öntudatos Icatolileus ember 

egyházi adóját idejében fizeti. 

------------------------------------
Adoruányok 

a Szent Erzsébet-teruplonua. 

Ezuttul közöljük helyn•igazltáskl>pcn, hogy 
a cpmentlapokat nem Kov<ics K .• József cég, 
hanem Kovács Zoli án adományozta .• Jelentjük 
azt is, hogy a Meziígazdasági Középiskola és 
a Polgári Fiúiskola növendékei az elmult hó
napban többszáz penglinyi összeget gyűjtöttek 
üssze a templomuk céljah·a. A J!YííjtiHvek 
r(•szletezését esetleg csak a késiíbbi számok
ban tudjuk megvalósítani. Az adományok kü
zött l Wry Gyula dr. földbil·tokos {>s dr. Ür·
kényi Uyula iskolam·vos száz-száz peng6jc 
szerl•pcl. Többen érdekWdtek, hogy 2-:ltiO 
peng<ínyi összeggel mit tudnának önállóan a 
Szent Erzsébet-templomban csináltatoL Hh·te
len nem tudunk er·re válaszolni, mivei amire 
szükségiink van: pad és esetleg egy-egy új 
ablak, sokkal dr·ágábbak. Mindenesetre a ne
mes törekvést hálásan fogadjuk és iparkodunk 
az adományozók szándékai szerint eljár·ni. 
l\lindazunáltal, amíg némi adósságunk van és 
padok viszont nincsenek, tisztelettel kérnénk 
az adományokat ezekre ajánlani. 

N. N. au P, Halász Uábor pénzügyöri 
Wszemlész ismételten gyííjtött, ezúttal 501.1 P-t, 
Almássy Uusztáv gimn. tanár ismételten 111. 
Uábris Lajos taml!· to, Kertész Dezsií :!O, 
Kövessy .Jen() to, N. ~. házassági jubileum
mal kapcsolatban :!ilO, ÜZ\'. Csaba Ferenc to, 
Ludúnyi Béla gimn. tanár (ismételten) 3tl, .Je
Hnek Zoltánné l:l, Ualázsovits Géza Ill. polg. 
tan. ti1, Fehér· Vilmos ll. gimn. tan. li, Magyar 
Sándm·né fia i10, Ba1·na ,J(lzsef lakatos a zár
javítiasi munkúk kötiségcit nem számította fel. 
Acs .Júzsl•f Il. polg. tan. :!, .Juhász István ll. 
polg. tan. 111. Eütvüs E1·zsébct :w. Szvett :\láriu 
wo. Hucska Alajosné :!O, Vass Júzscr I. gimn. 
tan. ltl, Kiss Ernií kerékgyár·tú :!U. Haczay 
(j)·ürgy ll. gimn. tan. til, özv. Liptai Ferencné 
:-1. Bogdány Istvim il, llomoszlai Mihály 1t1 P. 
Hálás küszünetct rnundunk uz adományokért 
.\z adakozúk lll'\'PÍill'k küzll•sét t'ol)·tatni fog
.iuk. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 

Hitelszövetkezet• 
mint a1 O. K. H. tagja Gyöngyi1in 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD l 
KÖLCSÖNÖKET 

ol6nyi• folt,toltll mollott foly,•lt. Po•taCiollll. lanll1i•'· 
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Az Emericana 
nérna báljára adakoztak: 

:\ndr·ássy (•s Vicwrm :!O. l h·. Bt•r·t•rrt(•s 
Er·nií to. l h·. Bodonyi Üdiin lll, <'sl'r·ta .Júrws 
to. Cserján lmr·c 111, ('sépány lmrén(• i1, Dr. 
Dernk6 Dczs(í to, Dudás Er·nií :!11. Egr·i és 
Visontai Hur·pincészet Ht. :!11. Egyluizmcgyl'i 
Takar·ékpénztár lU. :m. Er·diís Tivadar·né lll, 
Feh(•r· Uyula to. Ft•renczfal\'~' Kúlmán :!11. 
Fodor· Károly to. Dr. FU:irer Páln(~ i1, Uaj
d6czky Dczsií ~o. \'. (jür·gén~·i Lüszlú to. l h·. 
lirüher· Aladár· :!O, Uyiin),{yüsi Takar(•kpénztúr· 
Eg~· csU let :!O, G~·iingyiisi I par·osok (•s Uazdák 
llitclszün•tkl•zetc :m. liyüng,viisi Bank IH. :10. 
Uyüng~·üs (os Vid<'•ke Hang~·a SzüwtkPzet :10. 
Halász üábor·né :1, Hanisz lrJII'(•n(• i1, lla\'as 
Mihúl~· 10. Hcr·édy Dpzsií dr·. :!11. ll<.•ve~'s.Y 
Vilma to. Hideghy Béla dr·. 111. Húji Lajo~n(• 
to. Hornyák ~liklú; dr·. lll. Hun~·adi --Buz<is 
KúroJ~· :!O .• Juhász Antal lll. Kan~·(J Imr(•n(• 
lll. Katona Súndor· :!11. Katú Bülintné :!. K. 
Koní.cs ,Júzsefn(• i1, Kmsznay .Jünos :!11. Ktrn
falvy N. to. Dr. Lihisch Kúr·oly lll. Luz lgnút• 
to. Dr. Zsiga Aladár· lll. Dr·. ~lannú Kúlmün 
~o. Dr·. Matuschek ~. to. ~led\'eezky .Júnos i1. 
Dr. ~lolnár Kálmán i1ll, Dr·. ~liray Béla i1. 
~emzeti Hitelintl•zet IH. :111. Páldy ~liiHily i1. 
Polónyi Zolhín lll. PolgiÍ.I' lst\'ún :!11. Hadnich 
Ida :!. üzv. Hálll'l ~liiHU~· lll. Spxtius ~latild 
~. lk Somogyi lstvúnn(• i1. Szahados Lajos 
;-l, Szab() ü~·ula :!11. l )r·. Szalrwi.ss~· U y u la :!11, 
Túth Béla ~ll. Smúlin).{ Ltiszlú lll. Túth ,J. di
vath:i.z ~ll. Vas Púl to. l h·. V c1·eh Lajos ~ll. 

ii1.v. Vlahovszky Sinhllmé :1. Dr. \\'iltnl'l' Sún
doi' :!11. ~. ~. :J. 

Az Emericana múi'eius hú l-H cliíadúja 
T6th ,Júzsel' cgr·i jugtami.r· lesz. 

Spánylk J. utóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS. Kos~uth-u 15. 

vitéz FÖLDI GYULA 
óraműves-, 

ékszerész- ·és látszerészmester 

GYÖNGYÖS, HAN l SZ-TÉ~ ~· 
Ovegcsiszolás. Szemüveg recept szennt 1s. 

Hirdessen a Tudósítóban! 

Pt·épost-Jllébánosunk, Monostory Ador
jfÍu Pgészségének helyreállitásamiatt távol van 
vá1·osát6l. Mcleg szeretettel gondolunk reá, 
régi. friss egészségének visszaszerzése érde
kében kénytelen vállalt pihenése alatt s imá
inkhan kéi·jiik az t;rat, hogy Lelkipásztorunk 
minél lumuu·abh vegye át újra sok munkával 
jiu·ú ííi·helyét. Tudomásunk szerint Prépost 
l rr·unk egy1·e jobban érzi magát, azonban né
lui.n~· hNig még távol marad. 

Iskolalátogatás. Szentiványi Béla, a ma
g~·tu· Kegyes Tanítúi·end nagytudású papja, 
aki sokáig ii·únyította a Rend birtokainak 
iigyeit, mint a Katolikus Főigazgatóság kikül
düttje tübb napon keresztül meglátogatta az 
Hk. ~lezíígazdasági Küzépiskolát, a Polgári 
Fiúiskolütés a Kereskedelmi Szaktamfolyamot 
A melegszí\'ii pedagógus örömét és megelége
dés(•t fejezte ki a tapasztalt eredmény felett. 
lskoláink. még a mostoha körülmények kö
ziitt is elsiimnguak ! 

P. Vértes Hónor rerences hitoktatót 
I'endi cliíljárúsága a délvidék magyarságának 
lelki gundozúsára. l'jvidékre helyezte. P. Ho
nol' rHI"Von meu·szerettc Gyöngyöst és meg-

".,. "' 
szc1·ette íít is a gyüngyösi nép. Sok értékű egyé-
nis(•ge nehéz talajon, a délvidék szórvány ma
gyai·ságának vilúgában minden bizonnyal dicsö
s(•get (•s gazdag er·edményt szerez szent hitünk
nek (•s mag~·arságunknak. Mi fájó szívvel vet
tlink tiíle búcsút s szeretettel kérjük nehéz 
munkújúm a Ter·emtií áldását. 

Új köny\'. Uyöngyös. történe!r:ni múltjá: 
nak l'ái'<u..lhatatlan és tudos kutatoJa De~sért 
Bach() Lúszl() most városunk templomamak 
tiirt(•nctével foglalkozik. 1\funkálko~á.sá.nak 
e1·edmén\'c rövidesen könyv alakban ts meg
jelenik. 'E1·re a könyvre. ezuton is felhivjuk 
olvasúink l'igyelmét. 

Fehruát· elején barka volt már a Sárhe
gyt·n~ Petiig a húsvét még messze van! S~erény 
szpg(•ny kis virúg. el ne pusztulj. maradJ meg. 
rwkiink. hog-~· virágvastir·napon diadalmasan 
lengl'thessiink szirmaiddal az f' r .Jézus felé! 

Keresztáthelyezés. A Szent Erzsébet 
templomnúl levíi keresztet. mihelyt enyhül 
az i<lt"í, sZl'I'etn(•nk a sarokra helyezni. Szebb 
is. nwgfl•lt•lt"íhh is lenne ott. Akadna-e valaki. 
aki vúllalnú <.'lllll'k a munk;ínak költségeit? 



Koncz Antal és neje Borhy Amália febr. 
2-án tartották aran~·esküvőjükt.•t. Az egész 
rokonság együtt imádkozott az ("r oltiminál 
s közösen járultak a szentáldoznshoz. Szép 
példájukkal a gyöngyösi hivek épiil(~sére 

szolgáltak. 
Hagyaték: özv. Zimányi Józscrné vég

rendeletében a Jézus Szive Tú1·sulatnak ha
gyományozott 200 P-t. Bőkezűségéért a Tár
sulat tagjai hálával zárják szivükbe jóteviíjük 
emlékét. 

Személyl \'áltozás : A Szolnokra áthe
lyezett P. Lugosi Félix hitoktató helyérc a 
tartományfőnök úr eWterjesztésére l::rseli Fú
pásztorunk P. Iglói Ignác ferences atyüt ne
vezte ki. 

Az ldel farsang alatt tartották ezüst
menyegzőjüket Garai János és T. Csépúny 
Anna, Szalmási Imre és Garai Irén. Kiss Fe
renc és Zilahy Hozália, Falcsik .Júnos ('s Ho
zoki Julianna .• Juhász :\liluí.ly és Tuza Terézia. 
akik szentmise keretében jöttek Pl a ~zt.>nt 

Bertalan-főtemplomba hálát adni nagyszúmll 
családjuk és rokonságukkal a :\lind<.'nhatú 
lstennek és kérni az ö úldúsitt Pgy újahh 
huszonöt esztendiil'l'. :\lindn~·újukm lsh'n úldú
sát kéri a szerkesztiísl'>g. 

A Mag~·ar Szentföld l::,·kön~·n~ az 1!111. 
évre, Zadran'ez lstvún piispiik úr· szprkl'SZ
tésébcn mt.>gjt>ll'nt. A gazdag tartalmú kiinyv 
naptárt is tartalmaz. l~r·t(>kes oh·asmúny. Kap
ható a ferenceseknl'>l. 

Dr. Bozsik Pál eg~·kori gyöngyösi pr·é
post, plébános arcképét egyszerű, de bensiisé
gesen szép diszgyűlés keretében leplezte IP 
a Katolikus Legényegylet :\ leg('nyegyleti 
induló után Stiller Kálmán h. igazgató. gim
náziumi tanár mondotta el beszédét. ~zúlt 

arról a jóságos papról. ki mindenkinek min
dene volt, kinek nagy koponyájában messzt.'
nézö tervek születtek és aki egy elhamvadt 
legényegyletbúl virágzó otthont nu·ázsolt a 
gyöngyösi iparos túrsadalom számúra. :\lajd 
V erik István d(,kún szavatata utún. a Himnusz 
énekével ért véget a díszgyíil('s. 

A megújult Szt. Erzsébet-templommal szemben 

legjobban fűszerárút csemegeár·út 

PÁLD Y (PAMPUK) MIHÁL YNÁL 
szerezhet be. 

Pontos kiszolgálás l Szolid árak l 

"Ez legyen a mi nagybőjti célunk : tisztul
junk meg bűneinktől és aztán térjünk a val
Iásos istenszolgálat útjára." (Eger érsekének hí
veihez intézett nagybőjti szózatából.) 

ú.i oltárkéll. P. K:micsonyi Aladár hüz
l"iíniík, plébános. Szent :\hu·git szent('avatúsa 
alkalmítbúl a r('gi Szent János-oltár·kép he
lyébe egy Arpúdházi Szent ~targit-képet ké
szíttet. Ez a. gondolat tula.idonképpen a hivek 
gondolata és kér·ése. Ez vezette a fer·cnees 
plébánost arm. hogy meghirdesse c nemes 
célra való g~·űjtést. Illik. hog~· ez újahh nagy 
magyar Szentnek is helyet adjunk oltár·ainkon ! 
Hiszen ma kUWnösen szükségünk van az Ü 
('gi pür·tfogásüm. Csaknem hasonlú időket 

élünk. mint a tatürjár·ás idejében, amiko•· az 
() életáldozata mentette meg a magyarságot. 
Hisszük. hog~· minden gyiingyiisi magym· ka
tolikus azonosít.ia magát e gondolattal és ha 
l'illl·r·ekkel is. dP hozzáj:ir·ul az oltárkép J(•te
sités('hez. 

A farsanj.!i szentsé~lmádás alatt rop
pant tiimegPk Yoltak a Szent Bertalan-Wtemp
lomhan. Küliiniiscn népesek voltak a szent
mis(•k s az L'sti újtatossúg, valamint a déli 
t""r·ungyala (•nt.>kl(•s alatt a templom. A szent
IJPsz(•dekl't l lukJai Lúszlú hittanár· mondotta. 

LeJ,!én~·napunk I"Phr·. t:\-ún a KALOT 
r·t•ndt.•z(•s(•!Jpn pompitsan siker·iilt. :\lt.>ghatú (•s 
diadalmas \"olt a tl'mplomi ünnpps(•g. a z:iszlú
szentel(•s. a leg(•nyek rogadalma. A Kultúr·luíz 
zsúrolva volt d(•Jeliitt a diszgyülésen és d(>l
utún a vidúm est alatt is. ~agy Tühötiim 
.J l'ZUstúrsasági atya sza va i mamdaudúak (•s 
l'l'IHikíviili hatüsúak voltak. Eger·búl Hakolczay 
Uüuor· eg~·hüzmegyei tanl"l'liigyelií. a KALOT 
egyhúzmegyl'i igazgatúja \"olt itt. ~lakl'ii.n~·i 

Uyula polgú:·nll'Slt'l' is szózatot intézett a 
zászlúszenteléssel kapcsolatban az irjúsághoz. 
Hatásos volt :\lunkii.csi Andnis KALOT il"júnak 
beszéde is .• Juhii.sz .Júzser gyün~·ör·lít•n adta 
el ú wr·shen: :\lit akar a K:\L< rr. :\ zúszlú
anya, Egyed ,\ndrüsn(• a diszg~·üll·s napjún 
magyaros vend(•gszL'r'l'tl•ttl'l Iútta H'rHi(•giil a 
K..\LOT har·útait. Hahliest.•k .Júzser \·ilügi Pinlik 
('s Nemes .Jünos egyhüzi elnük szavai fejezték 
he a nagysze1·űen sikerült diszg~·ült.'st. 

-------------------~~-------
Mindazoknak, akik felejthetelen, jó Édes 

anyánk, özv. Ébel Józsefné elhunyta alkalmá
ból részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat eny
hítették, ezúton mondunk hálás köszönetet. 

Gyászoló család. 
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"Mi magyarolc, megtesszüle ami tőlünic telile 

a reánic kényszerített háborúban, azt se vethetile 
szemünlcre, hogy nem tűrünlc. Ámde azt is érez
zük, hogy szerenesés Iciútat ebből a bajból 
csalc az lsten közbelépő segitsége adhat." (Fő
pásztorunk bőjti lcörleveléből.) 

A .,Három napok" iinnepi hanl-{ulatáról 
amikor· heszéliink. fiiltétlt>niil !lll'!-{ kell emlí
teniink az Oltúr·el-{ylet csoportn•zetííit, akik 
lelkes buzgósággal mindent elkövettek. hol-{y 
az l' J.{~' cs csopor·tok szentsél-{i múd<isa a Jchetú 
legnagyoiJIJ szúmú l't•sztn•viívPI W1·ténjék. Fü
radozüsukért ezúton is kiiszünetct mond az 
Oltáregylet vczeWsége. Felemeli) éJ·z(•ssel Ját
tuk az Oltáregylet f(•J·ri tagjait is. akik minden 
templomi szolgálatukat p(•Jdás pontossággal 
teljesítették és az ima(m'tk alatt a fé1·rias val
lásosságnak nagyszcrií példáját adták. 

Tököly Imre plébánost .ianuá1· lH-ün 
iktattük hP pléhüniüjüha :\lútJ·ader·ecskén. .-\ 
ht>iktatúst :\lonostOJ·y .\doJ•jún pr(•post-plél•a
nos v(•gezh• . .-\ huzgú, < iyiinl-{yiisiin is 1\iizis
meJ·t és szeJ·etl•tt lelkipúsztorra a jó Isten ;'tl
dúslH k(•r·jii k. 

A Füeg~·házl ~:nekkar szokásos l-\·i 
hangn•rsl'n~·(>t l'phr·m'tr· fl-án tartotta a Kioszk 
lwlyis(•J,{eihen. Nal-{ysikPt'ií est volt. Ez alka
lommal nyujtottük üt Pútzay ,Júnosnak tíz 
t'•ws kamagyi mlíkiid(•s(•nPk díszoklewlét. .-\z 
(•nekkaJ· miíkedvl'lííi is sz(•p siker·r·el szpr·p
peltek. 

t PoJ~·ák Ilona, aki hosszú (•n•ken kP
J'esztiil miíkiidiitt vúr·osunkhan mint ;íllami 
iskolai hnitúníí (•s eg~·Mzi iig~·ekhen is Iluz
gém, tevt'·kl'n~·kedett. iparkodott nün•nd(•keit 
vallásos szellemben nevelni. a swnts(•gekkel 
WbhszÜJ' is megeríísitn•. példás tiirell'mmel 
viselt hosszú szenvedés utún fehrtH'tr 22-(•n 
elhunyt. H. i. p. 

Mindazoknak, kik drága, jó testvérünk 
elhunyta alkalmából részvétüket fejezték ki, 
ezúton mond köszönetet a 

Kozmári-család. 

CS I L L Á~R:T • R Á D l Ó T 
ANDRÁSSY ÉS 

VICZENÁTÓL 
Vlllarnossságl cikkek légó

lámpák dús ''álu!litz ft~ ka! 
K.o••ulh-u. 

Az Énekkar közgyülését február 26-án 
tar·totta. Ezen a közgyűlésen vált meg az 
J;:nekkar· elnöki tisztjétől 17 éves eredményes, 
értékes munkálkodás után Balogh Sándor. 
A távozú elnököt, akitől meghatott szavakkal 
vett búcsút a Főegyházi Énekkars aki továbbra 
is az énekkar igaz barátja marad, melegen 
iinnepelték, érdemeit jegyzőkönyvben örökí
tették meg f>s diszeinökké választották. Utód
jául egyhangú lelkesedéssel Zilahy Szabó 
,Jánost választották, aki 25 éve fáradhatatlan, 
lelkes, áldozatkész tagja az l~nekkarnak. 

A mátraházal Horthy Mlklós Szana
tóriumban mozgalom indult meg, hogy a ke
resztet kifüggesszék. A kérvényt, erre vonat
kozóan a másvallású beteg közül is sokan 
aláirták. A kereszteket az igazgatóság saját 
üzemében készittette el és rövidesen el is he
lyezik azokat a szanatórium termeiben. A sza
natóriumban szórakoztató könyvtár már eddig 
is létezett és nagy olvasótábora volt. A lel
k(•sz. Herín~ Lajos kezdeményezése most lelki 
kiinyvtár· is J(•tesült. Kéri azonban a Tudósító 
olvasóit. hogy vallásos, nemes tartalmú köny
veket. l'olyoiratokat, a lelki könyvtár gyara
pítására szíveskedjenek még juttatni. 

Arany-menyegzö. Koncz Antal és Borhy 
Ameilia l'ebruár 2.-án a 11 órai szentmise ke
f'l•tl•hen ülték meg házasságuk 50 éves jubi
leu mút. A jubiláló házaspárra a Mindenható 
úldúsüt kérjük. 

Sajtónap. ~fúrcius 5.-én, vasárnap délu
tún .t úrako1· a magyar katolikus ujságfrás 
kivúlú pt•sti k{•pviseWí, mint a Központi Saj
túvúllalatnak kiküldöttjei a katolikus sajtó 
fontosságúrúl és erejéről tartanak előadást 

a Katolikus Kulturházban. A budapesti előa
dúk a két katolikus napilapunknak, a Nem
zeti (jsúgnak és az ('j Nemzedéknek orszá
gos hh·ü munkatársai. Az előadás komoly jel
Jege miatt csak férfihallgatóságot hívunk. 

Mieliítt bútort vásárol. ker·esse fel gazdagon 
fplszpr·elt l'aktúr·amat! Temetkezési vállalatom 

mindl'n igl>nyt kielégít 

Smóling László 
asztalos-rnester botorraktAra é• 
temetkezési v6llalata. Kossuth-u. 22. sz. 

Clpölt 
Bodroglné 

colpölu•r.-~k.-dfsében 1"illirolja 
G~·öngyös, Kossuth utca. 
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Egyházközségi élet. ünnepélyes k('re
tek között zajlott le február· hó 27.·én, nagy 
blSjt első vasárnapján a gyUngyös-felsih·ür·osi 
Szent Bertalan egyházközség alakuló g~·iíl~se. 
A gyiilést megelőzően a képviselőtestiilet tagja 
délelőtt !l órakor ünnepi szentmise alatt tették 
le az előirt esküt és ugyanekkor kilzös hús
véti szentgyónásukat és szentáldozl\sukat is 
elvégezték. Jóleső érzés töltötte el a szivt.'ket. 
mlkor megállapftottuk, hogy az 1-2 betegség 
vagy hivatalos elfoglaltság miatt hiányzó kép
viselötestületi tag kivételével, valamenn~·i tag 
megjelent az eskütételen. s majdnem vala
mennyien példaadóan eleget tettek az Anya
szentegyház IV. parancsának. A szentmise 
után a képviselötestület a Szentkorona-húzba 
vonult, ahol megtartotta alakuló g~·íí](•sét. 
A képviselötestület egyhangúan alábbiakhan 
választotta meg az egyházközség tisztikur·lit: 
Világi elnök: Cserján Imre, jegyzii : Egyed 
Antal, gondnok: Fehér Gyula. pénztár·os: Paj
kos Lajos. Tanácstagok: Szakkai Andor. dr·. 
Wiltner Sándor, dr. Vereb Lajos. Streitmann 
Erzsébet, ifj. Szalay János, Balázs-Pir·i Lajos. 
Reisz Jakab, Ivanics Imre. Bogdány La.ios. 
Kozmári Sándor, póttagok: Páld~· l\fih:íl~·. 
Egyed János, id. Szalay .János. Fell'zúlalúsi 
választmány: dr. Máray G~·örg~·. dr. Hornyák 
Miklós, dr. Kocsis László. Csépán~· Gyiir·~y. 

Számvizsgáló bizott;;;ág: Kmoschek Elek. Simúk 
Endre, Páldy Mihály. Az A. C. esper·esi kerü
leti tanácsának kiküldöttje: dr. Csengii ~án dor. 
Ezekután a képviseWtestület megválasztotta 
az A. C. szakosztályait Ezeknek, valamint a 
képviselöknek a névsorát lapunk legközelebbi 
számában fogjuk közölni. Végezetül a kl>pvi
selötestület elhatározta. hogy nu•galakulás al
kalmával Érsek-főpásztorát és betegszabadsá
gon levő prépost-plébánosát táviratilag iidviizli. 

NEMZETI· HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

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

SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
Szent Orbán-téri lakos. Sajnos mí is 

észleljük, hogy leveotéink a leventcmis(•kr·c 
hiányosan és nagy késéssel (•rkeznck. Igaz. 
hogy a leventék közül sokan más szeolmi
Béken vesznek részt, mindazonáltal a n•nd 
azt kfvánná, hogy misehalgatá.,uk. Wrv(•n;\·
szerfnt testületileg történjék. A lt.•\'entl'pa
rancsnokság magától értetiidiien a lcgnwsz-

szebbmenii bimogatást i~érte, Az ellenőrzés 
eddig is meg volt. de reméljük hogy ezután 
fokozottabb ml>rtékben megtörténik. Nem any
nyira ellen(irzésen múlik azonban ez, hanem 
a ~yermek otthoni neveltségén. u sziilök jó
példáján és a család vnllásos szellemén. 

11 .• J. A nyolc úrai diákmlsén elemistAkat éK 
IeánypolgáriKtákat az(•rt nem tudunk gyóntatni, miv('J 
nincs elég g~·óntató, s ig~· értheti), hogy a felnőtt gyó
nókat r(•szet~itjiik eliinyhen. A gyermekeknek sokszor 
mondottuk múr. hog~· 11zentgyónásaikat szombaton 
e11te ll úrakor. a litánia alatt és után végezzék. Litánia 
alatt a plébünia minden papja rendelk('zésükre áll. 
A diákmiséken ndó gyermekgyúntatás valóságos nép
\'Ílndorlást id(•zne elő. Elism('rjiik azt ill, hogy sok házi
ast~zon~· épen a s úrai szentmi11ére tud csak eljutni. 
Azonban mindeniitt t~zokás vat~árnaponkint egy szent
misí•t n sok t~z:izra men6 g~·ermeksereg 11zámára mon
dani. Ezeken a diákmiséken a gyermekeket lehetőség 
szl'rint Ie is szeretjük ültetni, hisz a gy('rmek mégis 
csak g~·ermek t'll ha álldogál, klinn~·ehben elszórakozlk, 
elmotoszkál. Term(•szetesen ha On a diákmisére jön 
(•s hl' akar ülni n pad ba, biztos, hogy a nagyobb gyer
mekek. Ieán~·ok és riúk is kész örömmel átengedik 
helyükl't. 

H. 1. t.o,·ön.-,·A8. Az illető úr tévedett. t. Nemes
llt'J!et csak a m. kir. belügyminisztérium igazoló irata 
alapján lehet az anyaköny\'be bejegyeztelnl. :!. ProteN
táns az eg~·házjog szerint nem lehet katolikus gyermek 
kl'resztt~zülöje. sőt még akkor sem jön létre a lelki 
rokonság, ha a pap tévedésből, vagy félrevezetve, öt 
írná be ken•sztszülönek. Ez nt.>m vallási türelmetler~ség, 
hanem az (•st~zeriiség kö\'etkezménye : a keresztszülö 
kiitell.'ssl\ge. hog~· keresztgyermekének a katolikus ne
\'l'ltetí•s(•röl J!ondoskodjon. ezt másvallású akkor sem 
igen tehetné meg. ha akarná. 

.Jfzn!li Szh .. tlllat .. Ui. Egyáltalán nem csodál
kozunk, hogy a nagy zt.>nei tudással l>s müveltséggel 
biró karnagyunk nem akarta eljátszani kérésére azt az 
éneket, mt.>J~·et sajnos kántorok 11zerte hosszant játsza
nak a tt.>mplonwkban. Amint Ön írja, maga ls ért a 
zent'•hez. So" üljtin le a zongorához és játsza Ie ezt a 
' • ütembt.>n irt giceset a t~zokottnál kissé gyorsabb 
ütemben és látni fogja, hogy keringőnek \'&!amelyik 
selejtes opt>rt>ttben ml>g megjárja, de a tt.>mplom és az 
t''r ,Ji•zus Szi\'t•nek ti11ztelete kizárja, hogy a legszen
tebb áldozat hemutatásánál, vagy akár egy esküvőn 

is il~·en profán zenével és érzelgős sztiveggel akarjunk 
áhitatot felkelteni. X. Plu11 pápa Öszent11ége igen szi
gort'l rendt•lkezí•"sel utasitotta az egyházi ható11ágokat. 
hog~· wg~·i·k l'lej(•t az eg~·házi zene elvilágiasodásá
nuk. a knrmtJ.!~· tir !'suk t•nrwk u rendelkezésnek tett 
Pll'l!l'l. amikor udnu·ias11n. dt• határozottan megtagadta 
Pnnnek 11 tt•mplomha nem \'aló d11Inak (mert éneknek 
nem m•vezlll'ljiik l l'lját~;r.ását. Egyl'>bként meg kell je
gyl.'znünk, hogy az Ün állal emlitett .. zenei mü" sem 
az egylui;r.nwgye hi\·11taloH i•nektárliban, sem a Szent 
\'agy l'ram t'IH'ktáritha lll'lll vt'•tetett lel, ktizlsmertsége 
l'lleni·J"t~ !il'lll. umi annak a jt•le. hogy véleményünket 
uz egyhá7.7.1.!11l' szaktekintélyei IH osztják. 

:\h laka .J á 111111 (•M Ferenc kiinyvnyomdájának 
nyomtatás&, (iyiing~·öll. 

h•lt•liis kiadt'!: ~tuno~tor:y :\llorjli.n. 
Szt•rkt•NztiiN(•g (•" kiudúhivatnl : Szeot Bertulan·tl. ~. 
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