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Villámlik messziről. 
A zivatar már a szomszéd határba ért. 

A vetés lábon, a rét kaszálva. Mi pedig az 
eget kémleljük aggodalommal, sorsvetést, élet
füvet féltő magyarok. Morajlik a dörgés. ci
kázik a villám, jaj Istenem, de jó is lenne 
már vihar után lenni. Csak most, most ne 
hagyj el, felejtsd el, ne nézd bűneinket, ne 
nézd a magyar átkot, az i)si szenvedélyt. Ne 
figyelj a helviszályra, arra se, hogy "ellen
sége lett e hazában az embernek a háza népe". 
Ne hallgasd a káromkodás szavát, mi most is 
csap még Feléd, úton, korcsmában, mezön. 
Csak irgalmazz, csak serkents bűnbánatra, és 
könyörgünk mindenre, ami szép, nemes volt 
köztünk, mindenre ami vezeklés, ima, engesz
telés, ne hagyd elveszni Szent István népét! 

(:j szörnyűségek futnak az égen. kele
ten, nyugaton összeomlanak a megmaradt 
házak is, szaporodnak a véres tetemek, üve
ges szemekkel bámulják a kéklő messzesé
get a hullák, néma, hűlt ajkuk nagy "miértet,. 
kérdez, a pusztulás üli meg a földet: Istenem. 
állitsd meg a pokol örvényét, csillapltsd a 
gyülölet áramlását, add vissza az anyáknak 
gyermekeiket, asszonyoknak az urukat. add 
vissza a temetök kibombázott csontjait az anya
földnek. a munkást a műhelynek. a gyár
nak. a földmfvest a szöllöhegynek. a búza
mezőnek, a magyar hazának add meg az 
igazságot, a békés fejlődés lehetőségét s 
mentsd meg a világot ! 

Mennyiszer kértük már mindezt tőled 
Urunk! Kértük. de vajjon legalább igértünk-e 
valamit cserébe '! Illetve, ha fgértünk. hisz 
igérni olyan könnyű, megtartottuk-e az igé
retet. bevéltottuk-e szavunkat'? Megadjuk-c 
most legalább. a világra nchezl'dií árnyak és 
rémek felhiíi alatt lsten törvényeinek a meg-

illető mé~ságot '? Mert legyünk meggyőződve : 
ára van Annak, hogy ránk tekint újra békél
tető tekintetével az Or. Nem mehet tovább 
a régi tempó, reformra szorul a tegnap ! 

Tiszta szív és tiszta kéz kell az új világ
ban, amiről:-annyit beszélünk, s mégSe tud
juk, hogy ritilyen lesz. Vissza kell adni a 
házasság .szentségének a megcsúfolt méltósá
gát, ki kell emelni földies szempontok hatás
köréből és engedni kell, hogy megvalósulja
nak általa az lsten teremtő tervei. Meg kell 
tagadnunk a könnyelmű életszemléletet, a 
mohóság. kapzsiság ördögét. Ki kell és ugye 
ki is fogjuk irtani a kendőzött erkölcstelen
séget utcán. divatban, fürdőben, szórakozó
helyeken! Leszünk-e új emberek, hősök, szen
tek, hazát s1.eretök, aratunk-e gyözelmet forró 
véren, feltörö szenvedélyen '! Szent lesz-e és 
szentnek kell lennie a vasárnapnak újra, 
amikor az lsten lesz megint az első és min
den egyéb, pihenés, játék, szórakozás csak a 
neki megfizetett adó után következik ! Egy
máshoz békülnek haragos magyarok, kezet
szarit újra a férfikéz, azt keressük, ami ösz
szehoz minket s elássuk azt, ami szertetép ! 

Gyöngyös népe, hitvallók. hősök vallásos 
unokái, minket sokszor próbált megbontani 
régi átok, sokszor vert éket közénk gyarlóság 
és fűtött szenvedély. Kicsi dologból csinált 
nagy haragot emberi gyarlóság s viiJámiani 
kezdtek egymásra a máskor békésen csillogó 
szemek. Keressük meg most egymást szent ba
rátsággal. Ma találkozzunk szent hitünk nagy 
igazságainak hitvallásában. találkozzunk val
lásos hagyományaink ápolásában, találkozzunk 
n Szcnt Bertalan-templom varázslatában s ma
g~·m· Widünk szcnt hazánk izzó szeretetében ! 
Találkozzunk a vihar előtt ! lJ. L. 



2 GYö~GYüSI KATOUK\'S 1TOúSITú 

A kisfiú. 
A romok kHzött talátkoztam vele. Szo

morú útcán mentem végig akkor. Szétluinyt 
tetiik, csupasz falak mer-edtek az (•g relé. Ha
talmas bombatölcsérek vágtak nu.:~ly sebet az 
út kövezetén. meJ~·en máskor csak csendes 
lovak poroszkáltak. Kivágódott ablakok és 
ajtófélrák darabjain kellett keresztlit lépdel
nem, és a nyári napsugár sok helyen ver·(í
dött vissza a darabokra tört üvegekriíl. :\lal
terpor úszott a levegöhen és vastagon rako
dott a megtépett fák leveleire. Egy Mznál 
lázasan folyik a mentés. Odalent. a romrnú
diílt épület alatt eltemetett emher·ek vámak 
segitséget Sietni kell, hisz minden perc éle
tet. vagy halált jelent. Máshol egy munkás
asszony fiával együtt szedegeti össZl' a tür·
melékek köziil azt. ami eg:'; munkás. küzdt.>J
mes élet gyümölcséböJ megmaradt. Nem lát
tam egyetlen sfró embert. Az arcokon ott iilt 
az erőslelkűek kemény. elszánt vonúsa. 

I~s ekkor láttam meg a kisfiút Ott ült 
szt.>jjeiWtt házuk romjain. Leha.itott l"ejér·iíl 
arcára omlott kócos haja. és eltakar·ta. Vala
mit varrt. Kis kezei nagy szakértelemmel 
öltögették a tüt és cérnát. Kiváncsinn rnen
tem közelebb. ugyan mit mesterkedik a kis 
szabó '! Fekete karszalag volt . . . Torkom 
összeszorult. Mintha fátyol boritotta volna be 
az utcát. a várost. Vajjon kit vesztett t.•l '.' 
Talán az édesany,ia emlékére varrJa a kis 
szalag-ot. Annak az édesanyának. akit Pgy 
gyilkos bomba vitt el tiile oda, ahonnan már 
nem hallja többé édes muzsikáló hang.iát. és 
ahonnan az édesanyák már nem kiildhetik 
el mézédes csókjukat Vagy az édesapát gyá
szolja meg. Üt. aki. er·(ís volt. kinl'k drága 
keze a kenyeret hozta a kis családnak. Ki tudja. 
hátha testvérkéit temették el az üsszeornló 
buta kövek'.' Egy pufók ar·c(r szüszkc kis leányt. 
vagy egy menyor·szágról álmod ú ÜcsikN '! 

Oöndör fii r·tíí ki sri (r. te már· kl'r'Psztii l 
rnent(•l az élet na~o.o· (•r·etts(•gi_j{•n ~ Igaz. ka
maszka lábad még rüvidehb nadr·ágban búj
tatod. de a mcsevilág g~·ermekévci ott a hom
bacs(í szörnyü poklában iirükr·~~ hm:<í.r·ultak 
mögöttcd. iiisz a szétdúlt ház oruladékain. 
Annak a háznak. melyhcn valamikor· hülc:-;iíd 
ringott. melynek falai küzütt tetted az clsií 
bizonytahm lépteket. Az a ház volt szúmodm 
a kicsi. meleg fészek. ahova mindig j(, volt 
hazatl>rni az iskola izgalmas !"míi utún. ahol 
várt az édesanya meleg csókja (•s il.•'s chéde. 

ahol gondtalanul tudtál jútszani {•s elsétcilni 
a nwsék tiind{•r·vilúg-:iha. ahol úJrnaidat sziít
ted arTúl. hog-y mi minden ll'sz hl'Wled. ha 
l'gyszrr· tc is nag~· IPs_zel. r"·:s ez a húz nines 
többé'.' Üsszcornlott! Es az összeomlott poros, 
piszkos falak l'ltemett(•k nemcsak a szobát. a 
.iút<'kot. a kön;vwt. dc ('ltcmctték a szines 
gycr·mekévekct. azt a r·(•gi kisfiút. aki voltál. 
C'~' aki nl'm t(•r tiihh(• vissza soha! 

..\rnilwr közelehh léptem hozzád, tc ret
('lllt.'lted fl'jed. {•s nagy, fekete szemeiddel 
hosszasan reámn(•ztél. ~em sír·túl. F(•rl"i lettt-l 
ki öntudattal iili g~·úszút. De néma ajkaid 
megrs hesú•ltek nekem. Beszéltél ar·rúl. 
hog-y nines mié•r·t csiigg-edniink. Ez a dúlú 
h:íhor·ú r·ornmú telwti a holdog csahídi 
fészkt.•kct. eltenwthet sziiliíket és úr·tatlan 
kis gyermeket. pútolhatatlannak hitt kin
eseket pusztíthat el. l >e tc ott a romokon 
hir·detl'd a mindt•n Plmúlús relett diadalmas
kodú ú.i (•JetPt. Valahol a Szcnt Anna tú fü
Iiitt hittarn \"ihar·túl ll'tai'Oit t.•r·diít. Halálr·úl. 
pusztulúsr·úl hesz(•ltl'k a kidiinWtt hatalmas 
szúlt'ák. Dc a korhad ú tiir·zshiíl mür· ott ziil
dt.•lt az új l'en~·iíer·dií hajtúsa. Kisl"iam a tc sz<' p. 
komol~· ar·ecHihan l:"tttam meg a romokhól is 
kiziildelií ú.i magyar· fakadást. 

Sok. sokminden omlik ma össze, amiben 
eddig hittlink {•s istt>nként imúdtunk. Nag~·on 
is magunkhan híztunk. Ell'eledtiink az (•gre 
nézni {•s hitetlen szí,·n•l kezdtük (•pítcni itt 
a fiildiin a moder·n kor· új HábelN. 1::s rnost 
ez az ú.i hálwl lassan iisszpomlik. ~apr·ól

napra Imilik le Pg~·-egy hástyú.ia és temet 
r·omjai alá egy l"iilledt. neh(•z lt>Vl'gii.iíí r(•gi 
vihígot. I::s ahogy kiálH·únd ul u nk ah húl. arni
ben l'ddig hittünk. úg~· Inrilik le szcmiinkriíl 
a hályog (•s Jútjuk l'g~Tl' \"ilügosabhan az 
iir·iik Isten dr·üga ar·cát ~ 

Tt> har·nafiir·tíi ki:-ol"iú. kiisziinürn. hog~· 

rnt>glútl!attal:rk U•g('d ~ .\zúta tiihh hittel (•s 

l li /:t l o llllll a l nt"· z d'. a l"l'Ú nk vúr·ú jiiv.'i t.' l(•. 
( 'siindt•s !•j.iPIPkt•n zúghatnak l"iiliittiink a g~·il
kos homlHikkal hal:ílt lumlú gépmadar·ak. 
Tudom. tl•. és mindt•n mag~·ar· kúcos kisfiú (•s 
sziiszkl' leún~·ka a l'iistiilgií r·onwk füliitt i!-i 
hi r·d('titek rll'k i i nk a ll•gyiízJwt<'tlen. diadalmas, 
llj magyar· (•ll'tl't ~ ·-sz --d. 

DÓZSA CUKRÁSZDA 
."'/!'lll l :•·rt.d;&Ji lil··.l. \l,.; i nw:lt•tt. 



CiYc~~(iH~SI KATOLIKl'S 1TI>óSITó 

Két dolgot 
is megemlítcUiink nt~mr·(·~ihcn a Tud6sitúhan. 
A TtHU1sltút u~·ugodtan lehet a vúi'Osi kiizvú
lemén~· "f.!Yik komol~· llll'gnyilatkozúsi tei'L'
nek tekinteni, hist.en ann~·i helyen ott láthatú 
ú~y (~lst•je táján szer·én~· kis lapunk. hogy 
jóhH·nuín nincs valamire valú. komoly kato
likus csaliul G,viingyüsiin, ahol nem olvasnák. 

A dolgok rendje azonhan az. ho~y nem 
szabad csupán a kezdeményezés állapotában 
megmur·adnunk. hanem tovább kell haladni 
lépésriH-Iépésr·"· ha valamit el ukar·unk érni. 
1::s ez a nehezebb. Viszont eredményt csu
Jlán egyszeri megszólahissal elérni nem lehet. 
Az egyik dolog, amit szúvá tl'ttiink, az volt. 
hogy kérdésscll'or•dultunk vái'Osunk moziainak 
igazgatóságához. hogy óhajtják-c lcper·getni itt 
is a híres. l>s technikail<'g is gyünyiir·ü kivite
líínt•k mondott pápa-riimet : a Pustor· Ange
licust. Ezt u kér·dést, illetve kéré"'t ezuttal is 
thsztelettel megismételjiik. l\lnstanában igen 
l'ontosnak látszik, hog~· alaposabban meg
ismerkedjünk a Pápa Ü"'zcntségc személ~·é
vel, munkálkodásával. hogy u világ zUrzava
rában tisztán láthassuk Üt és tiszta képet 
alkothassunk magunknak Wrekvéseiriil. 1::s 
valahogy olyan magátúl értetíidii is az. hogy 
ilyen filmct megnézziink. Tudjuk. hogy a nyúr· 
nem nagy értékü filmek ideje, mihcl~·t 

azonban beáll ismét az idií, amikor· u Mlutánt 

lir:i:;:k 
lftlnden lftlnö•égben 

Kriszt LaJos 
Gyöngyö•. Ko••un.-uaca 10. 

.Javllé•ok. szakszerOen k.é•zUinek.. 

LegJobb ~nlnö•égü érul 

legnagyobb véla•zlék.ban. 

legolc•óbb •zabolt árakon 

Szlobodától 

Sp6nylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ék.szerész 

GYÖNGYÖS. Kos•uth-u 15. 

Hirdessen a Tudósítóban! 

a szoháhan kell Wltenünk, akkorra meg va
gyunk gyiízíhlvc, hogy a Pastor Angelicus l'ilm 
itt lesz tiyiintr:viisiin. Vagy talán még eWbb is. 

A rmisik a kiizüs für·délzés, a str·and ü~ye. 
Ne fintorítson senki és ne ernlegessen sötét 
középkort. Azt se mondjuk, hogy fgy meg 
úgy, haladni kell a korral. Ne emlegessük, 
hogy a fejliidést nem lehet megállftani, tehát 
a küziis strand a mai életrorrnának már lé
nyeges kelléke, amin ma már senki sem ütkö
zik nwg. sth. stb .... Valaki azt is szemünkre 
vetette, hogy évek óta megvan már városunk
han is. miér·t nem szúltunk eddig. Hát igenis 
szúltunk. de cre<hnénytelt'lliil, de akkor a 
a zsidú szellemisl-g és erkölcs, illetve 
erkülc~telens(•g volt az uralkodó, most pedig 
már· más u világ! Vagy talán nem'! Talán a 
szellem mindig itt kisért'! Ez ellen pedig 
tl•nyleg csak üntudatos magyar keresztény 
állásfoglalás tud eredményt elérni ! 

Most se kérünk mást. csak amit a mult 
számunkban is megpendítettünk, amire egyre
másra kapjuk a városból a helyeslést, a sür
getést. hogy csak tovább, azt t. i. hogy a hét 
egyes napjain. néhány órára külön látogat
hassák a l'ürdiít a n6k és a férfiak. Ez iga
zán nem sok! Az intézkedést mindenesetre 
kérjük. várjuk és figyeljük! 

A Márla Leányok engeszteW napja 
június tS-án volt a Fejérváriné Intézetben. 
Sokan vettek részt ezen a Társulat asszony 
és ll'ány tagjai. Gazdag míísor volt, küzponti 
hel~·en természetcsen az en~esztelö ájtatos
sággal. A díszgyiílés s:r.ines. hangulatos müsor
ral pergett. Az éWk(•p, a rövid szindarab sze
repWi lelkesen és ügyesen tudásuk javát adták. 

Parkot szereltünk \'olna létesiteni a 
Szent Erzsébet-templom körül. Hozzá is ké
sziiltünk. be is harangoztuk. Bizonyos talaj
munkákat el is végeztek már a gazdászok. 
.wtt azonhan az iskolaév korai bezár·ása. a 
fiúk szétszéledtek. azok pedi~. akik itt ma
radtak nagyon igénybe vannak véve az iskola 
gazdaságában. A parkosftást azóta, igaz, ho~y 
nagyon kezdetlegesen. megoldotta maga a 
természet, mivel a fü, meg a dudva magától 
kiniítt a templom kürül. Nem valami szép lát
vány. az biztos, de most sokminden nem úgy 
alakul. ahogy szeretnénk. Majd lesz még igazán 
szép park u Szent Erzsébet-templom kürUI, 
csak csendesedjenek meg az idők ! 



Levél a frontról. 
. \ ví•r nrm villik ví?.?.Í' ~' a gyiing~·iisi ~?.Í\' min

tli~ g~·iin!:~·ii~i szí\' marad! Fr·onton, I'Oharn alatt. til
Inadús kiizlwn mrgla~adhatatlauul í•l a gyiingyiisi 
katonúkhlln az otthoni \'allúl"us lll'H'lt•s. hitntllú lí•l<'k. 

Egy olt(u·t•gyiPti tagul ll!Psszin• szúllit ll ha1.a, 
l'•'gyn•r·t ragad t's l'lnwgy. Tl'ÍJl'sili a kiilplrs,;í•gí•t. 
üllja a1. lir·sí•get. szt•mlwní·l. a halúllal. :\miknr azon
han l'ljiin az t"rnapja. a Piinkiisd, hautszúll a lelk r Orosz
mszúgbúl. lútja a Iiunp:'ts legí·n~·ek<'t. a1. iinr~t•pi tem
plomot, a gyiinyiir·il kiirrnrnrtrl l;,. üg~· ···rz1. hogy le
\'Pll't kell neki írni: <'~yszt•rü lwtiikkl'l t•g~·NzPrii. lll' 
:aí•gis <'l'lochtszí•p gondolatokat. S mi a l<'\"í•ln<'k ll rí•sz
lPtl'il icll' tl•s,;t.iik. ho~~· Yalanwnnyit•n okuljunk hl'liill•. 
dl· eg~·IJ<'n nagy megnyug,·ással n·g~·iik tudornúsul. 
lingy katona-fiaink ll•lkí·h<'n tiirellt•niil l'l a hit! 

KedYes Barátaim ~s Ta~-rhir·saim ! 
Külön-kíiliin nem iidYözillhetlek titl•kct. 

de sokszor gondolok rtltok m(•gis. amikm· 
l'ljiln a Yasárnap és tudom. iwgy ti mentck 
a nag~·misére. Ti Krisztus katonüi Yag~·tok. 
amikor (>gc'i lúmpüssal hódoltok ~eki s (>n is 
:-;zer·l•tnl>k kiiztetek lenni. dc cn~-rcm más kö
tPil'ssé~-r szólított cl. cn~-rcm a :\lag~·ar Haza 
l!íYott és én harcolok is (•rette .)(•zus l'nmk 
neYl>llcn. Ti otthon harcol tok. (•n itt a l l nyesz
t er· par·tjün. de a c(•J l'f.!~·: a boldo~-rahh :\la
~~·arország. A ti l'l·g~·n·r·t•tpk le~-r~·t•n az imüd
súg. ne sz(•gyclj(•tek a rúzsal'iíz(•r·t (>s luu·rol
. iatok a küromkodús ellen. lstt•nt kür·ornlú pol
~úi'Okra nines szüks(•~-re ami swnt lmz<inknak! 

.\llj~ttnk hüs<•~-rgt•l c'irs(•gpt. ('f.!C.Í lümpüval 
az Oltúr·iszpntsé~-r mellt•tt (•s a ti otthoni hií
s(•gps iirsé~-rüllústok st•gít minkt•t ana. ho~-r~· 

ha kell. y(•r·itnk hullú:-;úYal is ml'gakadülyoz
zuk a dr·ú!Za hazánkr·a tiir·ii sziil'llyiís(•get. Hi
zom henrwtek. hogy hiís(•gt•s tag,iai h•sztt•k 
az Oltür·t•~-r~·ll'lnek (•s hüszk(•n szolgültok az 
oltür· t•lc'itt. Ll•lekhen lllPf,!szor·ítom kezt•tPket 
(•s húesírzom a Yiszontlütüsi!Z ... 

1 A lt•..-í·l a tiihhi olt<ÍI'PJ!Yll'ti tagnak is szúl.l 

CSILLÁRT, ·RÁDIÓT 
ANDRÁSSY ÉS 
VICZENÁTÓL 

Vlllatnossságl cikkek légo
látnpák dús ~·átasztéka! 

Ko••uth-u. 

k4in, ,... papír· ze•n•·· 
l-111 díszmíike•re•sli.t•dl-N 

foi 't' tl :\ toi l' ft H 
Ko••uth utc·n .') ,.;r., 

Teleaon•zárn: 4.'io5. 

Szer·etett tagtát'sak. Kedves gyöngyösi 
HíYek! 

Hátok gondolok vasárnapról-vasárnapra • 
amikor· tudom, hog~· otthon is l'lrnúlik cg,v
Pgy munkás hét és ti a sziílWhcgycn kifáradt 
testtel mégis csak a templomba igyekeztek. 
Olran rnintha a rni szép templomunk harang
ját is hallanám. l Tgyan mikor fogom igazán 
halluni '.' Akármennyirc is elfáraszt a heti 
rnunka. ne hagyjátok szentmise nélkiil a 
Yasárnupot. l\1i itt értékeljük csak igazán a 
szentmisét és sokan közülünk mondják. hog~· 
ha az lsten hazasegíti iiket. soha egyctll'n 
pgyszer se fogják elmulasztani! Elszakított 
köziiietek a kötelesség. itt a:r.onban críísen 
érezzük, hogy értetek. az otthoniakért har
colunk. Harcoljunk együtt! Mert csakug~·an 

kN fr·ont van. mi itt szemben a halállal viv
juk a harcot, ti otthon az imádság. u vallá
sosság fegyYerciYcl harcoljatok! A károm
kodást ir·tsátok ki, mert csak úgy segit meg 
minket az r·r Jézus Krisztus. Szeretettel gon
dolok az Oltáreg~·letrc. eWijárókr·a. csopor·t
YezeWkre és hiszem. hogy valamennyien nwg
ér·jük a magyar reltámadást 

Búcsúzúul a legszebb köszöntéssel küszü
niik cl Wictek: Dicsértessék a .Jézus Krisztus. 

Or·oszor-szá~-rban. 1H44 . 
Ta.o;i .ltízsd honY. Tp. V. 77;,, 

:\li .. !<>lt húlort \':is:\r·ol, ko•n•sst' fo•l gazola~on fP!szo•rP!t 
rakLiraruat: To•ml'!ko•zl•si v:illalatom nundt•n i~o'•uyt kio•ll•j.fil. 

S~nóllng László 
asztalos-~nester butorrakhira és 
tctnetkezésl vállalata. r.;usMuth·tl. :!:!. ~z. 

Clpölt 
Bodroglné 

.. lp4ili. .. rt"Nii.t·d~"~b .. n tá,.ároiJa 
- (j~·üngyiis. Kossuth utl'n. 

NEMZETI 
HITELINTÉZET 

Rí-: sz Vt:NYT ÁRSASÁO 

f i.\·•>ngy• ·~. ll au isz- t (or -t. 
Ho•!o'•to•kl'( l'lfn~rad J\:.,),•so>u .. k••t fnl~·•'•sit. 

Tóth Béla 
vaskereskedése 

CiyHngyHs. Kossuth LaJos-utca 
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P. Karácsonyi Aladár 
e~üstmiséje. 

• Július :.!-ún Sat·lús. Boldo.!! .\sszon~· n·:p
Jan szet·én~·cn, t'Sl'tHilll'n akarta llll'giilni. m•
mes, szép, munkás életl•nck ezt a sz(•p ünne
pét. Ezlistüs szálak vannak a hajában. czlis
Ws levelek a vh·itgon, mivcl tiszteWi, így is. 
minden titkolóelzása és tiltakozása ellenérc 
meglepték. :\ lelke azonhan de~·iis (•s fiatal. 
ct•ejc, munkahir·úsa tiit·ctlcn, a szíve pedig
m·any. Negyedszázad úta visl•li mát· mint mi
sl>spap Hzcnt Fe~·cnc nainak l'g~·szet·ü ruhú
.i<í.t, nl•gyedszúzad úta hinlcti szúval, tel'\·ck
kel. tettekkeL intézmén~·ekkel a relsííhlH'endü 
élet, az Isten szitndékai szet·inti (•Jet szépsé
gét (•s ét·tékeit. Huszonütéves papi müküdé
d(~sének jú t•(•szl>t ebben a vüt·oshan. Uyün
g~·üsün tültütte cl. Itt állott a fiatal rcrcnel'
sek él(•n. amikor, mint magiszter. Ielkiig-az
gatú az életre készítette iiket eW. itt volt 
l'gyszer mát· házl'«'íniik ~ itt van hút·om éve 
lljt·a. hogy alkotnitudásút. Ugyhuzgalmüt. sze
t·ény, de (•rt(•kes papi élet(•nek minden tehet
ségél a ll•gnag-yoiJ, legn(•pl•seiJh magyar
ot·szági ferences kolostor s egyiJen az alsúvú
t•osi pleiJánia vezetíijeként g~·iimiilesiiztesse. 

Külünüs ügyességgel. hozzüét"téssel ajúnd(•
kozta meg az l··, .. s Ug~·ess(•g-(•t. hozzút•t·tését 
ml•gítjult int(•zm(•nyek. új templomok. kúpol
núk jelzik. A nuHmhúzai kúpolna mcgva
lúsulása is az li pihenést nem ismerú Iclkl•sl'
d(•s(>t, munkúlkodásüt hít'dl•ti mimladdil-{. míg 
úllni l'ognak a l'alak ott az úl'llyas hik küzütt. 
Aladát· at~·át SZl'l'l'ti ez a vút·os. mintalwg~· 
szcretl•ttcl gondolnak rü mindenlitt. allll'l't'e 
jút·t. ~zet·etik szivcs júság<t(•t·t. lelkes huzgú
ságúért. jú szívé(•t·t. i\li is ezt a szet·etetl•t IH'Ú
húljuk most h·ánta kifejezni. annak a vitrosnak 
a mwéiJcn, mclynck népe mindig papjai kiiz(• 
serl•glett. s most is a hüla. a kiisziinl•t. a m
gaszkodús llll'll'gs(•l-{t'Vel iill'li kiit·iil az l'Zii:.;t
mís(•s l'l'I'CIIl'l'Sl. s ht•lü•:.;, alkntc'l (•n•kl't kt'
t·iink szümúm Attúl. aki Jút. fl'ljl'gyt•z t'·s .iu
talmaz minden munkút. 

EGYHÁZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R. T. 
EliEl: liYoJ\ti)••;-;1 FI•Jl~I\TI;:ZI-:n: 

lll·:n::n·:"ET EI.FoJoi.\1•. l~••l.o·,.;o,\llh:ET , .. ,,~,y,,;o;•T. 

NITII.IT. 
TAJIKDZTA.,. ... 

.JÚLIUS HÓNAPRA. 

Szt•ut !lf'rtalan pleiJúnia. 
,Július 2-án, vasárnap Sarlós Boldogasz

szony nap,ja, a t'cr·ences templom búcsúja. A 
Hzent Bet·talan-templomiJúl a búcsú fél H-kor 
indul. l :gyanaznap els6 vasárnap. D. u. 6 óra
kol' az Oltát·egylet szentségimádási órája. -
7 -én elsíí péntek. EWző délután 4-U-ig gyón
tatás. A Menház kápolnájában egész nap 
szentségimúdás. - lB-án, vasárnap Kármel
hcg~·i Holdol-{asszony iinnepe. A szurdokparti 
kúpolna IJúcsúja. A kürmenet reggel 7 órakor 
indul. -- 2li-ün, szerdán Szent Anna napján 
van a sárhegyi Szent Anna kápolna búcsúja. 
A kiil'lncnet a Szent Bertalan-templomból 
reg-gel 7 r.JJ·akot· indul. ,Július 26-tól augusztus 
:.!-ig minch:nnap a ti úr·ai mise után a Szent 
Anna-oltárnál litánia van Szent Anna tiszte
ll't(•re. 

Ft•rt•w·rt·ndi plf'IHínia. 

:.!-án Sat•lús Boldogasszony iinnepe, a re
t•enct·endi plébánia templom búcsúja lesz. 
Hzentmís(•k a szokásos iinnepi sorrendben 
lesznek !J út·akoi' körmenet. nagymise szent
hcszéddel. d. u. litúnia. utüna a Húzsarüzér 
Tát·sulat havi SOI'solása. - 7 -én, elsii péntek. 
elíízií délutún gyúntatunk. P(•nteken reggel 
1'(•1 ti-túl g~·úntatás. ti-kor énekes nagymise 
szl•ntségkít(•tellel. - lii-án reggel ü-kor a 111. 
Hl•JHI (•nekcs szcntmisé.ie. D. u. pedig a litá
nia utún harmadrendi gyült•s. - 2H-án Szent 
Anna iinnepe. 

Ft•rt•m·rt'IHii plr;IJrínia anyakönyl'i lzirl'Í: 
lltízasstÍfJof fdjtiifldl': Takács Ferenc Ist

vún :\ll•stl•t· :\lút·ia. l )l'SZl'l'SÚJ' Ferenc Marin és 
Ilorosi Katalin. lll'ttíeh Lüszlú (•s Balog :\lüt•ía 
:\lag-dolna. 

EIJJil"·uft•k az triJan: l'zinczel Erzsé
lll't. Kmkúezki Fct·cncné 44 éves. Tatár Ist
vún ;;-, (•ves. Kil·úl~· ,Júzser :Jí éves, Herend 
K<ti'Oiy -1!1 (•ves. Patúcs :\lária 4 hónapos. 

.\ lll•';,:"lljlllt :'zt. Erzso'•ht'l-lt•m('lummal SZI'Illh!'n 

(,'l>! J .. (.1 •• 111 (,·,.r fi nomai oh fiiszt•r-. , · St'llll'l{":íl·út 

Páldy (Patnpuk) Mlhálynál 
sz •n•zhPti bt• l'ontos kiszolgoíl:ís. :o;zulrd ;'u·ak. 
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Kaszab Sándnr ~L\ Y Ali tiszt r. hi mü
jus hó 7 -én szentsl>g-i luizasscíg-ot kiitiitt Hon·
ner Máriával a horsodszit·cíki rúm. kat. pl{•hcí
nia-tl~mplornban nüszmise kl't't'télwn "' núszmi
sét és uz eskiivíH szertartúst a menn~·asszony 
nagybátyja, ~zala~· Fl'rt'n<' l'SIH'I'l'S. horsodszi
ráki pl(>bünos végt.•ztt.•. aki nwgasszút·n~·alúslt. 
de szfvbiíl jütt szavakkal kiitiittl' a lt.•lkí•t'l' az 
új párnak. hogy amiként most íiszintl' SZl'l'l'

tetben eg~·esiiltl'k az t'"t· .Jézussal a szt.•ntül
dozásban és hittl'l kt.•zdik a luízasí•lt>tl't. itg-y 
folytassák is. hogy mindt.•nkot· ml'gtalúljcík a 
remélt boldogs:ígot. A nlt'g,il'lt.•nt t>lc"ikt>lc"ist"•gt>k 
és a hivek sokastiga !'Zl'J'ett.•ttel gratulü Ita k az 
új párnak. ( Ezt.•n kiizll'm(·n~· Ttulúl'ítúnk mult
kori számühúl anyagtot·Iúdús miatt kimat·adt.) 

Dr. Welder (i~·ula müe"~·etemi taná ... 
kinek kiváló tudcíscít. nag~· müízl(•s(•t mi is 
sokszor vettlik igényhe. aki a ~zt-nt lkt·talan
templomnak míív(•szi tanúesadú.ia \"olt (>!.; tt.•t·
veivel. elgondolásaival st.•gítl'ttl' sz(•ppí• tt.•nni 
híres templomunkat lit (•n•s klll'ilhan Plhunyt. 
A nagytemplom lwlsc·i hl'J'CtHit.•z(•se. szohl'lli. 
g~·úntat<lszi'kt.• rnind az íi Plgondolúsai alapjún 
valósultak meg. () tt.•rvczte volna IJH'I-! annak 
a kápolnának az oltúrút is. amire a Fcíjdalmas 
Szüz szohr·át hei~·t.·ztiik volna l'l a nag~·tt.•mp

lomhan. Eml(>két kegyclt.•ttel lit·ízziik. 
Az egri e"~·házme"~·e papsúg-a lt.•lki

g~·akorlatuit eddig a lllHlapt.•sti ~larm'•zúhan 

szokta végezni. l\lost a ~fam·í•za (•piih•h• mús
irányú szert.•pet Wlt ht.•. s íg~· az hl(•n a IPI

kig~·akorlatot az t.•gri papnt.•wb intt.'•Zl'tht.•n 
tartották. A teljesen útaiakitott nwdt.•t·n sze
minárium is kitíínli lelkigyakot·latozú ht.•lynl'k 
bizonyult. Városunkhúl l hu·vas Z(• n ú (•s l luk
Jai László vettek részt. 

Prét>ost-t>lebánusunli üllapotüllan iit·
vendetes javuhis mutatkozik. A kt"tm azonhan 
még mindig hosszadalmas. l iyiin~~·iis tút·sa
dalma meleg l'g~·ütt(•t·z(•~-'sl'l kivún miPhihhi 
teljes gyóg~·ulást Plcbúnosúnak. 

vitéz Földi Gyuld 

tiYi):StiY••:-'. 11.\:SI~Z-TI:H ~ ~Z.\\1 

A Ferences kolostm·ban a kisbar1itok 
lt.•lki irün~·ítását. az úg~·ncvczett magiszteri 
til'zts(•gl't u rt.•mli elíiljárúság a Hendturtumány 
t.•g~·ik kivülú ta~!,jára. P. Kiss Szall•z eddigi 
dl'hl'l'l'l'ni hii.zt"ííniik-plt.•búnost·a hiztu. P. Kiss 
~zal(•z hat (•wt ti.ilWtt Amerikliban (>s a há
hOJ'ú alatt. diplomatákat szállftó hajún ér·kt.•
zl'tt vissza onnan. Kiní.lú k(•pzetts(>gíí. lelkes 
pútt.•r. aki visszaérkezése Ma a fercm~esek új 
tl'll'piil{•si lwl~·(·n. lll•ht'l'<'l'nhen állott a ko
lostor (•s pll'hánia {•Jén. l\leleg szer·etPttel kü
sziint.iiik (>s t'elt.•liissí•gteljcs munkájúr·a az (r 
Sl'gíts(•gN (•s üldüsút k(•r·jiik. 

Mlitrarüred lelkipásztori ellátása az 
utúhhi (•wk n~·üt·i hWszakui alatt úgy Wt•tl•nt. 
hogy t.•g~·-l'~~·. IPgtiihbsziir· nt.•m l'gt•i t.•gyhüz
ml'gyí•s pap ott iidiilt (•s t.•lhitta a lelkészi tt.•
t.•mlc'ikl't. .-\z idi•n t.•ddig még nem jelentkt.•zt.•tt 
iidiilni kininkozú lt.•lk(•sz. Ettííl l'iiggPtleniil 
azonhan a mátmt"iit·edi pasztor·üt•iút a t"l'lsíí
\"ÚJ'osi papsü~ tovühhra is v(•gzi a n~·úr l"olya
mün is . .-\z ott tat·tózkodúk szentmisét min
dl'll kiit·iilmí•nyl'k kiizi.itt hallgathattak H. és 
111. l'setll'~ m(•g t t úrakot· is. 

Admmín~·ok a Szent Erzsébet-temp
lomra. l::,·keznt.•k még mindig. hála Istennek! 
Kiss Ft.•t·l'ne (liarai-vlí) lll. üzv. Csépán~· .Já
nol'ní• ~~ll. ill Balogh .Júzsl't" li. Hl'g~·i l>ánh•l 
aki az új temploma.itúkat t"estette. eg~·éh t"es
t(•si munkülatokat is v(•gzctt. Ezen munkák 
dí.iüt. -lll pt.•ngíit szintl•n a templom céljaira 
adonuinyozta. :\ag~· l\lolnc'u· 1.-né lll P. 

Kétszer kat>tunk már Budapestrt"il pos
hin p(•nzt. Eg~·szt.•t· t tili, másodszor :wo pt.•n
got. Fl'ladúnak Kiss István. Budapest István-u. 
:H. van h·va. viszont ez álnév. mivel a kiiz
lem(•nyl•k romtúllan az áll. hogy az illetíí 
hoesánatot kí•r· a t'eladú nevének iguztalan
súgú(•rt. A aoo pengiít a templom padjaira 
kiildi. ~li mindenesett·e igen mel.{kiisziinjiik az 
Ismeretlen adakozónak hiikczi's(•gét í•s a Tt.•
l't.•mtii úhlc'tsút k(•r.iiik (•letl>re. Egy úriasszony 
Pg~· tt.•mplomi pad kiilts(·~eit (kh. !11111 rwngt"i) 
vúllalta. Az adakozúk adomún~·ait fizessl' 
vissza az 1··,. ~ A kl'resztnek az úthelyezést.• 
tl'l'lmikai okok miatt k(•sik. ~lilll'I~·t módunk 
)psz rá. az lithel~·ezést megmlósltjuk. 

Mindazolcnalc, alcilc drága lcisfiunlc, Prezensz
lcy Lacilea elhúnyta allealmából együttérz6 
részvétülekel vigasztalni igyelceztelc, ezú
ton fejenüle Ici bens6séges lcöszönetünlcet. 

PREZEMSZKY LASZLO és MElE. 
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A Katolikos f~nekkar más l>vckhen a 
nyür·i húnapokhan a prúhákat sziinetPltcttl'. 
.\:t. idl>n nuJ,rys<r.alnísú terv foJ,rlalko<r.tat.ia a ta
~okut. s lnír·<~l"ak ez a tcr·v. illetv<' llH'J!Valúsí
tüstír·a valú késziilet. hPnépesítt•ni> a nyiiri 
pr·úluíkat is. ,J(rlius húnaphan t•lií s:t.Pretnék 
adni a Paraszthecsiilct kúl'llsait. ünnepi hanJ,r
wr·scn~· kcr·et(•hen. Ezt a mer·ész J!OIHlolatot 
az tPszi meJ,rvalúsíthaUmí. IWJ!Y nír·osu n khan 
tartözkodik Hzünthú Béhíné. PonJ,rr·úcz .Mar·~it 
oper·aénekesnií. akinek színcs. ~azdaJ! sz(•p
s('J!ÍÍ hanJr.iát rnúr hallhattuk a Szent Bcr·talan
tcmplomhan a t t úr·ás misén. PonJ!I'tÍ.Cz :\lar·
J,!it az (•nekkar· szándékát lt•lkesen támogatja. 
t::r·dekliidéssel és hizakodüssal néziink a IHlJ!Y
szahiisú zenei llH'J!mozdulás eJ(• (•s kívánjuk, 
IIOJ!Y a Katolikus r::nckkar· tuJr.iai J'éJ,ri lt•lke
Sl'dessl'l álljanak ismét für·adsüJ,rot nem ismt•r·vt•. 
a dalkultum szolJ,rálatáha, p(•ldát adva tm·a, 
hoJ!~' amikor· sok tekintethen küzcin~· és el
l'üsultsliJ! (•szlelhetií manapsÜJ! az Pmher·eknél. 
akkor· az J::nekkar· tuJr.iai az üldozatkészs(•J! (~s 
munka szpmpontjáhéll naJ,ry tiihhletl't és vür·osi. 
s nemzeti szempontböJ is naJ,r~·szt•r·ií teljesít
m(·n~·t n~·ujtanak. 

KisJ)ap.iaink, amint Olvasilink nupila
pokht'll is tudomást szer·eztek róla, esak a va
kúeiú eJ!~· r·él"zét tiiltik az hl(•n sziileik kiir·(•
hen. a n~·ár· tiihhi r·(•szén honv(•dpJmi munkút 
tl'ljesítenl'k. T. Cs(•pány Fl'r·cne ll. (•ves tl•o
lúJ,rus .il'lenleg v{•gzi a hom·édt•lrni munküt. 
miJ,r ~~~J!~· lstvún 1\'. (•\'cs tt•olúJ,rus július 1:-,_ 
híl kezdw. (Sajnos. mw•t csak kl>t kispapunk 
mn Gyüng~·üs vár·osábúl. azeliítt hét-nyolc 
volt mindig- !) 

Ezüstmenn)·e~zük .. ·\ lt•gutúhhi számo
mokban nem volt alkalmunk ml'g-eml(•kt•zni 
azokr·úl a hüzastlirsakr·ól. akik húzassüJ,ruk 
:!;'", éws fordulú.iún t•gyhüzi áldáshan r·észl'
siiltt•k. Oriimmel kiizüljiik rwn•iket és további 
(•lt•tükl'l' is sok áldást kívánunk. Far·kas .József 
(•s ~aJ,ry Anna. v. :\htJ!~·ar~· I..üszJ(l (•s Lukáes 
:\hu·git. Tassy .Jünos {•s ('saha Tt•r·t'·z. Antal 
.Júnos (•s :\lt'•szür·os :\llir·ia. l 'túhhi k(•t pitr'IIIÍI 
a t'(•r•jt•k katmuti szol!-{ülatot tl•l.il'sill'llt>k. Hü.iuk 
kiiHintisehh t•gyiittér·zéssl'l J!orulolunk {•s sziv
hlíl inuí.dknzunk. lwJ!Y b{•k(•s itthoni (•Jpttel 
jutalmazza meJ! iíket a Ter'l'llltc'í. 

Kere~ztmeJ(áldás. Az .\lsúsúr·twg~·i 

lleJ,rykiizs(•J! az eddi!-{ m•m mt>g-l'l'll'lú kiir·
nvezethen J(•vií kl'l'l'szh•t dies{•r·Ptl's lnrzgc'tsúg-
J!;tl a Vasutas-ut<"a t'l·lsú r·(•sz{·r·p hl'J~·pzh•ltp 
tí.t. A ker·eszt iinm•p(•Jyl'S llll'J.!iíldüsa .i tHi us !1-(•n. 
\'Hsárnap délutün a \'l'l'Sl'l'll~·p utün lt•sz. :\ 

vür·os türsadalma, kiilönüsen a sziíJWsgazdák 
hizon;vái'U igen nagy számmal vesznek részt 
ezen a szép szertar·táson. Az Odviizftö, kinek 
kcr·eszt.ic ott áll és sok emher·ültiín keresztül 
foJ! m(•J.! ott illlni. ahová most a hegykiizség, 
huzJ,rll. istcnfl•lii tag.iai helyezni kfvánták, áldja 
meg hatúr·ainkat. {•s áldja meg azokat az em
hcr·eket. akik az () Ü(.!yét és a megváltás 
szcnt jeiét IIIPJ!ht•csiilik. A Szent Orbán-tem
plom cliitti kiiker·eszt is megújuL Átjavftódik 
és az eddiJ,ri. kevésbbé áhitat kelt() Krisztus 
alak helyett lliCJ!feleW, míívészi corpust kap. 

nr. Serédy .Jusztinhin Ma(.!yarország 
hihor·os hmcPJ!pr·ínuísa, aki tudvalevőleJ-r az 
elsii maJ!~·ar zászJ«)s(n·, a kiizelmultban váro
sunkhan is liiitiitt néhány úrát. A Herceg
pr·rrnas l~r·sekfiípüsztor·unkat látoJ,ratta meg 
EJ,rerhen. majd visszatértében meglátogatta a 
Viczena családot. kikkel rokonságban van. 
Kiséretében voltak, a titkár·ja l>s J:.::Sty Vilmos 
púpai viláJ,ri kamarás. 

P. Vértes Honor. aki nemrégibeo még 
a gyiinJ,ryiisi zárdának volt lakója és itt igen 
C:•r·tC:•kps rnunkát ví>J,rzett. innen tudvalevőleg 

(jvidékre keriilt nemzeti szempontból igen 
l'ontos heosztásha. .Jelenleg tábori lelkészi 
szolgúlatot teljesít. 

Öv()he!y megáldás. Zalár-lL 4. szám 
alatti húz ú\·úJwlyét. az oda összejönni szokott 
kiir·nvl'•khPliek kív1í.nsáJ,rára, dr. Boér Pál kez
dl•m(•nyez(•s(•r·e eJ,ryluízi áldásba részesftettük. 
:\ll'J!hatú (•lmt'·n~· ,·olt s tudomásunk szerint 
t•lslí it~·cn álfl<ís volt ez városunkban. Az óvó
hl'l.n•n ott t'og'lalja el a legeWkeWbb helyet a 
t'Pszii lt•t. Elt'ittt• oltMszerü lisszeálli tással kis 
asztalka mn. virágokkal. szentképekkel. Az 
úvúhpJ~·pn iisl"zeg~·ütt hívek áhitata az ösegy
húz. katakornhákhu nwnekült életére emlékez
tetett. Az iidviis kezdeményezést folytatni 
SZCI'l'tnénk. 

Nemes .János káplán egyházhatósági 
enJ,rt•déllyel néJ!~' hetes eJ,részségügyi szabad
:-;ú!!ot kapott. Tüvolléte alatt is foJ! tartózkodni 
ll' l k(•sz a llanisz-tl'•ri úvúheJ~·t•n, aho vu riadó
kor· - hl•osztüsa szerint - Ü ment. 

GYÖNGYÖSI 

IPAROSOK f:s GAZDÁK 
HITELSZ ÖVETKEZETE 
\11:'\T .\Z lllt:-'Z. h:«"'IZI'. IIITI·:t.:-;zi·I\'ETKEZET TA(iJA 

t; Y t"):'\ (i Yt"ISI.I :'\ 

B e t é t ck c t KHic.UnUket 
ll:iÜ \'1.!.".\" Jtt'llg't.lh'tl 

cllogad. 
1:.\:'\J..:tiiHt.l. 

l't IST.\t'SEI' h:. 
l'IÖn\·iis fl'lt. mellett 

· folyó•it. 



8 GYü\'(IYiiSI 1\.\TOLIKl'S Tt'OúSITú 

SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 

M. 1.-né. V1irjunk eg~· kiesit. illetw ad
dig. amíg csendesednek az idiik. B:írmenn~·irt' 
is sz(•p az elgondolú~a. melJ~·el ~iir·gt'ti. hog~· 
tegyünk a Szent l'rh<in-templom iigyt'•lwn. 
nem időszerű mol't l'Z. ~okan t'reznPk íg~·. 
ahogy Ön és nPklink is Jwsonlú t'lk(•pwlt'•se
ink vannak. de ki kt'll Yúr·nunk a húho!'ús 
szörnyüségck l's mPgprúháltatúsok t'lmúl;ísút. 
Addig csak bl'I'Zt•lgl'ssl'J1t'k ismer·iisPik kii!'{'
ben és tartscik éhn'n azt a gondolatot. hog~· 

a háború után a Szl'nt Orhün-tt'mplom kiiYI't
kezik. Ezt ml'gt'liiziit'n. yag~· talún l'ZZt'l piÍI'
huzamosan nlt'goldúl'ra YÜr m('f.! Pg~· I't'f.!l 
mulasztás is: a Szent Ber-talan-templom tm·on~·
sisakja. 

Sz. l. Puk~·-u. A kúrul'on mostanúhan 
csicserg() leányhangokat hall t'•s nz {•nkkli. 
hog~· mi is lt'ht't ez'.' :\ müjusi litúniúkat az
eli-itt a leün~·Jwlgaristük t'•nl'kt'lt(•k y{•gig. 
Késiihh vürosun knak jút'ormú n Y a la mt'llll~·i 
intézmén~·e. iskolüja. (•nt'kkara r('szt k(•rt a 
Szííz Anya dies(•retl•hiil. Az id<'n az iskola{·\· 
korai befejl'Zl'se miatt a t't'it'•rwkt'sPk a Jp:í
nyok voltak. Buzg{, kis Jcún~·ok ll'lkcsen 
prúh<ilgattak. k(•sziilgt'ttck (•s elc'i-clc'i r·ukko1tak 
eg~·-pgy új (•nt'k~zúmmal. Ezek a lt•ún~·ok 

énekelték ,·égig a Szpnt OJ'llún-tt•mplomhnn 
is a .Jézus ~zín~ litúniúkat. :\l;i.r· most ann~·im 
ment a buzgóság. hogy a ]('únyok nt•m ('sak 
délutün mPntl'k 1'<'1 a kúrusra. hant'm a l'l'g
geli szentmis(•n is .it'lt•n Yannak t'•s {·nl'kl'llll'k. 
Szi\·esen esináljük {•s t'g~T<' kil'inomultahhan. 
szehhen. 

St. K. :\ polgár·i húzass<'tg r·pyizi•'•j:'mtl. 
mi is foglalkozni fogunk. \'aponta oh·ashatú 
az ú.iságokban. hogy Pg~·ik üu·os. illt•tH• llll'!!~·t·. 

a másik után foglal állüst a tiir·y{·n~· múdo
sítása mellPtt. Tess(•k megn~·ugodni. mi sem 
maradunk el~ 

H. :\1.-né. Petiífl-u. t"·g~· szt•rl'tnt'•nk 111i 
is. ha a S {,r·ai di:'tkmis(·r·v. a ll:t!!.\'lt•lftJllornh:t 
mindt•n r·pndii {•s r·arH~.,·, di:'tl-;ot ;·~~szt• !l'li••tflt' 
gylijteni. TPhút nt•mesal• a h•<'trt~·po!g·;u·ist:'dwt 

{•s az elem ist:ikat. Ewkt•n a d i:íl\ 111 ist'• kPn r'r,i r· a 
Yisszaüllítottuk az l'xhor·t:il'iút. Oniin t'•s , .. ,llii
kiln. a sziiUikiin mírlik. hog~· l'iaik t'•s ll':'tn.\':lik 
tén:vleg .iárni fognak -P a d icíkmis(• k f'('. 

V. J. Szí\'t'skl'd.i{·k t•gyszer· a piPh:útia 
irodában felkPJ'Psni Kiinn~·l'IJ!•t•fl tudunk ~··!11· 

szóval n'tlaszolni ilyt•n tl·r·m{·swtii ii!!.' ht•fl. 
mint betli ~iltal. 

B. E.-né. E~rl-út. Mil'rt ne lenne sza
bad '.1 Szokatlan t·g~· kiesit t~gy darabig, dc 
igazán nint's ht'nn<' hiba. 

P. :\f. (Lt'lkiisnwr·Pt.) :\z elégtf'tclt lchc
tiíiPg p] szoktuk v(•gt•zni mind.iúr·t gyónás után, 
de ha m•m ll'lll't. akkor elv(>gpzhetjük, amikor 
módunk Yan rü . ..\Jdozni terrn{•szetcsen lehet 
úgy is. hog~· valaki az ciPgtétellel m(•g 
a dús. 

Sz. ,J. Etlreskert-u. Az eg~·házkih~ségi 
g~·(íi(>S('Il Kanyó lllll'(' ÚJ' k{>tszer is rclszólalt 
<'hht•n az iig~·lu'n. Tt'ssPk mt'gn:'o'Ugodni. sor· 
kl'riil rú hamar·osan. :!. Nem katollkus tem
plomhan kHWtt. reverzálls nélkül. vagy 
ellenlik szólú rpn•rz<ilissal köWtt vegyes 
húzassúg {•n·{·n~·tpJpn ps nag~·on súlyos bűn! 
:\z ill<'tii ki nm köziisitve. nl'm gyónhat. 
m•rn üldozhat. 

Lapzúrtakm· tudtuk esak az an~·akönyvi 
hír·l'kt•t iisszeúllítani. 

,...,·znil Hf'J'fafrw piNHínia an,11aldjuyl'i hird: 
1/tizas.wíf!ul kiiliifff'!r: Ki~s György Ps 

Tnsi Er·zs(•hPt. Bar·os :\lihül~· l's :\Iatin~· Ilona. 
Km·ües Lajos (•s :\I:11·tinPez 'Iugdolna Mária. 
.Juh:'tsz ~cíndor· {•s Patúes :\flir•ilt Katalin. Szahú 
L:íszlc'l {•s lkszt• .\nna. TMh Imre és TaRsi 
Et,•lka .\nna. :\tolnür Uyiirg:'o· és Lipták .Ju
lianna. 

Elllllll.lflfl k: ~r·a m kú Anna lvanits .János 
iizn·!!~·p i!l PYl's. id. Imriesik ,Júzspf :Jil t'>veR. 
Kal'per \'PI'ona Drt>xiPr .Júzspfnt'> fiB évPs. 
\'ag~· :\fúria Szalm:ísi lstninn(• :ifi (>ves. Má
t~·úsi FPI'<'Ill' i ht'tt's. ~znhú Anna Széesi Sán
dol'll(' i:! {•ws. ,Juhüsz lrnrl' :l h{mapos. ,Ja
nntik .\nna Zomhor·i .JúzsfenP R7 (•vt's. Pri
musz Hozúlia Csar·adi lstvünn{' :-11 Pves. Tóth 
( ;~·iir·g~· i.t {•\'('S, Pl'('Zl'n<·zki Lüszlú n (>ves. 
lfpiszki :\fúr·ia Pmgai frllJ'{•n{• :m éves. Veher 
Húza ti Í'Y<'s. Budai Ft'I'Pnt• :l7 PVes. Borhi 
Ilona Far·kas Utszlúnt'> .tl l'\'P~. R(•zmiives 
( i~·iir·g:; 1 {•s l'{• J hl's. Su ha Hudolf SS (>vps, 
\l:'tt\':'l'.;i .\nna Csalla ,J;'uwsn{• s;J {•\'('S, (iorta 
Ll'z~í·l•l't ~:'111ta Ft•r·t•rl!'n{• :!li ···\'('s, Zag~·,·a .Jú
no.; lll húnapos. \lar·tim•t•z Er·zséhl't Bogdány 
.Jt'lzst'l'n{• i:! {•n•s. 

Lél!ln•szél~· esetén biztositsuk ma
J,!unknak az j·ir·iik holdogságot. Inditsuk t'cl 
a tiikt'•ll'tPs h:inatot. 

\ld aka . lillros j··~ FPrPill' kiinyvn~·omdújának 

11~ omtatú,.;a, llyiinJ,!~·ii~. 

h·lt•lto,.; h.iadú: ~lonoslol'y .\dorjún. 
Szel'kl·sztúsi•J.! ,·.,.. kiurlúhivatul: Szent Bertuhm-u. S. 
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