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mérsékelje munkakedvét, 
fordítsen több időt pihe
nésre. Mind hasztalan 
volt. mert kötelesség
tudása és a hivei szere
te!-: még beteg állapot
l :!n is az íróasztal~oz 
ké:tyszerítették. Végül is 
L·7elóorvosa határozott 
:·:!r::>.ncs.Jra kezdett he
[, r.;:i·nt e~ v pihenőnapot 
t::rr;:r>i, ;;ddig, míg Pgy· 
,,,~ •.i~IL~:c~en bez.:iru!t 
:' L k::sztályábtt vezető 
-_-,.~:~a. Budare~!t·n, 
L ·':·.kdürr-den, l\t~rra
:-~,,·.!1 keresett b~- r'..!yU· 

: ···~ ~úiyos bdt>~~é!ére, 
;:: •. nL;,n avai rr.ár tisz
~. i, 1 r: •, olt, llCJg v bt:h·g-

.(1·.":1 n~·m io!~ ki
,·, · \·u 1.r:i. 

1.-~cnt·t' veteit Littel 
;-~ a Tnr:mlÓ iránti 
<~LiLat~·~~ággal ,.js,.!k azt 
a súi~·os l""Pi'Í~t is, hogy 
l:\t.1~,1 las~anként teljesen 
elv• ~lett. Egyetlen pa
nagza csak <~Z volt, hogy 
nem dolgozhat híveiért, 
kiket annyira szcretett. 
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November hónap elején a gyöngyiisi alnpitv~nyi 
közkórházba vonult be, a késJbb lejátszódó ese
mények izgalmai teljesen aláásták q~é~z:<,~gét, 
december 20-án este agonizáini kezdett és éjjel 
fél 12 órakor örök álomra zárultak ~zernei. Pap
társai a Szent Bertalan főtemplomban ravatalozták 
fel, ahonnan december 23-án kisérték hívei és 
paptársai utolsó útjára. Kívánsága volt, hogy ne 
a ludasi családi sírboltba, hanem hívei közé 
temessék el. Ennek megfelelűen a város által 
adományozott díszsírhelyen, a kápolna előtt, 
temettük el a felsóvárosi temetőben. 

Emlékét nemcsak hívei szeretete, hanem az 
6 plébánossága alatt az egyházközséi részére 
megvásárolt Szentkoronaház is hirdetni fogja, ahol 
nemcsak az összes katolikus egyesüleh·k, hanem 

(j_a!lJ-ILtlj.uk 
rövid measzakítás után utunkat. Nincs !Zühégünk 
új jelszavakra, elvünk a régi: Krisztus evangéli
uma, célunk is a régi : krisztusibb embert ! Az 
emberiség nyugtalan, politikai, gazdasági és szo
ciális reformokat sürget. Mi nem akarjuk a hala
dást gátolni, ha ez a haladás az emberi~ég, lelki
ismereti szabadság él teljes vallásszabadság útján 
halad. Politikai pártok szolgálc.tába nem nPítjuk 
lapunkat. Egyrészt, mert nem vag"unk poii:ikai 
lap, másré~zt, mert a mi programmunk felül áll 
a napi politikán. Azt az épíilipolitikát akarjuk fo!y
tatni; melyet első Szent Kirilyunk mq~kezddt és 
amelyet a magyar katolicizmus több mint 9UO 
éven át követ. Tudjuk, hogy áldozat nélkül nin
csen építés, hajlandók vagyunk minder. becsületes 
törekvést áldozatok árán is támogatni, amir az 
katolikus mesgy6zűdésünkkel összeegyeztethetó. 

Lapunk a változott viszonyoknak megfelelűen 
némilea szerényebb köntösben jelenik meg, de 
igyekezni fogunk annak belső szinvonillát emelni. 
Március hónaptól kezdődően a lap l~lterjedelem
ben, de kétszer havonként fog megj,·l•:nni. Vi
déki Hírek« eim alatt a környékbeli pléb;iniak 
rövid híreit, »T ár~ulati Hírek« eim alatt pedig 
a társulatok közleményeit fogjuk olvasóink tudo
mására hozni. Anyakönyvi híreinht, tekintve 
egyéb fontos közleményeinket, apróbb betűkkel fog
juk a jöv6ben szedni. 

Lapunk elófizet<~it kérjük, hogy az elűfize
tésUket mielóbb újítsák meg, mert csak annyi pél
dányt tudunk nyomatni, amennyi elóbdcínk lesz. 

Póstán csak a már elófizetett példányokat szállít-

-------------------------------
jelenleg a plébánia pap~ága is menedéket találtak. 
A Szentkoronaházban lévő élclnap:yságu arcképé
ről szelíd romolyával néz le ottlakó papjaira : 
,, Látjátok, még halálom után is gondoskodiarn 
rolatok! (( 

Igen, egéu élt>tcd értünk , és híveid~rt való 
aggódás és gondoskodá~ volt. Erezzük és tudjuk, 
hogy most ~em pihensz földi útelt"mben, hanem 
szüntelen kért' d az édes Jézust értünk, kik itt
maradtunk, a ~irabmnak ebbt·n a völgyében. 
Kc~zönjük N ... ked közbenjárá~odat és Í!!érjük, 
ho~y munkánkat a T e kötelt>s::fl!IUdó i·s lelki
i~nwre!t·s Hellernedben folytatjuk. Lelkünket a 
válás fájdalma marcan\\olja, de szomorúságunkat 
t·nyhíti az a tudat, hogy nem örökre váltunk el: 
odaát lstennél találkozunk! 

ju~ házhoz. Előfizetés 1945. évre 10.-P, a 8 
oldalas lap ára l .-pengő, a 4 oldalas lap ára 
50 fillér lesz példányonkénti vás;írlásnál. 

Olvasóink megértését és további támogatását 
kéri a Szerkl!sztö. 

(J( flfjfJbiiil 
J;;vetdét m;.~~ nem is c•ly.m régt'n nem csak 

a nJp!árban elűzte nw:~ a f: r~;1n!. A Szilv.csz.ler
éjHaka dd!'-ls, vidam h:tllEUL'!:! hoss;Ú ht>tekre 
meinyúlt é~ tro~oh-:~•i:;;á -vaLÍ~oolta é! 7 cmbert:k 
arcát. Színt ~ ft'·rc~ b(·Jl .:tmuh•c~i (j,Lilkclf~ t:!ncc,s 
forgat:l!liÍn:::: •'IL: .. k/.ln·n It :i,~; a 11 •·t~k e~ t",t(~n
ként c.i!!....f•Í. ki .. I:Lit;itolt b:J.t ·n,·k l :;1\T:; parkettie 
hívta új t..mcra, Lij ~7ÓL.kozri~J.l az ifl[.,,1got. A 
fiatal~ág j(íkedvc:: pedrg airap,aJt il! id.~:- !Jkkrc is, 
mindenki mu!atolt, m;ndenki örült, mi;·,d an ki S!Ó· 

rakatott. 
Bizony, ilyen far~angot n, ht!/ vn!: ahba-

1 ' ·_j· •L k 1 ' 1 l , . wgym. •taoa ·nn:!l:l!:!,; ru·~! 1 Tl\'il7o:<zerdan a 
b •.. l l l . 'l ' . l na~!)' "l'' .: .ranf'o~:. :Ja Jél >JT.!: ttii.- meg a1 ;Ítt:,n-

..:o!t éjHa~~ák fárd~ ;n.)t•.i! .,., r· jt.}~n lwmlc>kunkat 
<l biinbún:Jt han:tt! ·.\'.d, a L !klin~. ;.ondo:at\·ilá
í'.l11lk, élr lii11k nen• r; ;·''r. :w~ .tt - t.d:ín nr·m is 
na~yon a:..: art -- L~·l· ;ll('~:l:.·r~'JÍ a n::~yhc~jt ~:e!le
n.ébe. Hiába hirdcttr:> a1 Am·a~z··n:t'•'.\ Lú al ön
n;,·gta~cJ.:~t. hiába prf.J;kál:a a lemo~dást, hiába 
buzdított arra, hogy lt'g\ ünk i~rpnytelenek, és az 
enként \'<il!.dt lel:it•IIJ.Í~>al Cfl~>ÍI~ii~ ;,kar.ltunkat a 
Líin dlet•.i küzd....J,·mH·. Lgjobb esetben is csak 
mcgha!L;attt:k ,, fi~velnt·.·•~l'!;.,~, de <l!után min
d..:il nu·~.:Jt a rt··il~t·n, minJc n marad· Úu" aho-

~ b'' 
~:y<•ll vc·lr, \·ktüriki~r: :•un v.dlo/LitlunL S!'lll'nit. 
FLituuk aa,·,1 .l ~j~ .;!Juz<illÚl, . ;.:mit ~,,ját jt;,,án-
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tunkból vállalhattunk volna, féltünk a » szerzete!i 
ig1~nytelensP.gtól" és »az aszkétáknak való ön
megtagadástól. « 

Anoit nem akartunk a magunk jószántából, 
önként vállalni, azt most az élet kérlelhetellensége 
megkérdczésünk nélkül és szinte emberfeletti mér
tékben kényszeritette ránk. Féltünk az önkéntes 
lemondástól, mosl sok mindenról le kell mond:t
nunk. Nem akartuk vállalni az ~let apró kényeL 

metlenségeit, most h0napokon ktresztül kell sok 
mindent nélkiilö7nünk. Nem abrtunk belcillen
keJni a na:!vb,jjt ~zellcmébe, must a Gondvisdés 
rán~k~ny~7critette a lemondással, nélkülö7é"5el, 
önmegtagadással teli nagybőjtöt. 

És talán t'·ppen az~rt, mf'rt az idén nem 
volt farsang, mert minden napunk oly~n nagy
bőjti körülménye~ közölt telik t l, ta i án azt kér
dozük harnvazóm·rda re~gelén : mit ccináljunk 
rrn~!, ho?,yan tartsu!: az idén a na~·v l .. ijtüt. Köny
nyií r,i a f.-lclet: t· .:\ük :.zt, amit ,..dJig elmu
la•ltottunk · aiakitsu~ ki r1 1gli· kban a nagybőjti 
5Zellemd l Nem tudunk kiiJujlll az önme~tagadás 
alól, ránkkénvszeritette a sors a lemond<\st, de 
le~alább vi,eljük d mindezt kere:.ztényi lélekkel. 

Alakit~uk ki ma~:unkb<:n az i;.:azi kri,ztmi szclle
mt't, amely kt;pes a lemond:~soio: tudatos vállalá
sára. A ~.:n\ i!IÚ kürü!mi-nyek n~ z:1,;o!úJ:i~ra é3 
eléb'~dt'tleuH~6h' \igyenek beilnlinke-t. hanern - ha 
már i1gy is szem·ednünk kell, -- aj.ínljuk fc·l rr.in
dt·n bajunkat é<. ~u·nved,:~iinkd I~t~·nr.rk, ,;~az Ö 
mc·gmásithatatlan rendelkt·zésébe a:áz<~tos l. i~kk:·l 
belenyugodva a ránk zt1ddó csi!pás ,k k·'·~z-·.··~;c·o 
vállalásával bv.í(s,.!junk t.~két L;.;.ü•,k !z:;n:;Ír.'i, 

engeszteljük a ,-,~·tkeinkért juw)•nia h-.1 ''~; ... ~ Ltent, 
igveknzüuk ki~rJt'mt:lni az O tJoc~ánatát es ~ze
rt>tetét. Sz ó. 

Az orosz katonai parancsnoksag az 
t'•'vház ü"vei ir.ínt mt••(.rtc'·~sel \i~dtt-t('lt. A város 

t"'' :""1..- ro 

el,lj coro•z p.H 11ll''·IJ· •k .1 i!<''!;':: ak m•·f·~·n~l'dte, 
h.m•·m kivil:JI.l j,, h·:!\' ~t·;;'·:_; ·l·.; c:., ,-~~v'·h 

i~t.-nti~zk!o·lt'k a/11J.o~:t~ P f',:·.·.- ... 1;• ile;; é~ a/ • ·.~Y

h,ili éld ép('t'll Ú~;:V j.,j.'J·•n, 1:llill oli•.J~tt. E1. l"f· 

fl'P~7t"ksen az álhnJ,j bo·iiiv/·~:·k és ene!j.írc) ,:!,•t
\'1'·/~h· r; i 111 !l"!il ., 'i ,;·:ndj->rt lf'f:ct'-:' ~e:', de 
dect>~ber 2-átol li.e.t.d.JJ,;,.n 1.::1! l.-.·! t t;:,,l·• .. : n 
mt·"kt>zd,~d:.;tt a nv;!v.ínos i·tf'nti•ztelet. Az orosz 
pa~annnrJkság nt·~.~c;ak a p:;ps:ignt, han:·m az 
egvházi se~pd<t:·mt;lyldd i:; uwnlt-~Íit'lk a KÖ7· 
munka alól, LJgy, hogy az i:;tt:ntiqtr-letek mt>g
tartását semmi st•m gátolt,~, 

Egyházi épületeink a front hosszas itt· 
veszkglése miatt bizony némi kárt szenvedtek. A 

Szent Bertalan főtemplom, bár a sorozatos Iéii
támadások központjában állott, semmiféle kárt 

nem szenvedett. Magában a templomban sem 
történt semmiféle rombolás. Hasonlóképen a Szent 

Urbán templom is, amely pedig egyik tornyába 
találatot kapott, kisebb vakolatkártól (no hiszen 

annak a vakolatnak úgy sem kellett solr) eltekintve 

teljesen ép, felszerelése is hiánytalan. Az a hír, 

hogy ezekben a templomokban az orosz lovasság 
lovakat kötött be, minden alapot nélknlöz. Ellen

kezőleg, meg kell állapitanunk tárgyilagosan, hogy 
bár a templomok az ostrom és utcai harcolt alatt 

nyitva voltak, az orosz katonaság azokat tisztelet
ben tartotta és még csak egyetlen oltárterít6 sem 

veszett el az oltárokróL Az alsóvárosi ferencesek 

templomának fótornya csúcsán kapott találatot, 

ett.Jl eltekintve a templom sértetlen, bár karnyé
kére sc.k bord·a és gránát esett le. Az 1944. 
évben megújított Szent Ensébet templom repnl6gép
Lombátol ké~ !Úlyos találatot kapott, sajnos csak 

tornya és falai maradtak meg, azok is sérült 
állupotban. l\·1árton Lajos gyönyörű freskói telje-

~en elpusztultak, a templom felszerelése is teljesen 
ei\·eszett. A k.álváriatemplom gránáttalálatokat 

kapott, súlvos károkat szenvedett. A szép Zsolnai 
majolika keresztúti képek közül három az utcai 

harcok során elpusztult. A Fejérváryné intézet 
kápolnája repülőgépbomba és gránáttalálatokat 

kapott és nagyrésze elpusztult. Az árvaház és 

iskol.1 megron!!ál:ldott. A temetói kápolna szintén 

~td•.-o~ gránáttai;ilatokat kapott. A tanodai kápolna 

(;pülct•: ~értetlen. Mindkét zárdakápolna felszerelése 

nagyrészt elveszdt. A kórházi kápolna teljesen 
ép és sértetlen. A mátrafüredi Szent jános tt'm

í .!n:"n 5~rtetlen, felszerelése hint .. !l:-n. A mátraházai 
~.Lt;:" ... w:. Nagyds>ZtJO_\·.: k,;r•uina ~úlyos belső 

kirokat s:!envedett. A sza:ntóriumi kápolna tudo
másunk szt·rint sPrtctlen. A gy.>ngyöspüspöki Szent 

János templom és a l\Lnház kápolnája semmi 
kárt nem szenwdtek. 
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-------------·--·-··· ·····--· 
A paps'g igéretéhez híven kivék; :1t>l< :; 

helyben maradt és a hívekkel ~'gy ü :t :n n. t • l;'· 
át a nehéz napokat. A ferenn·s aty;i~~ l<::,,:,· 
pincéje sokszáz hajléktalannak .'·~ Pw:J, L; 1t· 

adott biztos oltalmat. A jt) atytik ntc:.~~·l l•'· :··r 
ia megoutották azokkal, kikrw:: f.:·mn.•·: 

maradt és eayedüli vis 7 on l~"\;-~ ·~t ; ; . r 

azok a hálás tekintetek vo,L:k, I' ( L·c·.~· 

szorulók azt elfogad ták. A L • · ,- s 
papsága szinté11 igyekeutl r,,;. c ~··t 
szelsálatába állani. A s,~; t:., r.,. 
céjében ia sokan találtak r;.~~ · ·· .. · 

tartózkodott a mene"-ültek ':."<..:: 
hocy óltct oltalmazza h ,::.-~ ... 
vendéieképen itten tartÓ7t:< :l,, 

közül az f'gyik a Szociáli~ ru , 
teljesített szolgálatot, a r· . ~ .. 

kitartott a plébáoián, an :t 'y ;c ;, 

tól való me~mentését n<'ki ··s ,: 
jános hajduhadházi !t"lkfsl (; " 
gának kösz~nhetjük. Nem :: _; 
nos a utasítt~a szerint, i\;." 
annak kiürítéae után a hí· .. 
ment és ott maradt, mí1 ''. 
tértek a váro•ba. Horv.-•' 
na~n-·kállói plfbános, a far:-:·:· 
kült, sokmil ~yLngyö,; 
vállalta el és vál!Jlt i..~l 
tt"ljl"sÍt~:!(' is. A k.órh~z n~.: ~ 
\Vdtn~r Sánrbr a 1\";:L:; . r 

meanyitnlia kapuit ll nrc. 
kórhi1 bi7to5 faLi ~c•7i.itt <. r.~. 
han~m toh7áz í::"-"Ön~\ ö;;i;:·-.. 
kültl"l köJött pcd;;~ alb.,ic. . ':: 
hatatlan S1rr(jn s~~r.~or k · 
örökké rr.osolv~ó Ft>ny,i r~:·, . .< 

t : 

akik éle' veszély kr,zcpc~: <' i:: 1 • t :i • . z ·:: 
köte!e~s~gíikP!. A J'l"alrakz .. i ,.~ ~.-:•J r.:aíc<c~· 
tak pap n~lküi, P. l-hrvá'L ?.·i :,~_;_:, :· ,.,1• ft"! 
hozzájuk ~s n~aradt vdi,i., r:.' '' i ki Li-,·~-
gundozásá~ Ü~;c1 :i11 ()_;,:~ ,, ; ..; . , •. , . ''": 

• o , , ., •• , - ' .-, 

varoSJ papsag aranyo~ t: l •• :: '-.,, ", . 

is helybl"n maradt és e~r::z az c·, r ~. 
a fcS·err.plomb,m. Az utcai b~:ck kl':c. , ... , .. 
minden ingÓ5ágával együ't a ·tit r;;;,~· ..... , 

Négy évtized munkájánal.: rud: ::"í<,'t' : , l 
t. 

de a kczl.'l 80 éves agg.1>'yán• c;·.:; " .. 

lozsm~lön)vénekelveszté~:~lJ:tn'o·ta.lL )., '·'· :1 

a város közismert Guba Pali bá •ij,, i;;, ~i ;.·r, ·~,L 
a város papságána~. han("m a r ;,ri' <.r··:, : .•. : 

nesz!ora. bátor Iéiekkel v~snh:;.. · a :H· 1, · 
1 j' l'o• 

részint kedve• 6re~ templom.íb: .. J 

tes atyák pinctj~ben. 

! .• 

Áz állami anyakönyvi hivatal 1944. 
, , :1' ' " 1 't' T ; ó l ~.t' n mf'gszűnt Gyöngyösön 
•· ' 11. <·~n' l c,: :::dt~;:>cn megszűnt a polgári 

-,. , ·: :: t!~ck k1:r-t.~~~~e is. 1945. február 4-ig 
::·n :::J:1 l• \.:ri LízaHágköté!, a gyöngyösi 

. "<~r(,:::\' r~~d1í1i fórum el(itt lr..ötitt~k meg 
,:< .. 11. L.~. n L:".za~ságok most utólag fognak 
·,ui : i .. 1L'iPrt általunk is kéri az anya
. 1.. :cl :1 r·; r c~yházi házas5ágot kötött 

'. ·~· <'l ;.!:.!;ni Lázasu!tak anyakönyvébe 
. l . l . ' ·. ·ca J ·,t"n)t-Dt"~ meg at. anya-

. .. . :'. ~1:,i: jól felfogott érdt"kükben. 
• , , _ a ~;·~,i <ill ami törvények. lép

!.' t_·,;, idtpo:1ttól k.ött"lezó az 
.. ', .1 polgári tisztvisel() előtt 

lJ:.tart<Í!J.. Egyháú jogunk 
, ' :11p.in az l";7.yházi házas5ág 

: ;r.ak, táintet ni-Ikül arra, 
házas3-1gat lötöttek.-e vagy 

·. méitósi.ga bölcs elt!ire!át.is. 
c;,,·:iükö.-ség részéJe még az 

·--. ; :~·.::.: neveze:t ki, am~ly a 
r:i.:;:c..:é,.:r:~l.: ideiglenes azünetelése 

~:·:t.:< ,:e: és egyh.iLtank• ügykörét 
~ e,_;·; 1:.Í.; ~ó:aé~ ~ond11o~sáia az etyház-

' , (·; ,i't;;i cbökb>;l, gondnokból, pénz-
a ·o:::.:. :d [,é:.~~~ linev<"z~tt tan;!caoaból '"· 

/·. r.~-~<jv~rot; S1ent Pertalan t1\·házkö1ség 
: . f,'::!J ( .... i ja~:~u.i;· !.6 Hl-én tarbila t"ls5 

. .:. ~ t> in .k ke~· .. t!:~:e1 szavakl.:\1 emlékezett 
: :. r:a.:•· C!~;,:sról, mely az ~"gyh~zközaéRet 

. . -:: ,. ':; ki :1, k: rvi ono1to: v Adorján prépost p lé
l ; .·.·.a'; Fi!><m:.:.i\al érte. Majd a gondnoklág az: 
·--~.:.,rT~ s.í!.o, anya&i helyzetével hpcaolatban 
~ •• &L •Jt.:a, i.o~y a' <"t::.hízköuég anyagi helyzetének 
rne,:~ ·;·.i dL:~.:~ái 7, ideialer.esen m~gszünteti az: egyh,z
;_,., ··: ~~ n-" er és 111unht.írs ~lláaát, az <"gvházk6zaégi 
: ::J1 .~tsámit <"lY főre ctökkenti. T udomáaulvelte a 
: .. :,1 . ·h;>:. Lor;v a p!éb,hia helyrehozatalái~o: a pléb'
;, a : •.:. ~ ';::~t" l' c •yh3áönét: tulajdonát képező 
. ·: ·.>.;l u ... ,~n"~::ó <"meleti helyiaéieit lakás 

' .. l .. . . If l , . \' 
•' • -~tél. c~ :.wa ( "6•• ;a. és;(ül elhatározta, hogy 
" :":~:o·,~ .. s r ud.)~ít6t Dar\'as Zénó felat!ivárosi plébános-

. :,,::,; f::elJs s;:crket7t6sége 11latt ml'~in.lítja. 

·:- .\·den Emi\. Halksza,·ú. cst>ndl"s, mi"I<"IIZÍvG 
. ~ ·. Í ~ll~ é: taY:u,án jött Gvönf(yöuoly~r~osra, 

:J;· ~~.-1 l it.f'; a .. 1~t m~~~lere.'te hív~i bi1a1mát és 
:e:~: ;, Kc.:.-:e,sí,.:telj-~ítés kozlll"n meghűlt, le

t'.~ ,·:t.~"' ·veH'te n.-m tuJott megbir~Ó!ni a bete~
~~~-· . j.._,:.ic!ony \igil1ájáa délut.ín csenJeaen elaludt 
a. L :~a. A hivek nau réa7.véte ndil"tt hely~z:ték 
~,, ~ ·· :i) u;: ·dra ;:yönayöai viláai é w al~rzetea paptánai. 
.. l • '. ~ l. l , l .. ' ' 

• ' -~ ' r'' ~ • J -"' LJ :l\~ l.)!! n . 
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t Juhász Ferenc. Több, mint félszázadon át 
volt a Főegyházi Énekkarnak lelkes és huzgó tal!,ja. 
A fiatalokat megszégyenítő pontossággal és lelki
ismeretességgel járt ri a próbákra. Tevékeny réSlt 
vett a katolikus mozgalmakban. Családi élete példás 
volt. Tagja volt töb6 jámbor társulatnak, nemkülönben 
az egyházközsé~i képviselőtestületnek. Az október 
at-i nagy légitámadás alkalmával az utcán érte a 
kegyetlen akna, mely lábát leszakította. A nagy ,·ér
,·eszteség következtében elaludt az Urban. A kegyes 

jézust követők mennyei karában énekli most már az 

örök alleluját. 

t Tamasi Csépány Ferenc. Mindenki sze
rette, aki ismerte a mindig mosolygó arcú, szolgálat
kész, gyermeklelkű kispapot. E.löljárói úgy a Slemi
náriumban, mint a plébánián nagy reményelet fűztek 
hoz1.á. Szegény, sok g )ermekes szüleinek legfőbb büsz
kesége és öröme volt az ö teológus fiuk. Ö maga 
mindi~ boldog áhitattal sw!gált az oltárnál és várta 
az évek elmúlás<it, mikor majd ő is Lernutathatja a 
leg•1entebb áldozatot. A jó lsten azonban másképen 
határozott, legbensöbb szalgálatára hhta be őt, oda, 
ahol nem a kis ostya színében, hanem a maga való
ságában láth 1tja azt, akinek életét felajánlotta. Novem-
ber 17 -én délután repülőgépbomba <.Jitotta ki életét. 
Csal december 1-én sikerült foldi maraddnyait ki
ásni a romok közül és eltemetni a felsővárosi temetőbe. 
Tis1.tán élt, tisztán állott az Ur elé s hisszük, .. O\!Y 
most az édes jé7.usnál könyörö;: ittmaradt szeretteiért 

és a szegény gyöngyösi hí vc kért. 

Katoliku& Énekkarok hírei. ~:nekkaraink a 
JO lsten aegítsé~ével i~mét megkezdik működésüket. 
G•~rtyaszentelö ünnepén a Főegyh.ízi Énekkar férfi
karána~ egy része énekelte a s1.ertar tásokat. A ll 
órai szeolmisén a Katolikus Énekkarból eg~ quarte!t 
szerepelt. A Katolikus Enekkar február 9-én délután 
tartotta első összejövetelét, ho~ ismét meggyőződhet
tunk, arról, hogy a ddl, a muzsika azeretete nem 
szunnyadt el a megpróbáltatások napjaiban sem dalo
sainkban, mert ismét folytathi akarják a sikerek meg
szokolt soro:>atát. Kev.•sebben va~n·unk mint ré~en, de 
bízunk abban. hogy ez a ~is egvütlt-s gyarapodni fog é1 
~vakran hallhatj;:k ajku~nn f,.lr!endulni a dalt, a szív, 
a Ic! lek h11:l1alatlan me:,· J1.;1t 

Délutáni szcntmiaék. A nehéz háborús kerül
mények nagvon sok hininknek lehetetlenné teslik azt, 
ho~y vasirnap a délelőtti órákban s1.entmisét hallgat
hanon. Ho~y a szentmiseh1ll~atásnak ma olyan nal!yon 
szüksé~es kegvelmeitől senki se essék el, mind a két 
pléb.iniatemplomban délután is fogunk n:t'!ntmiséket 
mondani. A elélutáni s1entrnisék keLdele febr u ár hó
napban -l 6rakor lesz. később, ha a napok hoss7ab
bak lesznek, a di·lut.íni s7entmist~k idejét is későbbre 
fogjuk teftni. Az elsií délutáni m·ntmise február 11-én, 
vas,rnap lesz. 

Nagyböjti szentbeszédek. A szokásoa nagy
böjti •zentbe~zédeket ebben az évben délután 3 6rakor 
fogjuk megtartani. Az első nagybl>jti prédikáci6 feb

ruár 1 S-án lesz. A prédikációkat Szily Jenl> hittanár 
fogja mondani. 

cím alatt új állandó rovatot nyitunk lapunkban, mely
ben a j<ímbor társulatok szentmiséit, gyűléseit és egyéb 
tevékenységeit fogjuk közölni. Kérjuk a társulatok 
\"ezetöségét, hogy minden hónap 20-ig, illetve 5-ig 
közlendőiket a felsővárosi plébániahivatalban adják 
le, később érke1.Ő híreket már nem tudjuk a követ· 
kező hó elsején megjelenő lap részére nyomdába adni. 
A társu!atok tagjait pedig kérj ik, hogy a közölteket 
kisérjék figyelemmel. 

A Rózsafüzér TárauJat ezévi elnöke: Robota 
István {Kovács u 8.), aldékán· Dohos Károly, jegyző: 
ifj. Ferenc jános, azolgadékán: ifj. Csépány György. 

Szent Kereszt Társulatnál elnök: Kis Ferenc János 
(Mátra-u. 2.), födékán· Bognár jános (Vernyihel vő) 
jegyző: Bogdány András, aldékán: Horváth Ferenc. 
A Szeplötelen Fogantatás Társulat elnöke: Szab6 
Imre (Epreskert-u.), födékán: Culyás jános, jegyző: 
T uza Gzörgy, aldékán: Kozmári István. Szúz Mária 

Társulat elnöke: Budai János (Zoldkert u. 38), fő
dékán: Renei Lajot, jegyző: Tasi lst\"án, aldékán: 
Kovács Hanka jános. 

A farsangi szentségimádáskor a társulatok szent
mis~i következő időpontban lesznek· \"8sárnap 7 6rakor 
a Sze nt Kereszt, hétfőn 7 órakor a Szent Tamás, 
hétfőn 8 órakor a Szeplőtelen Fogantatás, kedden 7 
Órakor a Szüz Mária és kedden 8 órakor a R6zsa
füzér Társulat. 

A azentségimádást befejező szentségi körme
netben az összes gvöngyöai társulatok lobogóik alatt 
vesznek részt. Az Oltáregylet tagjai szintén az egy
Jeti lobo~ó alatt vonulnak ki. 

Fejérváryné intézet Mária Gyermekeinek é,j 

ldi..1~U a:.o: la ta hamvazós1erdán d. u. 3 ~rnkor kez
dődik a kórház kápolnájában és vasárnap reggel 8 
Órakor közös áldozással végződik. Tartja Fenyő lst•.'án 

lalari,ta atya. Beszédek lesznek reggel 1. 2 8-aa azent
mise után és d. u. a órakor. 

A Rózsafüzér Társulat elnöke kéri a Tár
sulat tagjait, hogy a társulati tagok halálát mindig je
lentsék be az elnöknél, mert a temetésre a tagok ki 
fognak vonulni. A társulati tags:ígi d i ja kat a bokor
vezetöknél minél előbb sziveakedjenek befizetni. 
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(/Jitliki c , t. ~·, ( ,_ '.· -~ r r.. (.t . ._ 

Kerflletflnk öaazea plébániatemplomai 
naayobb baj nélkül kerültek ki a harcok fergetegébőL 
Sajno•, nem minden vidék volt ilyen szerenc1és. Hort, 
Ceány, Maldár, Kerecsend és Nagytállya községek 

líai templomai romokban hevernek. Ta1to:mnk az 
igazságnak azzal, hogy kijelentjük, hogy e templomo

kat nem az orosz caapatok pusl.IÍtották el. T ern ze• Ü 

felrobbantásukat a visszavonuló német katonák végez

ték el, állítólag • 1tratégiai azempontckból. ·· Mind az 
öt templom teljesen haeználhatatlanná vált. 

Kerilletlink papjai a harcok ktnepette szalgá

lati helyükön maradtak. Általában ezt elmondhatjuk 

az e1éaz tiszáninneni enházmegyei papságunkróL 

Éraekfepáaztorunk a meaüresedett györ.g}öS

IOJymosi plébániára Halász János egri hittanárt nevezte 
ki. Az új plébános az egri angolkisasszonyok intéze

tének volt hittanárja. Mint kiváló lelkipásztoJI és e~y
házi azónokot irömmel üdvözöljük kerületünkben. 

Horton a szenimiséket a zárdaiakofa nagy

termében, Ceányon pedig a plébániaépületben tartják, 

míg a templomot ujra fel tudják építeni. 

Kérjilk a gyöngyösvidéki plébános urakat, ho~y 
plébániájukról rövid 1-2 soros híreket küldjenek be 
lapunk réazére. - ·w 

A fdsövárosi p/ébánián: 

minden nap reggel i, fél H, H és fél B órako~ szent

mise. Vaaár- és ünnepnapokon: re;:\l,d i, 8, 9 és 11 

órakor vannak a szentmi~ék, litánia délut.;n :l órakor. 
Temetések délután :~ órakor a temetöhől. 

Február 1 l-én, farsar;~ vasárua['jb keld;;tL:; .1 

hagyominyos farsangi háromnapos szenhé:.:un:íJ.í•. 

Mindhárom napon reg;;el i t~ a~or szentsé~kitélel, 
éneke• szentmiae és prédikáció, H órakor énekes SZLIIL

miae, 9 órakor énekes szentmise és pr~dikáció, 111 és 
11 órakor énekes szentmise, délután :~ órakor litánia 

és prédik,ció, majd ezentsé&betétel. K~dden délután 

lit,nia utb azentséges körment~t a Ilokott Úh·onalon, 

majd a templomba \'iaszatérés után T e Deummal 
fejezlídik be il ájtatoss,g. A körmeneten az össles 

Túaulatok éa katolikus egyesülekk lobogóik alatt 

vesznek ré-szt. Február H·én, hamvazószerdán szigorú 

böjt van. E napon 7 órakor szcntmise, H órakor hamu

S7.cPtelé~. majJ ünnepi szentmise, melynek vége1tével 

megkezdődik a hamvazás. Hamvazószerdától kezdődő

leg Szentháromsá;: vasárndpjáig a husvéti szentRyónás 

bármely napon clvét;ezhető. 

A Sunt Bertalan plt!l•ánia anyakönyr'i .~ire i: 

Hézasscit:ot kötöllek: Krakóc1ki Imre és Molnár 

Er.~sébet, Kovács Lászlti és Melcher Anna MarRit, 

Kakuk lm1e és Nigrinyi Ilona, Bágyi Imre és Szakács 
Anna, 1-hr~.yák G···1a é 5 Mikulányi Erzsébet. - -· 

1!}4;). ben: T Ul a Lás1ló Lajos és Baranyi Sarolta Ilona, 

Szoll.1r jános és Csépe Margit, Kovaesik László és 

Bágyi Anna, T éth János és Benei Anna, Reviczki 
FeJene és Gyuriss l!nna, juhá~z Béla és Benei Mária 

l'vlagdolna. Slékel y .Józ~ef t~s Kiss Erzsébet, lmbery 

!Liermann l Norbert Pál Hugó és Sikorzynska Teréz 
lr~n. Harasirniuk Szaniszló és Nagy Katalin, Balog 
György és Csomor Anna, ZieJe, itz jános és Ko,·ács 

1\'lária, Zell<'r Gyórgy és Bordás Erzsébet, Liiinger 

Mihály é~ Kaszap Ilona. Hittner jános és Czö,·ek
julianna, Varga Sándor és Kiss Teréz Irén, Pataki 

Lástló és Letanóczki Ilona, Nagy józsef és Bádonyi 

Valéri&, lstvánfi István és Korpás Mária, Bezzeg 

Ferenc és Kovács Ro1ália, Szepesi György éa Pintér 

Rozália, Bátor l!tván és Nagy Rozália, s~fn)ik józsef 

és Bardóczi Mária, Ráfi Péter és Sallai julianna, 

Mácsár Dl"zsö és juraesik Anna, Mácsár józsef és 
j urac!ik !\l ária. 

F.ipihcn:cJ.: az Lirhan: Molnár Lánló :!l évet. 

Dobi Józsd Hl éves, Kanalas Gi1ella ~ napos, Kis 

ln-.re i éves, K?vács Gyórgy ~fi évf"~. Orbán jó1sef 
~hetes, J~gede Eva l h0napos, Kakuk tvlária ti:! é ... es. 

G~c1i lmrf!l Hí éves. Honát Rab Antal iH éve!, 

Gyuris József 4!1 éves, Eperjesi hán ~~ éves, Kis
bárány józsef :;:2 éves, Pócs lsh'án -1-1 éves, Marsi 
Ágnes :!i> éves, Lukács Lajosné i1U éves, ön. Bogdány 

Józsefné 7:i éves, Slebelédi Katalin I!l éves, Fabulik 
Gyuláné iB éves, Hegedűs Mihályné ~:! éves, juhász 

Jónef fi!i éves. Botka Ján ,s István :.!.-> ,~ves, Juraesik 
Mihí·y ;r, éve~. Stab,) Andds i'-.1 c'·v•·l, !~orosi Imre 

li IH>napo;, s .... !lay J~.IO~n(· ;-.:_! é . s, id. Harjin 

M1hály í:i évf'~, SLOrgalmatos Pál li:! é\·es, Csépány 

Imre Elek fi~ éves, ~-bc•avecz Fléri,;il fi:) :.1·u, 
Mező Istvánné özv. !lll éves, 1\htusek Gyöq~y 7a é,·es, 

Gyüre Mária l fl hónapos, Clirmann István 7S éves, 

Egyed Antal tili éves, s~mdnik Istvánné :!7 éves, 
Lová~z Ferenc ti:~ éves, K::rósi P.il :12 éves, lm·ánfi 

Gyöq~yné il:; éves, lstvánfi Imre :!7 éves, Fe1enc 

józsef :li> éves, iilv. Helmau Gézáné 711 é\·es, Szalia 

Lás1ló .Ifj éves, Vernyik Mária :1 l é,·es, T akár józaef 
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58 éve1, Hajnal Gábor 1 B éves, Budai Jánosné 62 

éves, Czi\'inger jános 84 éves, Kromperger Jánosné 

8() éves, Kekéts Ferencné fl4 éver, özv. Baranyai 

Ferencné (ji) éves, Kocsis János S3 év~s. Czirman 

Istvánné 4;) éves, Frick józsef R!} éves, Frick József

né 88 éve,, özv. Gambár Józsefné R4 éve,, Szabó 

Ferenc ()3 ével, Ne!Zvadba Céza flB éves, 6zv. 

Csajka A uta l né (ifi hes, T a~;b György 24 éve1, 

Fercsák jenő 34 éves, S,alily Mih:ily 59 é,·es, 

Kerék~yártó Ilona 1 h<>napos, He~edű1 lshán 41 éves, 

Pampuk János G6 éves, Sipos J6;rsef 56 éves, Erdő1 
Imre 17 éves, özv. Var~a Gvuláné GD éves, Ni~rinyi 
László Ri> éves. özv. Kalocsai Jó1sefné s:-. ~,·es, Lászka 

Ilona Hl ~ves, Cserta István'::? hónapo,, Zimány János 

72 éVf·~. Somhegvi Mária 1~ é,·es, Molnár Páln~ 

28 éves, Na~y Vityik Jánomé :iO én•s. Gráf Jánosné· 

40 éves, özv. Navora Antalné 70 éH~s. Rézmüves 
józsef 39 éves, GaZBÓ jános, Karsai Györgvné 68 

éve1, Kis Imre jános 16 éves, Nagy Jánomé 73 éves, 

Hegedús János 40 éves, Hegedűs Jánosné 36 éves, 

Bágyi János 14 éves, özv. Bágvi _l67.sef11é 69 éves, 

Kovács János ;)3 éves, Moln:ír Ferencné fl~ éves, 

Szilágyi Jánosné, Faksik István il-t hes, Ki~ .J•í7sef

né 21 éves, Gál János Ant11l i'lt éves, Hord•h Mária 
24 é\·es, Ö7.V. MPs7áros Antalné fi8 év~s. C~:éh 

Lá~zló lll éves, He~,.dü~ Mihálv 82 ;.,·es, Rir'ka 

Sándor 41 éves, Ki1b<"nedek jánosné S:-1 hes, Szaka 

Gyula 6 hónapo~. Kisb.íránv István :~ évf'S, Tóth 
János :u; é,·es, S1orgalmalo~ Jánomé fill éw•,, Z!iro! 
István 3B é,·es, Tóth P(.terné :;o é,·es, Na;!v S:lndor 

:~n éves, Fercsák JP.nőné fit éves, Pnt.:th Antalné 

liH éves. S1akks Jó.-~e-fné ~fl ·':ves, J u há•"' F .. ~,.ncné 
liO éves, Na~v Franciska 7:! é'·es r-,z·.-, S .. ah; F--·r··ncné 

S!l éves. Klm·sik Mihály ;; he!es. Sa .. ~ !sht;n ':t éves, 
Eperjesi józsef 7ti P.,·et, özv. Gr~czi J•íno~~[, il éves, 

Willinger Gvórgy 71 éves, Ta~i E•,..!ka li é•·es, Tóth 
\ltihályné HS éves, Somo:-knvi Alai'"l5né ~~:! éves, 

Zim.íny Irén 2!1 éves, Nemoda Józsd S napos, juhász 

Józsd l l h,ínapos, ön. Bt>uenvei Menyhértné ~~éve~. 
Kf"dv<"s L~jn~ í:! ~-:f"l, S·:1lai htd:1 111 hór.apns, 
.-\ntal C··or;.:·i li' év!"s, H,f,< Karolj,, ! l-,~:1:\[lO~, 

\l~1Ü \/t'l.>ll~.a jtl i-·:f's, Ö''· T,ith .J.í:~ •. ,<· 7:: : ... ,·s. 

H~inhardt S.indor :J 'i l~ve•, P:lin,·i ·~-. ,,,,,,. ·:1 en:s, 

Lengyel G•·"h fill éves, i">n. Sirnák lstvónn~. 

A /erencrcnli pl.!bánián: 

minden re~~el i r.r,~kor van a • elsli s:•enl•roise, h:t
k•lznapokon l ~ !J ~ralwr, '~~.ir- és linr,f'pnat,u: on 
1 ~ 1:! círak.,; ·•1. utols,;. Litár:i·:t e~-:yen'í;,l" c~ 1k va~;~r

és unnepn~:· L.,n tartunk d. 11. :\ lÍrai kt>?•!· 11!·1. T~

rnc:té~t'k d. u. :: ér"k"r \JII!l<~k. a k1kért·~l i~ d terne
tőben ,égt'7/J!k. 

Febr. 2-án elsSpéntek. A jézu• Szive ájtatoa

ságat a 7 órai szentmise után végezzük. Ugyanezen 

a napon van GyertyaszentelS BoldogasiZony ünnepe. 

9 érakor lesz az ünnepi szentmise, el3tte gyertya

szentelési IZertartás körmenetteL A körmenet a aek• 

restye felé indul a RYÓntatófolyosón és a fókapun tér 

vissza. - Február 3-án elsőszembat. A Szepl3telen 

Szív tiszteletére a szokásos ájtatouá~ot a 1.'2 8 Órai 

szentmise után végezzük el. E:gyben Szent Ba"z• 
napja, a torokáldást a 1 2 8 órai szentmise alatt éa a 

ti>bbi szentmisék közölt vé~ezzük. - Február 4. 
Hatvanadvasárnap, e\Jyben február első vasárnapja. 9 
óra~nr szentséies nagymise. D. u. litánia után a 

Róni:\fuzér 1 ársulat havi sorsolása. - Február 14-

én Ham,·azószerda. Sligorú böjt. A hamvazást a 7 
órai szentmise alatt és a tnbbi szentmisék között vé

ge7.7ülc. Február W-án és a na~ybőjt minden pén

tekén me~tartjuk a szokásos nar,yböjti ájtatosúgokat 

szentbeszéddel egybekötve d. u. 3 órakor. 

A ferencrendi pUhánia anyak_önyl'i hírei: 

Házasságot kötOfltk: Petes józsef János és 

Rem·gh Anna, Horváth Ágoston és Kis• Erzsébet 
Ilona, Takács józsef és Csajka Borbála, Eperjesi lstdn 

és Ördög Anna, Szepesi István és André Verona, 

.Jakab Lajos és Mátyási Jolán, Kristály józsef és Pataki 

Etei, Var~a Gyula és Laska Zsuzsanna, Tóth László 
és Kiu Et,.lk'l, Knmnai Pál és Csépány Átota, 

S1a~•Ó Gyula és T a bár Anna, Mannó László Pál és 

Kollihay Anna, Talpc.s László józsef é1 Bacsh 

E•zs~hl"', Kossuch Fereae és Kerekes ErZiébet, 

Juhisz Gyula és Bf"rz~ki Ilona, Kalivoda János és 

Fónag't' K11tali'l, Húhert L~ó 1-:s Bendek Valéria, Gál 

János és Szalai Erzsébet. 1f14;J.- Boc1kai LáiZió 

t~s Kc,csán Mária, Kántor Gynrgy és Tari Margit, 

Bene~ István és Forgács Margit, juhász Mihály éa 

Páska Róz11. vitéz Oláh Imre és Miskolczi Teréz, 

F~"S!'''·,.res Imr'" és Ács Sarolta, Bernáth Lajos és 
Szölliisi Margit, Csépe József és Pataki Margit. 

F. lpi.~en!l'f? az L.irl•,m : T 6th Ferenc 63 éve1, 

G,mb;1r Katalin -1 é\·es. Rayalits julianna 61 ével, 
!) ·i,··a~: F.t"l -, hónapos, Sn,l:-ó llldn 4 J éves, S1.arka 

l\:la<~dol!"'a i' évP-s, id. HánfA!vv Andor fl2 éves, 

Rn'!nller Lúci11. :lS éves, Herneczki Ernébet 81 éves, 
Bi~ áJi Zsuzsanna 2 éves. ifj. Hajnal Gábor 17 éves, 

lstvánfi János 7H éves, Lukács István 73 éves, Apáthy 

R~7:t -Hi é\f'~. Vil:c-ck !\tírton ;)9 évrs, Sztrivinszky 

l'\'1.1!,~it -li' én·s, Fodor Leó Ignác 57 éves, Mudril 

Anr.a :1:~ én•s, Patl\ki István l hón~~pol, Csépány 

!mr,· Elt'k li:! he~. NJgy Júlianna ~<iH e\·e•, Erdélyi 

:\adJ..i~ 7!1 éves, Csiba Ilona .ta éves, MaiÓ.:sy 

L.:ll'a":.tii' éves, \Vokaum józsef (j0 é'lel, Buday 
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l1tv'n 24 éve1, Cserny,nszki joMn 72 éves, Seb5k 
János 74 éVea, Vaa Borosi József 77 éve1, Nagy 
Erz1ébet 72 éves, Szabó Mária 31 é\·es, Uri Elemér 
2() éves, Lopcsányszki Ilona 54 éves, Varga Gyula 
22 éves, Szinay Anna Mária 69 éves, Szúcs Mária 
53 évea, Bódi Franciska 82 éves, VarR& l~nác 74 
ével, jávonzki Mária 86 éves, For~ács józsef 11 hó
napos, Csintalan Mária 37 éves, Knyaskó Erzsébet 
25 éves, Va1borosi László 2B éves, Sza!ai Jol;ín 4() 
éves, Fehér József 66 éves, Toldy Rozál in éves, 
Na~y Mária :>6 éves, Fenyvesi Mária 1 napos, Burján 
Károly 77 éves, Kaszalya János 22 éves, Tóth János 
54 éves, Móczár Béla 77 éves, Kovaesik Ferenc :lB 
évea, Benesik Margit ti éves, Szabó jános 2n hee, 
Bezzeg György 9 hónapos, Kudatsek Borbála Si> éves, 
Lakatos Tóth Mihály an éves, Somhellyi Mária 12 
évea, Mucsics G) u la 11 éves, Rostás Ignác B;) éve,, 
Szabó András S-t éves, Kurucz Ilona 4 hónapos, 
Németh János 33 éves, Kaszap Irma 7B éves. 
-1945. - Szabó Anna 71 éves, Csáki Jusztina 6il 
éves, Király János 81 éves, Makkos Bél!t 7B éves, 
Caépány Erzsébet 77 éves, Csépány Ilona il-t éves, 
Fehér Mária 38 é,·es, Gambár János 73 éves, Csuzi 
latván 49 éves, Vass Rozália 7(; éves, Goda Emébet 
16 éves, Hornyák György 9 éves, Kovács Borosi 
Anna 65 évee, Gulyás Imre 3S éves, Balázs .Julianna 
87 éves, Papp józsef 62 éves, Pesti józsef S1 éves, 
Szabó Árpád 32 éves, Vallyoo Jónef ;)fi éve~. Hugai 
János 89 éves, Tiliczki Borbála 73 éves, Benl"ke 
Alajos István 24 napns, Szake Sándor 77 éves, Csiba 
julianna 38 éves, Sipos Benedek :ll éves, Mádi 
Ferenc ()U éves, Brenner Teréz i(i éves. 

------~--------------------------~ A kálváriai ájtatouá~okat a n~!.',hiíit min
d~n napján délután -1 órakor tartja meg h'í~i•7t .. lendö 
Guba Pál kegyesrendi aty~. Gyöngvös \áro' kcizs1e 
retetében álló Pali bksija már 2i éH~ ~C'n~noka n 
Kálváiia templomnak. Nyo1n11nn~~y t··; súlym t"r!J;. 
,·el n ,-állán fáradhatatlanul rlolRoTik immár liO éve 
az Úr szöllöjében. Mo t Slerelett Kálvária temr>'o· 
mát másr1d~ror épí:i úi~a rnmi1iból. ho::y a !,!\<·nJ\·ii•i 
hívek lelki •~pü!é~ét HoJ:,:,~lj.L 

--------·---------------~-~ -
Miaehallgató. Vasárnaptól kerd, ... "'"'!.''t t·· 

het az Anyaszentegyhb parancsának. Mint hír ein~ I;·J· 

zött olvasta, ezután délután 4 órakor is fn~unk uer.t
misét mondani. Ha délelőtt munkábn ,olt. i"iihn a 
délutáni szent!T'i!ére. Egyébként p c.li!-"' a (!;·lutáni 
szentmisehallgat.ís akkor is érvényes, ha mindPr. kidii· 
nösebb ok nélkül hagyja délut,nra a szentmisét. 

Elaöpénteki áldozó. Az Úr jézus az ela3-
pénteki "nagy igéreteket" ki len c egymásután követ
kező eltő pénteken végzett suntáldozáshoz kötötte. 

Ha tehát a háborús körülmények miatt a kilenced 
megszakadt, előlról kell kezdenie. 

Fiatal. Csodálkozunk kérdésén. Igaz ugyan, 
hogy a háborúra való tekintettel hamvazószerda és 
na~y{Jéntek kivételével minden más böjti napra fel
mentést kaptunk a Szentatyától, de ez a felmentés ter
mészetszerüle~ csak a böjtre vonatkozi~. a táncmulat
ságok és e!!yéb ha.ngos i'lsSlejevetelek megtartására 
e~váltalán nem. Nvul-(odjék teh:ít bele, hogy a mai 
időkben amúgy is stílszerűtlennek látszó mulatságot a 
nagybojt folyamán nem rendezheti meg. 

K. J. Markaz. Hálá!an köszönjük Kedves 
Bátyánknak és a markazi híveknek szives ajándékát. 
A jóJ,.Jkü adako1ókért február hó 17-én, szombaton 
9 Ó r akor Hol gáltatunk szentmisét. 

Mindazokat, akiknek lakásán egyházi eredetű 
vag~·ontár~yak. eg vhá1i felszerelések vannak, kérjük, 
ho'ly ezt a plcbániai hivatalban bejelenteni szivesked
jenek, ellenkez{; esethen az illetők ellen jogtalan el
sr.játítás cí:nen kénytelenek lennénk eljárást indíttatni. 

Könnyü vagyonszerzés. Nincsen igaza, mert 
a lopást csak nkkor boc~:íjtja meg az lsten, ha az 
oko7olt kárt jóvátf's7i " tettes. Ha nem i~y lenne, 
akkor jól n~:·nénk ki. A tok1j P"\'S7f'rÜ,..n csak meg

S7edn; mil\'.~t. 1:7t;1n eg v ~\ rd~s:t! rf'n<Hwholllá a 

iellii!m"r•:t(~t. n inat nélkül nir~c5en bünb .. c• 1nat, a 
bánaln3l p<·di:~ c!:.(j ki.'vete!m;nye. az i··a. L ... :an Úton 
szer1ett U:.'~' 'iss:as1olg ílr,.t.:"a. 

riá·tas~ll0. ~Jjr.c~. m<~!t ::<•~.;.n k:-·n:h~~L c.l·ha a 

kény37·~rhef,._,~.t~·e, h-:}~!~· há.~~s~· Íi.!~·.,!~··s,-·k a n.l~'·,~,~·ljtbe 

fo~~ c~ni. ~~!H~ \'Of!.l~':o~6!~~~ a'! i·:~~\'h~: par·!n·_·_:,l a7, 

ho:·\· n1~·· !+:! C:l tilm raindr·:-: hk•l•!:dn:J~l:·,,!:~ és 
t:1r..:mu':~t~:i~. \-h:~:t a hita~s:~í!k,.t(.~ m•·~ \a'l ""n::r•dv!", 
r~!!,~t~ 1 ~,.: .... ho~v a.•. c•eadlwn. l·/:.:~! 1 1 ".1:\ckc··Li~ ;.~ 
t•Ínr: nC.~k.~1 L;~ \"é-~~Jt"'~n-~!!:!i ~~~!·~:!'. t:1·t!: :1~:-l_ iL 1\1o ... t 
k•il· r: lJ:· n :i; c.• ir!,· ie ·,i~ ~:~ ~-·:::,!·. 

E!:Jfize:;j 1.'1:::::.~.!.1 ..! ,f: ··t:., i·<, n!,.-.•, , ... ,,k a 
r,!.-L.inia1:i·.at:tlb:.t:l ie::.·t. :n.nd ·n d.~!,.j;jtt ·') ! (:r:\•:~. 

Elüíu..:O::s 10·. l' t'~}' t.•.rf". 

h .:~;:ii/t <1 1/wr~J ri r f:r,n;J! n.rJr,:nd,i/-,m, 

,_;I.J•lri!!!Jü•. S=('l!l í3Ntu!.u:-ulc'l ) . . •::: :m. 
.. ·! s:=cri.~c:~:.!t:.':,;Tll\ i,_i,·J,:.,,~rf _{,,fl··' /)c:rCt.t": Z~r:,j. 

.'-;::l·rl~{.\::/.".~.h:;.! c/.i ~i,;J. lu":·,;t,:i: 

G.I}IJII,_,'<JI.IS. Sze ni /), rt u fu<l·ll. j. Pi,:f,Jniahh .,/,, /. 
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