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.7vi1Pt t 
A háború vért"~ vihara v~gig söpört rajtunk. 

N v orr ában nemnak c.1 elkerülhetetlen a01' a•'i 
Pt;sztuhis J. árt, hanern L!wnv a !t:lkek i:; rnr; · - ... 
érf"ZIPk tili a nagy mrgrázk<'JdtéliÚt, arneiv ,, hadak 
tJtjan.t!. ~züks~g!ze::í kisérője. L1~óházak d<)ltrk 
romokba, nyumorult vi.,lók, kÖlépületek lc~t!l'k a 
Vükon r"pül,i á~yúgoiY<Ík marta!áai, d-~ ll;!V<m

a~.kor henr! <'l cmLr•Ji·:-livek r;,c:'h·i·n is mt>gi~golt 
vaLmti. a Lj".,j lt>lkt>k is nagy mf'púbídtatá~on 

Rl( n tek keresttül. S, .L;rJ, ~aj:1. ;:; nagvon ~o kan 
vannak, akiknrk a 1.- ii-.:.cLf'n c7f'k a ncht:! uapok 
nagyon mc·~~yengÍtdték a bitd, sokan vannak, 
akik k(.ll'lkedn· ni·llu-k az égn· t:,. ö~~znoppr:nva 
kérdaik: mivt·l ~rd• mt'lti.ir: meg ill Ur hrcn lá
togatásai, rnivd szolgaltunk rá arra, hogy a há
bort! szörnyü 7Ívatar<Ít ránkzt'1dít~a? 

Érdekr-s megfigyelni azt, hogy t'Zek a mai 
kételkedók, ezek a mai ingadozók a béke annyes 
aapfényében mennyire hívók voltak. 1-bgv tudtak 
akkor bí~ni Istenben, amikor lépten nyomon érer 
ték az Ur áldást osztó kt'zét, mennyire tudtak 
hinni akkor az Istenben, amikor napról-napra ta
pasLtalták a T cremtó jóságát é~ irgalmasságát. 
Akkor nf"rn kérdelle közülük smki, hogy vajjon 
111ivd szol~áltak rá az lstt n irgalrua~s;Ígára, akkor 
aem kereste senki kö1ülük, hogy mivel érdemelték 
meg a Gondviselés jóságát. Pedig ln akkor tiszinte 
lelkiismeret vizsgálatot tartottak volna, t"gy-kettóre 
éure kellett volna venniök, hogy bizony nem a 
saját jóságuk, nem istenfélő .életük, nem jámbor
ságuk eredménye a nyugodt, megelégedett, békés 
élet, hanem esyedül a türelmes, nagyirgalmú, 
•indent megbocsátá, mindenütt a jót kereső lsten
aek köszönhetnek miadent. Annak az Istennek, 

aki elt'í~zör irgalmas sz.i .. ·ének jóságá\·..:.!, :kegyel
mént"k, áldásának áradatával akart figyelmeztetni 
mindnyájunkat, hogy térjünk hozzá, szakítsunk 
lan)haságunkkal, hagyjunk fel biíneinkkel. De ak
kor r:•;Jgunkban híltunk. akkor a magunk érde
ntének tudtunk be mind~nt és eszünkbe sem jutolt, 
hogy ;!z~rt a sok jóért, nyugodt élttért, békessé
g~rt az l>ten kér is tolünk valamit, kéri, sót kö
veteii dl istenes életet, törvényeinek megtartását, 
Egyluizának tis7teletét, és ki>..·etését. Akkor r.em 
k,érdntiik, hogy mi~rt halrr10z el bt>nnünket az 
Ur áldá~á\"al és kegyelmével ~s nem is tettünk 
semmit, hogy legalábh utólag megérdemeljük azt 
a sok jót, lelki örömet és földi boldogságai, amit 
kaptunk Teile. 

De hd ilyen ~uéktd··<.t:k voltunk l:>kn jó,á
gával ~1ernbt'n, akkor mmt ne csodálkozzunk, ha 
egy kicsit talán nagy0n is erős eszközökkel pró
bál figyt'lmeztetni, kicsit talán n~gyon is kemény 
módon akar magáhOl téríteni. Es legfőképen ne 
zúgolódjunk és ne kételkedjünk benne. Hiszen 
adott az lsten módot és lehetőséget a hozzá
fordulásra a békés világban is. Ha akkor el
mulasztottuk, tegyük meg legalább most l Lássuk 
be, hogy hanyagsáaunkkal, nemtörődömségünkkel 
nagyon megérdemeltük az lsteal büntetését, nagyon 
is rászolgáltunk arra, hoay ránkszabadítsa a háború 

zivatarát! "Most, amikor kolönösen is szükségünk 
van az O lelkierőt adó, áldozatok elviselésére 
képessé tevő kegyelmére, fokozottabb hittel for
duljunk Hozzá és bízzunk Benne sokkal jobban, 
mint máskor. Ne nézzünk kételkedve az égre és 
ne kérdezzük ingadozó hittel, hogy mivel érde
meltük meg ezt a sok bajt és szenvedést, hanem 
higyjUnk az igazságos Istenben, aki bűneiakért 
büntet ugyan, de a büntetéssel is közelebb akar 
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vonni magához. A azenved& Krisztua lelkoletével 
vállaljuk az áldozatokat, a szenved6 Krisztus 
állhatatosaágával higyjünk az lstenben s akkor 

A bűnbánat szentségének rendelésével a Úr 

jézua nl\gy irgalmauágot gyakorolt az emberiaéggel, 

mert lehetövé tette, hogy a könnyelmű, bűnrehajló, 

kisértéseknek könnyen engedő, bűnbeesett ember meg

azabadulhaseon vétkétól, jóvátehene hibáját, 1 meg

menekedjék bűnének rettenetes következményétől, az 

örök kárhozattól. A kereszténység elaő é\'lzázadai

ban nem csak tudták ezt a hivők, hanem értékelték 

is az Úr jézusnak nagy keayelmét és igyekeztek mi

nél gyakrabban megtisztítani lelküket a bűntől s· az 
élet nehéz küzdelmeivel szemben felvértezni lelku

ket a szcntáldozásban kapott sok kegyelemmel. 

Az emberiség buzgósága azonban mindig ki

sebb és kisebb lett, úgy, hogy l 2 l 5-ben, a IV. la
teráni zsinaion már szigorú parancsot kellett hoznia az 
Anyaszentegyháznak : minden katoliitus hivő, aki esze 
használatával bir, köteles bűneit évenként legalább 
egyner meggyónni ! ~~ úgy látszik, maga a parancs 
nem volt elég, mert külön büntetést is kilátásba 
kellett helyezni azok számára, akik még a paranea 
ellenére H·m végeznék el a húsvéti gyónáat: nem 
léphettek be a templomba és haláluk után nem ré
sze!itették öltet keresztény temetésben. 

Sajnos nagyon tok ember van még ma is, aki
nek nagyon gvakran a fuiélJe kellenae kiáltanunk az 
Anyaszentegyház IV. parancsát: bűneidet minden 
esztendőben legalább egyazer, húsvét táján meggyón

jad! Az emberek nagyrésze méa ma ia ~nnyira nem 
törődik lelkével, annyira hálátlan az Ur jézussal 
szemben, hogy ennek az igazán könnyű parancsnak 
a megtartáahai sem törődik. Sőt ha valaki felhívja a 
figyeiméi arra, hogv a húHéli ~yónáet el kell vé
ge7nie, akkor különbözÖ kifogásokkal áll elő. Ezek 
közott legtöbbször azt szoktuk hallani, hogy .,nem 
érek rá elmenni a templomba, azért nem \'é&zem el 
a húsvéti gyónáat". Hiazen ha valóban caak a nagy
héten, vagy húavét napján lehetne eleget tenni az 
Egyház parancaának, akkor érhető éa elfogadható 
lenne ez a mentegetózéa. De az Anyaazentegyház 
- éppen azért, hogy minél konayebbé tegye a húa

véti gy6náa elvégzéaét, nagyon houzú id5t enged 
arra, hogy a parancanak eleget tehenünk. Hamvazó 

azerdát61 Szent~r•m•ágvaaárnapig tart a húavéti g)'Ó· 

tudunk majd a szenved6 Krisztussal egyOtt imád
kozni : ne a mi akaratunk legyen meg, Uram, 
hanem a Tiéd l -y J-. 

nás elvégzéaéaek ideje. Ez alatt a l 02 nap alaU 
p e d i g egy kis j ó a k a r a t t a l mindenki talállta 
időt, módot, alkalmat arra, hogy elvégezze a szeat
gyónárt Nem is jó azt a nagyhétre hagyni, hi1zea 
akkor úgyis aokan vannak a gyónók, kellemetlen a 
gyóntatószék előtti hoaszú várakozáa. Ha azonban 
igyekszünk minél előbb elvégezni, nyugodtan, ké
nyelmesebben tehetünk eleget köteleaségün~nek éa 

az elobb v~gzett szentgyónás révén előbb kapjuk 

meg az Úr lsten kegyelmét és boc1ánat.ít. 

A másik kifogás, amil a hús\'éti gyónás el

mulasztói emliteni szoktak, az, hogy nem voltak itt
hon a hús\·éti gyónás idején s így nem tudták eivé. 

gezni a gyónásukat. Annyiban igazuk van ezeknek, 

hogy az Egyház elgondolása szermt mindenkinek a 

saját plébánia-templom,ban kellene elvégezni a hú•· 
\'éli gyónást Az Anyaszentegyház azonban nagyoa 
jól tudja azt, hogy ez a kivánsága nem mindig Yi· 
hető keresztűl és ~ppen ezért megengedi azt is, 

hogy mindenki ott tegyen eleget a parancsnak, ahol 
éppen módja és lehetösége van rá. Ha tehát valaki 
a húsvéti ayóaáa elv~gzésére kiszabott idő alatt nem 
is tartózkodik lak6helyén é1 igy nem tudja a saját 
plébániája templomában eh·égezni a gyónást, nmc1 
felmentve ez alól a k6telezetts~g alól ;.s mindea
képen meg kell gyónnia húnf.tp• 

Látjuk tehát, hogy az Anyaazentegyház, ha szi
gorúan, súlyos bűn terhe alatt meg ia követeli IV. 
parancsár•ak teljesilé•ét, nagyoa meaértő ~s engedé
keny akkor, ha arról \'BO uó, hogy megkönnyitae a 
húl\'éti gy6nás eh·égzéaét. Hosszú, tobb mint 100 
napos időt enged rá, megengedi, hogy akármelyik 
templomban el végezheu ük s mindezt azért teszi, 
hogy mindenkinek módot éa lehetőséget adjon a bű
neitől való megtisztuláara, l•ten kegyelmének vissza. 
szerzéaére. Ha az Egy~z ennyire megértő és eny
nyire seait bennünket parancsának teljeaitéaében, mi 
csak egyet tehetunk : mindnyájan elvégezzük a húa
véti gyóná1t. Nem halogatjuk, nem húz6dozunk tőle, 
nem kereaünk kibúvót, hanem mindj6rt a legelal 
alkalommal, amikor m6dunk nyilik rá, odatérdekink 
a gyóatalószékbe, hogy megtiaztult lélekkel fogad
hauuk az ÜdYözitő szenvedé1ei nyom6n felénk au
gárzó isteni kegyelmet. - Szl. 



El6fizet6inkhez. A kiadóhivatal kéri a 
régi el6fizet6ket és mindazokat, akik lapunkra elő 
akarnak fizetni, hogy el6fizetésüket a legrövidebb 
idő alatt rendezzék, mert a nagy papirhiány miatt 
március l 5-én megjelenő legközelebbi számunkból 
már csak annyi példányt fogunk nyomatni, 
amenni feltétlenül szükséges és esetleg példányon
kénti árúsításra nem is lesz módunk. 

Mai azámunktól kezd6döen félterjede
lemben jelenik meg a Tudósító, de ezentul nem 
havor:kint, han~m kéthetenkint kopogtatunl Olvasó
ink ajtaján. Ugy gondoljuk, Olvasóink érdekeit 
szolgáljuk akkor, amikor kevesebb oldalon, de 
gyakrabban szólunk hozzájuk. Kérjük, fogadják 
lapunkat a régi szereleltel és támogassanak továbbra 
is közös munkánkban, Anyaszentegyházunk érde
keinek és lelkünk üdvösség~nek. előmozdításában. 

lstenben boldogult Prépolt Urunk, 
Monostory Adorján nevenapja alkalmából, március 
5-én, hétfón reggel 9 órakor gyáazmisét fogunk 
mondani a flitemplomban az elhunyt lelkiüdvéért. 

A Kálvária templom, mint elózó szá
munkban beszámoltunk róla, a városban dúló 
harcok során komoly károkat szenvedett. Alig 
multak el azonban fejünk felett a nehéz napok, 
a Kálvária templom buzgó lelkű gondnoka, Ft. 
Guba Pál kegyesrendi Atya máris hozzálátott, 
hogy szerelett templomát minél elóbb a régi rend
ben és sz~pségben állíthassa lsten dicsőségének 
szolgálatába. A templom kijavítására és rendbe
hozatalára szükséges pénz előteremtésére gyüjtést 
indított és ezzel kapcsolatban azt kéri a jólelkü 
adakozóktó!, hogy a templom kijavítására szánt 
adományaikat juttanák el hozzá Jókai-utca 32. 
szám alatti lakására, ahol minden délelőtt meg· 
található. 

Közöljük ked•e• olvaaóinkkal, hoay 
előző azámunkban közölt jelentésünktól eltéróen a 
főtemplomban a nagybőjti szentbeszédeket P. Fen y 6 
István lazarista atya tartja. Nagybőjti szentbeszé
dek minden vasárnap délután 3 órakor kezdődnek. 

A Tudó:sitóra felül/izetle/e: Tarnay Gyula 10 
P, Bozsik Mihályné 10 P, Takács Imre 10 P, Ko
zik Ferenc 10 P, Tárnyik Lajoa 10 P, Forgác• 
Alajoe 5 P. Fehér Gyula 10 P, Kékesi József ) P, 
Bánkúti Gábor 10 P. A kegy ~• adományokat háláa 
köszönettel nyugtázzuk. 

N ITI liT. 
TAJIKDZTA 
•••• t 

Fel:ső!Járo:si plébánia: 

3 

Szentmisék rendje: hétk6znapokon 7, fél 8, 8 éa 
fél 9 órakor vannak llenlmiaék. Vasárnap és ünnep
nap délel5tt 7, 8, 9 és ll órakor, délután 4 órakor 
kezdjük a szentmiséket. A azokásos nagybőjti ezent
beszédek minden vasárnap délután 3 órakor, a litá
niával kapcsolatban vannak. T ernelések délután 3 
órakor a temetóböl. Március elsejétól kezdődően a 
keresztelések már nem a kórházi kápolnában, hanera 
a plébániatemplomban lesznek. 

A plébánia hivatal közli a K. Hivekkel, hogy 
május elsejéig llenlmisét nem tud elvállalni. Ilyen 
irányu kérelmekkel tehát ne forduljanak a hivek a 
plébániához, merl legnagyobb sajnálatunkra nem tu
dunk elegel tenni kérésüknek. Május elsejéig csak u 

uj halottakért fogadhatunk el szentmiaét. 

Anya/eönyvi hire/e: (Febr. 3.tól febr. 20-ig.) 
Házasságot nem kötött senki. 

Elpihentek az Urban: özv. Teucher Henrikné 
82 éves, özv. Krutek Lajoané 72 éves, Szila Mihály 
77 éves, ózv. Sramkó Kálmánné 80 éves, Sunder 

Zoltán 40 éves, Besze András 4 hónapos, Kovács 
He• min 2 hetes. Tóth Klára 2 hetes, Lehotai lstváa 

62 éves, Albert József 3 éves, özv. Szász Mihályné 
7S éves, Riskó Gyuláné 35 éves, özv. Kerek Já
nosné H4 évea. 

Ferencrendi plébániu : 

Márc. 2-án elsőpéntek, ~yóntatás, jézunzi·•e 
ájtatouág és szenllégimádás a azokott rendben. Márc. 
4-én elsővasárnap. 9 órakor ezenl!éges nagymise, d. u. 
litánia után a Rózsafüzér társulat sorsolást tart. 

v4 /aencrendi plébánia anyakönyl'i hírei: 

Háza55ágot kötöttek: Déri László és Kiu 
Erzsébet, Rab Árpád és Mátramgei júlianna, Horbász 
józsef és Orosz Mária, Szalay józsef és Dénes 
Margit. 

Elpihentek az Úrban: Piatér Ilona 12 éves, 
Orosz Zauuanna 2 hetes, Far kas Ferenc 7 hetes, 
Reviczki Mária S9 éves, Bártfi György 3 éves, 
Chmura Márton 69 évea, K5rösi júlianna 69 éves, 
Ki11 Alajoe 43 évea, Tóth Erzsébet 6 .. eles, Kristály 
Láazló 3 hetes, Szarka Róza 6 éves, Liazka jáaos 
69 éves. 
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Felsőváros 

Katolikos Énekkar. Hírt adtunk már ar
ré!, hogy egyházi énekkaraink ujból meakezdték 
a IHiboru~ kör~lm~nyek miatt félbeszakadt munkát. 
A Katolikus F.neltk:n vezetősége u•y határozott, 
hogy az alkalomadtán adódó uagyobb szereplé
seken kivül a va~árn11pi ll órás szentmisén min
~en alltalommal énekelr.i fo& iH ~nekkar, I101Y 
1gy az éneklő szív kétszerea imádságával emelje 
az i>teutifzkld ~tép~gét é~ ~hitat.1t. A Katoiikus 
Enekkar vezdtí~é~c elvárja mindt·n r~gi l~S jelen
legi tagjától, hop az ujra nwgkcH~elt munkában 
melli·je áll. de a régi t<wokon kivül w·retettt-1 hív 
soraiba mindenkit, a-ki ~;ivén •t'Í!eli lsten dicH)~é
génrk ügvét és városunk énekkulturájának ~rdekét. 
-- Az ~nekkar ltdden és péntf"'kr·n d~lután tartja 
pr0bált a S1e:;t Koronah<í7km s elllion i~ kéri 
ta~iilit. hogy a fpJ négykor kt>zdóJ,) pn1hákrn 
minél na;Zyobb számhan és fY'nlr,~an j(·!enienek meg. 

Katolikus Legényegy let. A Legi·nyegylet 
vezetÓst:~e ~rtesiti a ta\!obt. hogv az n!H5üldi 
Hékhá; :~ katon,li i~énybev~tel alól rn•'nl~-5ült é! 
ujra a tagok rendelke;ést'ff"' áll. A tevf.kenv 
egyesü ld i éld me& kezdé~~· t-rdeké~, n k~1ii. a t~
gokat. hogy mim;J i!VdkraLban !át>gilmiOak el 
az Egv!cthe. , -

KALOT. A Szt>nt Koronahálban lev() he
lyiségünk i~m,; · rendeik e IPsünkre ali. io(érjük a 
tagokat, ho~;y jelentkezzenek a vezetúségni·l és 
kapnalódjanak belt> ujra 11 közüs munkáha. 

Rózsafl;zér Társulat ~zoká~o5 elsűszom
bati miséje maruus 3-án 7 Órakor lesz. 

Az Oltáregylet március 4-én, vasárnap 
reggd oiferás rni~ét mondat. 

A Szüz Mária Társulat február hó 22-én 
rendki, \íli gyűlést tarl"ll, ilmelycn megv;iLuzbtták 
al UJ ti~t:tikaii. E!n ·,~ lz:: Bud..ti .Jáno•, lúd~kán 
~··n~i. L'ljos, aidéokán Hanka Kovács Jánm, je~yzó 
JI]. l asy lstv~n. 

A ls ó v á r o 1. 

A Jézus Szive T arsulat elnöke : Han
gosi József (Mikes-u. 27.) Födékán Harmann 
András (jeruzsálem u. 19.) Aldékán Farkas M. 
János. jegyző Erdélyi András. A Társulat min
den elsőpénteken szentmisét mondat a jézus Szive 
oltárnál. 

Alsóvárosi Egyházi Énekkar. Néhány 
hónapos kényszerü •zünetelés után ismé~ meg
kezdte működését az Alsóvárosi Egyházi Enekkar, 
Feb r. l 8-án a negyedévi szentségimádáson sze
repeltek először, Megkezdődtek a rendszeres pró
bák, minden szerdán és Slombaton d. u. fél 4 
Órakor, amelyeket átmenetileg - a Plébános Ur 
megértő jóvoltából - a plébánia irodában tartunk 
meg. A tagok toborzá!ával egyidejüleg ~erényen 
készülünk a husvéti ünnerwkrl'. Mindkét nembeli 
uj tagok, akik hivatásuk mellett kitartást és kdlci 
szargaimat 1s éremek n•agukban, próba~neklésn~ 
jelentkezhdnt·k az i-nt·kórák'Jn, ngy Tan;;1v Gyula 
karnagvnál: Hanák Ko!ozs-tér 4. !7. L;Lhzint l. 
alatt. Hi~szük, hogv ez d néhány éve ;Ítszerv~-
zdl \ egyeskar töretlen ero'ível. a mostani nehéz 
id;íkben két:ozeres szorgalommal. f"lfo:~ozott ~lni
akará,sal állítja mindt"n tuch<t a Ter··~uh'í I~ten 
imáclí,ának Holg,ilatnba; ;u islenti~ttelekk fé
nyénr·k fokozásJba, nemkiilönben az L2\·h;itköz
st;g kulturáli:o m~gm''zduL,,,li!lak. ~~rde\ dl;.. J,t.-n 
áldását kérj ül a nemt>scé!u E\', vt·sü :c' t•·u :ka ö:' ;,, ;i n. 

Szent István T ánu!at elnök r' Ki.-Jt:da 
l\lih,dv. Füdékáo GanLir Józad (Sirncli·U. 4.) 
]t>g\LÚ ifj. Co-il>.1 J.inos A:,;t !::Ía B1t:.1Ík Ku
vac~ András. Szenilélek T iÍr;u!ll cl ne'~''. K~~
vác, P. Pál. ~(ídt;kán Kir:ilv ]ózs,·l (\ l1Jacl:-u. 
l <.J.) AIJi~kan .JarÍJ>> ].'J/sd. 

Az Alsóvárosi Rózsafüzé! Tar:.nllat 
a ré;·i ti~ztikarral, .250 l<ll;~,:l ll)fd m ~~kenite 
műkod~s~L A tiszlibr lii~;jc~i: Baio;!i: Sar.Jor 
díszelnök, Kolláti (;) ~;rgy elnök, ~a~ v K.uvác~ 
,L)zsd f~dt~k.ín, Baranyi Jánus aldékán: Eperjesi 
Andr~s ]"~yz;ilwlyetks, Forgács Alajos aljq:yzó. 

L ovabbt mlíködt~~ükre lsten áldás;Ít kérjük. 

~orlon P. Ince gvön~niisi ferences atya tri
d.u~mot t~rtott f"bruár li és LH-a között. A nagyha
t~~u hest.' ,J-:k er~>dm,·nl r k,·f'"n n:o·!l·nn ,cAan \t''"t"l

tek el hu~n·IJ HI'I.i6HÍnásuk,!t. r\ !ár,lar!kc,LíLan 
február \'égén mel!ke,díjdott 11 tanít4s. 

. .M~trafQred. A körülötte lefolyt harcok elle-
nere u epen maradt .. mátrllfüred• Szent János temp
loJ1lblln. UJra. m~~kezdodtek ll szentmisék. Nemes Jáno1 

gvongyos1 kaplan a közlekedési nehézségek miatt állan
dóan Mátrafureden tartózkodik. Laká•áról, ellátásáról 
az áldozat~é·~· jólelkű_ hívek gondolkodnak. A temp
~omban. hetkoznaponkmt 8, valárnaponkint pedi~ 8 
ee l O orakor vannak ll nentmisék. 

Készült a Hungária-lcinyvnyomclában Gyingyösin. 
A Iliaelásért felel: DARVAS Z'HO. 
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