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Mo~olygós tekintetű, jóságos arní férfi néz 
J,. ránk il márciu:; l ~1-ére feldíszítelt s,,.nt })!.sd 

ollárokr•il: jéllis Kri;llus nevelő atyja, al 1.-ten 

.-\:n j inak ti~tlaságo~ jebye;e. Ha azonhan e7t•k 

a >"!•·lid:·n mn'olygó szobrok t'gyszer •·1evt·n, éJ,j 
•·n•'•• rr~ v.íln .nak. <.kkor é;zre\·,·nnénk a7t, h·1g-: 

a k1- J ·.thk<ít r:Hg.ihoz i:leloi Stl'nl y,,~..fnek 

~~··lill <llt.it (,írads;Ígos rnunka nr·hh verejtéke 

~ .. ;riqa, liliomol t .nl<·, kt·tét p<'di~ kérg•·~r~ kem ;_ 

nviktlt' a bir~ pá, s és a gyalu. 

Stt'lll .J<)tsdlwn nt·nw-ak a Mr>~váltó•nk 

ni'\·,·J:: .• pj:~t ti'ltt-!i az Egyh·''· hailt'lll <t munb 
stt·r;ij·:t is. Fgv Pll'len keresltül dolgowil be,·sf.i

lt'l!t·l, J,.Jkiimll'rdt•.••·n, pontosan a gyalupad nwi

J,·tt, ablun al idtihen, amikor a rnunka mf.~ szé
t!:\'•·n ,·.3 bünk!Ps volt, amikor a munkást mt>g· 

vdc·tték, állati ~or ban tartott rahs10lgaként ildták 

i>s vett~k. Az akkori világ keresztűlnétdl a dol
g<~tÓ l"mberen, félrefordult, hogy ne lá~sa meg a 

nnmk~ban görnyedő rabszolgákat. Dc Szt·nt józsef 

IIC'rn adta ki kezéből a s1erszámol, hanem mindcn 

lenét.etlség f.:. megvetettsi>g ellt-ni>re is dolgozott, 

mert ó már Krisztus szemévt>l tudta n~zni a mun

kát. ji>zus pedig azt tanította, hogy a munka 

nem szégyen, sót kötelesség, és ha valaki becsü
leh•sen, megbizhatóan, lelkiismert'tesen végzi el 

munkáját, szerszámja nemcsak kenyérkeresó, hanem 

lelket messzenteló eszközzé válik kezében. 

'(' "· 

Egyes szám ár ll: 511 fillér. Í 

Es hogy mégjobban értékeljük a munkát, 
hogy mégjobb'ln megbecsüljük a dolgozó embert, 

az Úr jézu; maga is odaállt nevelőatyja mellé 

a miíhelybe, és kérgesre keményedett kezével írta 

bele a lelkekbe az új törvényt: értékeld a: mun

kát és betsüld meg " munkást! 
Az Anyaw·nt-·gyház ebben a kérdésben is 

Kri~1tus álláspontját vallja magáénak. Amerre 

me;;:iell'ntek a hithirdetők, munkára tanították a 
vándorló, nom;id életet élű népeket, s megbecsü

lést, listteletet ~zereztek rni!l4lenütt a dolgozó 

t"mben!ek. Hirdette az Egyház d Szt·ntirás taní
tcis.ít, ho:.!y , rn?ltó a n.unkás az .') bérére. és 

minc!ent rnegtt'lt, an'i módjáb:m áilt, hogy minden 
kvr ki!zv,;J~rni·n~··· Kri,ztu; t,:nitása szcrint gondol

koJj.~k a munk<Írul. Awik,.r pedig a technika 

fejl·.~dé~e nyomán rnt>gkeLdűdütt a munkásság ki
uz~·.ráz;.i~a. amikor a munká~ látástól vakul;í~ g 
végJf'!t munkaval st•m tudta megkeresni a lt-g

~l.üks~ges::Lb élelemre való pénzt sem, az Egyhú 
t"lsc~k közölt emelte fel szavát a munk ;_,,.ág vé

d.·lrnében, t:lsők közölt volt, akik méltár. vo~ oa

Jádi hér t, dl emberi teljesítóképes!éghe7 s: -th ott 
rnunkaid<it, kell,) pihené;t követeltek mindt·n dnl· 
goLÓ t>rnbt~rnek. A H.erum Novarum r:< a 
Quadragesimo Anno, a két hires szociális pápai 
körlevél örök időkre fényes bizonyítéka lesz annak, 
hogy az Egyház megbt!cstili a munkát, értékeli, 
tiszteli a dolgozó embert és erkölcsi erejének 
minden tekintélyével követeli a munkásság számára 
mindazokat a jogokat, amelyek a Szent józsef 
sorsában osztozó dolgozó ember életét széppé, 
boldoggá, megelégedetté tehetik. -Szó.-
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Az Anyaszentegyház liturgikus életében ta
lán leggazdagabb, legváltozatosabb időszak a 
nagyhét. A mélyértelmü, sokszor megindító szer
tartasok virágvasárnap kezdődnek. A Szeolirás 
szerint ezen a naFn vonult be az Ur jézus ün
nepélyesen Jeruzsálembe. Ennek a dicsóséges be
vonuhisnak emlékére tart körmenetet ma az Egy
ház minden templomban a rneg~zentelt barka
ágakkal. Ugyanekkor azonban már igyekszik eló
k~~ziteni u lelkünket az Ur Jézus szenvedésérc 
i~ f.s ezért •1 diadalmas körmenel után a szent
rr.i~t~ben a .,mi Urunk jézus Krisztus kimzenve
dé·i·"·nt>k történetét énekh a kórus. Ezt a szen
vrd~s történetet, a passi,·,,, a nagyhét folyamán 
még háwm napon, kedden, uerdán és J.H~nteken 
~nt>krljük, hogy annál j~bban szívünkbe vé
~<ídJc:-nek Üdvözítőnk kínjai ~ ann:í: nagyobb 
hálaval tudjuk rm·gkiiszbnni értünk vállalt ~zen
n·d ;sPi l. 

1-.:.risztu~ l" runk kia-zenVt·déoére, kínjai kö
ti.'! l való t:lh;I:-'Valottsá•'<ira l n.l~keztd a r: ct"\'· o.. t;. If-J 

;zr rJ,in. nagynüli..n,l:.llo i·~ n .• ~ypér.irkt·n Jt>l-
u!,Úl l<n!oll lo:n;Ult:lrió j,._ At o!tár t:!,·ju ál:ú 
g~·erlyatartúban titl'núé~y gvcrlya j, !kt·pt>zi a ta-
. . ' ._., d'' o • mt' anyuKal aKiti. a aenve e:<twn e~vm:::~u:an 

hagytak m<~gukra :\le~ l t rüket. A l:>o!m~ma vé
géig ég\ e maradó k.:.il~!J:'~i g) t:rlya oi 57.cnvedé
seitn•i1 is diaJalwa~kodó L'dvutit(~t je:euti. A ,.so· 

téh,;g z~oloz:.:maja" Jert.:!l i ás JHl•i~ta :;ir almaival 
ér 'ég d. Jeremiás J t·ruzsáltm ron:jai f0lött 
rnundta ezckd a mt:~kapú szépségü ~/avakat, rna 
1:11 Egyház a bíínösö.._ re gondo·, an ik ur a1l 

énekli a ~iralnoak végén, hogy "Jeruz5ált>m, Je· 
ruzsálem, térj meg a te Uradhoz, lm·nedhe7 !" 

Nagycsütörtök, bár az Oltáriszeutség szer
zésének napja, mégis az Ur Jézus szenvt:désé
nek emlékezetét kelti már fel lelkünkb~rl. A 
szent mise alatt megszólalnak a. harangok, fel
zúg az orgona, de a glória után eg)szerre gyá
szo5 némaság lesz urrá a lt-mplonson, készülünk 
a világtörtén,.lem legtragikusabb eseményéről való 
emlékezésre, Krisztus halálának évfordulójára. 
Nagypéntek pedig az egyházi év legszomorúbb 
napja. Az Egyház olyan mélyen gyászol, hogy 
még szentmisét sem mond ezen a napon, hiszen 
a f~kete színben mondott "csonka misében'' 
ninca átváltozás, a pap a nagycsütört6kön el6re 
átváltoztatott Szentoatyát veszi magához az áldo
záskor. A csoaka mise után pedig me1ind1111l a 

legmegrázóbb temetési menet : az lsten Fiát kí
sérjük koporsójába a Szentsírhoz, ahol két na
pon keresztül fogadja a halálában is halhatatla• 
Krisllus hívei hódolatát és imádását. 

Nagyszombat már a feltámadás ünneplésé
nek jegyében áll. Az Egyház szinte nem tudja 
már tovább visszatartani örömét, glóriakor meg
kondulnak a harangok, este pedig körmt•nrtbea 
visHük végig Krisztust utcáinkun, hogy mia
denki megtudja : feltámadt Krisztus e- napon ! 

Ilyen mélységcsen szép értelmű ~Zf'rtartá
sokkal igyekszik mt>gelevt'nÍteni cirillünk az Ur 
Jézus szcnwdését az Egyház. Vegyünk részt le
het<)lcg mindt•n Hertartá~on, ('lmélkedjnk végig 
azoLt híYÖ IP!d:kel t;~ bűnbán/, szív·•t·l, hogy 
ré~ze~üih·,~siink a ffit'Rváltás hgyt'lméhen. -y .J .. 

----~~-----=-------------------------

"( fí: r~}JpiftÍÍlttfl tÍ jto 
t//, o l l r 1 o t t~ t t ok /11 r k " 
.-\ gyünyörííséges ébzercs d, •IH>Z, ,,hog v • 

mi kt-J.-.s Duklai [_aszlónk n•·ve1:e a1 l•lldf'Jllldt 
Szent Ertst'·l>d tt>mplornot, Márk·n Laj~.,; bájos 
fit ~kói, a u:;iv~·•Ji ft'ioltár ma l·sak pustlulás és 
I<Hrohal.r:at. . .5"kan ~,·,h:1jtva álln<:k it/ c·~~-kor ~ZPJI 
lt'!l·plombn ,;~ kérdik; lr·~J-f' m/·g ··hhC:il l~r.-n há1a ~ 

Ki tudja, miért akarta a jó l~tt>n, h .. gv ·IZ 

hpila Llntll"ll k.i.:vd)úl elű~7ür a kórhú kápol
naja b,;, iiljön mr·~ és majd e7ui<Ín épüljilll ujra 
a7 hj,il:s ? A ki. ~i kórháLi kápolna hal.. a 
Mindcr:hatón.1k épt'n maradt és a meg,L<i:la& 
alatt jl> ideig ~iinlc ''gvetlen lelki r11t·nhdye volt 
a gYöngyösit:kno·k. !\' ernnak m;onkós, tol()kocsrs 
Lekgek, jr)~ágr ·~ kedvt>Sllt~\·(:rek ig~·t'kt·11t-k a l..i
polnaba, llilnc•m a mf'nt·kültck f.s ~zt>r~m·sétlendt 
százai itt enyhültt-k mc:-g, itt ~írták ~1 bánatukat, 
itt nc:·ztck ft>l Krisztus hóft'hér testére, itt talál
tak újra önmagukra. De a kápolna kininy, sza
rongunk Lennt', és bizony maga a jó Istr-n mll

lalott rá, ht·~Y nekünk g;·öngyi.i~ickrwk t•I<,Í kö- . 
tt:lcsségünk a kórházunknak tágas lstenházát épiteni l 

A kórház nemeslelkű igagató-fóorvosa, Dr. 
Willner Sándor és ügybuzgó gondnoka, T ótla 
jános, szívügyüknek tekintik, hogy ez a ter• 
megvalósuljon. De a nöngyösi polgárnak is hozzá 
kell járulni tehets~éhez mérten ehhez a nema 
Osyhöz imájával és pénzadományávaL Adomlr 
nyokat a kórházi perselyekbe, vagy a naayte• 
plombaa elhelyezett perselybe tehetünk, ,.81 a 
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kórház lelkészének adhatunk át. Minden fillért 
százszorosan fog megfizetni a jó lsten. 

Reméljük, hogy Gyöngyös katolikus társa· 
dalma a nehéz id&k ellenére, a régi buzgósággal 
siet a kórházkápolna ügyét megvalósitani, siet az 
irgalmas lsten és a Szüzanya irántunk tanusított 
jóságát ezzel meghálálni ! Simon Sándor 

Virágvasárnap az idén mareius 25·ére 
esik, ezért a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne
pét ~prilis 9-,;n tartja az Egyház. 

T öbb mint 200 éves multja van a 
gyön~~ii~i Kálv;iria búcsúnak. :\z idén is meg 
fo~juk tartani a r.~kete vasárnapi körmenetd ép
pen Ú;..!~·. mint ::z eln:l!lt esztendőkben. A kör
m .. nd t.i<zlókk.d, lol10~ókkal, mircius 18- án, 
reggt·l 8 Órakor indul a. FútPmplornból a "'-ál
váriára. Ott :'lt'niLr :-7f~d. ucntséges körmenet é~ 
szentmi::<· !e~t. ,l!ill'\nc•k végellével a körmenet 
visszah~r a templomba. 

A P leb;>. nia Hivatal kéri mind .. zokat, 
akik a St!'llt Korona-hitt kiilo:'nkiinyvt~írából 
könyvel v:t~t-k ,·l, h(·bY a mPg náluk lév(í 
könnekc·l a l····riivid<·bb id.) alatt hotl<Ík viss/a 

. "" 1'1 . . . . ,., 
a j> e lelnlill I!PU,IDil. 

A katoli!at~ elemi iskolákbn~ meg
volt a ht·ir:.ti<. Euel L•í>oulntban f,·ihívjuk a 
stüi.Jk fig\·, !mét :!• r<t, lt•J;;y a ki·t katolikus isko
lába a Ft·jt'·rvármé lntPIPtbe f.~ a Mária Tano
dáL;; :t , .. :ru~: b~rn ely b·rül,,tf.hól be lehet iraini 
az i~koL-tkötel1·~ gyer;;H·keket i\ szülők goudol
janak ana, ho.,:y a mai id<ikhen kf.t~zerrsen is 
köklt'ös~gük gyerrnekl'iknt•k vallásos neveléséról 
gondos~odniuk. A Fejerváryné lnt~zetben márc. 
12-én már meg i~ ke1dűdött a tanítás. 

A Tudósitóra felülfizettek Boér Mik
lós l O.-, Ferenc Lajosné l 0.---, Kovács l~t
ván L. , ritv. Gráfn~ C~épány Róza l O.---, 
Na~y W. jl)zsef 2.-, N. N. 20.-, dr. Por
gesz Elemér 10.-, Szakkay Andor 10.-, 
Molnár Mária 40.-, Lovász Ferenc 5.-, 
Bardóczi Antal l O.-, Borossi József l O.-, 
N. N. 10.--, dr. Náray Béla 10.- pengc5 A 
kegyes adományokat hálás köszönettel nyugtázzuk. 

A Szent Bertalan Pléb,nia egyház
községi irodái újból megkezdték müködésoket a 
Szentkoronaház emeletén a 6. n. szobában. Az 

egyházközségi Ogyekben továbbra is Hablicsek Ju· 
lianna, a hívek ügyes-bajos dolgaiban pedig Fe· 
kete Matild egyházközségi nc5vér áll rendelkezé
sére mindenkinek, aki a plébánia segitséaét kéri. 
Hivatalos idő mindennap d. e. 9 2-ig van, az 
egyházkö1ségi n&vér pedig hétf&n, szerdán és 
pénteken d. e. 10- 12-ig található meg az egy
házközség irodájában. Kérjük híveinket, legyenek 
továbbra is bizalommal irántunk, bajaikkal. ne
hézségeikkt-1 forduljanak az egyházközségi irodá
hoz, mindenben a legnagyobb készséggel állunk 
rendelkezésükre. 

A Gyöngyösi róm. kat. Polgári Fiúisko
lában és a Mezúgazdasági Kö7épiskolában a 
rt'ndes tanítások a kölponti elemi iskola és az 
alsóvárosi elemi i5kola (Sóház-iskola) épületébea 
márciu~ 16-án rt:gg•·l 8 órakor megkezdődnek. 
Aki az igazgató~ágoál eddig még nem jelentke
zett, abr rendes-, akár magántanulóként akarja 
folytatni tanulmányait. jelentkezzék a központi 
t>lcmi i:;kola épületében lév,·; iga1gatói irodában. 

.... ~.--------MW~.-----------------------

i\1J.-ci:r.~ 15. Sem=~'' i ü;;tll'P. fJ (.ra kor unnPpi nent
mÍH" lla:ánki,rt. .\/,;., .. · ... ~ 19 S::orl }.í::sef iinnept' 

R"':!'~ti 7 Órakor Slt'atmise a Sze~nt _!.);,~pf oltárnál. 
utána iit.:íni'l S1r·nl J•Íl;l'f tis!le(,.tére. N•,o't:'ada alatt 

a 7 ór,,_; rnis:: u:an mrnd•·nn"'r' litániü tartuak a Szent 
j();-~ef cltárn1l. .\lárc. JC).én. rirá~rruámr1p. 9 Órakor 

barka::rr-ntf'lé~. Ln· men.:l a templom ki':~ii!, utina sze nt. 

misc, amelyen a Főeg~·házi {r,ekkar a pas!iÓt éne~la 
S1ent Mát~ e\'angí-lista írása szerint. flrfárc. 27, 2~ 
ls 24-éH, nagvhi·tfőn, na~ykedden, na~yszerdáa 11 'zo

kott kö1napi rend. .Va~mkedJen d. u. l 2 4 órakor 
az utolsó kálv:iriai litánia l\i1.1~yszerdán d. u. 4 Órakor 

L<>mentáció a Fötemplomban. Márc. 29-én, nagy
csiilöri•J~6n re~~f'l 6-4 óráig gyóntatás. 9 Órakor ün· 

ne pél yes sl.entmise ko z ös szentáldozással. utána olt,ír

fosztás. D. u. 4 órakor Lamentáció. Márc. 30-áll, 
nagyp~nteken, a szertartások 9 órakor kezdődnek. A 

szentsírlátogató körmenet d. u. l 2 3 órakor indul. 

ezzel kapcsolatban leiZ a Kálvárián az utolsó nagv

böjti IZentbea:téd. A Fótemplomba vinzalérve Lamea

t!ció, 6 órakor azentaégbetétel. Márc. 3 l -én, nag!l
szomhaton a azertartáaok reggel 7 órakor kezdiídnek, 

8 6~akor azentaégkitétel, 9 órakor ünnepi azent•i~e. 
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F eltám~Öá•f ll'ertllrtások ideje : 4 órakor a Sze nt Urbán 
templomban, 6 órakor a Főtemplomban. Apr. l-én, 
hún·étt•a~árryap a azokott ünnepi rend, a fi órai szent
lllise után az ételek megáldása, d. u. 3 Órakor szent
beszéd és ünnepé-lyes vecsernye. Apr. 2-án, hú~IJét
Mt.főn a szokott ünnepi rend. 

Anya/,:önyvi hirek : (febr. 20-tól márc. 5-ig.) 
Házasságot kötöttek : Goda _ló1sef és T oldi Etelka, 

Bácvi István é-• Szabó Mána, Losonci Ferenc és 
Ke.rék Anna, Virá~ L4szló és T uza Er1sébet. 

Flpihentcl~ u.: (,h,m · Trangusz Kázmérné 47 
~ves, Gründner józse! 2 3 éves, Kovács Gyula 46 
Si~os u á bor 7 4 éves, ozv. Bátor _l.ínomé )6 e ves, 
Dár:iel Béla 6 3 éves, Schneidc,- Kálmán '38 éve~. 
i\iahályi u~zlcí 11 ~~·es. Válant _1,), d SO éves, 
Mih<íldi L-í•Jió 27 é1·.:>~. G:íbnr lstv.ia 4 • evt:'s, 
tÍj. S~űke Jól!d 29 é1·es. Tak,ín István 19 eves, 
Páli nké> Ede i7 éve•, Géoi lrna:Onf. 4~ éve~. 
\\' asserbcrger Béla 46 é· ves, Oisla A:atónia ) 7 é·. es, 
Hofier j,izsef L é\f·~. AndrejkO\ics Réla 20 t•ves. 
i• tv. Zal;;!. v Stabó Józ>tfné 7 2 éves, Rácz Antalné 
~4 é1c~ . . MonPsz Elf'mér 42 é1·es, Hulera Béláné 
112 ~Yes, özv. Eoed• S.-indornf. 7H ,;,es, Kiss L;szló 
lt1 é,eg, Somo\-!vi !6:;ef ~d .~,c>. V,- .L~r János 76 
Harta !(;,:r,,,,-. 14 i-w~. 1-!llflner Ft~rr·nc 54 é\e!, 
p,,,kl'p:c>cz h'rer.c 5-! ~~-e>. C•"da Jól~dné ~_: é1e~. 
rf; Fant'l Jé,gef l ÍJ é1·:->s, Öl\. H, _.,.,!ü,: Jó7s··fné 4~ 
··'-es, Sipus J.í;:<>,;n~ 2) (·,e;, FarL.s ht~:Ín 'J é\es, 
K!'rek K~talin 3 napD5, KerPkgvá~tó Bcrb:íla ; hetes. 

f ..... crcncrcn . .-.'; ,.../Jf,t; .. ,·.~ 

1\lát.-. l J-i>n nPm:•·ta 1;ar.ep. t"-. (,r.JI.o: \in'l':! r •zent
mtse. Márc. 2:)_ hí:c!alma, ~1iÍl U!"r·,.r•e. r\ ht~csú 
readjét 'Cili~. ~.;~n; hH~el~.;t_·kbc:J l r ~~LL!K .kel, ?é Márc. 
.!. ~. Vi·;l~·\'.1.-:: r.;ep. q erakor l'IJI't'f'~i·, es bark'I>Zentelés. 
kormenFt. na~·.misP !\-lárc. 2h, ~7. 2t'-án d. tL j 
'".lKOr it>l;;a:_!• .!,;otlatos sl.entLe;/6.] a hhek ~t.ina::ra. 
Sunt~>t:Slt-d ut •n lit:Ínra és et:·PI kar·<·!olatl:ar. ~,!VÓn
tatás. Márc. 2S-án, 1'\;:;:vs.::erd.in J. u. 4 Órakor 

Jerem:.;! siralr.taa, gv.igzzso.:JZ~ma. 29-i-r.. N:t~·- csiJtor
tokön d. c ') ó. ~f:ur nag_\lnise kó1ös s:er.:.i:donis a 
pars.:·! ,;s il '-!·, 1; s7:Ímára. D. 11. -! ÓrÚnr f,:rcmiiis 
iira:rn'li. 30-án. Na~vpéntek, a szerlari;Í$0k -(csnnka
ffii>C) r<'::ile: ~ órakor ke1dőJnek. D. u. l órakor 
stcntsic"·· •..itoi1atása kr>rmenetben. 4 órakor Jer,.miás 
malmai. E.ste 7 órakor az Oltári sj( ntség l'is~tahel ~e
Tése a szentsírról 31-én. Na~yszombat, szeat<Htásnk 
re~.:·~l 7 órúor keldőd:tek. S1entséRkitétel reg11el R 
órakor. A ,z~·n!mis~ kh. fl <Írakor \'es1i ke7_detét. 
Este S Órakor feltámadási k<irmenet. 

A nqa~onyr i hi rt:' Á: · 

Há::aná!!fJI /,:uto/lek_: Riró Lászlr) Mihály és Nyiri 
Irén Julianna, Horh László é~ R11log Viktoria. Nagy 
József és Gréczi Ilona, Kován Ferenc János éa Farkas 
Anna, Zsigri János, és Debrey Anna Teréz. 

li/pihentek az Urban: Krakóczki Istvánné, szül. 
Kis Mária 69 évea, Szalmáai Mária 26 éves, Magyar 
Tibor 7 éve1, Kálló Jánoa z; éves, Budai Ferenc 40 
éves, Baranyi latdn 71 éves, ifj. Roatáe Ignác l l 
a a poe, Sándor Antal 28 évea, F arkaa latván ll napot, 

Szalmáai józaef · 69 éves, Kósa Sándor 67 éve1, 
Podlenszki józsef 64 éves, Réz Antal 4 l éves, 
Gyurkó János 22 évea. 

A Katolikus Legényegylet működésén 
már szinte alig látszik a háború okozta zavar. 
A tagok szép~zámmal járnak el az q~yleti 57éK
házba, élénken érdekitidnek az Egylet iigy<>i 
iránt s ké~zülnek az új tisztikar megváh~ztására. 

A Katolikus Dolgozó Lányok q!'·e~ü
leti vezet ti je, Matild n/ívc~r, kéri a tagokat, lwgv 
mindnyáj(ln je11·njcnt'k n~eg márciu,; 18 ;Ín, va
sárnap délután a Katolihis Legénv• ~:vletben d. 
u. 3 órakor kr•zdt'ídú me!!11Yi!1Í !,!ytil-scn. 

A Katolikus Dolgozó Lányok márc. 
25-én d~lu:án fél 4 órakC1í tartj.-ik ..ls(, mt>gbr
sTélésiiket a S1t>nt KProni!'~ú 'rtrelt-!i ht>h·i~,;gé
ben. A tagokat slt>ft'kt!(>l v:;;.~ ,'.\ ·ati!d nővér. 

A Felsővárosi Katolikus Énekkar 
p1é:b<íi •'zut.)n keddt>n t·., [''~r.k~t·rt d. 11. 4 ,;,il
kor kod\ídnek. LPik " ~rcH;I,id~··,-t , .. , !'"ntos 
megj• J,..nést kt:r a v('/( tii:-(;g. 

Az Olti.reg;det, ,,,i wi a ( '"P-'ftl :·td•~k 
hiilnya mi<~tt ~\ ííi~·:,c·kr·t nt>m L rt hat. k,"·q t-a:!iait, 
iwi!~' a nill'\'[•''111<-~i S7t·nhirhto~at:i"'" ra:inél na

g\'(>bh szzímL:n1 vt·gvt•rj('k r,·.,, r. 
·- Az Ác>- é~ Kőművestársulat m.uc. 
l Y-én, Sze-nt J.'.,,,.f napjan reg~··i 7 1Írakor 
ünnfpi ~zentmisét mondat 

Szűz Mária-Tnrsulatnak mar,·. :25-~n 

7 Ór;akor offer:is n.;,t··jc l,·,~/. 

--------------------·----------------
N 

Rózsasze:Jtmárton-b;m és S1ücsilwn a 
templomok kisebb rong;ílód..ísrJktól ··lkkiniH', ~ér
tetlenül knül .. k ki a harcokbtil A front t'ltá
volodá~a után azonnal megkezdr'íd1 ek at i~tcn
tiszteletek. 

Gyöngyöspatán a naüt·ml('·kn,·k nvilv..íní
tott plébániat•·rr·plom ''intt'•n , sak k,,,.!J!J kóro
kat szenvedett. Egy találat t•ppt·n a szr-nt mtse 
alatt érte a lf>mplomot és bár a szilánkok az 
oltár körül hullottak le, a misP.z,) plébános és 
ministránsa sértetlenek maradtak. A templom be
tört ablakait a hívek áldozatkészségéból már be
üvet(ezték. 

K'11ült a Hungária-lr6nyvnyo111dóban Gyingyöe6n. 
A lriadáa,rt felol: DARVAS ZÉHO. 
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