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A Gyöngyösi róm. kat. Egyházköuégek 
i kiadása. ll ·n. 

L.l ____ x_~'-'rt·í".~J •. O-.'l•IJ---.JII 
. 4 sze~1l K.mic.•on.u ünnepén a gyöng.uösi egy

ltáz rlgi .tzn\á.tához hic.m, a Tudósiló ritjá11 /eö

uöntjü~ ue~tell hí"ein/eet h ~i\•Únun~ M~é_, iinTI<'· 
pe~ et r .t /toiJog ríjeulenáiít. 

E/then a h"ámágun~ban ma mélye/.h az bú.~. 
minl.tokunr má,/eor roll. ,1JI/eis óje.•ztencMt. Kri.tztu.• 
t·l••m!léliumában hán.uszor o/'Ua •su/e e ~rzót, l• ihang
:túl.uozt•u. hogy l> ; A: r:. .\.lár o1:: el.tő f.,pjain u 

bethlehemi 1\. i.táed /öldreliple/eor az .mgya/i inek 
blke.uigröl inek_ e/t. á e azt na~ 11 jóa/eamtrí •·ml><'
reltne/e ígérte. Fellámadása után pedig 
rJa/uhányuor megjelent K risztm lan il· 

ván.11ui /eözöll, mináig e .uar·a/e/eal 

ltouonlölle öket: ":!Ji/ee:uig nel?te/e!" 
.. &/eeuiget ado~. áe nem minl a 
rJilág aJ m1 in ne/etek!'' monáo
galla Kriulus az upo.tlolo/enal? is 
6dtorilolla öi(el: .,:l'[e háboroá;il(_ meg 
IZÍt•etel( i:t ne filjetek !" A bátori-

. lá~ra rúuorulta/e a lanitványol(. :J\[em 
ltonnyü it/61( ltö\1ellteztele ráju~(. Az 
upo:Jtolo/t. mináegyil(~t 'llirlunuleinl Uuteljük. ",..,, 
Mesterült u alJa i uerinf. mináegyi/eük J~lrelle ke
reuljlt i11 rígy lto"elle Öt. .?{em rellent meg a ui· 

rJü#t, merl magukban hordozlá/e K ritzlus "il?_e.uigil. 
Szenl 'Pdl IZoJOai .wzerinl, uinle áicldt_etlt•e mon
Jotlált. ltog11 mennyi millallanltÍfOI szenoetltel(. e/ 
a ltri1zlusi l1a••d1 ltiráeli,iért. 

Mt»l i• ••ült•égünlt \1Gn arra, hogy lanul

iuralt a• aiHIIIolo/ttól, minl leltel Krl•zlu• U/téjét 
ma1u~6an ltortlo•ni, méM a mefpr46dllald•olt iJe
jln il. K11•1Jnl4•ünlt. fJÍfG••ItJió '"""unit e/161orban 

nem a nillo~ó karácsonyfa /eörül /.:acagtí ~.ucrm<'

kel.:kel q~yüll j<Íl.tzt.Í ho/do~ .tzülnhrel.· .~zól, -·
ne/eik i., han~sú/yozzu~. lwgy na~y k_i"cs a bi~é' 
boláoglá/l. omil éft•ezne/e. azirl filire iírizzi/e, hű

·•ége.'tm kapa.uk_odra a Bé/ee K irál.u,ína4: veáfí h
:úl>e hanem a feleme/ii /erilzlu.ti ~rzat·a/,:al e/5Ó· 

.~wbtm a::o/.:huz inthzril.:. a/.:i/;:nel.· .ISzlal,ío~ál üres 

ht·f.uel.~ mo~raJnal.•, mé~ a 1\ arácsunu .,Ze lll e.,Ujin 
is. !•t t,,/J" nem is cúlltJ# ~arác5orr.r!/a. hogy is 
/ügghetm· azon cukor es rwranc.,. hanem ink_áh~ 

csil/oil a .,zonrorri sziJ/ól.:. hit\•"ul: .~zen;,;J,"" a 
A:orm.u. <Hnit mJ, 111/,;,, ,:;-,·1· /',J !.! ~-~·llt•r";; <~.-·et. 

teil.: után :tirnul.: el .. Hífwjlozru az ui.ÍrJ a boidor 
/.:.arác.<!ln!J ultÍII. tlmelyik már u oaládJ.l 1.-llr.Of,en 

találn" minden bé/.:eszereti} .-mberf. 

F.ze~nek emlegeljü/e, fw~.IJ ne 
rellenjen me;.: a .~zilJil/e, ha ,,ul_r<n' is 
.•letük_ kereufjt:, mnl neleik i.< .,::ól a 
.•zi\•eA: bif..éjél hirdelő l>ethlehemi ének. 
• ..J"na/.:. a f.e/;:e.uigre, aPi rígy lani
lolt min/.:.et imádkozni, hogy leg1.1en 
meg a r e ukuratoJ, be/;:öllözhet 
mi"Jen me{lti.tzlult igaz .t::í"he és 
azoA: a bátorító :~za't1ak, hogy a ue
relő Atya gondviie/6 akarala nélleül 

hajurr/.: .,zá/a .tem görbül meg, fel tudja .tzári

luni a k:ónrt.IJe/eet .1 e/veu i szemüle jálgo/át. hog11 
II/e ;,, ~!JÖniJör/eöáheuenek. a f,eth/c.~emi csillag rLl· 
gyogá.•ában. 

Szenl Pál apolltol a~ aá\lenli :~zent /ecl(.ében 
arra lanil, hogy öröm l.Jitozzélt n~ináé1 uivetel(_ben 
é.t ne aRf6tl}atoJe, merl az Úr l(.ozeletdt_6en Nn . ./1• 
igaz l(.alolil(.ut Iéieit ellltltziletle dljdl OJviJzit&jlne#t 

l• érzi ;, ul a klzel•égel. Az & uitJIJitben " l(_i, 
}ézu1, még a l(.omorM#t /dtuó éjJelen 11, megltoua 
a Ul(_l, bo/Jog1dg ~ardc1onyi tJjdntN#tdt. F. /. 

·-. 
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f2 •••• • L_, • '!.l -q.,.yun otl-'.JL nu»_,_ ... 
A rendkivüli helyzet még határozottobbon 1 Messze, egészen a latni, hogy te vagy-e 

követeli o magyor kotolikussógt?l, hogy ? keresz- l földteke másik felén csakugyan, vagy a 
ténység célkitúzéseit törhetetlenul szalgólJol Meg- ! K 1 t 'bé ·a Ott szellemed j'ár erre? 
erősiteni minden társadolmi rétegben o hitet é~ o l van e e SZI n · 
kotolik us öntudatot; hogy ne o gyáva félrehúzódás : él te szép fiatalságá- Szinte kézzelfogható
és kotolikus mivoltunk elrejtése,, hanem o bátor hit- ' nak éveit 30 évvel ez- lag kellett bizonyítani, 
vallás és m~g~yózódésbó~ fokadó ko~olikus élet- ! előtt Gyuri bácsi. Már hogy ó az testestül-
stilus jusson ervenyre! Jelszabo foglalva es program- 1. d· k K · l lk est "l ak1't ma' r baj· 
mul kitüzve ez igy hangzik: Krisztus népe maradunk! 1 a n e 9. Y e l ar~- e u • -

Ho valamikor, úgy 0 mostoni időben oz egyház- , csonyt .er~e meg, a.ml- társai hiradására ré
község kegyelmi élete, közösségi tudato és munko- kor Uj boi meg l atta gen elsirattak. Amikor 
kedve határozza meg o mogyoJ katolicizmus köz- szülövárosa határá- a kétszer megduplá
életi sorsát. Sok minden lehetőség. el v~m- zárva ban a Sárhegyet. Kö- zott vacsora után még 
elölunk, de megmaradt számu~kro. m1~den Ido~ l~g- dös téli este volt mire másnap reggel sem 
term~kenyebb szerve oz egyhozkozseg. A lelkiposz- b . t . .. tt akart felébrednia ki-
tari tekintelvr és lelkipásztori munkát nagymertékben ee_r es megzorQe e 
elösegiti, megkonnyiti a hivekben kifejlődött közösségi a kiskaput. Az 1lyen merültutas,egyikcso
tudot t~rmészetes ereJe. - Egy niisszionórius o zörgésre jobban a dálkazó látogató kö
pog.jny tengerben nagy távolság~? nem talált ~ehol leányok figyelnek. A zel rakta fülót, hogy 
kereszteny0ket. ~gyszercsak e~tefe.!e ?z oss~eve~odott huga kiáltott ki, de o lélezet·.;éteie c:;ak
bámészl..odóknaK kezJett predlkolm Beszed kozben 'k 'l l t LJgyL)n hallatszl·k-""' o 

. ' l . l 'h. t r·k hó' 1'1 ami or va aszu az "' az eg",k nal goto e o uzo t me~" os ru Ja o o G . h l k h' 
egy tórolt íeszületet. Odomutotja. szomszédjának · hallotta, hogy yun régen meg o tna Itt 
lsMer•:d? erre már a misszionárius is ott .termett. bátyád, rémülten ug- és elsiratott vitéznek. 
Hogyn~~ is~err.ém, ez. o m! M~gváltánk, oz Ur Jézus rott vissza az ajtóból. Olyan ez, mintha me-
Krisztu5, ..J~i bLmcnk~rt n1t''gnalt o kereszten. Erre M 'd t.. l ntl s•.' volna, c.nd,'g SZI'n-

lh J . • ·' ' · h · ·. aJ a u re m._ .en , -~ fö ~. =·i·Jr<x.otr o mos:K 1\ ·'l•l ·.:;gy crm•nc e1e nem .. , .. . B 
tola::.o,·Jli lcercsz~é~·/ ~,."\-:-(';;('! ,?:; elovett egy agyon- zorgesre az oregapa igoz történet. ár so
gy•.;n tv:ár.o-kpe. hot e~; 1smered? kérdezte o jött és a sötér udvar k,1n mesélnén.:k igy 
rnisszióst. hogyne, Mondjo még nagyobb örömmel: közepéröl kezdte val- uj ból 30 év után. 
ez o m 1 tv' egváltonk Edesanyjo, ok i Fiát áldozta =============-==========-=============== 
ére~iv1k és most imádkozik 0rettünk oz égb0n. Mvst 
mór ;ovc~':-b folvik o szóváltás. Hát arról o nagy 
popról tudsz-e. oki messze flyugoton él egv csudo
nogv városbon és onnan küld atyákat hozzánlc. 
Ezek közul egy keresztelt meg engem IS hzennyolc ~zen eim a!ott jelent rr .. _•J o korácsony1 konyv
éve. A missziós szeme most már ~önnybe!óbodt, Igen piacon P. KiR ALY KELEMEN c; :ongyösi ferences teolo
ismer~m, hiszen engem IS ö kuidött hozzótuk. A szakolos gici tanár erat-k es és erd(:((f~szitö munkájo. Szerzö 
szurtos keléti idegen most már oz atya nyakába borult, i öbb éven O.:er0 s~r.;l a nérrF"k>rszágl magyor koto
megcsoblto, okkor hát mi mindnyájon egyek vo- l1kusok ldk.pás<.toro voir é:; "JY szemdyes taposz
gyunk 1 Egy o hitünk, egy oz atyánk, egy o sziv~nk! tolotok l~ l gazdagitotta iárgydogos beszámolóját. 

Csak o mai emberek tudnának igy egymásra Igazat adunk o szerzönek, amikor o H1tlerizmus keresz
ISmerni oz egy hitben! Jó tudni, hogy von te-stvé- tóny-eiienességének bemutotása után levonja o 
rünk ótszázmillió, de még többet ér o közvetlen követke:~.telést: mi i<.>H volna o viliággal és elsősorbon 
mellettunk levó ember~kben testvéreinkre ismerni! : 0 németországi kereszténységgel, ho o rosenbergi 

H,tunkhoz való hüseg, Egyházunkhoz való világnézet gyozedelmesked.k ... De t:pp oly tonul
roa ·J:,zkodás, egym:JshOL vn:.j testvéries S7t:retet es sógos mó~;ik ~OIC'tkotlr-tóse: a nÓ':iLmUS bukásóbai 
op-o,tol, buLgó:;óg, .;.: tesz knszi us no: pe·;,_,. O•-·:onun~et l vonjók Í ú o kereszténys89 uk1uzul a tanuisagat. 

IMba, sokat néllculozunk, még ke:;e~gun< 1s, de aki o kereszténység ellen kuzd, önmagát gyalázza 
oz lsten ellen. zúgolódni, Neki sz~mrehcinyosr tenni meg és donti szerencsétlenségbe. 
és \lz elégedetlenség szellemét táplálni nem koto- Szerzó részletesen rnutotjo be az evangélikus 
likus szellem l A mi lstenünknek nem tei1k kedve o mi 
szorongottotósoinkbon, nem gyönyörködik 0 m1 kin- hitvalló egyhóz dicsósége;S harcát o nemzeti szocloliz-
lódásunkbon, hanem kiemel és kisegít a bajokból, mussol. Kulönös értéke o munkánok, hogy kotolikus 
ho mi igazón Krisztus népe maradunk, hitünkhöz szerzetespop irjo meg az evangélikusok dicsőségét 
ragaszkodó húséggel, becsületes, o mindennopi élet- ' Ezt o kotolikus tárgyilagassógot külön kiemeljük. 
ben megvalósított hitélettel, eovmás iránti Krisztustól ' A 266 oldalas munko könyvkereskedési óra 14 
eltonult szeretettel, egyszéto• egész életünkkel: forint. Szerzónél: (Gyöngyösi ferencesek) megren-

K r i s z t u s n é p e: m o r o d u n k l Sz. L. delve 1 O forint 
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A Szent Bertalan Egyházközséghez tartozó 

Katolikus és Fóegyházi Énekkar életében az utóbbi 
idóben örvendetes események tapasztalhatók. Mánd
annyiunk élénk emlékezetében va11 még az októ
ber 27-én a Sz. Bertalan főtemplomban megtar· 

tolt egyházi hani(verseny, amelyen az országos 
hírű orgonánkan Zalánfy Aladár a zeneakadémia 
professzor~ adott eló szebbnél-szebb orgonaszámo· 
kat. Ez a templomi hangverst>ny az énekkarok 
ujjáéledésének bizonyságtétele volt. A Katolikus 

Énekkar, Fóegyházi Énekkar, Lt>ánypolgári Iskola 

Énekkara, Alsóvárosi Énekkar és a ferencrt'ndi 

zárda Theologusok Énekkara szerepelt régi klasz
szikus meaterek egyházi műveivel. A Katolikus 

Ent.kkar ve1etósége, Dudás Ernő elnökkel az élén, 
elhatározta, hogy minden lehetót elkövet az rnek
kar régi hirnevt>nek elérése céljából. A Szl"nt· 
korona· há1ban l év ó Cecilia próbatermet rendb,.. 
hozanak s ma már újonan festelt, kt'llemest n 
fűtölt terem várja a dalosokat az esti próbákra. 

A F óegyházi Énf'kkar a Gazdakör Vt'ZetŐsPgé
nek jóvoltából új helységet kapott a Gazdakör 
székházában. Ennf'k az énekkarnak is, mint Gvön
gyös legrégibb dalosegyesület~nek, módjában . fog 

állani az új lehetőségek mellett a gyöngyC\si ének
karok közölt azt a helvet elfoglalni, amit rP.~i 
patinás hirn~véht>z méltán mt>gf-rdernel. Irt hll 
mt'gemlékeznünk arról is, hogv a nt'gy jlyöngyc-;~i 
énekkar, a Katolikus, Főegyházi, Alsóvárosi 

Énekkar és az új karnagyával, Gf'ibinl(f'r Sán
dorral müködő lparowk dalköre a Jövőben a leg· 
teljesebb együttműködést fogja kifejtem. Ennek 
demonstrálásaképpen a nP.gv énekkar vezf'tc)sége 
elhatározta, hogy Karácsony másnapján, decem
ber 26-án a Kat. Kultúrházban este 7 órai 

kezdettel, nagyszabású Karácsonyi Énekkari Hang· 
versenyt tart, amelyen mind a négy énekkar 
köt rf'működik. 

V ég ül" meg kell emlékeznünk az iskolai 
énekkarokról is. Az iskolai énekkarok közölt az 

élen a Leánypolgári Iskola Énekkara áll Simon 
Sándor hittanár vezetésével. Igen azépen müködik 

az Állami Gimnázium E:nekkara is, Horváth 
Sándor tanár vezetésével. Nagy várakozással tekin
tUnk az újonan megalakult Mezógazdasági Közép

iskolai Énekkara első bemutatkoz~sa elé, amely
nek vezetétlére Pátzay János karnagy vállalkozott. 

Az Aleóvároai Egyházi Énekkar ezév
ben is hagyományos keretek közölt ünnf'pelte meg 
védószentjénr"k, Szent Ceciliának ünnepét A stent
máséken végig az Énekkar szert>pelt, T arn a y 
Gyula vezényletével, orgonált Ferencz Lajos. 

Masnap este .barátságos vacsorán látta ven
dégü! az E:nekkar a vezetóségét, az összes mŰ· 
ködő és szárnos pártoló tagját. Utóbbiak adomá· 
nyaikkal siettek ergítségére egyesületünknt·k ven
c.légszeretrte kifejezésrejuttatásában, an.iért nekik 
ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki 

Ünnep után jönnek a hétköznapok ; ÍKY van 
ez az Enekkar életébt'n is. A legközelebbi próba
napon már új cél felé haladva·, növekv() szorga· 
lommal láttunk neki a karácsonyi ünnepkörre 
való előkészületekhez s a dt>c. 26-án az összes 
énekkarok együttműködésével, közösen rendezendő 
nagy énekkari karácsonyi hangversenyre. 

Na(!y hálával tartozunk jelenlegi titkárunk
nak, Mrdveczky jóuefnek, aki szívós munkával, 
minden ellenvetést, gáncsoskodást legyőzve, meg· 
teremtette az Énekkarnak értékes kis könyvtárát, 
amit ki5ebb veszteségektól eltekintve, ~ikerült a 
nehéz időkön átmentenünk. Itt hll még megem
lékeznünk,. hogy sokévi szünet után e11dPn ren
df'Zett az Enekkar először szüreti muldts<'i~ot, ami 
minden várakozást felülmúlt, ú~y a ft"~tói ft>lvo
nulást és szép szórakozást illetően, mint az anyagi 
sik~rt tekintve. Nallyon sokat, talán legtöbbet 
fáradt a ~iker érdt>kéh,.n, világi elnökünk. Mun
kácsy józsef, amit őszinte halával és raga~lkodás
~al köszönünk mf'g neki, de köszönet és hála 
illt>ti az összes rendezöket és résztvevőket. 

Szoká~os templomi közreműködést>inken kívül 
az ősz foly~tmán két hangversenyen vendégszere· 
peltünk : a já11árokszállási Haladás Dalkör itteni 
hangversenyén és a Szent Bertalan-templom javára 
rendezett egyházi hangversenyen. 

A Fejérváryné intézet Mária Társulata 
fennállásának 30. é vét töltötte be ez év d"cember ~-án 
Ez alkalommal új tisztikar vette át a TánuJat veze
tését, 1 így új eróvel dolaozik kettös célunkért: ön
maaunk é1 máaok meRIZenteléaéért. Évi JeJkigvakor
Jatunk január 3-4o délután .. órakor kezdödik és 6-án 
délután jubileumi ünnepaéggel. fejezödik be. -- E1úton 
ie felkérjük a 30 éve• TárauJat minden tagját, hogy 
az ezévi jubilária lelkinakorlaton minél nagyobb azám
ban vegyenek réllt. Az alapító tagok ott legyenek f 

• 
A F ejérváryné intézet i ako lá• növendékei decem-

ber 29-én d. u. fél 4 órai kezdettel a Katoliku• Kol
túrházban karác1onyi színiel&adá1t rendeznek, melyre 
minden érdeklöd&t 1dve1en drnak. 
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Szent Bertalan egyházközségi kép• i
selötestületi tanács tagjává Ersek urunk 
kinevezte: Mat5kás~y L<l~zlót ~s Juhász Józst'fet. 

A gyöngyöshalászi határban i< vó Kar
melhrgvi Boldogasszony kar,olnat július 16 án 
~zentdtt· fel Fnndt !t•n,i kanonok plébános. A 
ked\'elt kapoina a ha~,ok ;dalt súlyosan m<'~sérült, 
d<:> a ~~~ iing\'i'lsÍ hívt>k ;i 'd," <~l ke~zsé~e újjáépítrdlt'. 
A 1-qHít;i,.. ár ll. 26 lwktoiikr bort a lelhs he~y
községi 't>Zd1Ík !.! 'iq t ö: t ,;k (,s n· és röv1d idő ala ll 
~zakSit'ríi.·n ht'lyr .. al:llottak tigy. hogy a It r11ploru 
btintl)a 1• rn<:>gtartható \'olt. mt'lwn a híVt·k nagy 
~zámmal n·rtt-k rés11. 

Farkasmálvban <~ Le~horú 1 u>JIÍtása köJéíll 
na~\·"n ,"~,lfl tal;ltak 1111 nedi-kd. Hálaból a Bol
do!!•J~o:< S1Ü1 \1árra IIHtclt'!Prt> nagyort sléfJ oltnrl 
r; . ~7r•hr..t kt >IÍI:I'IIt'k Tt,zst~r já~;ar,.kaallási 
~z .. l•rú:n ti\~'"'"' :\ lq,·,·~k li'rtlt'!;Zt>i nnandokoltak 
k1 ,,,,,,.ii.l ... r 20. ar;, al., •t J,Indt ]t: t••~ ~ an•·t•ok
plébr.n•'~ >/t'lllnu,ét n ... nd •il e; ,;ztntbt ~~~dt-b.-n 
klff'Jt•zk l1alapil <t jó lsknrJt-k il/ért, h"!<!Y m•g
mt-nlt>tlt• .1 F ark<~:<rn<ilvb<~ tnt'llt-kült hivektt. 4,000 
lnnnt ~i :rsf.gen lf.trt-l;01otl "!tárnak és >'l<>bomak. , 

oltaran~·}a Anrhyn;• L' r ik Ilona volt. 

December 7-én és 8-án az AlaóYárosi 

Egyházközség rendez~sében az .. Abbé" címü szán

darabban a gyónástitok megrendítő áldozatát mu

talla be a lelkes műkedvelő ~árda. A ~zereplők 

kö1ül többen felüimulták a vidéken megszakott 

nÍ\'Ót, s müvészi élményt nyujtottak nekünk. 

Az Egyházközség Felsömezögazdaaági 
iskolája tantermeint·k újjáépiiésért> HÍmehozta dec. 
14-15-én a na~y sikert aratott, amenkai drámát· 
.. Az Ur katonái"-t. A nehéz, nagy feladatot Mester 
T1bor színművész oldolla m<'~ az intézet volt és 
jelenlegi növendékei\·el. Dinélt lrtmf>ltó, ho(Zy 1lyen 
kon.olv tár!o!Ylr darabot választottak. A magyarság 
K nw.us nér-w marad, - és érdt'k lődik a hit igaz
ságai iránt, mulatja ezt a nai!\' érdt'klód~s. n;ely 
az előadás ir án t n~•'gnyilvánult. 

Sze nt Ferenerend fiait unnepelte 
Gyöngyös várola október 13-án. 171 O. bt-n 
l 2 r .. lszentdt pap, 7 növ<:>ndek é~ j ~<:>gÍtÚ te~t
vér \C~/Íiclle életét a pe~tisl>dq~ek ápolásaban. 
A zarda kertjében kis kápPina volt ré~ziikr ... azt 
javítottak ki s nagy ünnr-pi ,;tr·ntmist> kt·rt'tében 
~7entellt• lel Schrolty p.,,l \olt lnllon•ányfrinök. 
Gvöngyéi~ YéÍtt•> lár~adalrhl tlf'llll'S.Jk r• ''t vdt, 
hant>m bt";kezűen adon;any.;;otl rs a kapoh1a kr
)a\Ítására. rll .. túlt'g d höslelkű ft'Jidtan.ak t>llllf'két 
mt>~örökitti t'lnléktablára. 

A Gyöngyösi Egy házközség ek dt'u·m
bt"r hó folyamán minden '.1sárnap délt' Iti ti l l 

Szenl Erzsébet templomot Duklav 
La• t lu \'u !t (gyöngyösi) hrttanár buzg(;sága helyre
aliitt alla. kifestt>lle, ~iiJno,. azouban a hartok li<'lll 

kimf-lték n:t'g, nagy h-ukak ékteknkt'dnt·k rl temp
lom IdeJén és oldalan. Kár lennc. hq~\' Gyön
gyömek ez d szép ki> ltmpluma ti'•nkren•enne. -
Kérjük a ked\·es hívt kd, hogy adomártvaikat a 
templom me~javítására juttassák el a plébániai 
hivatalokba. 

Mükedvelő vallasos tárgyú elöadások 
r>gymá~után kerültek <ZÍrn•·. Cyön~yö~ városá
ban. December ho l.én iil Alsóvárosi Egvhaz
község Mária Társulata hozta színre · S1ent Agnes 
3 felvonásos drámáját. A darab sikerét és a sze
repl6k elsórendü játszását mutalja az, ho~y szem 
8f'm maradt szárazon. 

, orakor adv<:>nti el.iadásokat ,. ndeznek. A1 első 
elóadást dec<'rnher ~-án F rindt Jen ó kanonok, 
plébanm létriolia A n:.,dern t'J, t hajszájában 
~zük~ég \'<Ifi t L;,!.\ ült>He, aJwnl l..tn~ulnta külö
nösen alkalmas errt', eLért rt'ude11k az El>nház
községek a/ elcjadá~okat. December 15-én dr. Fi
nor Józs,·f rniskolti törvényszéki bíró u keresz
ténv <:>rki>lcsr \'tlágnézet kialakítasát ~ü1get1e. Az 
els8 előadáson a ferencrendi énekkar és Bánlaky 
László gimnáziumr tanuló szavalattal ~zerepelt, 

!zemélyi hirek: A gyöngyösi születésűjuhász 
Józaef c. esperes a dévaványai esperesi kerület he· 
Iveltes es perese és lanfelügyelője lett. 

Orosz Árpád volt gyöngyösi hitoktató Dániá
ból hazatérve Miskolcon kapolt hitoktatói beo~ztásl. 

rnig a rnásudikun a gimnátium t'gyházi ént'kkara 
énekelt, Dózsa Eva stavall A lt>~közelebbi ein
adást december 22- én P Szabó Lipót ferences 
házfónök tartja, míg december 29-én dr. Somos 
Lajos, az, egri tanítóképző igazgatója beszél. 

Habticsek József, aki jelenleg Oroszország

ban hadifogoly, ezúton üdvözli kedves ismerőseit. 

Reméli. hogy mihamarabb haza kerül. Kéri, hogy 

írjanak neki a .lr.ilvetkező címre : CCCP Moszkva. 

Vöröskereszt Postafiók MON 45 3. 
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Budapeat azékeaf6v•roa inségben szen
vedóinek segélykiállítá!át tolmácsoljuk : Katolikus 
jótékony egyesületeik mindent elkövetnek a nyo
mor enyhítésért-, de ehhez a vidék támogatását is 
kérik. Gyöngyösról az elmúlt télen is sok szerelet
postacsomag lett útnak indítva. Most minden fó
városi egyházközség egy vidéki város egyházköz
st'gét kéri fel te~tvéri segítségre. Gyöngyös váro
~át al. Om ág úti Budai Ferences egyházközség 
\'álasztotta segítő testvérnek. Aki tehát bármilyen 
alamizsnát vagy suretetcsomagot akar küldeni, azt 
küldjt> a kövt>tkezó címre : F crences Plébánia, 
Budapt~sl, ll , Mártirok-útja 2 3. Biztosak lehetünk 
affelől. hogv Slt·retetadományunk i~y a leggyor
~abban a legnw~felelc'lbb helyre jut. 

A háborús viszonyok folytán nagyon 
mf:'~rongálódott kedvl"s Kálváriánk. Rendbehozása 
iolyamathan van. A várm, mint Patrónus, a 
lövPH·ket bd.1lallatltt ~~ a ióoltar mögötti abla
k~'' nwgnináltatta. A két százéve~ Fájdalmas Szűz 
kt-gyszobrat, melyet a háború viharit Ít>jétól mtg· 
losztntl, szépen rt>ndbehoztuk. A tönkrement ősi 
'Zép tabernakulumot a romban lévő Szent Erzsé
bt>t tt-rnl'lo.-:mál fölöslt·~ess~ It-It tabernakulummal 
lwlyt"lte~Íit"!tük. A1 ablakok beün·gez~st" teljesen 
bt'lf"jPz,~dött. R~szint üveglapok ajándékozá~a és 
vt'tele folytán. :\1olnár Jánosné, Kt~s Sándorné é~ 
t1 hin·k fáradhattttlan huzgalmából. Sttjnos, a má
sodik ~tació lt-IJt":i romban van, a/·mban remény 
van ·ura. hog\· Ing akadni jóstívű hívő, aki majd 
ielállíttatj.t újra. 

BESZ.MOLO ,, tjj,.,,·;,,,,",;IIJIÍIJi (_,,.,,·pi.l·~·/,, 

'1/ríf/(/- 'trlllrJffiJtÍt·ll; trÍtrí/ 

A IZYÖngyösi róm. kat. Mezógazda~ági Köz~p
•~koláhan ú j ra megalakult a Mána-Kon~rt'~áció. 
Kétt>\·i kt>nyszt'rszünet után ismét lángralobbant a 
kongrf'~ációs szív é~ a kibontolt Máriás-7ászló alá 
na(Zy lelkesedéssel gyülekeznPk a fiúk 

..\ ftúk mq~<dkuvást nem isrneHi munkássá
gukat jelzik a ké-thetenként tartott gyülések. Ezek 
keretében t>lóadások hangtottak el Szent Gellért
rr~l. 900 éves évfordulója alkalmából, a .. Helyes 
út"-ról, rnelyet minden magyar katolikus ifjúnak 
követnie kell, ha becsületesen akarja szol~álni az 
Istent és a hazát. Hasznos és értékes megjegyezni 
valókat hallhatott az ifjúság a "Tiszta . élet" címen, 
a diákszerelem szövevényes útjáról. Elénk érdek
lódéssei fogadott téma volt "Az érzékiségről" tartott 
előadás. Rövidebb beszámolók és hangulatos versek 

tarkították a gyí.íléseket. Nagy elószeretettel készí
tik a fiúk a Kongregáció faliujságját. Időszerű diák
problémákkal, vallasi és szociális kérdésekkel fog
lalkozó cikkeik iránt nagy aL érdeklódés. 

Ifjúságunk nincs elveszve ! Acélos tekintettel 
és karral dogozik a gyalupad mellett, kint a határ
ban és tanul az iskola padjaiban. Komoly és 
méltóságteljes munkájuk közben pedig észrevétlenül 
érlelődik bennük a férfi ... 

BESZÁMOLO t/i( /,1p;lllír.it~•;rÚtJ 
Irt Í "'Jel fl pM l i o i1111 t..• ,",; ktitlt; Jériíl 

Az Egyházközség leánycsoportjának tulajdon
képpeni célja azt a nevelési hiányt pótolni tagjaink
ban, amit az iskola nem adhatott meg. Müveltebb, 
magasabb szinvonalon álló leányaink nem nézik le 
a kisebb képességűeket. hanem igyekeznek művelt
ségükból juttatni. átadni nekik. Harmonikusan gon
dolkodó, rt'ális világban élő, öntudatos katoliitus 
leányokat akarunk magunkból nevelni, kik egykor 
müvelt katolikus asszonvak és vallásos gyermekeket 
nevelő édesanyák lesznek. Szerelnénk kifejleszteni 
a leánylélek szunnyadó értékeit: az alázatosságot, 
ószintesPget, szelídséget, ~Lerf.nységet. Meg akarjuk 
mutatni. hogy a női lélek a l~rfilt>!ek kiegészítője 
és azzal egyenlő értékű. 

A nót az lsten segitőtár~nak teremtette a férfi 
mt>llé. A nók az apostolok ~egitótársai az els6 
egyházban. Mt, lányok pt'dJg az egyházközség köré 
tömörülvt' dolgozunk. szerény keretek között, de 
annál na~yobb uorgalommal és lelkesedéssel. Veze
tóink : De1séoyi Marietta szociális testvér és Simon 
Sándor hittan ar. akik ~lerelf'ttel és fáradhatatlan 
munkássággal szalgálják fiatal egyesületünk ügyét. 

Hetenként tartott gyűléseinken reális leány
problémákat tárgyaló előadások szerepelnek. T er
mészetesen emellett mindent elkövetünk, hogy össze
jöveteleinket minél változatosabbá és élveze· 
tesebbé tegyük. 

Dt"cember l.. 2. és 3-án rendeztük kará
csonyi ' ;sárunkat ct KIOSZK emeleti helyi~égé
ben, amr·lvnek keretében a nagyközönsé~ elé vittük 
munkánk szerény gyümölcseit. Fölfigyelt ránk a nagy
közönsé~ Megmutattuk, hogy vannak még ideáli
sabb fiat<~l leányok, kik nemcsak szórakozni tudnak, 
hanem ~ .. rnmiből valamit teremteni. 

IESZÁMOLO 
ti J..!ti)JJ!tll/t/t/t ,\·~Íf• c 1JUfl11fJO 

ima "l'!ltlliJI 
Kevés kötelezettségei, de sok búcsú-kegyelmei 
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miatt nagy kedvestégnek örvendett a háború el6tt. 
A mostani háborús viszonyok csillapodása után 
újra folynak a beiratkozások G u b a P á l tiszte· 
lendó úrnál. 

A gyöngyöai férfiak Miria-Kongregi· 
ciója igen lelkesen működik. P. Szabó Lipót 
prézes és Stiller Kálmán ny. tanár, prefektus 
vezetésével komoly munkát fejtenek ki. Gyülé,ei· 
ket minden hó első és harmadik hétfőjén tartják. 
Folyó hó első szombatján végezték közös szenl· 
áldozásuk at. 

A hó harmadik vasárnapján tartja templomi 
gyűlését a Rend. Második vasárnap újoncoktatás 
délután 2 órakor, tanácsülés fél 3 Órakor. Két 
réuletben tartott beöltözést: december l-én (l l 
újonc) és df'rembf'r 5-én (4 újonc). Minden hó 
harmadik vasárnapján a hétórás szeolmisén közös 
szentáldozás. 

BESZÁMOLO ,, 111;i'''tJIJt.iJi _ ZmiltÍ Jt:rt;t;r.llilrl 

/' 1 -l- 1--/-fJ. (:,.; llffffll•tÍ(titt<l 

Ablaktalan és kifosztoll Cltthonában töretlen 
munkakedvvel folytalla az elmúlt évben is áldásos 
tevékenységél a Karitásze~yesület. Pedig régi, tehetős 
tagjai közül, akik oly sokat aldoztak. mindig a sze
gények javára, most sokan mntén H'gÍlSPRr•· szo
rultak volna. Mégis jöttek, amikor hívtuk a mun
kára őket és adakoztak szegénységükból a náluk
nál is szegényebbeknek. Me~nyilt a népkonyha a 
téli hónapokban és az Egyesület minden tagja 
bu1gólkodott, hogy a sok s1egény legalább napon
kint egyszer meleg ételt ehessen. Tízezernél több 
ebédet osztollunk ki s azt sem tudjuk miból ~ Hála 
legyen a jó lstennek és köszönet azoknak, akik 
ebben a nagy munkában segítségünkre voltak, első· 
sorban a Közellátás szociális vezetőinek, hogy 
maximális aron olajat, lisztel, burgonyát juttattak 
a NépkonyháJa. S Ulegnyílt a Napköti-ollhon, sok 
apró szegény gyeriTlek boldog otthona, ahol a jó 
Márla nővér és az Egyesület száz és szaz szülő 
vállairól vette le a szörnyü gondot, hogy mit ad 
enni gyermekének és hol hagyja addig, amig ó 
dolgozik érettük. Aki egyszer benézett abba a 
nap•ugaras kis otthonba, soha el nem felejti. Tisz· 
taság, jókedv, játék és imádság, minden megtalál
ható a százennyhiány apróság között. S ezek 
bizony jó étvággyal Olnek mindennap a He asztal
hoz. Hogy pedig meglegyen a hozzávaló is, segÍ· 

tett mindenki. A Karitász, amely havi bevételét 
adta oda, a Sient Antal·persely, a hivatalos város 
havonkénti pénzadománnyal, a városi szociális titkár, 
az lndustria, a malmok stb. stb. Csak igy volt 
lehetséges, hogy Mikuláskor minden kis gyermek 
kapott egy szerény ajándtákcsomagot. Szeretnénk, 
ha karácsonyra sokkal többet adhatnánk. Ezért 
rendezzük havi úgynevezett teáinkat, amelynek be
vételét teljes egészében szeg én) einknek juttatjuk 
s ahol minden kiadást házias~zonyaink vállalnak. 

Nem a szórakozásért jövünk tehát ö~sze és nem 
is azért a kis teáért, amint egyesek tévesen gon· 
dolják, merl ez drága tea lenne ré~zünkre, hanem 
a:tért, hogy az itt befolyt pénzzel szegényeinken 
segithe~sünk. Bárcsak minden egyesült'l ezen a biz
tos alapon, a sz e r e t e t alapján állana és dol· 
gozna egyült a többivel ; kevesebb lenne a gond 
és több lenne az öröm vármunkban. 

BESZÁMOLÓ 11 tJillllltÍi'!lllllt ,\'ani ltmr 

Z.tlllfjtrtJtÍt·irÍ {t Í ff 11 k lll /í l• l• ,/,'.úti/ 

A gyöngyösi diákélet munkájának sPjtje, egyik 
munkatere a gimnázium Szent Imre- Kungwgációja. 

Sajnos, az utóbbi időkben nem sokat lehetelt 
hallani rola, s csak a tanítas eddigi három hónap· 
jának fe~züló, a kotni akaró munkajil ho1ta meg 
azt a gyümölnör, hogv ismét él, ism~t l~tt>1ik és 
új élettel, új tartalommal mf'gtölt\'e vé~zi munkaját. 

Egyik nagy eseményünk volt a 7, hog v Kong
regációnk gyűlést rendezell a nagy vé-rtanú, Szer.t 
Gellért tiszteletére, védstentje nevelójének eml~kére. 
A ~~·ülés ~Zf'nt hitvallás \'olt amellett a gondolat 
mellett, hogy az ifjúság még mind1g tud rajon
gani a tökéletesért, szépért és az es1ményiért. 

Belső éldünk másik nagy t'seménye volt a 
P. Király Kelemen részvételével rendezell disz
gyűlés, melyet a gazdasági iskola slf'nt Lászlá
Kongregációjával eg~·ült tartollunk meg. Érdekes 
téma töltötte ki ennek a gyűlésnt-k a tartalmát 

A Protf'stáns-Katolikus egyt-síté~ gondolata volt 
az a modern, nagyfontosságú kérdés, mt·lynek meg· 
vitatása egy szines, érdekes gyűlés ernlékét örö· 
ki!ette minden kongrt'ganista lelkében. A gyűlés 
mmden száma ekörol a téma körül forgott s gyü
lésünk fénypon!ja. P. Király Kelemen elóadása 
volt, melyben Ö, mint a kérdés hivatott szak· 
értóje, megvilágitotta el6ttonk _ezt a fontos dolgot. 
A páter kifejtette beszédében, hogy a gondolal 
megveiósitható. 

Hiazen m'r • multbaD ie éazleltüDk e~ym,ahoz 
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közeledést, • jövő jó reményekkel kecseatet, termé
szetesen idő kell hozz,, míg teljesen megérlel3dik. 

Ez • két kiemeikeda esemény jelent3a bels3 
életünkben, de a kongreganist!t nem csak az iskolá
ban láthatjuk dolgozni : a gyGjt3-urnáknál éppúgy olt 
van, mint mikor a segélytkéré5 lapokkal házhoz kell 
kopogtatni. Kis városunk életének majd .. ezen, majd 
azon a pontján találhatjuk meg öket. Ok adják a 
Karitáll-uzsonna müsorát, s diák kongregánistáink •egi
lettek a decemb~·· l 3-án lezajlott karácsonyi-vásárnáL 

KonRregációnk lelkes együttműködéssei dolgozik 
a többi magvaronzálli csoportokkal. Ennek egyik leg
.. gyobb előmozdítója volt a most Budapesten meg
tartoll vezetőképző t1mfolyam, melyen a mi kongre
g!ciónk kiküldóttei is megjelentek 1 ezzel elősegítet
ték további munkánk eredményes folytatását. 

TÁRSULATI HfR EK 
Táraulati mi~ék és tisztikar a felaövároaban: 

December 26-án a Szűz t'1ária- Társulat eskü
mueJe. December 28-án reggel 6 órakor a Szenl-
le~reJzt- Társult~l belépő ti11.tikari miséje. - Január 
6-án a SzeniA~ere:szl- Tár.•ui<It eskümiséje. - Január 
l l-én a Róz.wfüzh- Társulat eskümiséje lest. 
Minden hn el,ö vasárnotpj'Ín az Oltáregillet offerás 
misét tAri. első pénteken Al. 0/táreg.IJlet a ]ézm Szi\le
Társulalbl. első szoml,aton pediR a Rózwjüzér
Tá"ulal élíí td~jcJiért monc.l:mak szentmisét. 

Táraulatok tisztikara: 

A Szepl<ii-!Ímül Fo~rmluloll Sunt Szűz- 1'ár
•ui..JI elnnke : Pampuk Fe;enc, fődékán : Sánta Imre. 
A Szüz Mrín<J- :r;'ár.,ui<It elnoke: Sanko\'ics jános, 
födékán: T as• jst\'án. A '/?_,ina/üzér-'?;' Jn u/ut elnoke: 
Robota lst\'án. A Suntk,ere,zt- =r:'ársulat f"lnöke: Szahó 
Sándor, tödékán: Csépány l-' ál. A Szenl "C' a más-~ár
Ju!,Jt elnöke: Lukács Miháiy, födékán: Kovács 
C)·ór~v. Az Ult.ir~~.lllet elnöke: Streitrnann Er!Sébet, 
özv. Seb~styén Jánosné, társelnök-alelnök: juhász józsef. 

Az O/táre~.ll/~1 ta~jamak havi RYŰiése minden 
hó negyedik \a,árnapján \'an a S1entko1 ~"na-hál 
Cecilia-terméhen. 

Táraulatok födi!kánjai az alaóvárosban: 

Sze11/ f.,;!,·k- :r::ár.~ultlt: Ful .. ki jóHef, Madách
utca l O. .. Nozúrillm- "C'ármlut : Na~y- Kovács józsef, 
Mónuslllés-utca l 5.- Szent lstt,án-:r;'ár~ulut: Carn
bár jános, Simor-utca 4. - ]ézws Szí\le- ~ársulat : 
Harmann András. Mónus llléa-utca 19. 

-----------··~-
Villamossági és múszaki 

c i k k e k b e n ve z e t 

Andrássy és Viczena 
CYONGYÖS, KOSSUTH-U. 4. 

----.-~ 

11/TII.IT. 
TAJIKDZTA 
F' elaöváro1i plébánia anyakönyvi hírei: 

Sz ü lellei.-: Kis Károly, , Tóth Zsuzsanna, Szántó 
Mária, Erdélyijános, Hontert E va, Laska Pál, Alberti 
Kálmh, Győri Márla, Arendáczky Elek, Szabó jóZPef, 
Tóth L~wzló, l~liczki lst.·án, György Erzeébet, Valjoa 
Márla, Ráczkövi Sándor, Paulovils László, Pók György, 
jóni Erzsébet, LomnC7i Ferenc, Kovács Ma~dolna, 
Mezei Mihály és Kanalas Péter. 

Elpihentek az Úrban: Tóth György 68 éves, 
Würlz Anna 86 éves, FarkAs Anna 79 éves, Szántó 
M•hály 86 éves, Üve!(es Györgyné 42 éves, juhász 
.János 3 éves, Matányi jánosné 38 éves, Farkas 
Sándorné 20 éYt>s, Kis jánosné 76 é\'es, Kis Józsefné 
76 évea, Molnár Ferencné SS éves, Niedermao Józsefné 
SS éve•, Bozsik Lis1.ló 6 éves, Faragó Gvör~y 23 
n11pos, Krnoschek Elek 67 éves, Berzsényi F erencné 
67 éves, Kovács Magdolna 2 napos. 

Házauágot kötölle/;:,: AMellik jáno·s--Zaíaba 
T e réz, Gráf István- Bea ze Erzsébet, hi~yik Ernő-
Urik Erzsébet, Blldor Béla Kunsay K'ltcsli[), Juhász 
jóuef-Kis Mar~it. Czukor lst\án-- Vern\ik Rozália, 
Marcsik La i o• Zalaba Ilona, Hannos já~os- Poezik 
Erzséb,.t, Na~v józsef Kiss Anna, Bardóczki Gyöq~y 
-Révai Rozália. T uza István- Rejlik Katalin, Deák 
László-- Takács Irén, Csépány GyörRY- T. Csépány 
Ro1.ália. HalmóClki lsh·án- Kotma Katalin, Szabó 
Imre- Dönnik Ilona, Csomor józsef- Szollár Er1sébet, 
juhász józsef-Me1n Mána párok. 

A felaövároai enházköuég képviaelötea
UUetének halottai. T udóaítónk Je~utóbbi s1ámának 
megjelenése óta az e~vhá1közsé(l képviselőtPstuletének 
h:irom é1deme~ ta~ja kdtözött el az tlők viláj~.ából. 
A nvár folramán elhúnyt N~gy Sándor építőmester, 
a Katohkus Lel(énye~ylet éveken át volt elnöke. Kö
H·tte őt Var~a Miklós, ki szintén hosszabb ideig voll 
elnoke az Egyletnek. Mindketten te\'ékeny részt vet
tek a katoliku• egyházközsél(i és t:irsadllm1 életben. 
KmoAchek Elek nyug g•mnáziÜmi tanár kö\'etke1ett 
soron 87. e-lhúnytak közótt, aki nyugalomba vonulása 
Ól a al. ee: vházkótséo~i s1.ámviH~áló hi 1nttsá~ tagja \oh; 
Dl l" g \·h:í könég1 li gyeken kiv u( 8 V őröskereszt hely
beli tuda~ozó irodáját 11 vezette, naRy lelkiismeretes
aéggel é~ megertő szer~tettel. Mindhárom halot
tunkat a \'áros kö1önségének nagy rész\'éte mellett 
Fr i n d l J e n 5 apát, kanonok, felsőv!rosi plébános 
kisérte utc,!-Jó útjukra. 

• * • 
A felaövároai plébiniahivatal kéri a hf· 

•eket, hogy az 1947. éne halottaikért az é• 
bizonyo" napján mondaadó azentmiaéiket mir 
moat jegyezteaaék elö, mert a 1zentmiaéket 
a bejel~ntéa lorrendjében tudjuk el6jelfYezni. 



8. oldal Gy6ngyöai Katoliku• Tudóaitó 

A nöngy6ai katolikuaok ezévi életében ki
emelked5 volt a Nagyboldoga11zony ünnepe. Ré~en 
nem látott e ,·áro• együtt a hívek akkora nagy töme
gét, mint a szentkúti búcaúaok ünnepi bevonuláaa al
kalmával. - Talán ennél ie megható bb volt a l ;o 
búc•útjáró férfinek érkezése hide~. téli es5ben és sár
ban Szeplótelen Fogantatás !innepén. 

A ferencrendi plébánia anyakönyvi hírei: 

H,iz,u.,ágof ~·ölölf<'k l Y~h no,·ember l Í-től
december l S-r~: Bonm G}·örgy Reúc1ki Ilona, 
Bezzeg jónef - Batik Rn,ál.a. S1tercsa lshán Toronyi 
Erzsébet. Huden József Fa• ka• Ilona. )uhás1 Lajos
Var~a juliannA. f'arka~ Imr~- Gál Ilon~. Patőcs letván 

Martinecz Erzsébet. Vas-Boroll László Já~er Er
zsébet. Erdél)r lános Vrdra Er7s.-b·t. Patócs László 
-Kin Erzsébet, Fodor .János S1anmló Rozália. 
Kekéli Gyula-Bokros Mám. Tany .Jóuef Eperjesr 
[va Rozália, Csépány Györ..:y Lajos--Gambár Anna, 
Kerek Jóuef- F ~.o lek r Roz.ilia. 

li.lpihi'TIIel.• ,, = (• rhan : Eperjell András Fehér 
Mária férje, c~omós lsh·án Bodor Mária férje. S1én 
lá nos néhai F "' kasmor\"li J u lranna ön e~ n·. Rurján 
Lajo~. GréClr lst\"án Korm~s Anna férje.-

* * 
Az tíj e~d1á11 é\'ben mrnden tl\reb·ésunk ana 

rrányul. ho~y lehetőleg visszaálljon a békebeli hrtélet. 
süt a kori.rlmények khánalma szenni mel!~rősödjék. 
Munka~\'ünk elindulásaképpen elk~s7ült az ,.~,há7-
kouégr kartoték, melynek törzslapjarn uámontartJuk 
a plébánia mrndenegyes hh·ójét. Ennek 'élletlé\'el 
munkánk kett5s rrányt H'st: nlági apostolok. mun~a
tártllk kr!lemelésr-. munk~hllállítán és a Hegén~·ek 
lt'~lürgősebb meRsegírése ( Mr\'el lll ""gyházkllzsé~nek 
llll!ja minden <tlsó\'áro~on lakó t.atohkus hi\·ö. az t'l.:)"

ház közö~ érdekeiért mrnd<"nkrnek munkába kell állnia 
saját körülményei és tehet~éRe szerint.) l~en námítunk 
a képviaelótestületre, mint a plébánra le!Zkö1elebbi 
munkat:lnarra. Lanlln k1alakulnak ll szaknHtálvok, 
kozos és csoportonkéntr megbeuélésekl.en, de u~yan
olyan közös munkábaállá1ban i• dolgozunk a hitélet 
follendítéaéért. a mérhetetlen erkölcar rombolást okozó 
háború 11égyenfoltjának eltüntetéséért. 

Munkára hivjuk a hitbuzgalmi egyesületek é1 
táraulatok minden laRját. és pedi~ a Harmadrendet, 

, , , 
TAKAROFELEKET 

K R U P PA céanél szerezzen be! 

T akaró, napju é• sz3rblU extra me le~ 

T akaró, prima k.ec•keaz5rb61 - -

91 Ft. 

121 Ft. 

K'rjen ári•tY•'Ic•t l 

W•,.at, VIli. lc•r., Mik11áth-t'r 4. f••- 3. 
l o r ti • • p l l o t. 

._ _____________________________________ _____ 

mely élénk munkairamot vett fel. a Rózsafüzér- T ár
aulatot, a Szent lah·án-. Sz en t Lélek-. )~z us Szive
~~ Ro7árium-Tánulatokat 1 A pliPpókr .S7ííl Márra
T ánnlatot, a ~ ~rfrkongregációt és az otue' Plo!,yesi.rle
teket, melyek plébániánkon mükodnek. Alsó\'áro11 
Enekkar, Leánykör. Mária-Társulat ~ 111 újonan ala
kult Müked\'rolő-Csoportot. E!Z" szhvel-léJ,.kkel. kato
liku• élniakaránal éa nentll""lkes Látnrs.i\!1!1:1 l 'alósítiuk 
me!Z jelszavunkat és pro!Zr11mm11nkat : Kruztua népe 
maradunk! 

kottÍt·-''''"Ji """~'t'"""" 
• _r /r,i/tftitJ IÍ;t' ';/1'1/,/tit 

l•ít•fll/1/lli-

Óra-. lát~1er- és ékul"rulll'tf'm •~m~t ••·ndt":ke-
7ésérl' áll n. h ull .. rte:..-rmn,.k 

l 
i 
~ 

F ö l d i (Fogel) G y u ___ • • __ 1!· 

Gyöngyös. Fő-tér. _ _" __________ .... __ 

NAGYBOLDOGASSZON y 
NAPl ÁR AZ 1947. ÉVRE 
Sok Sl~p uh<umán~· ~~ haHnns tudn1 
,alók temk .:.rtékeué. Ára 2'80 frt. 

Mu•oszENTY lOZSEF 
hercegprímás úr sztnes festménye 

.!l'h·H cm es naln•3aban. kerete7n• való 
fínom oftu•t kartcnon. Öemrn~ncrÍJa 
~tláiráahal és cimerrvel. Ára 6 . frt. 
57 í nea l~vel .. ,ll !a ron 80 fill. 

KORDA kr~tdvinya~ról te'lék áq,.a\"/tok<"l !lérnr 1 

Ipari és Kereslc.delmi r. t.-nál 
Budap•et, VIli.. Milcazáth Kál•án·t•r 4. 11. 

K~ullh • Hua11•u• ~oaynyomtl,ben. 
Gl'öDil'lilöa. Sa~at B•rtalan-uru t - Tel•lo•uá• ~J. 

F elelőo: u., Ji•oo 

f-t'•l& k1adó Vi" let•h. 
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