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Az egyházmegye tanuló ifijuságához.
Isten Üdvözítőnk útjelzőket állított fel a mi katolikus'
életünk ösvényei mellé : a szentségeket. Ezek mutatják hogyan
kell nekünk élnünk, hogy életünk ne fonnyadt, vérszegény
legyen, hanem éllettől duzzadó, erőteljes és termékeny. Ti is,
K. Gy ! ugyebár nem vérszegény, beteges, hanem egészséges
életet akartok élni? Ezért jól véssétek szivetekbe mindazt,
amire a ti számotokra rendelt szentségek figyelmeztetnek ti
teket.
A keresztség szentsége indít el minket a keresztény
életre. Hogy minő az az élet, amelyre a keresztség hív, azt meg
világítja előttünk a keresztség szertartása. Amikor keresztszüleink elvittek a templomba, hogy megkereszteltessenek
minket, akkor a keresztelő pap azt kérdezte tőlünk; „M it
kérsz Isten Anyaszentegyházától ?" Mi nem tudtunk még be
szélni, de feleltek helyettünk a keresztszülők: „H itet!" Tehát
a keresztség elsősorban a hitből merített, a hit által irányított
életre hív minket, mert csak ez adja meg nekünk az örök
életet. Az az élet. amelyre a keresztség irányít minket, a hit
ben még azt kívánja tőlünk, amire a keresztségben figyelmez
tettek is m inket: „Ha az életre be akarsz menni, tartsd meg
a parancsolatokat!" Az az élet, amelynek a keresztség az út
jelzője, a hitből merített és a parancsok által szabályozott
élet. Ehhez az élethez kell híven ragaszkodnunk a bölcsőtől
sírig. Ezért hangzik a figyelmeztetés a keresztségben .• „Őrizd
meg keresztséged !"
Amint fölnövekszünk és serdülő korba jutunk, jön a má
sodik szentség, a bérmálás. Vájjon ez mire tanít minket ?
A bérmálás az apostolságaak szentsége. Megtanít arra,
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hogy nem elég, ha csak magammal törődöm és én magam jó
katolikus vagyok. Nekem másokkal is kell törődnöm." Az apos
tolok is az első pünkösd, az első bérmálás előtt nem tanítot
tak, nem indultak az evangélium elterjesztésére. Addig úgy
viselkedtek, mint tanítványok. De amikor a Szentlélek eljött
rájuk, akkor mindjárt elkezdtek tanítani, hamarosan szét is
széledtek szerte a világon, hogy mindenhová elvigyék az
evangéliumot, amelyet nemcsak szóval, hanem példájukkal is
tanítottak. A bérmálás szentsége figyelmeztet, hogy nekem is
most már nemcsak tanítványnak, haiiem tanítónak, mesternek,
apostolnak is kell lennem.
Azt kérdezitek: Hát nem elég, ha csak a pap tanít és
apostolkodík ? Nem ! A papok száma nagyon kevés. Szinte
arra sem igen elég, hogy elvégezzék az istentiszteleteket és
hogy a templomokban tanítsanak. Nekünk kell hozzájuk csat
lakoznunk és apostolkodnunk. A világi híveknek is kell dolgozniok az Isten országért. Ez, K. Gy !, minden megbérmált
katoHkus hívőnek kötelessége. Szent Péter azt tanítja, hogy
mindnyájan részesek vagyunk a papságban; sőt magasztalóan
„királyi papságnak" nevezi a katolikus híveknek azt a közös
hivatását, amely minket nem a templom szolgálatára, hanem
Isten országának a szolgálatára hív.
Hallhatjátok — K. G y ! —, hógy az Actio Catholica már
második éve sürgeti: „Világiak Krisztus országáért!" Nem a
papok munkáját akarja a világi hívekkel végeztetni, hanem
kevésnek tartja a papok munkáját, azt várja és kívánja, hogy
mi világiak segítsünk a papoknak. Mert nem elég, ha csak a
pap szolgálja Isten országát, hiszen ez a mi közös kincsünk,
hazánk, az nem csak a papoké, az mindnyájunké, azt mások
nak nem hagyjuk, abból mi is részt kérünk !
M it kell tennünk Isten országáért ?
Isten országát meg kell ismernünk, szeretnünk kell, dol
goznunk kell érte, védenünk k e ll! Ez az, amit Krisztus Urunk
a világi hívektől vár, akik nem papok. Ezeknek a feladatok
nak egyikéhez sem kell a papi fölszentelés. Az egyházat —
mert ez Krisztus földi országa — szeretni nem csak lehet,
hanem kötelessége is minden katolikusnak ; s ezt csak az te
szi, aki ismeri azt. Szeretette és szolgálatra kötelez minket az
egyház óriási munkája az emberiség nevelésében, az egyház
hősies története nemcsak az első századok üldözésében, hí-
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szén ezek az üldözések kiujultak a későbbi századok folya
mán, még ebben a mi XX. századunkban is és nemcsak tá
voli világrészekben, hanem a mi öreg Európánkban is, ahol a
a kereszténység ezer év óta clthon van és amely legtöbb ál
dását élvezte. Az áitatlanul bántalmazottat mindenkinek kö- ’
telessége védelembe venni, főképen, ha az, akit bántalmaznak,
az ő jótevője. Hogy ne volna kötelességünk a mi bántalma
zott egyházunkat mindenkivel szemben megvédeni?! Vajion
nem kötelességünk-e minden jó munkában részt venni, min
den jó ügyért dolgozni? Csak a katolikus egyház munkája
lenne kivétel?
K. Gy ! Ti csak néhány évig ültök az iskola padjaiban,
azután következik az élet. Az életben mindennek hasznát ve
szi az ember, amit az iskolában tanult. Azért már most ta
nuljátok meg, hogy mit tehettek ti az Isten országáért. Fiatal
korotok nem akadály és nem is tarthat vissza attól, hogy ti
is apostolkodjatok; a magatok módja szerint minél jobban
megismerjétek és megszeressétek az egyházat, szolgáljátok és
védjétek azt. Legfőképen pedig a hittanórákon gyüjthetik öszsze mindazt, amit most is és később is meg kell tennetek az
egyházért. Azért kell K. G y ! a hittant szivesen tanulni és ha
a hittanban azt tanuljátok, hogyan kell mindazt az életben fel
használni, tanuljátok ezt szorgalmas szeretettel ne csak azért,
hogy ebből jól tudjatok felelni, hogy tudjatok róla mindenkor
számot adni, hanem főképen azért, hogy az életben fel tud
játok használni, hogy belőletek, ha felnőttök, olyan katoliku
sok váljanak, akik egyházukat jól ismerik, szeretik, szivesen
hoznak érte áldozatot, érdekeiért mindenkor sikraszállnak és
ha valamikor érte bántalmaznának titeket, ezt is erős kato
likus hittel el tudjátok viselni.
Erre tanit titeket a bérmálás szentsége ; az a szentség,
amelyet főleg a ti számotokra rendelt az Ur Jézus. És ha
megértitek a bérmálás tanítását, akkor biztos léptekkel ha
ladtok az utón, amelyen Krisztus Urunk akar titeket vezetni
egész élteteken át.
Vác, 1940. Az őrangyalok ünnepén.

f ISTVÁN püspök-atyátok.
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Október 26-án, Krisztus Király ünnepének vigiliáján szó
lította az Ur magához rendházunk főnökatyját, hogy résztvegyen
a Krisztus Király mennyei diadalmenetén. Akinek 37 éves szer
zetesi, 31 éves papi életében annyi hűséggel és szeretettel ipar
kodott szolgálni. Halála váratlanul Szigetvárott következett be,
amikor a vasútállomástól a rendházba igyekezett, hogy másnap
— Krisztus Király ünnepén a tartományfőnök Atya megbizásából
megáldja a szigetvári ferencrendi templom restaurált oltárait.
Váratlan halálhire döbbenetes erővel sújtott le bennünket, de
Mgyanakkor felemelt bennünket az Ur — jóságosán megvigasz
talva. „Én vagyok a feltámadás és az élet". A Megboldogult
Lőrinc Atya emléke felejthetetlen marad előttünk az ő páratlan
szívjósága, buzgósága, közvetlensége, ferences derűs jókedve és
Krisztus szegényei, valamint az ártatlan kisgyermekek iránti megkülünböztetett szeretete által, amely kiváló lelki tulajdonságok
erejével kitörölhetetlenül beírta nevét városunk, plébániánk és
rendtartományunk történetébe. Temetése november 29-én volt
Szigetvárott az egész község osztatlan részvétele mellett. A te
metési szertartási P. Schrotty Pál ferencrendi tartomány főnök
végezte szerzetesfiainak segédletével. Bencze Ernő megrázó em
lékbeszédet tartott. A temetésen Szolnokról P. Szabó Polikárp
plébános és rendi tanácsos, P. Frech Ottó h. házfőnök, Dr. Mé
száros Antal egyházközségi gondnok, árvaszéki elnök és Dr, Se
bestyén Mihály egyházközségi jegyző, ügyvéd vettek részt. „Á l
dott légy Uram a testi haláért, a mi testvérünkért, akitől élőember el nem futhat. Boldogok azok, akik megadták magukat a
te szent akaratodnak, mert a második halál nem fog fájni azok
nak." (Szt, Ferenc Naphimnuszából.)

A s z o ln o k i fe re n c e s
v e m b e r i7 -é n ,

lII-R e n d

no

vasárnap este f é l 6 ó r a i kezdettel a ferencrendi K u ltu rh á z
nagytermében árpáidházi S z e n t E r z s é b e t tisztele-
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lé re és a F ő m é l t ó s á g ű 4 s s z o n y E rd élyi
A k c ió fá n ak f a v á r a jótékonycélú Kultur Estet rendez a
következő műsorral :
1. Erkel: Himnusz. Énekli a közöség.
2. Megnyitó. Tartja ; P, Szabó P o lik á r p plébános, III. r.
igazgató.
3. a.) Weber C. M. — Az idő. b.) Rubinstein A. — Me
lódia. c.) Hűmmel F. — Alleluia. — Énekli : dr, Sztárcsevich
L á s z ló az esztergomi zeneiskola igazgatója, énekművész. Zon
gorán kisér: Kóbor 4 n ta l főkántor-karnagy.
4 DR. N Y IS Z TO » ZO LTÁN főszerkesztő előa
dása a z e rd élyi felszabadulással kapcsolatos élm é
nyeiről.
5. a.) Debussy C. — Csillagfényes éj. b.) Kurucz I. — Ha
elér hozzád. — c.) Erkel F. — Ária a Bánk Bánkból. Énekli:
dr. Sztárcsevich László. Zongorán kisér; Kóbor A n tal.
6 K iié Ib olya alkalmi verseket szaval.
7. Magyar táncok. Bemutatják a K o lo zsvári*ú ti ovóda
n ö ven d ékei.
8. H u n g á ria a hazatért erdélyi vármegyékkel. Élőkép, Elő
adják a Kolozsvári-uti ovoda növendékei.
Helyárakí: Fenntartott hely: 70 fill., ülőhely: SOfill, kar
zat : 30 fill.
Jegyek kaphatók a Plébánia Hivatalban és a III. Rend tag
jainál.

F e le jth e te tle n m ű v é s z i é lm é n y t
n y ú jto tt a K á t. N ő s zö v e ts é g n o v. 6 -ik i
te m p lo m i o rg o n a h a n g v e rs e n y e ,
A katolikus NSszövetség, mint annyi sokszor, ismét felejt
hetetlen művészi esttel, sok fenséges széppel ajándékozott meg
bennünket, amikor dicső emlékű Szent László királyunk születé
sének 900 éves évfordulója alkalmából orgonahangversenyt rendezetf.
A ferencrendi plébánia templom nagyszerű orgonájából zuhalagként áramlott felénk Bachnak, a halhatatlan „lipcsei kántor
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nak“ nagy g-m oll fantáziája, mesteri felépitésü fug á ja : P. Martin
terences atya bűbájosán szép kánon formában irt trió ja : León
Boeilmannak, a párizsi St Vincent de Paul kiváló, volt orgonaművészének, gyönyörű „Suite gotíque" andante tétele és az ifjú,
tehetséges Lisznay Szabó Gábornak karácsonyi meleget lehelő pastorálja. Emlékezetes élményünk marad Max Regernek, — akit a
Bach és Brahms stilus egyéni összefoglalójaként és a kontrapunktikus gondolkozás megujitójaként szoktak emlegetni — Bach ne
vére ir», méreteiben grandiózus, ihleltségében zseniális fantáziája.
Gergely Ferencnek, a pesti ferencesek és az egyetemi temp
lom országos hirü orgonamüvészének köszönhetjük ezt a sok
szépet. Művészete, virtuóz technikája, Ízlésesen színes regisztrá
lása, a különböző hangulatu müvek mesteri értelmezése, frazeálása
egyik legnagyobb orgonamüvészünkké avatja. É<mény volt pom
pás improvizálása rögtönzése az „A h hol vagy magyarok"... c.
régi egyházi énekünk felelt.
A művészi est illusztris szónoka P. Röss Bertalan kapucinus
házfönök, főiskolai tanár volt. Ékesszólásának, lángoló magyar
ságának mezében állitotta elénk Lászlónak, hős Szentünknek örök
ké fényes alakját, minden magyarnak útmutató eszményképét.
Vitéz Szende Ferenc, a m. kir. operaház örökös tagja Hazslinszky Ave Máriáját adta elő. Még mindig érces, meleg bariton
hangját örömmel hallgattuk.
Közreműködött még a templom vegyeskórusa. A lelkes, buz
gó énekesekből álló együttes Bárdos Lajosnak egyik müvét és
Kóbor Antalnak, a kórus karnagyának legnagyobb elismerést ér
demlő, meghatóan gyönyörű Ave Máriáját énekelte,
A tiszta bevétel a Főméltóságú Asszony „E rdélyi Akcióját"
szolgálja.

HÍREK
AranymenNyegzö. Csongrádi József és neje Barna Erzsébet
november 10-én tartották házasságuknak 50 éves évfordulóját. A
jubiláló házaspár a 8 órai szentmise alatt meghatódott lélekkel
járultak a szentáldozáshoz gyermekeivel és unokáival együtt. Az
aranmennyegzős házaspárt P. Polikárp plébános részesítette az
Egyház áldásában s a jubilálókbioz, valamint a hívekhez szent be
szédet intézett.
Az Urinök Kongregációja november 10-én a Tisza Szállóban
jőtékonycélu Estet rendezett, amely iránt városunk társadalma osz
tatlan érdeklődéssel vett részt. Mégha ó volt a Kongregáció tagjai
nak buzgósága, amellyel az Estet megrendezték, hogy a közelgő
karácsonyi szent ünnepek alkalmából minél hathatósabban tudja
nak segíteni a szegényeken.
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Házasságot kötöttek szeptemberben Baranyó János és Ba
logh Margit, Bózsó József és Kovács Mária, Fehér Péter és
Kozák Mária, Vencel József és Kovács Vliargit, Takács István
és Tóth Katalia, Hábeli János és Nuszbautn Magdolna. — Amit
Isten összekötött, ember szét ne válassza".
Uj kilencedet kezdünk november 19-én páduai szent Antal
tiszteletére, amelyet a tisztítótűzben szenvedő lelkekért fogunk fel
ajánlani.
XII. Pius Pápa Szentséges Atyánk szándéka szerint novem
ber 24-én szentségimádás lesz templomainkban, amelynek részle
teit november 17-én fogjuk Kedves Híveinknek kihirdetni.
Az Urinök Kongregációja november 24-én tartja alapítá
sának 20 éves évfordulóját. E?en alkalomból este 6 órakor diszgyülés lesz a Vármegyeháza nagytermében. Az ünnepi beszédei
Mihalovits Zsigmond az Országos Akció Katolika igazgatója fogja
tartani.
December 2-tól 23-lg bezárólag reggel 6 órakor hajnali szent
mise lesz templomainkban. Minden igaz keresztény katolikus bünbánattal készíti önmagában az Ur útját.
Aferences Ili.Rend december 1-tö!6-áig tartja a Kullurház nagy
termében évenkinli szokásos Mikulás vásárát, amely az idén még
gazdagabb lesz, mint az elmúlt években. A vásár tiszta jövedelme
a Karitasz céljait fogja szolgálni.
A kát, Nöszövetség hagyományos Adventi Estje december 8án este fél 6 órai kezdettel lesz a Kulturház nagytermében. Az
Est ünnepi szónoka Pakocs Károly szatmári hanonok, költő és
országgyűlési képviselő lesz. Beszélni fognak még dr. Petró Kál
mán és vitéz dr. Váczy .György képviselők is. Közreműködik ének
számaival Warga Lívia a m. kir. operaház magánénekese. Az Ad
venti Est tiszta jövedelme a Kari asz javát fogja szolgálni.
Kegyes adományok a Karitasz részére : a 111. Rend gyűjtése;
41 P 50 fili., vitéz Sebő György 10 q szén. „Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmasságot nyernek."
A keresztség szentségében részesültek szeptemberben: Romhányi Pál, Rózsahegyi Károly, Biró Mihály, Fülöp Tibor, Biró
Etelka, Körösi Mihály, Szőke Piroska, Biró Erzsébet, Sebes
tyén Sándor, Bede Mihály, Nagyistván Ilona, Sinka Imre, Fe
hér Rozália, Sipőcz Mária, Kovács Margit, Ligetfalvi Irén, Ábel
József, Basta Ilona, Vörös László, Kerekes Mihály, Paál László,
Révész Anna, Kovács Mária, Kavackó József, Barcsik Mária,
Bakos Ferenc, Lober Gizella Anna, Szögedi Károly, Csömör
Veronika. — „Növekedjetek, nemcsak korban, hanem bölcses
ségben Isten és emberek előtt".
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Meghaltak szeptemberben: Zeffer István, Szüsz Vilmos, Dó
zsa László 7 hónapos, Timár Lásszló 11 hónapos, Radzó Ro
zália 22 éves. Fekete Béla 1 hónapos, Varga István 65 éves
Ignácz Mihály 56 éves, Kaszanyi Margit 6 hónapos. Gulyás
Ferenc 57 éves, Papp Margit 54 éves, Handó Ferenc 80 éves,
Kubik Rozália 18 éves. Szabó László 69 éves, Farkas Mária
4 napos, Pető Mária, Sipos Mária 84 éves. Farkas Irma Ju
lianna 5 napos, Szabó Béla 23 éves, Kleedorfel Rozália, Csák
Mihály 77 éves, Király Mária 88 éves, özv Feiksy Ignácné 76
éves. Hegedűs Sándor 78 éves, Kokovecz István 78 éves. Ko
vács Julianna 38 éves, Hemmert Tibor 3 és fél éves „Az
örök világosság fényeskedjék n e ki! Nzugodjanak békeségben !“

A keresztség szentségében rószesüitek októberben : Rafael
Anna, Ember Nándor, Pozsonyi László, Albreclrt Gyula, S uládi
István, Munkácsi László, Tassi Jáno?, Gyümölcsös Edit, Tüske
vári Zoltán, Jutiász Mária, Karakas Zsuzsanna, Gipp Sánor, Balla
Judit, Bognár Margi», Nagy Imre, Geibinger Mária, S, Papp Jenő,
Péli Sándor, Pálfalvi László, Nagy Julianna, Molnár L^jos, Bődi
László, Móricz Éva, Lóránthalmi Erzsébet, Iván Piroska, Héjjá
Erzsébet, Burányi Borbála, Hegedűs Katalin, Kubik Gábor, Mo
hácsi Sándor, Simon Julianna, Megyes Pál, Szoüar Julianna, Zsí
ros Irén, Borhi Katalin, Haimiann Oszkár.
Házasságot kötöttek októberben ; dr. Rácz György és Csá
szár Mária, Ruskó István és Borsos Mária, Ecsekt László és Ko
vács Erzsébet, Sárkány József és Csik Mária, Kádár Ferenc és
Hernádi Emma, Marik Gyula és Dékány Erzsébet, Szabó István
és Balogh Ilona, Nemes Jinos és Rontó Irén, Ikladi Mihály és
Varga Anna, Czinege András és Miklós Margit, Kemény János és
Antal Erzsébet, Munkácsi János és Virágh Mári?, Skálái István
és Fancsali Rozália, dr. Wayand Miklós és Pécsi Ilona, Kiss An
tal és Fehér Mária, Kelemen Dezső és Öllé Margit, Fancsali
László és Mihályi Julianna,

: Takó Mária 53 éves, Miklósváry
Géza 25 éves, F, Bede Anna 63 éves, Turai Ilona 46 éves, Hornyik Mihály 19 órás, Kovács Margit 5 órás. Rigó Xeréiia 92 éves,
Bődi Mária 43 éves, Csák Attila 3 hónap, Varjú Erzsébet 87 éves,
Erőd Frzsébet 7 hónapo?. Sáros Gyula 2 napos, Válócí Anna 2
hónapos, Antal Magdolna 66 éves, Bujéki Margit 38 éves. Ko
vács Anna 86 éve?, Palla Rozália 74 éves, SteinbocK Iván 1 és
fél éves, Császi Ketalin 74 éves, Móra Erzsébet, Pélyi Apollónia
77 éves, Kiss András 41 éves. Lovász Erzsébet 66 éves. Molnár
Ilona 33 éves. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugod
janak békében I
Meghaltak október hónapban
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