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Ferencrendi zarda Szolnok

[ottern hozzatokt
az clet tenqeren.
Nuuqtalansaq
fogyasztja erejuket cs s.9t,et tajekozutlensaq nehezedik belsejukre. Nagy a kod ~6ku:lottiik, de meg naquobb
bcnnuk
Mintha
a fenyesse'gt6J irtozuanak.
ugy erdlkodnek
ellene. Pedig egesz lenyiik az utan feszill,' ami lesuqarozza
a boldoqsaqotA
habokban szirtekhez verodnek es sebektal verzik. szebbik resziik.
Es fogy...
fogy beloluk a
Lelkek

hanukolodnak

lei,ek , . : . ,..

J6Hem az iluenekhez, hogy mellettuk legyek. l:\ Mester
vHagat hoztarn. Nata akarunk iskolaba jarni. }\ hullamqkbol keze ernel ki s a ,sotetseg
szemetol oszlik. el Kozeleben lecsendesol a za] es a hullamokbol mosolqqas ragyog,
Lattam rnimozak at, ahogy.a szeplel~iiseg utan epedtek. }\ finomulas helyett
uresseq koszontOtt
be hozzajuk.
Szetfoszlottak
elottuk az ertekek es keziik uresseqet fogott· '
Valami meqszakadt benniik, rnert levaltak
az. eiteto krisztusi taro!.
.
Ezekhez is szerctnek eljutni,
hog!:) Krisztus
lelkehez
teremjern oketo Ott, szcbb a vilaq es tisztabb a Szeretet.
Krisztus
eszrnenuei orokeletuek,
fincmsaqai
atalekttok,
iqazsaqa! elteto napok, kegyelmei
eletet qazdaqito
valo§<Igok. ,}\ szeret~~akomajan
megtanuln6k
az iqazan szep
eletet es- Istenbcn es onmaqunkban mcqlelnenk az elvesztett
kincscket.

. ~

Elottem ehez6 lelkek, akik taplah~k nelliiil szedelcqnek. Mar nem is vagy6dnak a szcbb, a lelki eledel
utan.

'>.

Eltornpultak es kabultsaqukban
nem is erzik lelki nuomorukat, Belejuk Iasutt a keserfiseg es eszukbe se jut, hogy
a felhok felett csillagok is ragyognak.
Nekik is .hozok taplalekot.
Lelkiik
is draqa viraq.
mel yet 'jezlls szent vere ont6zott
Ha a krisztusi furdobe
kerfilnek, rneqertik maid, milyen mas az elet, rnikor Krisztus tanaibol, szellernebol es keg!!eltneib61 taplalkozik.
[ottfmk, hogy megmondjuk
a harcolnt
vaquoknak :
Nem hare es szethuzas elernunk, hancrn buzditas szep
eros katholikus ontudatra. A rnienket vedeni szandekunk,
de nem ugy hogy masckon sebeket ejtsiink.
Akik szeretik az iqazsaqot es orulnek a szeretetnek,
meqertik szavunk. P, Majsai Mor Oftn szerkeszto.

es

1\ mi Lapunk.
Irta : Sipos Orbdn, volt orszaqqgules!

kepviselo.

A. <Kathollkus Elet» rneqjeleneset Szolnokon a legmelegebben s
a legrtagyobb orommel udvozoljilk. Eppen most a zivataros es egeszen
Je nem csillapodott, a koznyugalmat meg mindig fenyeSeta idokben.
Az osszes katholikusok
elisrneresere
es tarnoqatasara
rnelto
minden oluan mozgalom, intezrnenu, intezkcdes es szerv, amelu a
roharnosan novekvo,
szellemileg parhuzarnesan gy'arapod6 Szolnokon
a katholikus tarsadalorn ktils6 es belso megnpilvanulasaban a katholikus hitelet rneqerositesere to, ekszik. Ebrcdne is mar cselekvesre
a
katholikus tarsadalorn, hogy szarnanak es ertelrni sulganak rneqfelele
helyzetet biztositani maga szamara, Ielebaratait, kiUonosen hitsorsosait
es intezmenueit pedig osszetarto, aldozatos szeretettel istapol]a.
E teren meg sok a tennival6nk Szolnokon,
Templomaink
sziikek es kevesek a [elentenuen
meqszaporodot
hivek befoqadasara
ilnnepek alkalmaval,
Aztan azt is valljuk meg,
hogy a felnott s templomba
[arhato hivek nem mindenike igyekszik
dolgait ugy berendezni,
hogy az isteni tizparancsolat
harrnadikanak
Ientartas nelkill eleget tehessen. Szolnokon a katholikusok szarna meg- .
kozeliti, talan meg is haladja mar a 28 ezret. Ezek kozill szamitasunk
szerint iinnepek alkalmaval is alig 5-6 ezer latoqatja a templomot,
vesz reszt az istentiszteleteken.
Pedig ha rneqkisebbitett,
lefokozott
szamltassal a katholikusok
szamanak
csak Ielere is tesszfik a temp-'
lornba, istentiszteletre [arhatok szamat, kitilnik, hogy a katholikusoknak
tobb mint egynegyed resze nem teljesiti hiteleti kotelesseqet I
Aztan azok kaziil is sokan, akik HZ istentiszteleteken megjelennek,
a szent beszedeket, a hiteleti tanitasokat meqhallqatjak, egyeni, csaladi
es tarsadalmt vi,selkedes,iikben csakham~.r~ ~Ieitik.
az ott _szerzett benyomasol{a~. Hiszen ha unnepnapgkon a ~evesbbe szorqos munka-

idfikben is figyelemmel kiserjiik Szolnok varos kozut! torqalmat, faj6
,erz~ssel latjuk, ho~m kat1rolikus' birtekos(f)k tarszekereikkei szflHitjilk a
letarolt mezok fermekeit s botrankoz(at6lag
szegik meg HZ Isten
torvenyet.
I:
.
"
Jl most megie~en'o «Katholfkus Eldt~-nek egyik fcladata ~ viszszassaqokat orvosolni, vagy orvoslasukhoz
se'gedkezet nqujtani, A foIeladat l11iodenesetre az e@h<flz.jferfiakra haru], 8zert e felada.lokkal e
heluen bovebben nern foglalkozunk.
Masik, szernelol nern teveszrhcto Ieladat a katholikus
ontudatos
cselekves telebresztese a varosi lakossaq osszessegeoen a katholikusok
szamanak.
ertelmi
sulyanal} rnegf~lel6 helH·zet biztositasa, am.eyrel
fcnnebb rovlden
ramutattunk.
Nem elszigetelve, ncm kihivolag vagy
sertoleq masfclekezetu lakostarsainkkal
szernben, de rneqis ugy, hO'gy
az 6sszetart~s es,'egyUttertes elerje. leg.tJlabb is azt a fakat, amelyet az
itt el6
ta~sadalmnag is' szervezett
mas feleke~etii Iakostarsainknat
. ·tapasztalhatunk.
E celra mar a vilagi hivek t6mi;irtilese, osszctartasa
s' kazremti'ki6:cie'se, f61tetienrH sziikseges( Igaz, hogy e tekintetbnl leg~
i1Ikalmas'abb szcrvezet -volna az orszaqos es hel'yi katholikus
onkormangzat
mcqszervezese' es eletbeleptete'se,
h~ megvO'lna hozza a
kathollkusoknak
az igazi katholikus es egyhazi szeII'emben gondolkod6
~s cselekvo lclkulete I Addig is azonban,
mig e kettos ohejtott allapotot eh~rhetjtik, hiteletunk ' meqerositesere alkalmas kozremtik6dest61
HZ ontudatos szolnoki katholikus hivek nern vonhatjak
ki magukat.
Remeljuk s teljes blzalornmal
varjuk, hogy a szolnoki «Katholikus
Elet» a maqa reszerol is elokesziteni igyekszik a tala]t e. kett6s kozos
eel miel6bbi elercsere. Ezen kerdesekrol a most eloadottakhoz kepest
lesz rnodunk Isten seqitseqevel hitunkhoz, hitilnk clveilrez es tanitasahoz tantorithatatlan
raqaszkodassal
e. lapok hasabjain nezeteinket
. bovebben
kifejteni.
Isten hozta kozibenk a szolnoki <Katholikus Eletet»r

es

Vallasi elet Szolnokon.
Irta dr. Kele [ozsef syndiktts.

Habar kifejezetten kathclikus lap szarnara kesziilnek [elen soraim.
meqis Szolnok varos altalanos vallasi eleterol ktvanek irni,
Altalan6ssagban az ernbernek a vallasa liz, ami irant a leqerzekenyebb. 1\ hit, a meggllozodes az, ami a rornai katonat arra blrta,
hOgy a halalra: kinzott martgrok
merle allva kijelentette,
hogy a is
kereszteny.
Es ennek a'hi,tneK" cnnek a- vallasnak- a megboly'gatasa
tobb proselgtat szerez, mlrrt barrnenngt. missio.· Lelki· kincse az ember
nek, am~lyet feltabb gonddal ariz, mint talan fOldi javait.
Ott ahol tobb vallasfe.lekezet el egyiitt, stirubb" az erintkezes,
nagyobb a surlodasi felUlet, tobb az alkalom az egymassal valo' osszekiil6nb6zesre. Szolnokof1~t6bb, 'eseUeges mas vallasuak mellett nagyobb
szammal a r@mai katholikusok, _refarmatltsok es Z'sidok laknak. Mind

a harem felekezetnek van ternploma is, a katholikusoknak ket templemuk es harem kapolnajuk,
1\z aldozopapok szarna tiz; 'S terenrendl
pap es ketto vilaqi, Tarsadalmi osztalgok szerinf a zsid6k majd mind
keresked6k,
vagy iizlettel foglalkoz6k,
a reforrnatusok n honoratior.
osztalgbol kerillnek ki, kevesebb iparos es meg kevesebb qazdalkodoval. 1\ katholikusok legnayyobb
resze qazdalkodo, van aztan kereskedo, iparos es hivatalnok is szep szarnrnal. 1\. legnagyobb
vallasfelekezet.
1\mi6ta szerencsem van a szolnoki katholikus egyhaznak
syndikusa lenni, a legfobb
iparkodasom min dig az volt, hogy ezek kozott
a kiilonbozo felekezetek
kozott sernrninemu vallasi differencia fel ne
kerulion.
Vagy ha felrnerult is, tudtornmal
csak egy lzben, a leheto
leqslmabban es kolcsonos
baratsaqqal,
szeretettel inteztessek el. Ez
sikerult is, ugyannyira, hogy ellehet rnondani, rniszerint itten a vallasIelekezetek egymassal szernben .nern aggresszivek, egymassal szernben
kolcsonos meqbecsulessel viseltetnek,
Hiszen mindeniknek az alaptetele, hogy szeresd Ielebaratodat mint onmaqadat,
Egy vallasos irangu felekezeti lapot nagyon sokan Ielreerthetnek.
Szolnokon
meg ilyen lap nern jelent meg s talan a szokatlansaqnal
fogva azt vethetik,' hogy ez tarnadas akar lenni a tobbi Ielekezet ellen.
tudatlansaqukban
el sern kepzelve,
hogy ennek a lapnak a celja a
katholikus
vallasos
elet apolasa
rnellett -epen a felekezetkozi
beke
fen nta rtasa.
Mert csak ugy becsiilhetjiik
meg a magunk vallas at iqazan,
hogyha tiszteletben tartjuk masoknak a vallasos erzuletet is. -

"Segelykialtas. "
8- an kulonos [elenseq allitotta meg a szolnoki jaroke«Udv hadsereqe=
enekelt utcak hosszat es arusitotta

Oktober

loket.

1\z

«Seqelqkialtas»

cirnu lapjat. Lcqtobben

tajekozatlanul

neztek ezt az u]

teritesi rnodot. 1\zt meqallapitjuk, hogy a hatas nem volt az,·· amlt.
pergotiizOktol
vartak. 1\ kivancsisaqnal
tovabb nem mentek az emberek. 1\z is lasssankint elfogyott.
Tortentek olyan megjegyzesek is, hogy bizomj elkelne Szolnokon
az Udv hadserege. EI bizony, hogy az ilresedcS ternplomokba teretje a
katholikusokat I Nern reklarnmal, hanern meggyozeSdessel siethetnenk
mar egyszer [ezusnoz.
Mindig az ujsag inqeret keresik az ernberek.
1\ reqi biztos iqazsaqokat keszek elhagyni holmi Ianatikus erzetqesert.
Igen, [ezushoz akarjuk mi is vezetni hiveinket, de nem [ezus
tanainak

es szentseqeinek

ellrnellozesevel.

Nalunk

az ujjaszuletes

nern

abban all, hogy csak Hjkunkon Jezus neve es hogy leborulunk az ujjasziiletes pHdjara. }\ katholikus anyaszentegyhaz oem elegszik meg
azzaJ, hogy' a haz ablakait megtisztogatja: a gyomis es banat altai a
szobak,at is alaposan kitakaritja. lIyen teljes belso megtisztulas
ubin
sziiletik meg lelkiinkben a megszentel6 malaszt elete. 1\ szentaldozas
altai velUnk egyesiil val6sagosan Jezus Krisztus, hogy ujjasziiletesiinl{et
befejezze, megcSrizze.
Mindez nem BZ utcak zlljaban, hanem a templom, Ii gy6ntat6szek'
titokzatos csondjeben megy vegbe. Nem HZ tTdv hadseregenek katonai
eroszakoljdk rank, hanem a kegyelem indii3sai, vilagossaga es melege
munkalja benniink a rni kozremuk6desi.inkkel.
1\ folszentelt papnak

hatalma van a bunok mcqbocsatasara
es a gyonot e szavakkal
szabaditja meg btineitol. En teqed feloldozlak
biineid alol az l\tyanak
es
Fiunak es Szentleleknek neveben I
Ehhez nem kell se hadsereg,
se reklarn, hanem esak piispokto!
kapott folszenteles
es folhatalmazas, a gyon6
reszerol
pediq igazi
banat es 6szinte
bunbevallas
komoly
javulasi szandekkal,
Hog!:! a
meqteres
es rneqiavulas
nern marol-holnapra
tortenik <[atszi konnyiiseggel,., azt csak a «Segelykialtas»
feledi el. Katholikus
gy6ntato atua
ismeri csak
azon nehezseqeket,
melyeken
a meqtero
keresztiil
tori

maqat.
Legyen nyugodt az Udv hadserege,
a katholikus
va:llas ismeri
HZ embert,
mint 6. Es ha meqteriteni
akarja
az embereket,
jojjon
el hozzank es megtanitjuk
az igazi megteresre es a
szepseqes, Krisztusb61 el6 eletre ...
Kedves hiveinket
pedig komolyan
intjiik, ovakodjanak
az Udv
hadsereqenek
tamadasaitol, ne vegyek bibliaikat, se lapjaikat.
Akinel
ilyen van, egesse el, vagy hozza
be a plebaniara.
1\ki ellenkezolcq
-cselekszik, jegyezze
meg, hogy sulyosan
vet katholikus
vallasa
ellen!
- mm[obban
akkor
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Keves tulajdonsaq
teszi olyan edesse,
meqhitte a lelkek egyiHtWet,
mint a gyongedseg.
Nem is egy oldala ez 8 leleknek,
hanern
inkabb
kifinomult
viraqa es e viraqnak
gyonyoriisegesen
boldoqitc

Illate.
A gyongedseg
a szeretet
sziil6tte, de a fegyelmezett
es nernes
.szeretete.
\
Nem erzelqosseq,
Az feloldja
a lelki er6ket,
elsekelgesiti
a
szeretetet
Pillanatnyilag
kieleqit,
utana meg az iiresseq erzete fog el,
Erzeseket mutat, de el6bb lesziiri 6ket a kristalg, melyen napsuqarkent

atverodnek,

Erzelrnei uQ!,i hatnak,

mintha benniinket

viraqok simoqat-

rianak. Batoritas,
melenqetes,
becezes is szavuk,
hogy kicsaloqassak
belolunk,
ami kivalo is, meg szepseqes
is.
1\ gyongedseg
erzekenu
nern onmaqunkkal,
hanem
rnasokkal
.szernben. Bevonja a tuskeket,
nehogy szurjanak,
verezzenek.
e>nmagaval szernben
is ilucn
finoman lesimit6 lelkiiletu,
l\ kinovesek
akkor
'se sertsenek,
ha a rnienk es r61unk van sz6. A r6zsa tovisei vedenek,
,ahogy a mimozasag
is eltet6 vedelem.
1\ gyongedseg
nem kicsinyes,
beteges figyelmesseg,
ped-anteria.
Az terhes es kiallhatatlan.
6 pedig szeretetevel ohaft legkevesbbe terhiinkre lenni.
BoJdogitas,
csondes deriibe ringatas a celja.
Mosolyat
'nem szeretne
senkire sem er6szakolni.
Semmi sem boldogit, ami nem
jon lelekb61 ...
Igen, nemcsak udvarias figyelmesseg
es el6zekenyseg
a g!:]ongedseg, hanem a szeretet sugalta tamogatas,
melengetes,
edesgetes is, de a megszepiilt
leleken at. Mintha benne lenne a szinte atszellemiilt
testnek es a szeretet
gyonyoru
szabadsagaban
el6 leleknek
minden mosolya, ami csalc tisztan ragyogo
szemb61, a belsa nyugodt

>
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bekejet visszaf.ilkrozo arcr6J, a finom, lllatseeruen
kisugarozhat.
_
Bennunket koriilcirogattJ szeU6 ~ gyongeaseg.
es ossz.haogunk
no. At jar sainte mint a napsuqar
tol~ bennunk, anelkul hogy er6ink csokkennenek.:'
_

beszedb<H
,
Me.g·nylhmk neki
es uj elef szepul ,ki
mm.
kiaUldo

J

1\ termeszet~~s noi vorralak.
«Ti)[I:1Q r0vi4es~n.
elkovetkezik
5Z
HZ i9,O, arnikor
nern Iesz
szegyen az egeszseges, szepen. fejlett qIak, s 8 divat bet~g~ holdkcrosai
nem gyPt,rjk rnaqukat a .halaJba a sovfmyito kurak szervezetrornbolo
fektelensegeivel.»
BUd. Hirlap.
-'
"

11. ravia haj alkonya_
«l1ki !i!ddig nern sajnalta . gYOlJyoru hesszu JJajat> a ~ze,rtele'Il'
divatnak aldozni, rna mar nem vaqatja .le.» Parisi hir, erninek nRgyolt.
oriilunk. Talan meqis rneqal! a divatszeszelg es nem rombolja tevabb
a no ldealls es terrneszetes szepseqeit,
~"' •.!••••••••••••••
' ••'"
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1\ cserkeszetrol.
Irta : Dr. Totl: Tivadar.

Egy vasarnap

delutan at alcsf allornas fele setaltunk,

Egy-egy_

hideg szelfuvallatra
rneqereztuk,
hogy egy eJridegedett
oktoberi napfenyben mar 'a tel hidege suhintott meg bennunket, Ennek a telnek
sotet torkabol rettente gondok
asitanak felenk : a szoeialis nyomorusaq nyomasz+e -arnyekai.
.
. l\ Vartemplom
relol cserkeszek
lepnek el elottilnk
katonas,
menetelsssel,
tromtiitl;lszo mellett, vallukon a kabat pahy6kara
vetve,
arcukon' a videki nap, a szabad
hi'ititr pirossaqa,
mel'!{ef· a nyarol'l'
n6tincsi taborukban szedtek rnaqukra. ]\ cscrkaszek dladalravaro errekeb'6l hangos az Qsz,e'leji vasarnapest levegoje.
Ezek a novendekfluk ott hordozzak a botjuk h~gyen viqsn ropkod6 kis zaszlokon,
hatzsakjukbai],
yagy ha ,ugytefszik,' serdill6 lelki
es fizikai
egyeniseyuk
minden
izeben ~ mainal szebb es jobb jova
iqeretet, Ezek a eserkeszcsapatok
8 magyar
ifjusitg erkolcsi, lel,ki es.
tarssdalmt
ujralskolaaasat
tiizik ki celul.. A tarsadalom
- sajnos szomoru peldat -nyuJt az ifjusagnak. Az if,ju5lag azt taJ!>as~talja" hogy B',
tarsadalem
Ii penz ~s batalom el6tt szernet hun!) es minden! elfeiejt •.
barmlfele szenny tapadjon
is annak a penznek
vagy. hatalornnak
a
meqszerzesehez.
Latja, hogy alZ elelmesseq sokkal konngebb, mint a
megfeszitett
munka
es megis nagyobb
rneqbecsulesben
reszesiil,
Lassankent
belenevel6dik
abba a gondo~atba, hogy a feleburati szere;.
tetnek, a szeren9segnek,
az udvariass8gnak
csak ad dig szabad
a
sziviikben helyet adni, mig 8Z anyagi 8ldozafokkal oem jar. A ggermek
igy nem tanul meg l-enIondani;
nem szoldk er6kifejteshez,
nem tud

tiirnl
HZ

es

kitafto

ifjak tudasanak

enerqiaval

dolgdzni,
}\z iskoJ~ pedig sokat ad ugyan
kib6vit~sere,
de vajmi keveset akaratuk
~s jellefnUk

edzesere.
.
.
Ezt iiizi ki celul
cSerkeszet..
}\z ifjakban amugy is m_eglev6 energiak

a

az ifjakra

hatni

.
qelyes

irany.itasaval

tudo motivumok .nyuaas,av~1 kihasznalja

a tpag~

es
eel ..

jaira azokat HZ ercket,
alil1e!!le~et epqig azok, .,romantikus
k,l;Il~ndolf
keresesere, sakkozasra, Iootballozasra,
bel,!:Jegijyujtesre, lornbfureszelesre stb. hasznallak. A yan)'Si' elet kenyelmei ko~otf m'e'neketlett nemzedeket okos es ferfias tiir~shiz, az egyszerii S l{or1l1yen hozzilfethe.to
oromokkel been)' elethez aka.rj~ szoktati1i;. V ~delmet nyu'jt az ifjusagot
fenyeget6
erkolcsi es testr 'veszei!lekkel
. szernben . S 8Z egyoldalu
szellem,i e~,tudo~anos.
n.e~fl~s~e) sz.e~b~n
ii'gyessegek're.
rriestersegekre es JO megflgyelesre
tanIfJ8
a
fmkat.
,
o•
IUd a csukeszek
zasi.lala· alatt no fel, a cserkeszsatrak
alatt
alszik is a eserkeszha€\ser.'eg
taQjanak Itudj~ .mag~t, m~s ~i:igya(ra no;'
vekszik, mint az egesi
most uralkodo va'§y mar nyugoyora
k~sziilO
nemzedek, Ezek ismernl es szeretni tudjak egymast. Eg!l~egy cserkeszcsapatot az azonos elmenyek, azorios v'eszelyek,
azones
erofeszitesek es oromok egy nagy gyermeki
demokracia
taborava avatjilk. Es ezenfeliil:
mi ae: egyent erezziik
tnil'gl1t1kban tOb.nek,
ok 8
tarsadalmat]
Ilgesz nernsetet' fogjak mindehnel el6bbr'evalottak
ere;!;ni.
I
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}.\..;,

"
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at

k\z~rt kell f¢lvidulilllhk:

ait

hozzak

beloliink.

iJeidh1k es

h~ vigatl

topko'Q6 zaszl6ikat

a -rrlagyarsagnak, ami eddig

i'egjobban

latjuk, mert
l1ianyzbtt

A kathollkus legenyegylet Szolnokon.
Ida: Radviinszky [dzsef, masodelnok,
Kozel egy eve, hbgy meqalakult Szolnokoji a kath. legenY,egYlet·
Kolping Adolf, a koln] pap valcban nagy [oteternengben reszesitette 8
vilaqot akkor, arnlkor a kath, legenyegyleie~ meqalapitotta,
mert ezzel
a fiatal qeneracionak
jovojet biztositotta. Ezen magasztos mlive altel
nerncsak a szocialis es mu,:kas
kerdest oldoita meg, de elejet vette
azon rettenetes
aramlatrrak, ami azt a fiatal erJlbert igen konnuen
az
erziill{~s' posvanuaba sodorta
voina. f6torekvese
volt,
hogy azt a
fiatal rnesterleqehut a rnelp vallasossaq es erkolcso~seg
eros alapjara
allitsa,
mert tudta,
hoquha a vallas
faklyaja
kiatudt es 8Z erkolcst
rend megbomlott, 8Z ilyen hajotoroft lelkekkel reformmunkat vegezni
nem lehet.

A l<ath. leger'lyegyletet
szeles e vilagon
mindenutt a legnagyobb
gaudiummal
- oromrnel - fogadtak,
mint az ujabb kor legnagyobb
vivmany3t,
Ilgyanny_ira, hog,y tria mar 'nines orszag, sot nines valamire
val6 . varos,. hoi ~ath. l~gen~Jegylet ne vblna. Mert a kath .. ~legeny~
egylet annak az Ifju embernek
maso'dik temploma, hoI egesz n21pi
munkajaban Idfaradva teste
pihenest,
lelke' udUlest tala!. A kath.
legenyegylet
~gy tovabbkepz6
iskolaj8, mert amit az a fiatal ember,
- mint tanone' - el nem sajatithatolt,
itt az egyletben
megtalaja. }\'z
onrnilvel6des es onkepzes oly sikeret erheti el, hogy 8 kath. legeny~
egyletnek val6sagos misszi6miriusa
lehet.
. .
A kath. legenHegylet
mindent elkovet, hogy azt a fiatal, fogekony

szivet nernesitse es lelket 61yanna tegye,
mint az illstozo
punkosdi
rozsa, mely az egfele tarja szirrnait. A kath. legenyegylet
lclkesedest,
ambiciot es Istenbe
helyezett
bizalrnat ont az ifjui szivekbe,
hogy
dacolni
tudjon viharral, vesszel, mi !fju eletere var: Az ifju em bert
megmenti
az elctnek,
a tarsadalornnak
es a hazanak -- ez a kath,
Jegenyegylet
Jegszentebb
kotelessege.
Azert proqramrn]a : ^
a vallasossagra felepiterii n haza es rnunkaszeretetet,
hogy ifjaink tisztesseqes
iparosokka. hithu ferfiakka es derek polqarokka Jegyenek.
En hiszem, arnikor ^
a kath. legenyegylet
megalakult Szolnokon, a^
^
mi ifjaink azzal a celzattal tomorultek az egyletbe.
hogy ezzel is. egy
teglat tegyenek ahhoz a nagy fundamenturnhoz, a meluen a keresztenu
Magyarorsag
uuuqszik. Mert valoban a kath. legenyegyletnel{
a celja
az ifju iparosok
sziveben a hazafisaqot
If vallassal elplantalni,
hogy
ebbol nojjon ki aztan a becsuletes munkahoz valo kcdv s az a vidarn
lelek, amely szivesen ^
es orornrnel dolgozik, betoltse ^
azt ^
a helyet, ^
a
hova az Isten az eletben
rendelte.
Ezert kef helget a kath. legeny~
egylet sereqszam maquar hazankban, hogy eljen a jovcben is a hitvallas leveqojeben es viraqozzek g legnemesebb
erenuek koveteseben.
Irnsdkozzal es dolqozzal I Ez a kath. iegenyegylet
kettos
Az imadsaqos es dolgos kez pedig a kath, legenyegylet

requ-

szent
symboluma.
A kath. legenyegylet
az, mely megtanitja az ifju legenyt
iii rnunkaszeretetre
es a rnunka meqbecsulesere,
Megtanitja,
hogy a
_munka nem lealaze,
nern rabszolqasaq,
hanern Isten akartabol
elethivatas, mely testiinknek
kenyeret,
egeszseget.
lelkiinknek
oromet,
bekesseqet ; onrnaqunknak
joletet, becsiiletet,
Istennek
dicsoseqet,
a
hazanak
pedig fenmaradast
biztosit.
Megtanitja,
hogy az irnadsaq
. munka nelkul nem igaz gyongy, csak keprnntatas, a rnunka irnadkozo
gondolat nelkul csak sulyoc bilincs, rabszolqasag,
Megtanitja
(I kath,
legenyegylet
az ifjut a rendre, a pontossaqra is. Rend pedig esak
ott van,
ahol van torvenutisztelet.
1\ nemzet milliokbol all, mindenki
nem teheti azt arnit akar s ami neki tetszik, mert kulonben
beall a
jogok
tiprasa,
az erdekharc. a Iejetlenseq, a p0lQarhaboru,
ver es
pusztulas, A hoi nines rend, ott nines haladas : j61et es me qelhetes
helgebe borzalrnas sirok es uszkosodott
romok lepnek. Megtanitja.
a
kath, legenyegylet
az ifjut az erkolcsokre
is. Azon erkolcsokre,
amelyek Krisztus verebol fdkadnak. s amelyek naggya tet1l2k hazankat
Sz. Istvan, Sz. UIszl6 es Nagy Lajos koraban s amelyek nevelik is. a
k6zeiet 6riasait, a tiszta betsulet
peldakepeit
es a haza huseges fiait.
laja.

Vegre megtanitja a kath. legenyegylet
azt az ifjut a hazaszere~
tetre. Arra a hazaszeretetre,
amely nem ures fraais, nem cifra beszedek cirkalma, hanem tett. Mert aki hazajaert eszt, penzt, muni{at, erot
aldozni nem kesz, az mindennek
mondhatja magas, esak hazafinak nem.
Ime. ez a lmth. leg(wye!!lylet

eelja es munkaJ{ore.

Kedves ifju Barataim! Legljetek
munkas misszi6nar:usai
a kath.
iegenyegyletnek
es tomoruljetek.
Tegye1ek a lelketeket
szeppe,
az
eglJletet
viragz6vil,
hogy a Magyarok
Istene
szivesen
tekintsen
Ie rc1tol{!
Van a szolnoki kath. legenyegyl~tnek
eddig 45 rerides,
65 par~
tol6, ^
16 alapit6
tagja es ^
16 vedt'\oke, amelnek fovednoke ^
a mindenkori vaci puspok.
Isten 31dja a tisztes

ipart!

Megtort a jeg.
A haboru alkalmaval elrekrivalt haranqjainkat
mar regen akartuk
visszaszerezni.
De eddig a sok csapas, banat es keseruscq annuira
leverte a szolnoki lelkek kectely.et. hogy sehogy se tudott a harangok
ugye megindulni es a lelkekbe utat talalni.
Iqaz, Szolnok varosat a kornmunizmus,
a meqszallas es az arvedd
gat meglehet6se~
rneqviselte, azonban az Isten azota sok j6 terrnest
adott, hogy karpotolja a qazdakozonseqet. A fold min dig kjncsesbanua
a gazdaliwdo
szarnara.
Erzik ezt 61{ is es mint jegyzeseik
mutatjak,
igyekeznek is leroni halajukat a jo Isten irant bokeati adornanuaikkal.
Kezdetben
ugyan
huzakodtak,
de a varost szent izgalomban
tarto
jelkesedes szivuket is felgyujtt)tta.
Meg ^
a hivatalos

9ytijtes

el6tt gyujtott

ditasara 2 rnilliot a Katholikiis

Kor.

[ancso

_

Kazmer

elnok buz-

,

Alegnagyobb

szeretettel es halaval emlekeszunk itt meg Zrurnetzku
polqarrnester urrol es dr. Toth Tamas
f6jegyZ6 'urrol, akik

Viktor
iqazan

mindent
boles

megtettek,

Nerncsak

hogy a haranqok

tanacsaikkaf

seqitettek

ugye

diadalra

bennunket,

.hanern

adornanuaikkal is. Lelkesedesuk
atraqadt
mindenkire
ugy,
varoshaza 3 iven eddig 8 millio gyult egybe. Ebb61 3 milliot

jegyeztek

Sosterits

jusson.
b6ltezii
hogy
a
a zsidok

Zsiqa ur iven,

A legmesszebbmen6
tamoqatasat
iqerte meg Alexander
Irnre atispan ur is, aid eddigi elfoqlaltsaqa miatt most kezd a gyiljteshez.
Az
^ osszes hivatalokban aldozatosan adomanuoznak a^ tisztvisel6k.
·Az iparosok koreben is megindult a mozgalom.
Az ipartestuletben partolasukat es adornanqaikat helqeztek kilatasba.
A
hczzaiarul
akcionkhoz
clgankepen,
^ «Nernzeti Mozi,. szinten
hogy egy napot a harangoknak szdn oktober 31·en delutan e celra
kulan kiszemelt
darab lesz fel 3 es fel 5 orakor az ifjusag szarnara
es a ket esti eloadas a feln6ttek szamara. Az eloadasok alatt Grunwald
Laszlo polg isk. tanar vezetesevel
a vonoszenekar jatszik,
A darab
cirnet hozza a lap, a jegyeket
az egyesiiletek
es konqreqaciok
arusitjak

el.

R
^ kulonfele

'.

bankok

es vallalatok

szinten

szepen

segitik

1216

eelunkat.

De legszebben
kezd rnegmozdulni
napok ota a qazdakozonseq,
Akiket
eddig
zsuqoriaknak
mondottak,
most szep peldait
adjak
az aldozatkeszseqnek,
Leqeloszor
torte meg a jeget Beck Aladar,
aki
50 q kukoricat ajandekozott,
A qazdakozonseqbe
lelkesedest
P. Kovacs
Ferenc, az Eqgetertesl
Kor elnoke es a^ rnindenkit
lelkesito
Barkanq
Rntal ontott, Fancsali Janos 8 milliot, Balazs Laszlo 4 rnilliot, id. B6di
Istvan 1 rnilliot jegyeztek.
Mihal!ji Ferenc 20 q buzat,
ozv. Hasznos
Mihal!Jne 5 p buzat
es 5 q kukoricat,
Qzv. Horvath
Istvimne_ 5 q

AU

buzat adtak. Tudornasunk van arrol is,
haranqot maga ohajtja megcsinaltatni,
ami
a hirtelen kikapott
adornanuok.
Rendes
hogy valeban meqertette a qazdak szive

bogy egy par gazda a kis
80 q buzat jelent. Ezek csak
nyugtlizas
alkalmaval
az Isten szavat,

Iatjuk,
'

Nem Ieledkezhetunk
el az alcsii kozbirtokos~agrol
se, akik egy'iittesen ~ milliot kiildtek be. Oroszlanreszt
vesznek kl a gyUitesb61 HZ
lJrle~nyol{
konqreqaciojahak
tagjal. Edd'igi ert~sUlesiink
szerint 6-1
iviikon van 15 mltlio. Kinn van naluk ' kb. 20 Iv,

Az Urn6~

konqreqacicja

testiiletileg

1 rnilliot ajanlott

fel.
I.

Ezek utan mar meg

is hivtuk

Laszlo harangcntdt,
hogy:
a rendelest megejtsiik.
Szeretnok a haranqokat kardcsony ijszakdjdn
meqszolaltatni,
f\ddig azonban sokat kell dolgoznunk, 3
fel vaggtllt
buzaba kerilnek a har!lngok!!
Szlezak

.

,

Arm

nern is gondolunk,

hogy

segiti iig!}ilnket. Eddiqi maqatartasa

-

Szolnok

varosa

megnyugtat

diadalra

bennunket,

,

,

es

"

nem
,

Gyiijtoiveket
P. Romuald ad. A. fontos, h09Y sokan es mindeniitt
gyiijtsenek es Nogy mindenki .vegye ki f'2Sze.t az' ~dalwzasbOl\
Hogy [oakarat es lelkesedes mire kepes, rnutatja fot .. Radv4ns;zkY.
aki a poigari I~any es fluiskolaban
2 milliot gyujtott

J6zsef peldaja,

Barcsak

vonzana

a peldaI
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;":j EGYESQLETI
-

llssziszi szt. Ferenc' sZblnoki

ELET.

..:.....::
i .,i
.:......:

..

III. Ren'dje a szent Rend-.

alapito 700 eves centemlritirilait
Ur1nepli napjairikban l Csendben, mint
az alazat gyertneltei, de azett sok lelkl orommet, mint a szerafl Atya
szereto fiai.
Szept, is..16. es 17~en harornnapos
aitatossaqot rendeztek. a szent'
Rendalapito
700 eves sebhelyei evforduloja alkalmaval.
Ugyanis kozisrnert doloq, hogy szent Ferenc 1224-ben nyeTte az Istent61 ama
rendkiviili kituntetest,
hegy 6t az Ur [ezus sajat 5 szent sebheluevel
meqbelueqezte.
Erre szolt a 3 napes lelkiquakorlat,
Okt. 1., 2. es 3-an
ujra 3 napes
»Tranzitns«
f'ejezett be.
rendeztek

pedig

a nagy Reridalapito
lelkigyakorlatot,
amelyet

halala
alkalmaval
az okt. 4· iki esti

Mindaketto nagynn szep vqlt. f\ lelki magapu folernelte lelkuket
~6zel a jo Istenhez es kozel szent Ferenchez,
Szerenuen unnepeltek,
mert meg kevesen vannak. De dolgoznak jo szoval es nernes lernondo
eletpeldaval, hogy szerafl .A.tyjuk egyszerii, Ferences lelke sokak szivet
folrneleqitse s igy lassen ~egvaltozzon
a fold szine. Jelenleg 150 t~got
szamlal. Po. felvetel utan erdeklodni
lehet P. Venn Jakab III. Rendi igazgat6nal
minden nap 9 orat61 kezdve.

Tis~tujitas az ~UriHoIgyek

~aria

Ko~rgr~,gacio'f-j~ban.

E ho I-en Dr. Sagh!:J Sandor igazg~te-Ielkesz
elnoklete mellett
valasztotta meg a~ Uri H61gyek Kon9!eg~d6ja
tisztikarat az 1924.-25.
eyre.
Prfekta lett nagy sz6tobbseggel
Ellman, ;Elvir,a polg. iskolai igazgatQ
~ls6 asszistens ezv. Teth Csonqorne, masodik asszlstens Vegh }\~taIQ~
Konzultorok: OZIY' Benko ~lbertI;1e,. oz~. B~~ki J,6zl>~J!;le"~aJ';thtl 'K,ilJ;o.1,y;o.e,
oav, Ham Sandorn~,· @;r;v.}iasitz Henrikne, Kjss ,PaUla, ~orm<>:s}\r;pJidne~
Magyar!:! Gyulane, Noyothny [enone, Pethas ErzseQet, Sziis7. Chrisztiue,
Toth Istvanne, Voltek 9~z~f!e.'
~
A nevsorbo'
ki$iiiiik, ,hogy mind olganok kerfiltek a vezeto~egbe.
kik isrnert b~ZgOSagflikna) fogva
kepesek
.Iesznek a ,.Maria Kongregado« nernes ~Qljai;t ;ef)
^ torekveseit eleseqlten]. '

Hz ar,padha~i bol~og A\ar:git p:ar~~o,gasa alatt all0 I1rleA:-

nyok l\ar~ar.ko~,glj,ga~ioja.

Taqjain(l.l, szanm 5~; ,€Qb,61 ot.ep i,eloltek. Konnyebb attekintes
es
sikeresebb
m4~odes
celjabo! a kongreqa~. .
". :
dot ^
10 korzetre osztottuk. Minden korzet ^
a varos bizongos reszere
,

.."

'~~i~~Z~~~i~:.·
f\ ko;r~~t~k

m~~~at6 .lel,k~~. a

'taF?C$'o~OI{. }\ l<,on,g.~~ga~i1

a) a~ egllhazl r~hpk, JQk,a~~~}1 ta~l{lsa., b) a JO )sa)t()
partolasa es terjesztes~,
c) tar~adl'llmi tev~kenyseg
a~ ,Qgyha,zi ugyek
erdekeben. Tagjai
lelkesedessel
gyujtenek a har,E,uigokl'fI tekintelye~,
9ss~ege,ket. G!1iilesek, ~~tenkint het~6n d. u. 6 6ra,kor 8 polqar! ie~nyiskolaban. Kozos szent aldozas minden ho elsa penteken
reggel fel 8·
orakor. [elentkezni lehet P. Mor prezesnel irasban beadott kervennyel
Az oktober lS-an meqejtett tanacsvatasztas eredmenuerol legkozelebb
szarnolunk be. Westher Vilma prefektor.
..
11 saent Kelemen Leang kongrf!>,gaci6 tegi. tanacsa f. ho
3~atl tartott rendkiv~1i tanacsulesen
tartotta me-g a szukleges
el6jeloleseket, -8Z 1925. ~vr'~ valasztandc uj tana~sra vouatkozelaq.
Oktober
8-an szerdan pedig est~ 6.kor a polp. le~~yiskolabBn
nllgy ¢rdeklades.
.
kozott t?rtent meg ^
a valasztas,
meluen ^
a tag?k
szinte Idvetel nelkjU
poniosan meqielentek.
}\ szukseqes
utan P. Rornuald pater figyelmeztette a taqokat a doiog kornolusaqara es ~t<:!na tit'k0,~ szavazas LItjan
tolto ttek be az egyes hivatalokat.
1\ valasztas:eredmen!je
Rethy Boske
a
reqi
prefektat
tartotta
rneq
a
prefektai
.allasban.
Sege'diil
David
^
^
Margitot es Balazs' Etat kapta, akiket tobb szavazas ulan' a pater
hlvatalukba
mkger6sitett.
,.,~itkar \ eg~hallgt1l'ag
~~'abo Pir! telt., T'ariacsosok: ^ Zelenka Manci, 'Czako Anna, Szhbo Roisi lettek.· ^1\ periztarosi allasra
ismet Rigo B6ske vaiasztatott
meg egyhangulag.
1\z uj
tisztikar mar tpeg is kezdte agilis
miikod'eset,
amennyiben nagy tervekkei azon dolgozik,
hogy a kongregacio uj tagokkal
szaporodjoll
Eddig 40 f61vett tagot ~s 10 jelo!tet szamlal.
Jeientkezni
lehet P
Raffinszky Romuai pilternel.
H kozepiskolasok
ifjusagi kODgregacioja is lJleg vl:\.lasztotta
az 1924-25. tanevre a magisztratust
szept. It-en, EI6z6 kimerit6 meg ...
f1ilp~odes. kore:

,

{.,

1

"

;

~

beszelesek

alapjan a pater 8Z0n ohajanak igyekeztek teljesen
megfelelni, hogy oluanok kerliljenek a tanacsba,
akik ugy maqaviseleti,
mint tanulmanui szempontbol semmi kifoqas ala nern esnek.
Ezek
szemmeJ tartasa mellett a kovetkezo
eredrnengre
jutottunk.
Prefektus
. lett Szurrnau Lorinc fogimn. VIII. o. tanul6, aki egyuttal a fogimnazium
Damjanich-cserkesz
csapatnak
is orsvezetoie.
Asszistensek
Fodor
Laszlo keresk. IV. evf. es Vinkler Bela f6girnn. VIII. o, tan. lettek,
Titkarnak
Straub Sandor
fogimn. VIl. o. tan. nevezte ki a pater. Tanacsosok pedig a VI. o. szarnara
Katona J6zsef;
V. 9.-e Straub
lmre; a IV. o.-e Schembek Ervin;
a keresk, isk. III. evfoluama
szamara Zelenka Kalman; a II. evf, Balazs Lajos keriiltek be. Penztarosok
Demeng Kalman fg. VIII. o.ves Wenner Mikl6s ker, III. evf, lettek, A
konyvtaros .es beteglatogat6
szerepet
Hasznos Imre ker. IV. evf. es
Bakos Miklos fg: VII. tan. toltik be. f\ tetjes konqreqacio szamlal 52
Ielavatott es 35 jelolt tagot, akiknek iolosatasa
karacsonu karUI lesz.
Foluarnodni
irasban lehet a paternel P. Raffinszky Rornualdnal.

11 szolnoki polg. fiuisk. sz. Laszlorol nevezet Maria
Kongregaci6ja szept. 2t-en alakult meg. Prefektus
lett:
Szendrey
Laszlo. Asslstensck . Czinege Irnre es Urban
Istvan. - Titkar : Vida
jozsef. - Penztamok:
Nemeth Viktor, Tanacstaqok:
a III. A. o-bol:
Nagy Laszlo,- Urban Balazs. - f\ III. B) o-bol : Andrassy Ferenc es
Sarkadi Istv~n. A III. CJ o-bol : Pozseqovits Geza es Tota Aron.
A IV. A) o-bol: Pesko Sandor es Sarl{i~ny J6zsef. - A IV. B) o-MI:
Kardos [ozsef es Ronau Guula.
A Konqreqacionak
60.tagja
van. A gyuleseket
minden
'vasarnap tartjuk, - Minden ho 2-ik vasarnapjan
kozos aldozas,
A Konqreqacio

vezet6je:

Radvanszkq

J6zsef

heten

hitoktato,

11. saolnokl polg. Ieangisknla szent Agnesr61 nevezett Maria
Konqreqacioja
szept. IS-en tartotta alakulo gyuluset, ameluet Radvanszku
Jozsef
hitoktato-prezes
vezetese-alatt rneqtortent
a tisztujitas. Prefektre
lett: Virag Kato IV. o. t. Asistensek:
Agostan Julia es Merey Anna.
- Titkar : Czineqe Maria. Mestern6k:
Kozak Julia es Balint" Magda,
- Penztamok : Mark6th Erzsi.
Tanacstaqok:
a III. f\) o-bol
A III. B) o-bol: Kapusy Ilona es
Ilona es Oroszi Erzsi. - A IV.
- A IV. B) 0- bol : Ke6 Margit

: Eperjessu Matild es . Feher Margit.
Toth Iren. - A III. E) o-bol : Ondok
A) o-bol : Csapo Roza es Szabo Erzsi,
es Nagy Iren. _

Van a Konqrcqaclonak
30 felavatott tagja es 54 jeloltje,
A
9!_.luleseket hetenkint szombaton
tartjuk ; a' jelolteknek
pedig
minden
szerdan, arnikor a prezes a gyermeki:lelkekhez
buzdito beszedet mond,
arnelu utan elveqezzuk az el6irt ajtatossaqot, Maid jon a prezes aldasa
es a Sz. Anya oltalrna alattt elhagyjuk Kcnqreqacios terrnunket. Minden
ho 1-s,0 vasarnapjan
k6zos atdozas,
.

-

Rozsaffiser tar~ulat uj 'igazgat6ja P. PelJe Richard lett. Nagyon
e tarsulat, Taqjainak szarna 1,200. Mindig nagy szeretettel karoltak fel a templomi iigyeket. E nag.y tarsulat tagjaihoz for-'
dulunk a l{ovetkez6 keressel : minden tag gyiijt~on a harangokra
legalabb 50.000 kOTOnat, ami nem is olyan nagy osszeq es egyiitt lesz
60.000.000 koronal
Bizunk a tarsulatban,
hogy nem lesz hiabavalo
kerelrnunk. Koszonettel
nuuqtazzuk N. N. adakezonak 215.000 korona
adomangat a tarsulati rniseruha beszerzesere.
szepen kifejlett

11 SZ. lIntal imaegyesiilet
vezctoje P. Kirchhofter
Celja sz. Antal tiszteletenek
terjesztese.
Sz. Antal tiszt~letere
kedden van sz. mise. Utana a kilencedi ajtatossaq.
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PLEBANlf\I HIREK.

Ponqrac,
minden

..'

._

e.

•

'0

Papi gyiiles. Okt. 2~an osszejott az esperesi
kerulet papsaqa
hogy a hlteleti, HZ egyhazi, papi es tarsadalmi fennforg6
kerdeseket
megtargyalja.
Jelen voltak : Nogal! Laszlo
esperes-plebanos
TiszaIoldvarrol,
Kovacs
Gellert Istvan n'ikocii' plebanos.
Balazs
Laszlo
tapioszelei kaplan es 'a helybeli papsaq
teljes letszarnrnal.
A g!-lules
9 oral n, rnisevel kezdodott, A rneqnqito beszedben
Noqall esperes
nr udvozolte a. szolnoki
Ierencrendi
atgakat hetszaz
eves. iinnepiik
alkalmaval. ~ hivatalos feend6k elveqzeset kovette az. esperes urnak
alapos tudassal
.eloadott erfekezlete
a veqrendelctrol.
.M.aj.d P. Mor
beszelt a sziil6k lelki qondozasarol
a ~yermekek altal. }\ g!Jul~st befejezte adakozas kegyes celokra, maid baratsaqos ebed,

11 XVI. Orsaaqos katholikus
kezo szamaban

ernlekeziink

.

Katoka,

Agoston

nagy.g!:Jiih~srol lapunk kovet-

meg.

az Urleanpok

konqrcqaciojanak
taqja, okt.
7-en Iel 1 orakor tartotta
eskuvojet
Kemeny
Laszlo
fels6 ker. isk,
tanarral. Konqreqanlsta-tarsai
szeretetiik jeleiil gf.jony6riien f'eldiszltettek az oltart, ahonnan a viragos lelkii Katoka szeretett fer]e karjan az
elet remenges utjara indult. A'templom megtelt a varos minden releget
kepviselo
tisztelokkel, a szentelq
meg a neki boldoqsaqot
kivano
kcnqraqanistakkal.
Az esketest Dr. Saghy Sandor vari igazgato-Ielkesz
tartotta ; szep beszedekkel a haaassaq szcntseqet es a boldoqsaq utjat
tarta elejuk, l\z eskUv6Q seqedkezett P. Mor es P. Romuald, Az uj
parnak tertos boldoqsagot kivanunk I

Vari bucsu. Magyarok

naquasszonga

'

::.....•::•
o

unnepe alkalrnaval tartctta

Dr. Saghy Sandor igczgato~lelkesz
a vari ternpl om bucsujat,
A nagytemplombM okt, 12-en reggel fel 9 orakor P. Romuald vezetta a kormellciet a varba. 9 ora-kor egesz megJelt a vari kedves templom. P.
Mor beszelt kedvesen az ilnn~'p jelent6seger61.
M'ljd. az igazgato-leJ-

'.

kesz trnnepelues
szt. rniset mondott,
melgen a konqreqaciok
enekkara
errekelt, Szt, mise utan nag90h' szep szarnrnal tert vissza a korrnenct
a naQ'ytemplomba.
'
,

.a fajdalmas oltart P.
es villanrlyal

ellatri(

Anyl'iflO~.?' ht19Y ,;ala
"

merre,

f'

.....
,

Romuald Iaradozasara

A hivek lij buzgosf:J'ggal sietnek.
111I2gJ~yugv~sres er(~t\cn2ssen~kl
"r \
s.
·1.
I

II tauouciskolai

I

I -

....

,'

I ~ ~,

•

t

....

sikdrult kitestetnl '
filjdalmas Szuz
e'l'et kiizdel-

a'
'gz,

' ...'

nQ.ven~ekeket es mestereiket

,

~ 1\,

tisztelettel

ertesitjuk,
hogy a miniszteri rendeiet
es az ipartestuleti
elnokseqqel
tortent megegyeze'siink' ertelmeben a tanorrcok hivatalos
rnise]e vasarnap es unnepnap d. e. fel 1 I' orakor Iesz, Erre minden master koteles
I
.
novendcket
elengedni.
11

Katholikus Legeugegylet okt, 6:an meleg es kedves iinne~z' t1raqi v~rtani1tkJ enJleltere'. If)!?n ,j61i-e. ett 1!lt,l1unk.

pely,t rendez.etr

milyen lelkesedessel besze'ltek (Ii igazi hazaszerej.(~ftol· Barcsak
el-,
mondhatnank czt rnindenkirol l Sajnos, sok lelek mar elfaselt es nern
erzi a Vegel{ vajudasat.
-

. I

lIz Egyetertesi
Kor olveneves Ienallasa
szabasu nnnepseget tervez, ~m~l!:Jen uj keresztjet

crnlekere
nagyobb
is fblszetIielik.

Egg fO'ldink
iinne~les~.Tl:ld6sir6111<t6I
vett ertesalesunk alaplan
kazGijuk, hog~' milhelgi tjsztiis~16k a "MiIIeniu.mi"'
muhell'~i onl{(~pz6
daJeigy~sili:tet ~rt;eltkarli:l1ak"l{ozrl:jmi:lk&clesevel, ,kallames rrie!i1I'~pefesbe' reszesitettek a m8v: igatgatdsag
miHreI!:li, osztalqanak
seakosztal!) v'Qz~6jet Gjenes Kalman fOfeljjl!;J!JeI6t, aki epen nevnapja
miatt
jott eI Budapestrcl az unnepeltctes eI61 ide Szolnokra '21 szul6i hazhoz.
F, ho 13-an este fel 8 orakor epen - mit scm sejtve - vacsorazott
iii csalad,
amikor a. figyelrnes
tarsasaq
a kapun belop6zkodva
megtoltven
migy udvart elhelyezkedett
s a rnunkas dalard~ szep enekszamokkal
kedveskedett iqazqatosaqi'
vezetojenek,
){z elsa enekszarn
I.li'a'n Nl11'fhe'J6lzsef' .rlliHleIYf6nOi{· k'os~ont6tte fel a szallio'szt'aLyvezetat. '
_if 'miihelglc5ilok f rioimtlta~o'fti1 alh <a i i1~h~t he{Iy'z'eti"'e, ame,lyrte!t;' terhet
hortlozza' rna' minden' rnagq'ar ~mffer s kiernelte ~ nemes «,Millerfn'ium"
e'gyesiHet rri1uKodesef, anretyik' a 'nehez viszonyok' kozolt is dolgozik 'a
lelkek nomesitesen.
1\z egyesiilef
lelkesedessel
dolqozik s biiszke . a
wuIljara.
Kerte a szakosztalyfonoket
a muhely t~mogatasara
es a
milhely 'Kebelebeti
dolqozo «.M:iII~nnium» «Sport wgylet», «MeMsz
Egyesfllef:. tam6'~aU'isaJ?ais,
.
,
~
1\ szakosztalyfanok'
megkp'szonte
a szives figyelmet
s szep
l
szavakkal ecsetelte a mai nehez . t1szbnyokat
oe'szelt ar'ro'I a" keff6s
felatlatral, Bitlery 'fo'glalkoztatjl1(; \ egyrestt a \(asutinteze;t' erde'ke, masre~zt 8' rea' bizot{ szemelyzet" ariyagi tamogatasa.
Bittositja
a megjelentek'et;'· flOgy min dig azoh lesz, hogy a tole -=- telhet6
legjobban
tamogassa azokat, akik HZ 6 felii'gyelete aI8~vanv(lk rencleIve.

es

a

I

.

's

~.

A magunk reszerdl orornrnel vettuk a hirt, mert Gyenes Kalman
nevet a fovarosi saitobol is isrnerjirk, () volt a fomunkatarsa
az istvan1elki szukseqkapolna
letesitesenek, s tudjuk rola, hogy magas pozicioja
mellett sem felejtkezilY meg katholikus rnivoltarol s ninc~en rJ!3Parnikor
elkerulne a templomot.
J:(e.rj~\( a ja Istent, adjon tarsadalrnunknak sok
oluan egyenes' kalhpli~ms I~ll~i.iletil vezcto f~rfjut, mint amilyen varosunk 'szUlottje (;Jyenes K·alman.
November
1-en.8 Kath likus legetlyegyl~t <Ven bakancsos es
.fia a huszar:J '.~. szin:9~ra~ot
fogja eloadnf ~ Vard~i Siinhaib'a'n
este
S orakor. Fclhivjuk a' koz,6ns_eg figyelmet ra
kerj6k! partotasat,

es

Otszazezer k,oro.mH adornanjjozott f6t. P. Bacsich Meth6d ujvarosi lelkesz ur a »Kethclikus
Elet« [avara, [oszivuseqerol
es aldozatkeszseger61 ismeretes vo.!t Q rnindiq, de ez a Iejedetrni adornanu az 6
szerenp [ovedelmebol :ig,azan tultesz minden eddig.j, aldozatan. Hiszen
161 tubjuk, hogy, az uivarosi harangokhoz
is teklntelucs os'szeggel jarult I
A. j6 Isten fizesse dl(!g ncki] Iluen [oindulatu partolassal nuuqbdtabban
indul el ' a If-punk. Hissziik, hogy a pelda nem marad egy~diil.
Ha raindenki. igy tenne l FotisztelendoRedvanszku
J6zsef polg;.
iskolai hittanar eddig 115 elofizetot gyH-it6tt lapunkra l Ez mindeunel
szebb beszed. Ha minden iskola csak kicsibcn is kovetne
e szep
peldat, hamarosan
ott [enrie lapunk a katholikus . csaladok
asztalan.
"
Aldja meg Isten a fiatalos lelkesedessel
dolgoz6 -Ioska- bacsitl
,

Dr. Tdth Tivadarrre
rajzolta mely katholikus erzulettel lapunk
fejlecet, Mikor ezuton is koszonetunket
fejez~iik. ki neki faradsaqaert,
orommel alapitjuk meg, hogy Szolnokon
rnennyi elrejtett
kincs van.
Barcsak sikeriilne oket osszegyujteni!
.R harangokat meqrendeltuk.
15.3 'milli6ba kerlilnek. Igyekezzen
mindenki jegyezni.
A'ki.30 q buzat ad, haranqanqa
iesz. ]\'ld 20 q
buza! vagy 8 millie koronat ,jegyez, neve a haranqra
keriil. Ezt 14
napon belill kell jelentenunk,

:::...
::..:.::...::..
•••••• ~••••••• !t.

SZERKESZTOI UZENETEK.

V . .R. A. beiqert
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cikket varjuk, Ket-elkecionek. Olvassa ellapunk
es rem~nyk~d'ni kezd. F. ll. Mi is qondolkodnnk
a kerdesen,
nines 'Szolnokon
Ierfi-konqreqacio+?
Sok oritudatos katholikus
van, de I~gtobbje
huzodozik a ,sz. gy6nast61 es atdozasto].
De
.
i
'..
remengkedtink.
T. .R. }\ meqbeszelt cikkekre szamitunk, Tobb
ifj:un.a,k. Oriiliin,k aZi ifjusag lelkesede~eneK
es k{~szseges~n apunk
neki helyet lapunkban. €sak rajta I N. N. A 200.000 koronaert fogadja
hiilas koszonetiinket.
Bizony elkel, mert a lap 'kiadasai sokra rugnak,
Panaszkodo. Bizol1Y szegenynek 40.300 korona
penz I A. mai kor
-eJdurvulasanak
jete', 'hogy meg a templomban
is lopnak. Maskor vigye
magaval erszenyet, mikor aldozni megy.
.
hireit
rniert
ferfi
azert

lstentiszteletek
I. 1\ ferencrendi plebanla] nagytemlomban.
0) Mind~n yasarnap • (Vasdrnapi
rend.)
"
Heggel 6 6. szent beszed.
'" -fel 7 6. enekes S2t. mise.
,»
Iel 8 o. cscndes vagy ene-.
kes szt. mise.
D. e. 8 6. az elemi iskolak csendes szt. miseje.
»
9 O. szent beszed.
»
tel 10 o. enekes S2t. mise
'*

a nepert,
»

~>

Iel 11 o. a polqaristak es
tanoncok csendcs szent
rniseje.
f~l 12 o, cscndes. szt, mise

szent

peszeddel;

reggel 6 orakor szerrl beszcd hell.j0H. enekes szent mise, a H'lbbi a vasarnapi rend szerirrt.
I

c) lYIinden vassrnap
d u. 3 orakor litania, Es pedig:
l-s6 vasarn. [ezus sztve tiszt.
II- ik »1 orai szcntseqlmadas.
lll-ik '»
lorettoi
litania szuz
M~ria ·-tiszteletere
utana szent
Ferenc III Rcndjenek
havi : gyulese szent beszcddel.
0), tfnnepnapokon
es esetleq V. ~
vasarnap d. u. 3 orakor loretei
Iitani szuz Marin tisztcletere.
eJ Mindel) hetkoznap :
R~ggeL6 o. csendes v.. enckes
szt, rnise.
» ' fel 7 O. le§tebbszor
e"n<:. kes mise .... '
»
7 o. -csendes v. enekes
szt. mise.
8 o,

csendes

szl. mise.

sukat
reggel

veqezhetik

v.

enckes

.

f) Minden
kedden 8' .~,- a, «szt,
. Antal» mise ajtatossa,ggal.
Minden honBp els6 pen.f., reg gel
tel 7 G. szenisegkivetel
en ekes
szt. mise es ajtatossaggal.
8 o. szt. mise s2entseqtietetel1el

minden nap

6 orate! fel 9 oraig.
Vasar- es iinnepnap reggel~6
oratol d. e. 10 oraig
lehct
gyonni.
'}\z Egyesiilet~k
es Tarsulatok
kozos szent aldozasat minden
alkalommal kiHon jelezztik.

i) E\ betegek

.

hHogatasat

lenet61eg
mise
alatt jelentsek be .kedvcs .ryiveink, -r-' VBsJr- ~ es unnepnapokon - le~plbl1:li 'gy6nta-'
tasck rniatt ~ a beteglatoga.-,
tast lehetdlcq keruljiik.
'Sulgos
beteqekhez . barrnikor
megyiink

6

, a reggel

b) Unnepnapokou

»

g) .Minden szombaton es unnep
el6tti "napokon d. u. 3 orakor
loretto! litania SZHZ Maria tiszteletere, utana gy6ntatas.
. h) Rendes gy6ntatas.
1\ hivek a
szent gyonas es szent aldoza-

orai

szent

_

II. Saolnok-vart templomban.
Minden vssar- es unnepnap d.
- e. 9 o, cnekes szent mise S2t.
beszeddel.
D, e. 10 cscndes szt. mise· szt.
beszcddel

a

kozepiskolasok

szarnara.

III Iz,olnok-ggarvar0si
, 'templomban.
Mlrtden,

, d.

12:

vasar-" es

i:i.t'lnepnap, ',',

9 6. (mekes_ -szt., mise

szt, beszeddel. "
.
d .. u. 3 orakor lorett6i litania
szuz Maril;! tlsztcletere..

, Rendkiviili: Oktober honapl;jan
, , tnind(wnap

fiizer

d.

u,

5 o,

Rozsa-

aHlltossi'ig, a nagy temp-

IOl11ban. '.
,
Okt. .3t-eh pentekel1" Minde'ri;"","
szehtek el6napjan s2:igoru' I)'6jt
van. Hast nem szabad emIl

es

CSfll\

eg4szer

cszahad

jollakni.

I

:i

I

•

.or.
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LAP.

KatlioHkus,,~<~agy ok!
Fatisztel<md6 Sze'fkeszto
1l szolnokj' templom sok szeretsttel' Ielkarolt 'haranq
ggiijtesi "i1ggerr~k 'e~JYik QH~'gbeszelesen kert engem Fatisztelendd' ur, ngilatkoznek
szep torekvesti Iapjaban, hogg
en, mint a Xx. szazad minden kulturalis kerdesevel szemben lelkesedessel eltelt ferfi, miert vaggok bttszke arm,
hogy katholikus ,vaggok, hogy miert: vallorn hiternnek 'a
katholikus anqaszentequhaz tanitasat
Civis Rornanus sum! R6mai vagyok! Ez a kijelentes
regen lefeggverze_tt egesz vilaqokat, mcrt nagy er5t es
erkolcsi tcnueket juttatott kifejezesre.' De nem is kell a reg
elmult szazadokra visszaterni, - ha rna elhangzik az, hogy
az anqol nemzet:nek vaquok: a polqara, vagy az ,(~sza,kamerikai Unioriak, - nagy sunyal bir, mert e mqgott. egy
hatalrnas kultaranak egt~Sz 'n)egnyHatkcizels,at ,erzi a vilag.
Kerdem, 'erzi-e a vil'ag valCJmelg '~agyszaba~u 'e~'1f61csi
hatalomnak
es n8g,y tenyez6j(2rwk at je1entoseget, ha elharigzik,' horm «Katholikus vagyok»'?, .Vajjou ez ,£;I, viMg
nem ihk6bb' gijn!:los~lt1 mosoluoq-e 'akkQr? 'Ezerr zU9ijak a
rna megjeJeno kQ~uvek, ujsagO'k ~s azert latni. hogy
lIra 1500 K.

2

mindenfelcl idegenen tekintenek rank, mintha rni katholikusok HZ emberiseg nagy igenyeivel szemben k6z6mbosek
vag'y egy'enesen korlat6z6 tenyezok volnank.
Pedig mi, a XX. szazad intellektualis
rnozqalmaival
szemben is erzekkel biro emberek, onerzette'l es nyugodtau
rnondhatiuk, hogy «katholikus vaquok», mert a katholiclzmus fogalmaban olyan -,ertekeket hordozunk, melyek elsossrban a kulturalis eletben, a maveltscq tet-en birnak na,gy
jelentoseqqel.
Miert? Mert a «kathohkus vagyok» fogalmahan b-ent Ioqlaltatik a teljesen zavartaian, a soha meg
nern teveszthetd idealizrnus qondolata. Mar pedig kulturat
idealjzmus nelkiH teremteni nern lehet. 1\ kertesznek is, \
aki a parla-gon hever6 f61dben viraqot, .kulturat akar
terernteni, kell, hogy idcalizmusa
legyen, bizni. rerrrelni
kell, hogy nern hiaha farad, mert abbot a faradsaqbol
haladas, fejl6des varhato.. Menrtyivel ink'apb i,dealizmussal
telitettnek kelt lennie annak a' leleknck, mely az ernbereket
nagyobbakka, jobbakka kivanja _fejleszteni, mely az idealis
eletnck nagy ertekeit kivanja felszabaditani s ezekkel az
etnberseget elobbre vinni!
; Csakis -az idealizrnus kepesit ana, hogy a ptllanatnqi
haszonra nem gondolva, a rnasok [avaert is dalqozzurrk,
Iaradozzunk. Ezer] a privilcqiurrrert vaquok biiszke arra,
hogy «katholikus vagY9k». De biistke vagyok katholikus
voltomra, mint kultur ember, mint sok embernck szolqaja,
mert a katholikus jelz6ben eg,y oly , tuI.ajdonsag is fellelheto, melyet a kultura sok kepvise16je nelkiil6z: meggyoz6dest.
Tamadnak
bermunket,
mert doqrnaink vannak. Nem
erti meg a vilag, mi(:\rt tud egy dogmaert nemcs~k egy
gyermek, egy no, de egy, .Morus Tamas is lelkesedni.
l\zert nem ertik, inert ok nem meggy6z6dessel
dolqoznak,
'hanem v{Hemetlyekkel. Nem mernek allltani, csak tagadrti.
Ez mH~k 'a ;tudolnang tSitriboras'szoja,
ez II' t6k.eletes3'eg.
Itt a tudomang kultusza csak [elszo. Pedig a tudomanqt
Q

i

esak az milvelheti

akinek van meggyozQdese. A.
mi hittel telitett Ielkflnkben igenis meg van a meggyozodei,
melyre tovabb lehet epiteni es ez a masodik ok, arniert
buszken mondorn, hogy «katholikus vagH ok.»
h_\eg egy okot akarok felhozni, hogy utoljara emlitern,
jelentosegeben
korantsern az utolso. Buszken vallorn magam katholikusnak,
rnert a katholicizrnusban
nagy erkolcsi
tartalorn ^
is van. ^E nelkul, ^e kernenq erkolcsi felfogas
nelkUl, emelkcdes, haladas, muveltseq nem kepzelhetd,
mert mindez sok lernondassal jar. Iluen munkara pedig az
oluan embernek, kinek nines ereje, hogy sajat szenvedelue
fole emelkcdjek, nines hivatottsaqa Azert, mivel a kathoIicizrnus azt hirdeti, hogy e sulgos erk6lcsi erok megszerzeseert
minden aldozatot meg kell hozni, ezert a
katholikus Ielfoqasban
rejld komoly tartalomert
erdernes
hiven ragaszkodni
hitunkhoz es azert, mert a szellemi,
ertelmi, ^a rnuveszeti eletben nagyra vagyunk hivatva,
buszken mondom, hogy -katholikus
vagyok.»
Bar sokunknak ne csak hornlokan, jelkepein, unnepelges jelvenuein tundokdlne a « katholikus vaquok», hanern
lenne olyan szellerni es erkolcsi ertekeknek kifejezoje,
mely eltolti IelkUnket, athatja minden rnunkankat, mit a
nemzet es az egyhaz erdekeben' veqzunk.
Fdtisztelendo Szerkeszto urnak ez iranuban SzoInokon
mar is kifejtett buzg6 torekveseirc a j6 Isten seqitd ke.gyel~et kerve vagyok szolqalatukra
keszseqesen
hivilk
dr, T6th Tamas.
iqazan,

Memento ...
Irta: Radvdnszky [dzsef.
. (>szi szel zugasa, levelek hullasa, viragok hervadasa, verZ0 szivek
.zokoqasa jelzi, hogy itt a halottaknapja.
}\ szomorusaq ^
es gyaszos fajdalom mindent lehangol6 napja ^
ez,
^
melyen vatoban ^
a aepek milli6inak szerneben guaszkony ^
fil. ^
Am nem-

a'

csak 1 gy~szol6 e nap; ernleke ez a' szeretnek es
viszontlatas ~des
remenyenek is.
,
Halottaknapja esak egyszer van az esztendobcn: Nov. 2-an. az
iden 3-an a vasarnap miatt, De ~z elmult 10 evben mindennap Ha- ,
lottak napja volt. A rnulaadosaq minduntalan ott lebegett szemiink elott,
«Elhull a virag, eliramlik liZ elet.» Sohse volt oly, igaz, mint 8'
nagy vilagegesben. Elhull a viraq, Eqesz nemzetek szine-vlraqa vitte
eletet a rettendfi tusaba s bizony rnillio es milli6 9tt is hagyta a barzalrnas mezckon,
«Elirarnllk az elet !» M.int 8 szelvesz vagy mint a puskagolyo
repulese, ugy iramlik el szazezrek kebelebdl az utols6 s6haj. Val6ban
nem mas az elet, mint fut6 Ielho, mely esak rovid ideig tundoklik a
napsugarban,
Olyan mint a fonnyad6 koszoru, mel yet gyakran sajat
konnueinkkel ontozitnk, meqis naponta el-elhervad rajta egy-egy rozsa,
egy-egy viraq,
Halottaknapjan hozzatok is szall qondolatunk, meqemlekezesunk
es udvozitd imadsaqunk hazank dicso vertanui, <Ti fOidetraz6 viharokl»
Iqaz, elrnulastok ez eletbol szomoru volt, mint a hideg ejszaka. Nern
volt gyonged kez, mely lefogta volna szarnpiltaitokat. Szemfedo heluett
atlguqqesztott
katonak6peny takarta kihi.il6 testetaket, Nem zekoqott
szereto sziv sirotok mellett es most sines, aki viraqot, gyertyat heIyezzen sirotokra. D'Q ott az elok-holtak Szent Istene, aki meqviqasztal,
megjutalmaz
benneteket es tudtotokra adja, hogy a magyar hazanak
halas fiai szeretettel imadkoznak ertetek,
Halottaknapja
meg egy szent erzelrnet valt ki .lelkernbol ; a
vlszontlataset, Ma a halal kozelseqe jarja at a lelkeket. Elul a konynyelmii mosoly es az or6kke valosaq komoly kerdese
nehezcdik
mindenkire. Mil1i6k tekintenek Krisztusra es sebiikre a viqasztalas balzsarna hull: En yagyok a foltamadas es az elet. Aki bennern hisz,
nem hal' meg 6f6kre;
halala alorn, mig a Ioltamadas
be nern
kovetkezik.
llz ajkak irnara nuilnak, a szivek Krisztushoz rnenekiilnek, mert
esak mila nyernek viqasztalast,
Isteni tekintelue biztositja oket, ho'gy.
viszontlatjak azokat, akiket a haboru es a halal toliik elszakitott,
Igen, nem IiIZ borzaszto,
hogy meghalunk, hancm az lenne elviselhetetlen, hogy tobhe nern talalkozunk. A viszontlatas
remenuerdl
nem tud lernondani
se lelkiink, se sziviink. Mindeniink orok eletre
vagy es hitunk biztosit is bennunket, hogy Isten be is teljesiti vagyunk.
Mar a romai mondotta: Nem halok meg egeszen, csak testern. Hitunk
valaszolja:
Elimk minrlorokke es egykof' testilnk 'is foltamad, mert
Krisztus legyozte a haJitlt.
I

<
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E .szent hitben es rernenuben
gy~szoljuk kedves halottainkat,
ontjuk ferro konnqeinket, mondjuk 121 buzg6 imainkat
matatjuk be
enqesztele aldozatunkat. Ez hoz sziviink es lelkiink borujaba remeny. sugarat, hogy ne:olyan legyen gyaszunk. min(akiknek nincsen remenuilk '.

es'

Hazank vertanuil
A viszontlatas ezen edes remengeben
imadkozunk ertetek es azert a szep hazaret is, melgert kiildottetek. Nektek
legyen Isten [utalmatok, Hazankat
meg tamassza
fel ujra szebb,
dicsobb eletre r' Letessziik ha'a koszerunkat sirotokra, barhol is dornboruljon. Konnyekkel ontoztilk, szeretettel
szovogettiik,
szeretetunk
nefelejtseit, kegyeletilnk baberjait es Iajdalmunk rozsait fiiztiik bele I
NYl:lgodjat0k bekeben lIsten

veletek a viszontlatasiq l

Este.
Hogy unorn a fOldet nagy egedre

nezv~,'

szep csillagaidat I

Mikor igy meggyujtod

E fOldnek gyonyore,t, arangat, biborat,
Feslo viraqait alig veszem eszre,
Szivem itt nern vigad.
Mit nekern harmatos,

edes viraq-reted ?

Eleq k(;)nnyharmatot sirok en Teerted I
-

S mula ifjusaqom, osszetort

Az en viraqalrn Folajanlom

hervad6

remenuem :

viraqim -

Neked.

A lagy esti szellel elvegyiil sehajom,
.Melyet, Te.szerelmes Isten, hozzad kiildtem.
Szcretlek, hogy nekem but' adtal . szivembe,

.s hogy

121 ne hagyjalak, konnpet a szemembe ..

Nem is leszek hiitlen !
Millie vilaqod font a veqtclenben
Ugy hiv inn en. S megyek, csak akard, Istenem I
Ki rendeztel ott fent, s szemed min dig nyitva:
Mig en itt elalszom, kicsiny vilaqornon
6rkodjel - szivemen.
Zsit!Q

Leios.

6

A XVI. Orszaqos Kathollkus NagugyOI~st
okt, 12.~ ,13. es 14. napjain Budapesten tartotta meg a magyar katholikusok egy~teme. A ,9yiiles ugy kiils6 rendezeseben es nyilvanulasaban, mint hels6 tartalmara
nezve minden eddigit feliilmult.
'
,
}\ rendezest az' @rszagos . Katholikus Szovetseq, vegezte Zich.!J'
Jano~ ,gr. es Zsembery Istvan vezetesevel. .
. Resztvettek rajta fopapjaink a biboros herccqprimassal
elikon
csaknem mindngajan es a papal Nuncius; a vilaqi katholihus
vezeto
ferfiak, a katholikus mozqalrnakban min dig resatvevo elokel6 nol{ k07.iH
sokan es a szokottnal [oval nagyobb szarnban a videk is. Mindvegig ott
volt Iozsef f6herceg ~gesz csaladjaval, a kir. csaladhoz tartozo hercegflok koziil, tobben es Horthy Miklo.s korrnangzo neje.
,'
1\ gyiiles legki~inelketlobb resze volt HZ cukarisztikus
k6rmenet
okt. 13-an. J\z orszag mind~~ reszerol 6sszegyiilt mintegy negy(!1
millidnyi ahitatos, meltosaqos sereg kovette az Oltariszentseqet, E k6Tmenet .naqgszeruseqevel,
rendjevel, ahitatos komolusaqaval
meg It:
katholikus szellern ebredesetol,
teriedesetol feli) ellenfeleinket is elbiivolte es torkukra forrasztotta HZ egyebkor el nern hallgatott katekedo kritikat,
}\ Nagygyilles harem napjanak ugy szolvan minden orajara, esett
valarnelu bizottsaqndk vagy katholikus testfiletnek: tilese. Itt tortentek
a tuzetes megbesielesek,
rnikeat iranyodjon,
dolqezzon a katholikus
papsa9, 'az egyesiiletek es a katholikus tarsadalom,
}\' nuilvanos uleseken is sok szep, mely es igazi katholikus eszmet kapott a Nagygyiiles nagyszamu koz6nsege.
P. B01e Kernel kiernelte, hogy a kegyelem vilaganal keressiik
szent
celunkat,
raqaszkedjunk
tantorithatlan'h
iiseggel katholikus,
hitiinkhoz, legyunk egyek a szeretetben, a hitben es a munkaban es
akkor remenges lelekkel dolgozhatunk
f61di hazank boldoqsaqan es.
orok hazank elnueresen,
Grof J\pponyi Atbert hatalmas
beszedeben
kimutatta,
hogy a,
katholikus 'egyhaz
az egyediil nyugodt pont a rnai zurzavarban,
Teklntelgevel biztos iranyj'fast ad, eros eggenisegeket nevel es kioktat
a kereszteng szetefkteil alapulo ha'zafisagra.
;
. A papal NUhtiUs ma'ggilnil kezdte beszedet e szavakkal: <Hlszek
Magyarorszag
Ieltamadasaban I Azlin} olaszul folyta~ta. Lelkiinkre
kototte az onzetlen, oszzelarto,
megert6 es irqalmas, aldozatkesz
szeretetet, mint hazank ujjaepitesenek biztps eszkozet.
,
Dr. Prohaszka Ottokar a ferfivila~ fekteJen erzekiseqet ostorozta,
mely rothadasiq fokozza az elvezeteket es igy barbarsaqba
suJyeszti
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a lelkeket. De inti a n6ket is, hogy a divattal fie csiqazzak
tovabb
korunk ugyis nagyfoku erzekiseget.
Igen sok tanulni valonk akadna lTleg, de' e sziik k6zlem~ny
keretebc nem illeszthetok,
Azt. azonban sehogy se feledjiik, hogq 8
Nagygyilles peldajara a minden rendu es rangu, barmlluen
foglalko ..
zasu katholikusok
egyiittmiik6dhetnek,
csak igazi, bator, es ,meggy6zQdeses emberek iranqitsak 6ket.
' I
Nem tartozik lehetetlenseqek
koze a katholikusok osszetartasa 8.
kozelet vonalain sern, Erre szinten bizongsaq e harem nap.
A Nagygyiiles minden katholikust lelki gyony6riiseggel es btiszke
oneraettel t6lthet el. Csak mi szolnoki katholikusok sajnalhatiuk, hog!;J
a 28 ezernyi szolnoki katholikussaq a kimaqaslo Katholikus Nagy-

gyiilistn milia szdmban meg nem volt kepvtsetve!
Az elkezdett uton, a Katholikus Elet ngoman, a mar' meglev6
es me.g alakulo szervezetek
zaszloja alatt - a kUls6 alakzatotts
el
fogjuk erni, Remeliunk I
Sipos Orban.

Ez a mi lapunk!
Talan nem vagyunk szerengtelenek, mikor e par szot adjuk hiveink
ajkara, Hiszen mindenki szeretettel fogadott bennunket,
~ege.r~zte",
hogy szeretettel jottunk uj katolikus elet kiepitesere.
Meghatott benniinket az a buzgosag is, mellyel szetvittek e kis
lapot, Alig gy6zliik a kiosztast, olyan rohamosas fogYQft.Versengeztek
a konqreqanistak,
ki h.elyezen al tobset,
Faul Herr.nin eladott 70, Nag'y Berta 5.0., Szekely' Beske 30, 9zv.
Olah Fenrencne 30 peid~nyt. Balazs Laci es a harrnadrendiek tpb~
szazat a ternplom elott, az Urleangok pediq meg tobbet a varosban
helyeztek el hiveinknel.
F6tisztelend6
Radvanszku
[ozsef egymaga 155 peldanut vitt ki.
A sipos-teri iskolaban 50, a Baranu-iskolaban 50. a Kenstantinban 20
darab kelt el,
,
De nerncsak itt ert hennfinket oroI'Q: egymijs utan hozta a posta
is. Ime:
"Kedves Fotisztelendc Uram!
halas koszoxettel yettem kezhez es oszlnte megindultsaggat olvastam
a "Katholikus Elet" kitunrien szerkesztett
ellso szamat, Adja Isten,
hogy a "Katholikus Elet" Szolnok varos tarsadalmaba~ egy nemcsak
hitben buzqohh, de a szent hitunkkel harmoniahan allg cse/f!kedetekben is gazdagabb "Uj Elet s~rkentojeve e$ utmutat6jav~' valjek A
magam reszer61 orornmel teszek eleget annak a megtiszte16 felhiM
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vasnak,
hogy idonkent a maqarn szcrenu, a lap lranuaval
'egybehanqzo qondolataival f61keresem !l "Katholikus Elet" hasabiait, Egy ...
ellilre rneltoztassek
megengedni,
hogy HZ eloallitas koltseqeihez
iii
mellekelt 100.000 K-val 'iarulhassak. Foqadja Fotlsztelendoseqad
igaz
tiszteletem kifejezeset, arnelluel vagyok
min dig kesz hive
Kenez Bela."

A mdsik : "F6tisztelend6
Szerkeszte UrI A szelnoki "Kalholikus'
Elet" elsa szarnat benso orornrnel yettem rna kezhez, Eveken keresztiil
j6magam is szerkesztettem hasonlo iranuu lapot es tapasztalasbol
tudom,
hogy ezek a szereng kontosben kopogtat6 sorok mily iqazi "katholikus
eletnek" -nek lehetnek Iakasztoi a hivek kozott, Oszinte szivb61 kivanom, hogy az oly .szep lendiilettel indulo szolnoki kath. hiteletnek az
uj lap nagyeredmenyU
munkasa lehesseh.
Potisztelendd
Szerkeszto ...
Urnak paptestveri szeretettel Dr. T6th Tihamer papal kamaras, egyetemi m. tanar, Budapest, 1924 okt. 23.«
Szinten Pestr61: "1\ Katholikus Elethez qratulalok I Oszinte tisztelettel Mihal!1fi Akos.«
Isten seqitseqevel
rajta leszunk, hogy e kituntetc szeretetre meltok
is lehessunk.
mm.

"Az elrablott vegekert."
Ebren vagyunk

es figyeliink:
lelkiismerete
vagyunk!

A nemzet
Ez ez ' ebrenlet,

Lajes fonti

e gyotracto

cimen megjelent

lelkiismeret

vonul

verseskoteteben,

el elottunk

Zsiga

Akik nem eltek az el-

..

,

rablott vegeken,

es

nem ertik e Iajdalmas

mag a is vegig

igazan ezen

szenvetlte

versek

" , ,}\ sokszor
,

I'

-

fajdalmas

szaggatott

Mint el6 lelkilsmeret,
tudna.

-Utanad»

HZ

lelket. Csak aki szemevel

ottani

magyar

hullamzasat,

szinte

alig tud mas

ra, milyen

ez a vadviharokkal
zug6 !(dek.
Kerjuk, legyen tovabbra is a nemzet
at

«Utanad-

se mjIuidjon

egyedul.

,

Ara 25,000 ker, Mindenkinek

ami

melegen

meg

hurokat
bajosan

el: a nemzet~~t.
pengetni.

gy6nged

Pedig
tud lenni

et6, Ielrazo lelkiismerete,

J61 esik rneqpihennunk

mez6k6n, mikor elvonult a vihar. . Hissziik,
meg szep viraqai is .nuilnak.

erzi

J

beszed mely sebeket

blzonysag

kalvariat,

latta

hogy
ajanljuk.

igy

de

a viragos

kolteszetenek

"
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l\mi a szep vilaqba segit ...
Minel inkabb tavolodik
a lelek a kicsinyes onzes
nuornott
vila·gatol, melyben a sziikkebliisey
mecsese pislakol, - annal t6bb derus,
suteses elet tarul ele az igazi szepscqek birodalrnabol.
E szepseqek is ratartok : csak az onrnaquk
fole ernelkedoknek
lJyitjak ki fen yes orszaqok kapuit, De akkor azutan szinte elkabitanak.
Mint mikor
kora reggel a harrnatcseppek
draqakovekke
valtoznak
a
felkel6
nap mssoluaban
: ugy ragyognak
el6 a lelek
aranqveretes
bimb6i - az erenuek es a jora, a szepre mozdulasaink, ahogy folkel
a szeretet napja.
Es a lelek szep oldalait rneqlatni marls nagy haladas.
Akik elott
megnyilt ez a ta] es belegyony6rMtek,
nern sainalnak
erte aldozatokat,
De hiszcn nern is az az aldozat reszunkrol, ami tolcmel, hanem
ami lesiilyeszt.
Mikol' onrnaqunk fole ernelkedunk, egyre 'szeptll-epul
lelkiink a felyton ekesiil6 elet ~s vilaq leveg(i)jeben.
Amint a sasfiok
akkor kezd tobb erot erezni szarnqaban, amikor
mindig
tobbet
es
batrabban mer repirlni : ug!:l az onzes gyavasaga
es erotlenseqe is
olgan fokban valtozik er6ve, elteto, szepito, gazdag es szep eletet ado
szeretette, .amilyen batran lepunk ki sziirke szuk vilaqabo},
Mintha
az onzesnek
is meglenne
a sajat rozsakodos
kore,
amelyet a kepzelet es a hajlamok
jeresze
nem Iqen szandekozik elhagyni. Csakhoqg
ezek nem a szellem sziilottei, Szuk keretek koz6tt
az erzekek mozognak:
a szellem korlatlan birodalmak
kedvel6je.
Az onz6k
rovidlat6k
s igy sohse ismerik
meg a lelek 6romeit·
Inkabb lemondanak
a vegtelen
tavlatu fejl6desrol es szukreszabott
mintakba eroszakoljak a veqtelenseq utan sohajtozo lelket,
A magukalkotta
eszmengek utan botorkalnak, Mintha felnenek a
:3 rnasvilaqok
feFlyet61. Azt hiszik, eletuk nyugalma,
egyensulya
borul
fel, ha neha meres zen elhagyjak
onmaqukat
es masokert
is elnek, ,
Pedig a nonek
legszebb
celia:
feledje el onmagdt, hogy igy

tiveivet

elfeledtesse a kereszteket

borus hotttlokra.
I1yen medon
szep szeretet
elteto napja.
Vannak dolgok, amelyek
a szent forrasb6l
ered6
szeretet
bel61e. A szeretet
minden ilyen
t6rnek fel bennilnk
es a Idfele
folmelegszik.

es

lesz

deriit, nyugalmat
a beke

rnosolyg6

-vardzsoljon
angyala

a
es a

e)fogynak,
ha osztogatjak.
A krisztusi,
akkor cs6kken,
amikor nem
adunk
kifele fordulasaval
a sz:ebb elet 6romei
melegito,
melengeto
lelek beliilrol is
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A nyelvek.
Diakkorom
latorn.

jut eszcmbe,

mikor a mai fiatalsaq

lelkes

-

torekveset

Csupa tuz, mozgalom ez a kor, Mennyi ero buzog elo, millJ
sok torekves fesziti i1yenkor az ifjui keblet.
Nagy szeretne len ni, minden tehetscqet
a legszebb
ragyogasban
ohajtana latni. [ol van ez igy es csak igy van jol, }\mbicio nelkul
el sern tudom kepzetni az ifjusaqot.
Ha a tavasz nern luktetd
elet,
milyen lesz a nuar, az osz I?
De e nag y buzqosaq sokszor oluan mint a meqaradt patak : csak
fekezessel, vezetessel hoz aldast a videkre.
}\z ifjui tuz helges alkalrnazasa,
felhasznalasa
erdekeben
leqjobbnak latorn a rendes
iskolai tanulmanuok
es egyebb vallasi meg
szellerni iskolazasok
mellett a nyelvek tanuidsdt.
Lekoti a csaponqo
kepzcletet
es evvel egyiitt a szctszorodo
fjgyelmet. Megtanitja az ifjut lelki osszeszedettseqre
a Iorditasok on ..
allo, puskanelkuli elkeszitese. De egguttal Iolemelo erzes is ra nezve,
ho~1Y sajat erejevel, eszevel kepes valarnire. Minel nagyobb
[artassaqra tesz szert a Iorditasban es a nyelv gyakorlali elsajatitasaban,
annal tobb elvezetet, gyonyorilseget
lel. Hiszen nines edesebb orom,
mint latni, hogyan
fejlodik
szellemiink es mint nyillk meg elottunk
mas nemzetek vilaqa.
lIyen medon veszi eszre az ifju, mit er a nyelv: a nernzet lelke
el benne! Mennyire fontos, hogy j6l ismerjiik edes hazank nqelvet es
fejlesszuk tanulmanuozas, okos, meqvaloqatott olvasmanuok altal.
}\ Iorditas az irok iskolaja. Kenuszeriti az embert, hogy a szava kat valoqassa, a kifejezesak
ertelrrrenek melYlere hatoljon.
}\ legt6bb lro forditasokon
kezdte
irodalrni
miik6deset.
J6 megl~tni a
rnodszert, a szellemet, ami, nagy miiveket alkot. Forditas kozbcn van
id6, nem ugy mint a rohano ideges olvasasnal,
}\ Iorditas fejleszti
az itelokepesseqet is. Hiszen a nyelvtani
szabalgok
alkalmazasa
furge eszjarast
kivan. Etetrevalosaq
nell~iil
pedig bajos HZ elet,
}\ szavak
tanulasa
alkalmazassal
az akaratot
erositi es szinte
eroszakl{al raszoktatja,
mikent !fell az osszes testi es lel1ki tehetsegel{et
egy iritnyban beallitani, hogy nagy eredmenyeket
erjilnk £1.
Maga az egesz ,nyelvtanulas
annyira
lekoti es igtwybe veszi a

I

Iiatalt, hogy eszre se veszi, mikep esik at a fejl6des rebbanos
id ejeu
Mikorra kesz ember valik belole, tehetseqei
is keszen v3tja,k a na,gg
rnunkakort, meluben Istenert, a hazaert es csaladjaert. kuzdjon.
Ahlmy nuelvet beszelsz, annui emberrel ersz fei l

"Nekem is sz61jon a ~arang ..u
Ezzel koszontott be hozzarn rninap egy id6s neni. 25 kg. buzat
vallan : pedig mar j61
^ tul
^ .lehetett az
^ otven even.
Elerniben ,vagyunk. A gyermekek
gyujt6ivet
kernek : , 6k is kiakarjak venni reszuket a nagy munkabol l
,
^ fejl6dese.
Ime ^
a gyiijtes ^
ket uj
Mindenki, kicsi-naqg
erzi, hogy,
Szolnok erdeke a haranqok vissaaszerzese. Meg a tavollevdkct is at[arja ezen aldozetes lelkiilet. Kenez Bela, varosunk orszaggyiilesi
kepvisel6je is kiildtitt eg!:) 111i11i6t.
hozott

Itthon

egymas. utan ernek

bcnnunket

az oromhirek.

Balazs Laszlo gazdalkod6
10 rnilliot ajanlott fel es ezzel maqara
vallalta a Jegkisebb haranq' mcqcsinaltatasat,
Isten adjon neki ezerannyit
erte I Iiyenkepen 3 uj haranqunk lesz,
A qazdalkodok koziil ujabb nagyobb
jegyzesek
meg: Horvath^ ^
Antal 2^ es
fel millio, Modla Balazs ^
1 millie, Ondok Sandor ^
1 rnillio,
Buzaban : Blaho Florian iven 30 q, Kiss Ern6 dr. 5 q. Naqgobh adomanuok rr as iveken is lesznek, de meg nern torrent meg a veqleqes
meqallapodas,

Az Iparfejleszt6,
mint R. T., egy rnilliot adott ; alkalmazottai
tobb
jegyzest helyeztek kilatasba.
Vaczy Gyorgy' dr. egy milliot, ozv, Dusek Ferencne
egy milli6t
kuldtek, de meg szandekoznak tobbel is hozzajarulni.
A plebania gyiijt6iven
eddig 16 es Iel milli6 korona es 8l/S q
buza, a Varoshaza gyiijtoivein kozel 10 millie van.
millios

A Nemzeti
Mozg6
okt. 31~e~ fel 3 orakor az elemistak, fel 5
orakor
polqari es kozeplskolak
szarnara kedvezrnenues,
Iel 7 es fel9orakor pedig a felnottek szarnara rendes heluarakkal adja elo haranqjaink [avara Schillerriek
,.A harang« c. hOitemenyet -atdolqoaasban.
Kerjiik hiveinket, hogy vegyenek
reszt e saep es kedves darab 1216adasall; evvel sz. iigyiinket mozditjak 1216.

Nov. 13~an szandekozik
a sz, Kelemen-Ieanqkonqreqacio
kabareeleadas] tartani a haranqok
erdekeben, Csak lelkesen I Oromrnel Jatjuk,
hogy Szolnok varosa egyre jobban meqerti es folkarolia .a^ -haranqok
sz. figyet I
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Harem szt. mise halottak napjan,

A j6 gyermek, a szeret6
tudo hitves sokszor idozik masvilaqba tert
keveseinek ernlekenel, ^
Ha ^
be ^
is heged verze sehiik, nuorna csak rneqmarad. Innen van, hogy a sirhantot foiyton friss viraqokkal disziti es
az ernlekeket Ieltett kincs gyanant orai. A hive leleknek nern eleg az
emlekezes : ^
a tisztito tuzben szenvedok fajdalmait enyhiteni, rneqroviditeni, besztintetni is igyekszik: irna, j6 cselekcdetek, sz. mise hallqalas es bucsnk elnuerese altal.
Az E~1Yh8z is seqitscqtmkre
siet ezen torekvesunkbcn .. , Mar
szazadok ota szokasban
volt Aragoniaban,
hoqt; halottak
napjan a
vilaqi papok ket, a szerzetesek harem szt. rniset mondottak.
Ezen kivaltsaqot XIV. Bence ek papa, VI. Ferdinand spanuol es
V. Janos portuqal kiralgok keresere, 1748 aug. 26-an mindket orszaqra,
^
tlies6 ernleku XV. Benedek pedig eqesz vilaqra kiterjesztette a kovetkezoleq : halottak napjan minden pap 3 5Zt. rniset mondhat.
Az els6t
vegezheti a hivek szandekara, a masodikat folajanJja az osszes elhunyt
hivekert, a harrnadikat a papa szandekara es a habcruban elesett hos
katonakert.· Csak az elso szt. rniseert fogadhat el adomanut.
E nap
csupan gyaszmiseket szabad vegeznie.
Mid6n szentscqes At yank e nagy _ kivaltsaqot
megadta, szerne
elott a szenvedo lelkek kinja lebegett. Ok mar nem segithetnek rnagukon; rajuk nezve az erdernszerzes ideje lejsrt. Mi enyhithetjiik, sot
meg ^
is szuntethetjiik
szenvedesuket.
Naquon
halasak lesznek. ^
Itt ^
e
foldon Ielki-testl bajainkban
kisegitenek
hathatos
kozbenjarasukkal,
csak mi is segitsiink rajtuk kiilonosen szt. misealdozattal es bucsukkal.
Konyoruljetek rajtunk, leqalabb ti barataink I Ez a tisztitotuz folytonos .fohasza.
pp.
szill6, a felejteni
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Okt6ber 26-8n megalakult Szt. Ferenc III-ik Rcndjenek uj
vilaqi eloljarosaqa,
Eloljaro Zsiga Lajos testver.
EI6ljarono ozvKeszely Lajosne never. Tanacsos Szurrnau }\lalos testver.
Tanacsosnok Meszaros [ozsefne,
Szathmaru Viktorla, Horvath Gezane, ozv,
Keszeg~!:I Lajosne. Abonyi [anosne, Biro Antalne, ozv. Bernad Istvanne
noverek.
Titkarno Orszaq Ilona never,
Penztaros
Szurmau
Alajos
testver. Ellenor Szaz Sandor testver. Konyvtaros Dobos Istvan testver.
Kegyszeres Szabo Margit never. Sekrestues es rendezo Dobos Istvan
testver. Rernennuel nezunk az uj el6Ijar6sag rniikodese ele es hisszuk,
}Jogy mindenkepen -tamoqatiak rneqinditott nagy rnozqalrnainkat,
Nov. 13-en 9 orakor hazankert nagymise lesz.
II R6zsafiizertarsylat csoportvezetof es a tarsulati

aoyak a
k6vetkez6k: Turcsanyi Pal, Varga Mihaly', id. B6di Istvan, Horvath
Katalin, MoGlia Anna, Nagy Terezia,
Mihalyi Anna, Gl:I.ba Anna,
Horvath Anna, Bozoki ApoJl6nia, CsilJik Apollonia,
Pelyi Erzsebet,
Dobos Maria, Szatmari ApoJlonta, Ecseki Erzsebet,
Torok Rozlma,
Polonyi Johasna. Mind lelkes es buzg6 9!-jermekei Szi.iz Marianak. -
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Mint ilyenekhez Iordulunk.. vegyek ki reszuket ok is a haranqokra
valo gyiijtesb61 es a Katholikus Elet terjesztesebol.
A tarsulati gyu'les minden neg.yedik vasarnap a litania utan van;'

i

,

llz elemi iskolasok Szivgardaja az ubonui-uti,

sipos-teri es
templem-terl iskolakban
ez evbeo is meqkezdte mukndeset,
A [ezus
Szive Garduja va~m roviden Szivqarda : a [ezus Szivet tisztel6 gyermekek apostolkode
szcrvezete.
Celja : je, apostolkodo es 'szetvezett
gyermekeket
nevelni oluankepen,
hogy [ezus Szivenek erengeit : a
szeretetet, HZ aldozatos
es alazatos . lelkuletet igyeksztink lelktikbe
vinni. - Taqjainak
szama 222. Ebb61 az Abonyi-utcara
esik 73, a
Sipor-terre 84, a Ternlorn-terre 65. A csapatok
mindentitt vegyesen
leanqokbol es fiukbol allanak. Vezet6ik a nevezett iskolak hitoktaton oi
A
, budapesti Szivqarda kozponttal allando osszekoUetesben es egljtitt~
rnukodesben vannak. A kozpont altai kinevezctt fogeneralis P. Rornuald
aki nerncsak a helui csapatok,
hanern a Szolnokhoz: csatolt videki
varosok szivgardajanak is eloliaro]a.
I

I

.i}.

.

\ Hetenkent egyszer, vasarnap delutan tart minden cs;pat
Kozos szt. aldozas a honap harrnadik vasarnapjan van.
.

gyUlest.·

.

Most nagy szindarabra
kesziil a Garda: ",a szt. Sziv zaszloja
[avara, Bizunk, hogy sikerul. Hiszcn [ezus meqiqerte, azoknak, ki~ otkillonosen tisztelik : «Megaldom minden vallalatukat> l

llz Urlanyok Maria kongregaci6janak

ttsatujitasa.

Okto-

ber l I-en tanacsules eszkozolte a [eloleseket. . A tanacsulesen az a
. rneqallapodas tortent, hogy a prefcktat- es a kef asszistenst mint '2ddig
is az osszes tagok valasztjak, mig a tanacstaqokat az eddigi szokastol
eltercen az egyes keriiletek foqjak sajat rnaquknak meqvalasztani.
Oktober 13· an pretektanak mcqvalasztottuk
nagy sz6tobbseggel
Westher Vllrnat, clso asszistensnek
Stop I ] ettit, aki egYJ-IttaI a VII.
korzet tanacsosa is, masodik asszistensnek Balazs Etat, aki egyuttal a
VI. k, tanacsosa is. A fentieken kiviil tanacsosok lettek. I. korzethen
.Hegedus Irma, .11. k. Straub Magda,' III. k. Pancel Beske. IV. k.
Verebelui Anna, V. k. Tauszig l1oske, VIII. k. Kristoff!) Ilona, IX. k.
Marik Maria, X. k. Vajda Beske.
A tobbi allasok betoltese oktober 20~an. tortent, Titkar lett Kiss
Boske, penztares Hegedus lea. helyettese Balazs Margit, jegyzo es
konyvtaros
Gyenes' Ilona, helyettese
Tauszig .Boske, sekrestgesek
Szekely Boske es Weather Maria. - Rerneljuk, hogy az uj tanacs
buzdit6, osszetarto
es fclernelo lelke lesz a kongregaciGl'lak: Kiss ..
Boske titkar,

'
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Halottak napjan a temet6be1ll.·
Csendes ternetok suppcdt sirharrtjairt kig~ullad ^
a feny. Tarka szinekbe szokken
a keg!=leiet a Nin1gokban.
Halottak ernlekezete'
konnqe- ,
ket csal az elet bus vandorainak
szernebol. Viszcntaqsaqos
eletck siri
torkollatanal, . gyertyak
pislakolo lanqianal, koszoruk
6r6kz61djenek
nyugodalmas·
egubefon6dasimili
szeren~Jen'
szepeg6
emlekezesek,
borong0' banatek,
szivet szomortto
veszteseqek
haik suhauasa t61ti el
gyaszolo
lelkiinket,
·it kimeletlen
eletrohanas
pores porondjarol
a
holtak
birodalmanak
zald
gyep.ere irangitott
lepteink
rcskadoznak,
inagnak
qondolataink
mazsas sulya alatt, Megt6rten
maqunkba
szalIunk. Szokatlan, entudat alatti crzesek buggyannak
fel g.l:Iaszolo k611Ynyeinkben.
A halal gondolata
kirneletlen
kegyetlenseggel
Ieszkeli- be
maqat lclkunkbe minden tiltakozo hesscqetesunk ellenere is. Haldoklo
gyerhjafenynel
igaz fajdalommal,
mely szornorusaqqal
veseunk bucsut _
csandesen piheno saerettcinktol,
A temeto kiiirul ... A sapadt rholdvilag birkozva kuzkodik a koddel, hogy beezustozze
a sirok unnepi
koszorujat.
Halottak napjat unnepli a vilag.
Dr. Totti Tivadar.
Kereszt a. katonai
temetoben.
A Szolnokon
allomasozo
zaszloaf parancsnoksaqa
a varas tanacsaval eg!:letert@en
alhatarozta,'
hogy ^
a szolnoki
katonai ternetoben
ideiglenesen,
elheiuezett
focmlek
heluere
egy kokeresztet
allitanak.
A regi rornai katholikus
terneto
egyik ko'keres'ztjet
a katonai parancsnoksaq
mar at is szallitotta
s azt
a^ nos6k ternetojeben
'fel
is arlittetta, }\
^ ^
^ halottak estejen tartani szokott
katonai gyasziJinnepseg
mar 12 feszulet e!6tt fog maqtartatni,
"
Killitaroztak a szandal kapolnat, A szandai lakossaq
reql
vagY8 teljesult, ^
A varos eloljarosaqa
kivul-belul
atjavittatta
kapolnaju. kat, Khrul tet6zetet, be'lUl m¢.g a voros agyuzas folytan meqronqalodott
padokat
glJoi{el1es€n ki,javittatta. Az alkorhadt. szoszek
helyett ujat keseittetett,
f\ koltsegel~et jereszt a varosi tanacs potolta, mert a szandai
hivek ke9yes adomanuat
cern Iedtek a sok millios kiadast,
Mindazoknak, kik a kapolna rendbchozatalanal
kozrerniikodtek,
fizessen
meg az
Ur, kinek diesoseget, hi'rdeti ^
a csinos szandai kapolna.
11 Katholiktts ~egen1Jegylet altai rendezendv::jotekoilycelu
szinieloadas iii nov, .1.,.re jeJzett ida tevescn lett kozalve,
mer! nem 7 -en;
hanem lO-en este ,fog fel 8 orakor a Varos! Szinhazban
me~tartatni.,
Nov. l-;en .Mindsz'entek u;nnep,en egyutt ,tiszteljjik .3.z 6sszes
, ~s~entek~t es ha,lat adul1k lstennek,
hogY ityen nagy dicsas~gre j. se~iti
a 9y8rlo embert.
.
Teljes bucsu halotta~ 'uapjan. X. Pius papa 1914 jun. 15-en
telj,es bUGsu;\ enI§~del,!:lezett, melye.t 'csak i8 tpeg}1oHal{ert lepel falajanlani. foJtQtelek:
aj.szt.
.gypnas es
(S2Jt
aldozas,
yalatpeJy.
templom
^ ^
^
^
ineglato~atasa
BS Ciltt ,8 papa szandekara
biz09!lOS ima,\ pl. egy tiz.ed a
r6zsafUz.erb6l. Ezen bucsut annyiszor lehet megpyerni,
ahrinyszof valaki
.a templomot .meglatogatja
es a papa szandekara
imadkozik,
w'gy mint
aug. 2-an poreiunkula
'iirmepfH'l'.
.
I

j
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Ezen rovatban, minden egyes szarnban hozni fogjuk azok neveit,
akik .8 laqutobbl szam meqielenese
6ta a szolnoki ferencrendi
plebania teruleten sziilettek, hazassaqot kotoHek vagy meghaltak.
Jelen szarnunkban kozoljilk azok neveit, akik okt. J 8-i!m, vagyis
a lap mcqjelenese ota !ettek anuakonpvezve.
Ujsziilottek : Torok Andras es Bucsu Rozalia lanya Erzsebet,
Schneider Gyorgy es Virag Ilona lanua Ilona, B6di Pal es Pataky
Maria lanua Maria. Ronto Janos es Varadi Maria fia [eno, Honyi Janos
es Tari Veronika fia Pal, Bede jozsef es Dins [ulianna- fla Ferenc,
Dobos Janos es Bunkoczu Maria fia Istvan, Szvitek Istvan es Hoksari
Maria fia Szabolcs, Ivan, Nemeth [eno es 'Levay Gizella fia Je06, Vidra
J6zsef es Czako Maria fia [ozsef, Szekely Ferenc es Gulyas Margit
fia Tiber, Vigh Istvan es Modla [ullanna fia Istvan, Gajdbs Sandor
es Ladas [ulianna fia Janas, Mercz Laszlo es Kiss julianne fia Geza,
Recsi J6zsef es Tamasi Borbala fia [ozsef,
Folutatjulc.
H Vartemplomban
nov. 3-8n d. e. 10 o, az elesett Hosokert
gyaszistel)tisztelet lesz.
liz Egyetestesi
Kor 50 eves [ubileurnat nov. 9-en tartja, 9 6.
szentmise,
11 6. diszqqules a Varoshazan.
D. u. 5 orakor keresztszenteles a Korben
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Istentiszteletek.
I. A ferencrendi
a) Minden vasarnap

plebaniat naggtemplomban.

: (Vasdrnapi

rend.)

Reggel 6 a. szent beszed.
»
fel 7 a. cnekes szt. mise.
»
fel 8 a. csendes vagy eriekes szt, mise.
D. e. 8 a. 3Z elemi iskolak csendes szt. miseje.
»
9 a. szent beszcd.
»
tel 10 6. enekes szt. mise
a nepert,

Iel 11 a. a polqaristak es
tanoncok csendes szent
miseje.
» Iel 12 6. csendes
szt. mise
szent beszcddel.
b) Unncpnapokon
reggel 6 orakor szent beszed helyett. enekes szent mise, a tobbi a vasdrnapi rend szerint.
c) Minden vasarnap d u. 3 orakor litania. Es pedig: .
I-s6 vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik » 1 oral szentseqirnadas.
III-i1{ » loretto! litania sziiz
Maria tiszteletere
utana szent
Ferenc III. Rendjenek havi gyiilese szent beszcddel.
IV -ik vasarnap loretto! mania s
utana a Rozsafuzer tarsulatnak
havi gyulese szt, beszcddel.
d) Unnepnapokon es eset!eg V.
vasarnap d. u. 3 orakor lorcttoi
litani a szuz Maria tiszteletere.
e) Minden hetkoznap:
Reggel 6 6. csendes v. en ekes
szt. mise.
»
fel 7 a. leqtobbszor eriekes mise.
»

»
»

a. csendes,. v. enckes
szt. mise.
8 a. csendes v. enekes
szt. mise.
7

f) Minden

kedden
Nyomatott

8

O. «szt.

Varga

jozsef

,

,Antal mise» ajtatossaqqal.
MiHden honap elsa pent, reggel
tel 7 6. szentseqkivetel enekes
szt. mise es ajtatossaqqal.
8 6. szt, mise szentseqbetetellel
. g) Minden szombaton es iinnep
elotti napokon d. u. '3 orakor
lorett6i Iitania szuz Maria tiszteletere, utana gyantatas.
h) Rendes gyantatas, aldoztatas :
reggel 6 oratol fel 9 oraiq.
Vasar- es iinnepnap reggel 6
oratol d. e. 10 oraiq lehet
gyanni.
i) A betegek latoqatasat lehet6leg
a reggel 6 orai szcnt mise
31aU jelentsck be kedves
hiveink, - Vasares unnepnapokon - templomi gyontatasok rniatt - a betcqlatoqatast lehet6Ieg keriiljiik.
Sulyos betegekhez
barrnikor
mequunk,
II. Szolnok-vart templomban.
Minden vasar- es unnepnap d.
e. 9 a. en ekes szent mise szt,
beszeddel,
D, e. 10 cscndes szt. mise szt.
beszcddel
a kozcpiskolasok
szarnara.

III. Szolnok-gyarvaresi

tmpl,

Minden vasares unnepnap,
d. e. 9 O. enekes szt. mise
szt, heszeddel.
d. u. 3 orakor lorettoi litania
sziiz Maria tiszteletere.
Rendkiviili: Okt . .31-en, penieken, Mindszent eldnapjan szigoru bojt
van. Egy [ollakas hus nelkul.
1\ temet6be a kormenet nem Mindenszentek
delutanjan,
hanem
nov.
z-an, vasarnap d. u. 3 orakor indul, a
nagytempiomb61.
Nov. 2-al1 lesz a
gyertya gyujtas is a sirokon.
Nov . .3-an halottak rrapjan a plebaniai Mgymise
d. e, 9' orakor lesz.
konY'vnyomdajaban

Szolnok.

HITBUZ6ALMI
I. evfolyam 3. seam
1924 november ho 15.

M80iulsnik mindoll ho 1. US15.
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1\ Katholikus ferfiakhoz!
I

r

Itt van elottunk a kedves «Katholikus Elet». Enqcdjetek meg, hogy a rnai szarnban egyet-mast rnondhassak 8
ferfi konqreqaciorol.
Folvetek egy par kerdest es javaslatot
teszek egy rneqalakitando ferfi konqreqacior a.
Bocsanatot kcll kernem, hogy nem a nevem kitetelevel irok, de rniutan iqen fontos ilgyr6! van szo, nem
akarorn, hogy akaratlanul is szemeluhez legyen kotve 81kiindukis, mert azt hiszem, hogy nem egyedill en vagyqR
az. aki hianyat erzi a szo!noki ferfi konqreqacionak.
Es
ha 8 Boldoqsaqos Szuz Anya osszeszedi az elet zurzavaraban Szolnokon szejjelszort konqreqanista
lelkiiletfi ferfi
katonait, az en erdemern ugy sern johet szarnitasba.
Orillok, amikor latorn a kiilonbozo noi konqrcqanistak
buzqolkodasat
s orommel olvasom .hireiket ; de rosszul
esik az, hogy ugyancsak
nekern nelkilloznom
kell
a
konqreqacioi el~tet.
1906-ban eskiidtem orok hiiseget a Szuz Anyanak, S
azota szarnitom rrraqarnat, ha nem is a legelso, de a
Szjjz Artya kozonseges katonaianak.
Orommel gondolok
a kozepiskolas
korombeli
kongreganista
eletre s mendhatom, hogy egyetemi hallqato korornban a het Jegkedvesebb napja a szerda volt, mert minden szcrdan este tarlira 1500 K.

2

-

tottuk heti gyillesilnket a kongreganista
otthonban,
Ha raqondolok azokra a nemes harcokra, amely harcoknak szerenu katonajakent
kuzdottern 'en is, orill a
lelkern. Mily lelkesedessel
gyujtottilnk. a kongreganista
otthonra s felejthetetlen volt az alapkd letetelenek napja,
mert ott lattuk nagy . rnunkank
gyonY,oril gyilmolcset.
\. . Orommel segitettilk utnak inditani az «Elet» es «Magyar
Kultura» foluoirato kat,
. Nern tudom elfelejteni azt a lelekerneld erzest, melluel .
evenkint a marlabesnuoi
z arandoklatrol ego gyertyaval a
kezbcn jottflnk vissza a keleti paluaudvarrol,
amikor tobb
ezer ego gyertya lanqja vonult veqiq a Rakoczi-uton.
Vtsszaqondolok
az ~venkinti lelkigyakorlatolua.
Jol esik
az .cmlekezes azokra a' havonkinti egysz~rfl kcdelues teaestekre. 1\'lily lelekrneqnuuqtato volt a kozonseqes eg'yetemi
M eletbdl, a naqqrnunka
zsjvajabo: - amelyik rnunkat csak
itt-ott tarkitott egy-egy rossz trela - minden szerdan este
elmenni a konqreqacioba
Ezek az -estek egy·egy
lclki
oazist kepeztek,
arnit leirni nem, csak atcrezni lehct.
l\zokon a tcaesteken
nem gubbasztottunk,
trefa volt ott .
is, tele tiid6vel nevetqeltunk,
rnulattunk
anelkul, hogy
~ tiszta mulatsaqunkat egy rossz szo beszennyezte
volna .
. . Szep es oromteljes volt a kongreganista
elet.
"
Most 1914 julius ota, amiota Sznlnokra
kerilltem,
fu,ianyat erzern a konqreqaclonak,
ennek a lelki ildulesnek ."·
. 'I Nem tudom, de. azt hiszem nam egyedill boluonqok
igy a konqreqaciot hianyat .erezve Szolnokon. Epen azert
a Te lelkeiteket keresem, konqreqanista
testvereim, akik
valamelu ko,zepiskolai konqreqacionak,
Vagy mas varos
valarneluik
konqreqaclojanak
voltatok mar tagjai. Nektek
nem kell sokat beszelnern a konqreqaciorol,
titeket szeret-·
, nelek legel6szor is egyiltt latni. ~
l\kkor. amikor a «Katholikus Elet» ket szamabol sziv- repesve olvasom varosunk eleinek tollabol meqjelent. hit.," vallo sorokat,. le9!.Jen szabad nekem is felvetni egy kerdest, hogy ,8 28,000 katholikus lelket szamla!« Szolnokon
mrert nincsen ferfi konqreqacio P
Testvcreirn l Ebben a katholikus nagy varosban nern
volna-e szep ott latni fenseqes ilnnepeinken a ferfi kongre'ganistak tornott sorait ?
l\kkor, amikor sok ferfi testvereirnet latom minden nap

a ternplomban,
amikor a feltamadasi,
urnapi kormeneten
ott latorn a sok ezerre ruqo katholikus ferfiut, nem lenne-e
lelekemeld
ezeknek a Ierfiaknak
leqalabb egy reszet szep
negyes sorokban, konqreqauistakhoz
melto rendben latnl
ott ezcken a szep iinnepeken?
En rnaqam ezekre a kerdesekre
lelkernbdl Iakado
ohajtsssal
azt felelem, hogy nagy sz.tikseg van Szolnokon
egy ferfi konqreqaciora.
.
Ha vannak- Szolnokon
olyanok,
akik 'velem egyiitt.
erzik a konqreqacio
hianuat,
akkor a ferfi konqreqacio
mcqalakitasat
konriqurrek
latorn s enqcdjetek
meg testvereirn, hogy a meqalakitasra
vonatkozolaq
egy tiszteletteljes [avastatot
tegyek. AZOK a testvereim,
akik hianuat
erzik a konqreqacionak,
beszeljenek a «Katholtkus
Elet»
ket szerkesztojevel
P. Mor vagg P. Romuald urakk al s
jegyezzek fel ott cimeiket.
Ha majd sok cim fog naluk
osszequutni, akk or a f6lisztelend6
Atyakn~k
modjukban
lesz a jelentkez6ket
osszegyiijteni egy kozos ertekezletre.
Meg vaquok
gy6z6dve arrol,
hogy a f6tisztelend6
urak
szivesen
fognak nekiink
seqcdkezet
nuujtani
s akkor
Szolnokon is megindulhat a ferfi konqrcqacio.
_ Azert szolok Icqeloszor
is a mar kongreganista
test ...
verckhez,
hogy meg lcquen a lwngregacio
gerince es
konnuebb legyen a Iotisztelcndd
Atyaknak is a munkaja,
Hanqsutuoznorn kell azorrhan, hogy ncmcsak a mar' kong:"
reqanista testverekre van szukseq. Jelentkezzenek azo k is,
a+ik nem voltak
meg eddig konqreqanistak.
.de erzik,
hogy ebben a zurzavaros
vilaqban
nekik is jot esik egy ,
ids lelki udules.
.
Azt hiszern, 'hogy egye'hHeg mar rnaqa az'
jo! eso .
orornet ok oz. h q, az ember' megismeri hitsorsosait : mert
bizony nekiir.k k atholikusok nak nem sok alkalrnunk
van
arra, hogy nagyobb torneqekben osszequnlve beszelhes-unk
hiteleti dolgokr61. 'A k atholikus ember csak szinte sejti,
hogy, ki az <) hitsorsosa.
..
Es bogy a noi kongreganista
testverekhcz "is szotjak
egy par szot: itt van az alk alorn a buzqo apostolkodasra.
Az uri h6lg4ek. urleanuok," Szerit Kelemen leanykongregado k oncreqanistai
I Tessek csak a jambor Ierjecskeket,
.
meg az ok at a gonosi ferfiHkat a konqreqacioba
iranuitani.
Hiqujetek el .ferfi testvereim,
hogy van elet a buda-

'is

4
\

stb. konqreqaciojaban r
, 1\dja a ja Isten, hogy Szolnokon is rniel6bb Ielzendiiljon ~ kpngreganlshik' f~gH!pja:'
.. ,
«Fel, Mari~ tiszta levente csapatja,
pesti: urak, egyet~mi ifja~, iparosok,

Szentek koszorus

unokai!

J\ lelket a dal rna magasba
Szarnualnaku
htiek imai.,

raqad]a,

Nevere szivjink diadal dala lendiil, .
Hajnal ragyogasban HZ 0 neve zendul :
Liliorn koszoruk szelid illatinal,
Edes anuank sziizi zriszloinal.»
f\ Szfiz Anya sQgitseget kerem az alakulando
konqreqaciohoz.

ferft

Kong regents fa.

.

Edes oromest leszunk mindenben ke(szseges segitoi
ezen gyonyorii szep tervnek. Barcsak rninel elobb lathatnok mar! Hisszuk, hogy vannak Szolnokon meggy6z6deses
Ierfiak ! A szerkeszt6k.

"
'!

\

1\ munka a .nemzetek alapja,
Irta : Radvtinszky [dzsef.
A regiek azt tartottak, hogy egy odisi
ember tartia vallan az
';egesz vilaqot s ezt az ernbert Atlasznak hivtak. Mi ne kepzeloditlnk,
~anem mondjuk ki az iqazsaqot : iqenis, ezt a nagy vila got egy oriasi
ember tartja a vallan es ,ezen oriasnak a neve: munka.
A reqiek a maguk oriasarol azt qondoltak, hogy az csupa ero,
izom. Area sziqoru, valla a nagy, teher .alstt gornyed. A keresztenu
t ember pedig a maqa oriasarol tudja, hogy az eros es szelid. Nem
< gornyed a valle, hanern szep szal es egyenes; arcan es szerneben az
Isten .qcndolata van; mert erzi ~s tudja Ia kozrnondas nagy iJlazsagat:
<Haszentalan HZ· ember iparkodasa, ha nern jarul hozza Isten aldasa I»
Ilyen a kereszteng e ber Atlasza, aki
vilagot tartja,
.
" M,unkara vagyunk1 hlvatva ; rnunka a~ ~}et torvenye anngira, hogy
iqaz rnarad rnindenklre
e mondas ~, «Aki nern dolgozik, "HZ ne 'is
eg!)ek I» Munka az embernek
kivaltsaqa ~s e'letsziikseglete:
Nelkiile
,
nines. is az eletnek erteke.
,«Areod verejtekevel Ioqod ,k(lny~redet enni I» E~ nemcsak isteni
itelet, hanem a. vilaq bolcseinek egyhal1gu nezete is.
A munka nern atok, hanern aldas, Mert a munka a~ ereny 'fiiszere, a [okedv Iorrasa. Munkat kivan a test, munkat a Ielek.. A tests.

....,

r

} j

a

er6siti a.z izmot ; munka mellett ebred a szellern, nemesu! a
szlv, szilardul liZ akarat es edzOdik, erlelodik a jellem.
A munka a j61et forrasa, mert kellemesse tesz! '8Z ember eletet,
Mutl_ka alta! mozdlthatja el6 a l{ozj6t es tehet nagy' szoIg~Iatokllt
hazajanak. CsaK azon orszag lehet viragz6, ameluaek muitkas fiai
vannak.
Am erika nemcsak a sznbadsag, hanem a munka ,halaja IS.
Ott ehen- 'pusztul a naplopo es milli6kat g'yiijt a szorgalmas.
.
Azon nemzet gazdag, melgnek . nincsenek szegenyei. Meg csak
nehany ~vtizeddel ezeI6tt" 15 azt tartotta a kiilfOld rolunk, 'ho~JY 'itt
minden 25~ik ember names' es minden 300.ik koldus. Hogy most
- hogyan itelnek fel61ilnk, nem tudorn : de az bizonyos, ho~m naQyon
leszeqengedttink. Okat ne keressiik, hiszen tudjuk. De a szegenysegbol kilabolhatunk, ha megteszi mindenki kotelesseget.
A pauperizmusnak, az elszcqenuedesnek
nem csupan a haboru
:.'HZ oka, hanern a munka elhangaqolasa
is. Azert inondotta gunyol6dva
HZ egyik fiu HZ iskolaban:
«N~Ii:1l1k.edes aparn keresi H kenyeret _..:.
asztalfiokban I,.
Dolgoznunk kelll Isten 'mindenkinek kijelolte a maga munkalat,
1\ kezmuves kerqes kezevel, a tudes eszeve! dclqezik. Minden munka
meqbecsulendo,
barkito! is ered.. ha ez a hazanak
joletet rnozditja
-e16. Mert minden rnunka egY,szersmind aldozat is. Az. aldozatnak.
pedig kriteriurna, lsmerteto jegye:, a munka es az onfelaldozas, mely,~
annal nagyobb, annal dicsdbb, minel : nemesebb ,HZ aldozat, amit
Jstenert es a koijoert hozunk.
-,.
Nines tehat -ok, amiert lenezhetndk: 8Z egyik-masik
rnunkat, R
.
Iegnagyobb isterri- torvel;1!:1:tegye meg mindenki a maga kotelesseget
es allja meg helyet Isten rendclese szerint, akkor becsUletes ember I
Mikor hazank egyik nagy maqnasa elvezette gyermekeit majorjaha es tatalkozott
egyik becsuletes paraszt munkasaval, igH sz61t
fiaihoz: «Menjetek oda a derek oreqhez, csokoljatok meg a kezet,
mert ha az ilyen kezek nern dolqoznanak,
nern vclnatok azok, amik
vaqutok.»
Az egyik maqnas fiubo] lett a {egnagyo6b magyar, gr.
3zeehenyi Istvan.
Nagybeesii tehat a munka es nagybeesil az az ember, aki munkalaban m~gallja hclget.
S akkorfesz nagy es gazdag ez a szegeny orszaq, ha a nagy
air, a tudes, az iparos, a: foldmives es a rnunkas kezet fognak es,
1estverekke, lesznek a .rnunkaban. Ez lest az .iQazi egyenloseg es
1estveriseg I
munka

i
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1\ nagy mama Imakonuve,
Irta:

Nemd.

Els6. szent aldozasra keszfiltek 8 gyerl11ekek. AmI 8 nagy napra,
melyre
honapon
keresztiil
keszillnek elore, S joles6
meleg erzessel
gondolnak
vissza egg egesz eleten at.
.
J\ nagymama
gondtelten iiI. Serenuen oltaget elora- hatra, mikoz\ ben lelki szerrreben maga el6tt Iatja onrnaqat, arnint Ieher habos
ruhajaban, viragos koszoruval a fcjen: a szent aldozasra indul, fajdalmas gondolatok
zavarjak meg a Kiilonben
kedves visszaernlekezest,
Belemarkolnak
szivebe, s id6nkint
nagy konnycseppek
peregnek a
mar elkeszult Ioltokra,
Igen ... Ez az 6 elsa aldozasa szep volt ... gyonyorii ... I es
nem okozott gondot senkinek I Eltek a szulei .. , jol kerestek .•. es
megvettek
mindent, 'ami keJlett. De az 6 unoka]a, Evike ? I a kedves
gyermek I Miben fog az aldozni P
.
Sziilei elhaltak s Evike a naqurnarnahoz
keriilt,
aki bizony
a
Ioltozassal vajmi kcveset keresett. Keresett??
Hat lehetett azt keresetnek rnondani ? Hiszen
enni is csak akkor ettek rendesen,
ha val a- /
melyik szornszcd rneqsajnalta 6ket.
Es, kozeledett
a nagy nap I . .. Evike nem gondolt a feher
.: ruhara; feher lelket egy mindent betoltd
gondolat foglalta Ie: 6s is
(\rog aldozni ... Csal< az utolso napon .rezdiilt meg lelke 'harmoi1ilija,
mikor a Tisztelend6
ur fDljegyezte,
ki fog hoi nap . feherben
[onni,
koszoruval?
E reszletkerdesek
fajd'almas
ozonet' zuditotta az oreg
asszonyra
is, aki pedig felelni nern tudott.
Rettenetes
lelki harcok, kinzo tusak mardostak
belsejet .
mar '
foltozni sem birt.
HoI keressen menedeket ? Ezek a qondolatek vegtere is fel6rlik
erejet. Kabultan tarnoluoq az ocska szekrenghez. Hoi is az Irnakonuv,
arnit akkor, regen kapott?
S arnit azota sern vett kezebe I M.inek is
vette volna?· nogy ott tartsa -1 Hiszen ncm tudott oivasni.
Lassan elohuzza a szekreru; aljabol, hogy rnajd [ezus kepet
nezi •.. vagy majd Evike olvas bel61e valarnit,
amitol rneqnuuqvast
Ielnek mind a ketten.
S mig benne keresqel ... oh Egek I .. szeme
meron bamul egy lapra,
ahol fenyes,erl, mint a nap: egy Many 20
koronas fekszik.
Megfogja. rneqnezl, szeme meqtelik rag yo go promkonngekkel,
rnaqahoz szoritja a draqa Imakonuvet es halHt rebeg a
Mindenhat6nak
I
Evike
masnap?..
Evike feher ruhaban,
kCilszsruval a fejen
jelent meg a szent aldozason,

1

Szent Miklos ajandeka,
Irta:

B. M. I. g.

}\ hajoba mar

beraktak

8Z

arukst,

A v~gs6

intezkedesek

is

meqtortentek, Tulajdonosa a kereskega
is beszall, Egy utolso
»Isten
hozzad« es a haje utasaival, meg draga
rakcmanqaval
neki indul a
~hosszu utnak .
. Kezdetben
a~ idojaras kedvez es az ut kellemes.
}\ kereskede
igy egeszen el is feledkezik szent Miklos plispok egyszerii ajandekarol:
a rozsafuzerrol,
De hirtelen felha jelenik meg az egen. Mindegyre surubb gomoly'okban terjed, ugy, hogy egyl{ettore elboritja a meg elobb ragyogo
napot. A tenger haraqos zold szint 6!t. Vad szel korbacsolia a veqtelen
vizet. Oriasi hullarnok csapjak-vaqjak a megrakott hajot. Itt a rernes viharl
}\ hajosok batran viaskodnak a diihonga
elemmel, de vegiil
is
gyoz a terrneszet ereje » a hajo siilyedni kezd.
l\ kereskedonek

vegs0
ketsegbeeseseben
puspok ajandeka, Fulebe cseng az ajandekot
kozzal ezen' es seqitseqet
llyersz (

jut eszebe

a szent
kisero mondas is: Irnad-

'Bar nern nagyon bizik a sikerbeu. meqis csak
a rozsafuzert : a diihongo tenger rakenpszeriti.

irnadkozni

kezdi

~s imel Minel buzg6bban
rnelued el az Imadsaqba, annal inkabb
csendesiil a. vihar, 0 csodak csoda]a ( l\ hullarnhequek
elsirnulnak es
a hajo ijeszto hanqkolodasa megszilnik. ]\z egrol eltunnek a Ielleqek,
a hajo pedig nguqodtabban
uszik. l\ nap kisiit es mikorra a kereskedo
beveqzi Irnadsaqat, a halo biztonsaqban is van.

Az .utasok csodalattal latjak, rnikent rnenekiil ki a hajo a hullamok keszitette sirbol. l\ keresked6
mely meqindultsaqqal
mondja el
az esetet, l\z eqesz hajosnep pediq suzqo
irnadsaqqal
dicseri a
vegtelen f61segii Istent es a boldoqsaqos Sziiznek halat ad, hogy meg
mettatlan 9!Jermekeit se hagyja el, ha seqitseqert buzqon hozza fordulnak
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A mim6za.
l\ mimozaszeruseq
kedves es aranuos jelenseq
egeszseges
es termeszetes, Arnikor beteqes erzekenysegge
nem fejleszt: (SDk gyotor, sot sorv8s,zt.

addiq,

valik,

amig
mar

8
A mirnoea nem huzodik
vissza a napsuqartol
es 1I harmatcseppet se razza le rnaqaro]. 1\ kozeledo sohH alakok lattara osszerezdiil, de meqrerneqese nem akasztja meg eletet,
Vegig szaquld a vihar ·folotte es ott benn a nedvek vigan keringenek tovabb,
Pici kis erzelmei ideges
ranqatodzasba
hozzak,
-', mosolya azonban tovabbra is kiterill levelein.
Mintha mi se zaklatna
; tol melyseges
dertijet I
Elni akar, Mimozai a lenqe, hogy fatyolszerii lehessen slrnoqatasa,
beszede. Fejlodest, szepulest,
eros ontudatot jelent mila a vigyazatt:
nem habozast, pazarlast, sillyedest.
.
Mikol' benn a pici erekben
valarni kil16nos tanc perdul-lendul
meg, kicsit meg. meg bicsaklik a mim6za hangja. szerne, sot a
terve is' 1\z ajak elnernul, mintha a time a nernasaqot
szeretne,
}\
kis ajt6 ep azelott csukodik be, aki e ztirzazarban
eliqazithatna .. ,
Hosm belekapaszkodik
a f61dbe ez az erzekenu kis viraq l Minden eletet ki akar szivni, hogy 6 benne Ii1ktessen
falfele.
Beosztja
ejjelet.nappalat.
Folyton epit picike sejteket. Nem tori kicsi fejet, mint
csinalja: harmonikusan
ekes en keri.il ki kezebol minden.
,
Minden nap gyarapitsa valamivel a lelket es viraqoztassa benne
az ernelkedettseqet.
Ri.igyez6 lelekben mindig enekel a fi.ilemille.
Ha a kis riiggek arok6sen a fagytel retteqnenek, bajosan t61tene
~e illat 8 reteket. Ha a szirmok egy kis felh6t61 mindjart a jeget ereznek meg, sokszor becsukodnanak a keluhek. 1\ Iakado rugyek
nem
hirdethetnek
rnunkai szilnetet:
az elet halna bele.
Sok -birnbo varja
melengetest.}\
tanulas, a $zep vilag, a szeretet, az Isten kegyelmei
es az akarat edzese eh1zik a felh6het
es
zoldde, illatossa teszik azt a rejtett tajat.
mm.

a

Akiknek van szlvuk ...
A. haranqok

r-,

ugye naprol-napra
elorehalad, de a lelkescdes tuze
is egyre n2lgy,obb tert h6dit. Megrendeltiink
3 haranqot,
egyik 10 q'
masik 2 es fel q, a harrnadik 130 kilos. 1\- varos. tanacsa elhatarozta.
hogy a haranqekat
feljuttatja eredeti helgukre es a torony6r atkerul a
viztoronyba
meg haranqszenteles
el6tt.
A. harangok
dec. l S-re kesziilnek
el. Szentelesuk
dec. 21-en
tortenik, tlnnepeluesen
el6szor karaesony
ejszakajan
szolalnak meg.
A neveket mar bekilldtiik.
Ujabban egyre tobb rneqhato pelda vigasztalt meg benniinket.
Egy mosono 2 napi beret: 80,000 keronat
ajanlott fel a harangokra.
Egy 73 eves napszarnosno
25,000 koronat, EI se akartuk

fogadni, de OJ nem taqltott,
50,000 kor. kellett
elfoqadnunk
Vadisz
Lukacs fujtat6t61 is:
Ltvay ]uliska,
elernlsta
175,000 koronat gyiijtott.
}\
^ vasarteri
elerniben nagy buzgosaggal
dolgoznak a haranqokert,
}\ gaidllsagi es
tanonclskola
is. }\ Konstantin iskola eloadast tervez.
'
}\ qazdek koziil adott: H. Kovacs J6zsef 4 milli6t, 9zv. Hagyone
^
1 milli6t, Czlneqe Mihaly 1^ rnilliot, Hasznos Ferencne: 400,000 kor.
jegyz,ett, ere kef iven szerepel,
Alert hozta csak 200,000 koronaval
Szolnok es Videke, mert csak egyik ivet k6zolte, a rnasik csak azutan
kerult volna sorra: Tehat Nagy Berta ivcn 200,000 ^
es Szeke_ly Boske
iven 200,000 k, osszesen 400,000 k. A millional
kisebb jllgyzesei{
ezutan kerulnck sorra.
^ iparosok is
^ kezdenek dolgo~ni.· Turcsangi 'Pal
^ 500 ezer K.
^
}\z
[arult sz, iigyiil1k elomozditasahoz.
Meg. iqert. }\ Rozsaluzertarsulat
is
gyiijt. Ozv. Horvath Istvanne 760 ezer K, es ;; es fel q buzat [elentett be.
Dicserettel ernlekezunk meg Bukta varosi
kezhesitorol,
ski nem
csak rnaqa dolqozik, hanern masokat is lelkesit
_
Halas .koszonetUnket
tolrnacsoljuk ezuton Grunwald Laszlo urnak
·es 12 tagu zenekaranak, akik a »Haranq« etoadast eivezetesse
tettek.
}\z eloadasok a haranqoknak
425900~ kor. biztositottak,
rneluert halas
koszonetet mondunk a Nemzeti M.ozi igazgatosaganak.
A. nov. 10-en lefolyt miikedvelo eloadas -Ven bakancsos
es fia
.a huszar- szinten Ielereszben
a harangok celjara megy,
Sokan kerdik, kel-e meg gyiijteni?
Dr meg m~!Jnyire!
Meg'.
min dig nem mozdult meg mindenki. }\ haranqok nem sokara itt lesznek es szavuk szemrehanuas lesz azok szarnara, akiknek volt boven
es meg se ngitottak meg sziviiket I
mm.
I

..........
••
e.

..
EGYESULETI ELE1~. i. • !.
,./

ie. • ..:

.........

J6hiko.nysagi

karacsong! vasar S.z:olnokon december

e••••••••

.0

••

eo

.-

7-en.

Az UrihOlgyek Mdria kongregdcioja, mint minden evbcn, ugy az iden
is a korhaz beteqei es a varosi szegenyl1azban.
apoltak reszere kara'csonuestet
ohajt rendezni,
}\ valoban nernes celra
dec. 7-en nagyszabasu karacsonui vasart rendez. }\ program mot es a vasar helaet a
rendezoseg
a december
I-i szarnban kozli, 1\ j6szivek figyelmet elore
Is f61hivjuk ezen iqazan keresztenu
qondolat tarnoqatasara.

Hz

Euka:risztikus

Gyermekszovetseg

Teggel 8 orakor II Barany-u.,
iskolaban tartja
szul6ket tiszteleHel rncqhivjuk.
A Szovetseqroi

november
23-an
taqtelvetelet,
melyre a
legkozeJebb bovebbet,

to

.R Maria kongreg2iciok

leaDY tagjaihoz.

Baranyo Perencne

urno Thesa-csipke

es viragkeszit6
tanfoluarnot
nyit az atlarni .polqark
leangiskola I. e. 21. 5Z. tantermeben.
A rnintakat megtekinthetik ugyanott
naponkint d. u. 3-7-ig. A tandij tOO ezer korona, melynek 50 szaza, leka a haranqoke.
A tanfolgam addig tart, arniq valaki 121 nern sajatitja
a keszites rnodjat, muveszetet,
,
Resztvehet
barki, nem konqreqanistak
is. Nagyon szeretnenk,
ha .
isol< [elentkezo lenne. Hiszen ugyancsak
raszorulnak
egyhazi
ruhaink
rnliveszi

kezek munkajara.

Sziiz Mariarol azt enekli a zsoltaros, hogy szerette
zanak diszet, P.z igazi lelkes Maria leany
szent 6rommel
templorni ruhokon J lYlitH~1t6bb szep lelek van valamely

varosban,

annal

ekesebb,

muveszibb

a templom

H Mciv. miihelyi Leventek

Bpesten

reszteny Ifjumuukasok
26-an

az Ur

ha-

dolqezik

a

kozseqben,

belse]e.

a [oasefvaros!
kezaszloszentelesen. Folyo evi oktober

tartotta

Zaszloszentelesi
unnepeluet
a Bpest
jozsefvarosi
keOr-uccai
csoportja, meluen a katholikus
vilag.
kivul :1Z orszaq
valamennui ifjurnunkas helyicsoportja kepviseltette rnaqat, Vezetesern
alatt a szolnoki rnav. rnuhelpl
»Levente=
itjusaq tizenhat kikiildotte vett reszt ezen a lejekernelo
unnepeluen,
»Szolnok« Ieliratu szarnuas kerek
tablat vittunk
rnaqunk el6tt a Fe·\enciek-tererol
indul€l f6lvonll!ason ahonnan a [ozsefvarosi
ternplornba
,reszteny
nagyjain

ifjurnunkasok

.mentunk.

A papal

Nuncius

gyonyoru

zasztojat;

Isten tisztelet

folszenteite

a

keresztenu

ifjumunkasok

utan atmentunk a regi Orszaqhazba.
ahol meqhalqattuk a keresztenq ifjumunkasok
diszkozgyiileset,
majd a
zaszloszoqe« beveresere kerult a sor.
Tartairnas beszedben hivtak fel a jelenlevok liquelrnet az Or-uccal
keresztenu 'i'fjumunlulsok munkajara . .l\'\eg sohasem
volt szegeny
'{la. zanknak oly nagy sziikseqe
arra, hogy a keresztenu
ifjusaqot
egy
zaszlo ala, egy taborba tomoritsuk,
mint rna. A kor intoszava megtanilotta velunk azt, hogy az ifjusaq nevelesevel
tudjuk a magyar
ke-

"

"

resztenuseqet
es hazat naggya es hatalrnassa tcnni. D. u. 3 orni kezdettel diszeloadas
volt a Katholikus
Legenyegylet
Rottenbiller- uccal
hazanak diszterrneben. Az eloadas naqusaeru es hozzaerto rendezese
H jelenlev6k teljes elisrnereset
es halajat erdemelte ki. Majd a kolesonos bucsuzasnal
fogadalmat tettiink arra, hogy mindnqajan
beszamolunk err61 a lelekemel6 iinnepr6I s egyben folhivjuk a keresztenlJ
tarsadalom figyelmet a kereszteny ifjumun!\usok ugy anyagi. mint erkolcsi
tamogatasara,
A fiuknak felej1heletlen 9yoHHoriiseget :szerzelt a zaszloszen teles iinnepnapja.
V. 1.
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"Ven bakancsos es fia a huszar."
Kedves es meleg Iinnepet
szerzett 8 Katholikus
Legenyemrlet
varosunknak.
nov. lO-en a f6nti nepszinmu
eloadasaval.
Ugy latjuk
lelkesedes es osszetartas minden nehezseqet legyoz es nagy dolqokra,
kepesit, Es viqasztalo hogy mindez a fiatalsaq koreben kezd kibontakozni..
Hiszen ezzel uj vilag keletkezik tarsadalrnunkban,
amelu eddig sajnos
hiangzott:
a v8ilvetett, kemeng, eg~6ntetii
rnunka a kozert,
nemcsak
az onerdekekert,
1\z igen szepszarnu k6z6nseg
azt rnutatja, hogy kezdjirk rneqta-:
nulni a szervezes
rnuveszetet,
de bizonyitja egyszersmind
hiveink 6n
tudstraebredeset
is: pdrtoljunk mindent, ami a mienki
.
1\. darab betanitasa Gojzer Geza urat dlcseri,
Szinte
lattuk ke
zenek nuomait, A zenet az ifjusagi es az estl eloadason is IaradhatatIan buzqosaqqal es rnii veszi izlessel a Millenillm
szimphonikus zenekara, adta, .

..

A

A•

IA szereplok:
veres csaplaros " Karmazin Lajos; 9!)ellnekei lion _'
Czinege Teri es Friel Kaszner Lacika ; Sugar Mihaly,
klszolqalt
bakal1CSOS Balazs lstvan ; Lad, fin - Jung Lad; Hanqos, kantor Karmazin Karoly; Lidi, leanua - Kirschner A. Maria; Pista, bojtr fiu
- Abel Antal; Talleros 'huszarkap'ar
- Visn!jovsz!ry
Bela; huszarormester - Gedei Istvan;
etsoasszonp Hegedus
[uci, masodikPelyi Manci, harrnadik - Erdei Jud; elsoparaszt - Abel Antel, rnasodik Visnyovszky
Bela, harrnadik
Gedei Istvan,
negyedik
Francsics
[ozsef,

odaadassal
es lelkesen
jatszottak
szerepuket,' a kicsit
ep ugy, mint a nagyot. Megis ki kell ernelnunk Karrnaztn
Lajost.: ki
nehcz szerepebe
igy beleelte rnaqat. Balazs Istvanban
szinte ereztnk .
a »ven bakancsost«, olgan hilen alakitott,
Kennazin
Karoly
szepen
tukroztette vissza a falusi kantort, Leanuanak
szerepet Kirschner
A~
M. pedig oly kedves elevenseqqel
es Ieangossaqqal
jatszotta,
hogy
iqazan meqerdemelte
a csokrokat.
Radvanszkg [ozsef
dalait
olyan
iide es terrneszetes szep hangon ertelrnezte, hogy a kozonseqbcl onkentelenul
kitort a lelkesedes.
lion szerepet
Czineqe
Teri es Ladet
en
J 9 Lad a rornlatlan fiatalsaq lelkuletevel adta«, Frici, Kaszuer Lacika sokszor deritette faJ a kozonseqet.
Francsics'
[ozsef tan caval
eratott nagy tetszest.
Mindnyajan

Kat.

Gratulalunk
rnindenkinek es fol!:)tonos onrnivelesre
buzditjuk I}{
LegenyeqylcHagjait,
1\szorgalom es lelkesedes csodakat muvel. mm~
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- 11 kaionai temet6 iinnepsege -. November 2~an d. u. fel "
orakor a polqarl es katonai hatosaqok
meg a k6zanseg
nagyszamu
, [elenletevel szentelte fel Dr. Saghy Sandor vari es katonai lelkesz a
katonai terneto uj kokeresztjet, Szep es lelkes beszeddel
rnutatott rn
..a hazafisaq es if kereszt szoros asszefilggesere.
Utana dr. T61h Tamas varosi f6jegyzQ szolott a varos neveben
Meghat6an
ecsetelte a hdsok irant tartozo halankat es tiszteletunket'
'Megjgerte, hogy a varos sohse feledkezik.el
azokrol, kik eletuket
aldoztak 8 hazaert.
Lengyel Sandor varm, arvaszeki
iill10k a megye es az arvak
neveben helyeiett halas szavak kiscreteben
koszorut a kereszt labahoz. Vegiil Rankay fahadnagy beszelt lelkesen es tuzesen a katonai
{'renyekraJ. Nemcsak a katonasaq,
hanem a k5z6nseg is meghatottaa '
,szivta 'magaba minden szavat, mint egy szebb j6va biztato rernenuet.
Ilyen szellernu katonasaqra
nyugodtan bizzuk megszaggatott
hazank
sorsat, A Mav. «.Millennium"~I{ara es az iparos dalarda szinten halat
'es elismerest erdernel kozrerniikodeseert,

11 kozepiskolai

ifjusagi kongregacic>

este 6 orakor miisoros eloadast
iskolaban.

nov. 23~an vasarnap
tart a haranqok [avara a polg. leany

Nov. h6 27~en Szentsegimadas

a szolnoki Vartemplom-

27 -en lesz a Vartemplornban
a szokasos evi 12 orai
Szentsegimddds. Szeretettel hivorn meg a kat. hivek sereqet es .kerern
a rnlnel nagyobb szarnban valo rneqielenesuket, hogy e csekelq aldozattal is igye!<ezzenek halajukat
leroni es szeretetilket
kimutatni a,leqrneltosaqosabb
Oltariszentseqben
jelenlev6 Ur [ezus irant, Reggel
6 orakor unnepelpes
nagymise Szentseq kitetellel es koz6s sz, aldozassal. 8 orakor a f6gimn., kereskedelmi
es polq. flu iskola reszere
szentrnise. 9 orakor a polg. leanqiskola
reszere sz., mise. Delutan 6
-orakor szent beszed, unnepelues litania es Szentseqbetetel.
'Dr. Sdghy Sandor s. k.
varilelkesz.
.han,

E

ho

Hz Egyeter·tesi Kor 50 eves jubileuma nov. 9-en Iinnepelyes keretek kozott folyt Ie. 1\ templomban a halaado istentiszteleten,
a Varas hazan a diszk6zgyillesen, delutan a nagyk6z6nseg [elenleteben
veqbemcno keresztszentelesen
es este a banketten ereztuk, hogy Egy
naz es Haza szeme bizalommal
pehen meg a qazdakozonseqen,
Nuu-

1~
gadt maqatartasuk a forradalmi id6kokozta sebekre iqazan gyogy,itolag.
hat. Erezziik, hogy ebb61 az 'o5ztalyb61 potolodnak
azok az iirok,
resek, melyeket a tarsadalorn kiilanbOz6 osztalua! kozott iliatt a habere
es a zurzavarok, Akik II mezok szabad leveg6jet szivjak, azok Iehetnek
a szabad es boIdog hazanak leqerosebb tarnaszai, Tartsanak is ossze
ne csak az egyeni, hanern a kozj6 erdekeben
is es rnutassak meg,
ezutan is, mikent kell iqazan dolgozni a Haza boldoqsaqan l Ezt kivanta Kcnez Belatol varosunk
kepvlselojetol
kezdve mindenki
azon . a
meleg esten az Egy~tertesi Kor taqjainak.
1\. sz. Peter oltarat
millios gyUjteseb61 villannual

Laczonyi Hermin es Amalia noverek
latta el Medgyessy Geza szerelo

tel.

Rcikoczifalvan
adomanuabot

a r. k, templomot es plebaniat a hivek onkentes
kiviil-belul
'rendbehoztak. Sot a templomot mar feslik Is,

A fOerd,em Kovacs Gellert plebanose

es

fI

helybeli jegyzoe.

Nov. 16-an a Katholikus
Legeogegylet
fennallasat, fel 12 orakor halaado istentlsztelettel.
[ozsef Ugyvezet6 elnok besz el,

iinnepli egyeves
melyen Radvanszkq

.

.

Nov. 28.an rnarchiai sz. Jakab ilnnepe, aki Kapisztran sz. Janos
tarsa volt. E napon ~nnepli vedoszentiet
szeretett plebanosunk,
fot.
P. Venn Jakab. Kerjiik k. hiveinket, ernlekezzenek meg rola imaikban.
27 -en este 6 orakor a leanupolqariban rniisoros teaestelgt rendez a III..
Rend iqazqatoianak tiszteletere, Isten eltesse l
Orommel
jelentjiik,
hogy Hanauer A. Istvan meg yes puspokiln~ lejon hozzank a haranqszentelesre.
Nov. 13-80 a hazaert mondott unnepelues sz. misen a hatosagok es a kozonseqek naquszarnu [elcnletukkel bizongftottak, rnenngire
szeretik edes hazankat,
1l Ieangtaneric
fskolaban
nov. 9-en
meqalakult II leangok
onkepzokore
az igazgatasag es tantestulet
reszvetelevel.
J61 esett
latnunk a lelkesedest, mellyel a leanuok o~maguk joszantabol fndultak
ezen SZIP eszrne utjara. Ifjusagi elnok Hegedus Julia, alelnok Lucati
Ilona, titkar Marossy Sarika, jegyz6 Bozso Margit, penztaros Bona
Ilona, helyettese Velkey Maria, ellenor Mac6 Erzsebet,
konyvtaros
Balazs GizelIa.· Kitartast, Gquleseik minden rnasodik vasarnap delutan
fel 3 6rakor.

SZERKES,ZTOI UZENETEK.·
1l Iapra elofiz~test
elfogad:
a pleb. hivatal, a III. Rend es
a Maria-kongregaci6k
tanacsosai, a Rozsafuzer Tarsulat vezet6i, az

14
es kotok elnoke1.
Hird,etest a pleb, hivatal
vesz tOt.
Lapunkra
feliilfizettek:
Dr. Toth Tiharner, Novak Sandor, h.
_esp~ plebanos.
Hering
Laios S. Ie kesz 100,000 kor.
dr. SODS
Laszlo es, OL.V. Magyar
Kalmanne
.25 ezer kor, dr. 'Slmau Gabor
20 ezer .kor., Sebestgen
Sandor
10 ezer kor, Halas
koszonet
" a ' .meqer+esert I . Egyben
lelkes
h~rjeszt6inknek
is szivb61
i<oszfmctet mondunk, Erdemuk a lap gy'ors elterjedese. - Munkat~rsaiakat keriuk, ne vegyek rosz neven, ha cikkeiket nem hozhatjuk
egyletek

-

r09ton. Keriink rovid, .nem liesszu cikkeket l _ H. Szolnok. Ajanlom,
,~.hogy kis.erelj~ meg a prozat, Finorn lelke abban szepet
alkothatna ...<1\
/ kolfemeny
nem tollanak valo, - N. N A lap terjesztese
I)ereszteny
katholikus kotelesseg.
Csodalkozorn, ho~JY egy?sel, meg oluen kfilonos
maquarazatekatis kitalalhatnak, Mondja me'g nekik, hogy az ilyenek nern
, Je2us szcllemebol valex, _, Kerdezoskodo~ Sziiz; Mariat es a szenteket mi sohse imadjuk, csak tiszteljuk,' .'Vegyen csak ela egtj kis kat.
katckizmust.
Irnadni csak Istent szabad
es kelt
' , P. I. Hi! olyan
Szcntirast
v, hitbuzqalrni konyvet talal, arnelpiken piispoki joV'ahagyas
nines, hozza be hoezank, de ne olvassa el. -. ldosebbek'ilek. Nagyobb betiikkel nem nyoma1haljuk
lapunk(~Vl\ ljs unokak szerne [o..
, - R. 111\. Van iroi-ere, csak mtrvvl]e maqat es olvasson.l _ Botran:kozon.ak. Igaza van: a korus aJ-ja is- templom ; ott sines helue a
beszcdnek. Meg az eskuvokon- is [obban
vigljazhathanak
nyelviikre,
, akik meqtisztelik- az pj hazaspart, A. templorn csak HZ imadsaq heIY(1.
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Hdzassdgot kittottek : Visnyei [ozsef es BiroErzsebet, Toth ]ozsef
es Kollar Maria, Fodor Antfll es TimM Margit, H. Kovacs Antal es
Gulyas Erzsebet, . Somodi [ozsef es Falusi Ilona,
Farkas
Ferenc es
Vale. ken,
Laszki [ozsef es Fekete
Anna, Juhasz Istvan
es Deak
Molnar .Margit,
Pomazi [ozsef es Fazekas Nl.aria, Dobos Ferenc es
Urban Mariaj Nagy Istvan es Galyer Erssebet. Horvath Janos es Papp
Erzsebet,
Koller [ozsef 'es Czaszko Borbala,
Szalka jozsef es Pinter
. MII,ria, Pinter Ferenc -e.s Rigo Erzsebet,
Szabados
Geza es'Marcsik
[ultanria, -Gulqas Pal es Tirnar Katalin, Samu Mihaly es Feller Piroska,
Csapo Laszlo
es Patai Matia"
Dedzak Gyorgy es Kollath
Ej'zsebet,
Kiss Andras es Cs. Fehe·r [olan.
MeglJ,aLtllk: Schneider
Ilona '3 napos, ,Fekete Janos
48 eves,'
Balogh.
Erzsebef
8 honap,
Kormendi
Apollol'lia 71 eves,'
Kovilcs
Julianna 5 h6naP9s, Pi.nter Dezs6 8 honapos, G. Moina. Laio's 69 eves,
Gi:icze ZsoJia 56 eves, Nagy.Tamas
71 eves,
K.I}r¢ ,Veronika 2 eves
es Szucs J6zsef 18 eves.

Levelszekrenyiinkbol.
A "Katholik;L1S,Elet" csodalatos

elterjedese.

_

Oktober. 18-an jelent meg el6szor ez ",BZ uj kis hifbuzgalmi
es
farsadalmi
lap. _:_ Az ember megs20kta
mar, hogy az i1~jen. lapok nehezen indulnak e·s haldokolva
cine;". ~' Talan reszv¢tlensegU.nk
miBtt,
de talan reszben
azert is, mert nehezen talaljak el a h3ngot a lelkekhez.
Mintha .& ,.Katholikus
Elet« mindkettOt-megcafolta
volna. Az em-

1S
berek nemcsak
megveszik,
de saeretik is. Varjak a legkozelebbi
sza ..
mot; erdekli 6ket, ILL lesz benne.
,
Ugy latszik meqse olyan rosszak az emberek
es
katholikus hit. ,
tanat meg szellerne kedves ruhaban beferkoznek
az emberi szivekbe
szives Ioqadtatasra
talalnak meg a kifarad!
k6zony6s lelkeknel is.
Valoban
a Katholikus
Elet uj szellemet hozott rnaqaval. Nerncsak
kiallitasa+szep,
hanern cikkei is kedvesek,
konnqeden
gordillok.
»Noi
vilaq« c. rovata meg epen olyan szep, mint egy gyonyoril
alorn, mely
azonban szep valosagga
is alakithato ontudatos elet altal,
lzzig~verig
katholikus, azert rneqse barite, --: Az az osszhanqzo,
i>ekes deril arad ki mindel} sorabol, amelu a diedalmas katholikus
viJaqnezet
alapveto
szelleme.
Nern csodaiiuk tehat, hogy
nerncsak ketholikusok, harlem
mas
vallasuak, sot tudornasunk szcrint zsidok is szivesen olvassak ,
A szcrkesztesen kivU I Ugyesery szefvezte meg a lap vezetoseqe
,HZ egyesil.Ieteket
is, hogy a lapot terjesszek>
Ha tovabb is igy halad, azt hisszilk,
hogy harnarosan
alig lesz
csalad, ahol nern olvassak a =Kathollkus E!et«-et. 'Mi is ezt kivanjuk,
a Szerkesztoseqnek
pedig oszinten qratulalunk,
Sz. I.
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A nyugati p. u.-t61 jndu!6
BUR vasuti "Orhflz" meg'II . h I
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. B. C._ J. kocsik.
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Az 1900. evl parlsl

vi'lag-,

az 1921.

~J923.
vas es gepipari klallltason
aranu eremmel kitOntetve.
Szamos egllhazi eltsrnerd level.
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Istentiszteletek.

~

I.

•

11. ferencrendi plebanla! naggtemploinban.
,
a) Minden vasarnap : (Vasdrnapi _
·Antal mise» ajtatossaqqal.
rend.)
.
Minden honap els6 pent, ,.~ggel
.Reggel 6 o. szent beszed.
Iel 7 o. szentseqkivetel enekes
»
fel 7 o. enekes szt, mise.
szt. mise cs ajtatossaqqal.
»
h?1 8 O. csendes vagy enc8 0.5Zt. mise szentseqbetetellel
kes szt. mise.
g) Minden szornbaton es unnep
D. e. 8 O. az elerni iskolak cscnel61ti napokon d. u, 3 orakor
des szt. mise]e.
loretto! litania-sziiz Maria tisz»
9 O. szent beszed,
teletere, utana gyontatas.
» fel 10 o. enekes szt. mise
h) Rendes gyol'ltatas, aldoztatas :
a nepert,
reggel
6 oratol U:I 9 oraig.
»
fel 11 o, a polqaristak es
Vasar- es iinnepnap reggel 6
tanoncok csendes szcnt
oratol d. e. 10 oraiq lehet
mise]e.
gy6nni.
»
Iel 12 O. csendes szt. mise
i) A betegek latoqatasat lehet6leg
szent beszcddel.
a reggel
6 orai szent mise
b) t1nnepnapokon
reggel 66raalatt jelentsek -be kcdves
hi- veink, - Vasares iinnepkor szent beszed helyeH. enekes szent mise, a tobbi a vanapokon - ternplorni gyontasdtnapi rend szerint.
tasok miatt - a beteqlatoqatast lehet61eg keriiljiik.
c) Minden vasarnap
d u. 3 oraSuluos betegekhez
barrnikor
kor litania. Es pedig:
megyiink. _
I-s6 vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 orai szentseqimadas,
II. Ssolnok-varl templomban.
III-i1< » lorettoi
litania
sziiz
Minden vasar- es unnepnap d.
Maria
tiszteletcre " utana szent
e. 9 o. enekes szent mise szt.
Ferenc III. Rendjenek
havi gyiibeszeddel,
"lese szent beszcddel.
D. e. 10 csendes szt. mise szt.
IV -ik vasarnap
loretto! litania s
beszeddel a 1<6zepiskolaS'ok
utana a Rozsafuzer tarsulatnak
szamara,
havi gyiilese szt. beszeddel,
III Szolnok-qgarvares! tmpl,
d) Unnepnapokon
es esetleq V.
Minden
vasares unnepnap,
vasarnap d. u. 3 orakor loretto!
d. e. 9 o. enekes : szt. mise
. litani a szuz Maria tiszteletere.
szt. beszcddel.
e) Minden hetkoznap :
d. u. 3 orakor lorett6i
litania
Reggel 6 O. csendes. v. enekes
szuz Maria tiszteletere.
""
S2;t. mise.
Rendkiviili: Nov. 29-en az
»
fel 7 o. legt6bbsz6r
erieegyhaz\ ev befejezMik.
kes mise.
A<;ivent els6 vasarnapja
nov.
»
7 o. csendes
v. enekes
30-an lesz.
szt. mise.
»
8 O. csendes v. enekes
A hajnali rnisek (rordteK) dec.
szt. mise.
l-Wl minden hetkoznap
reggei
f) Minden
kedderr
8 O. «szt,
6 orakor,
Nyomntott Varga [ozse! konyvn.yomdajaban SzoInok.
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,ES TARSADALMI LAP.
,
Szerkeszt!)seg

I~ evfalyam 4. szam '

lis kiad6hlvatal:

,farancrandl pleha"la Szulnak.

I

,

Kiad6tulajdonos

:

'

" Formrandl zav~a, Szulnok.

~~~~--~~~~~~~~~~~~-,1\' ,hoUandi pelda,« , ,'~'
I

"

r,.'

'

be' t61iink

A.mi6ta Oly sok g,yermeke{f6gadtak
[andiak e~' ~\!y rFigy sze~eh~tte(gondoztak,
keriilo kicsinyek
szinte elfelejtettek ' a

a hol-

ho~JY a hazasziil6i hazat es ,
vissza-vissza kivankoznak oda a j6 ernberek k6ze, tobbet
tudunk Holandiarol, mint azelott.
M& mar nern csak azt tudjuk, hogy Hollandia viraqzo
orszag, melyet viragz6va
lakoinak szorgalma tett; nemcsak azt.. hogy az eges,t orszaq at meg at van halozva
csatornakkal, arneluek a Iorqalmat
lebonpolitjak
es az
orszaqot ont6zik; nerncsak a haarlerni viragfoldekrol tudunk, hanem a hollandi kathotikusokrol
is, akik fele
annyiari vannak, mint' 91i magyar' katholikusok es meqis
,~.

,

'

~

•

I,

,I

vezetnek

a katholikus, vllaqban.
Tudjuk azt,)lOgy Hollaridiaban,
ak i maqat k atholikusnak
nevezi, az ezzel azt akarja mondani,
hogy csaladjanak
minden taqja buzgo. k atholikus ~letet el, hogy mig maga
<

,.

,

'I·

,

•

•

,

otthon a lehet61egegyszeruDben el,vagyont'aldoz katholikus
iskolara, templomra, a pogan!] 'misszi6kra.
Azt is akarja
mondani, hogy ossze van Iorrva papjaval, szerzeteseivel,
Kra 1500 K.
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p.ii~p;~,~eY-~l'"
a~ii?~~~Sf}J':I;~{Qt~f~t
Il~E~lW~i'fa~,t. t~!J~siteni

~~l!IJ,·>l\
...mtOn~~lgn~lJr,.JYR~~,~~~tq,«\a~l.
PH~PiQ!l<.~ 1Th9IP<wtt_a,

p,

ez~~l mA~~~,~:9Iog..v~gb~jJ',el V~JJIn,tt~·'f~·~~g: Gn(l,
. Nagy ~.IJ ereIY~5A'erfJ'b¢r ij~.re'Pen\all', ,,Msgr' C.!itJ~ie'r,t~,
II
75 eves naarle}11i'pii~pok.. E9ijSze'~ eg9 pleb~nost nl'ttgahoz
hivatott es azf mondotta n~~J:~PJ~banos
ur, az on hivei
, e,.,
, mar nem f~r~~~,", "8,, t~~Ilpl~!"PJa?I~,
~pi}.s.~~'legy masik
templomot. }\ plebanos megijedt 8 nagy.Je[adatt61, kezdett
s~~'li.gg'pi;h()~~
igen~ n.ehe~ s .ig~1 t1vabb~ }\', puspok
ot minden tovabbi nelkiil egy egyszerii »jo napote-tal
~~!l·Qc'sa\h~~t~.'
}\ "pl¢bcfrios zaveraban
eln'ient" a' pu,~·,tioki
helynokhoz es elmondta,' mf torrent vele a piispoKneI. 1\
helynok azt fetelte, »Ha a Monseigneur mondotta, akkor
onnek templomot .kell epitenie.»
. '. A pL~P,&nos(.
ujb§l,
elohoza~:o~ott n~hezsegeiv~l. A
.1,
t
h~l~iJ?,g~e;;~n r pgy", Iij,i,nrt''1 "pl;lt~pok!eQ~,»jp nap?.t~ ki.¥~'rlV'~
elb9s~~j~,~!~~·
1\ kovetkezo vasarnapon ,a plebanos felm1egy a szoszeJ<;re es"ege~2:~n 'hiyen 'el:~9ndja hiveill~k, ~h<?gY~lnjiirt
a piispoknel es a helynokn~l «es most .- fejezte be elbe:~zAt~~~t~'-.' ~et.)6:"agot~a:l ,i!t al!,o'~.~Io,ite~~~·,~.se.9}t~etek
rajtam» Es ,mt lett 8 folytat~S? 1\ hivek megertettek a
piispokot, oS,szefoglak .t a' piebanossal
es .m,~gepiteth~k
a
~.,
,,\
te!l'pl~mo,t. ,
Ezt, ~ to,!~p~~~t~;.ami~r~,a pyar?ni ".hal!Atf~~1 ~",sf~r.;.
damban az euchanszlikus ~o~g~~~~S~l!~
al~~~!p~ya},.t,aDu!sag ,kedveert mondottam el 'szolnoki hlvelmnek. Ha a
katholikus hivek az egyhazban nem szereplesi a*almat
keresnek, befolgast, ei'venyesllest, ahol lehet sokat szavazni,
kcrteskednt, ,v'al,aszta~i" inditvangozni;' fele~bezn!, hanem .
a ,nagymiiv.eltsegii .hollandusok enqedelmes lelkiileteveJ
k9\ve,~i~ lelkipasz,o~aikat e~'fopasztoruK8t~ akkor lesz uj
templom, plebania,:' hitelet, akkor a haarlemihez hasonlo
viragmezo tesz, ha nem Is 8. szaut6foldeiken, de mindenesetre a lelkekben.'
'
Vacz, 1924. nov. 1.
t ISTVAN piispok.
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Irta: Radvdn~~f€1J8~~~1
r

l\ .k2restteny' ~i'lagH legkedvesebti -es - legidealisabb 'idoszaka: HZ
!\~vent.:~Ekkor'" rtieghyilri8k~ kora r~ggel a ':tefriplemdk iajfai: 'bogy befogadj'lik a nivok' se'regefJ fefhaligbzzek a "hatalnias iboltivek" alatt a
Kris.ztli~tt1at6; 'lelkek':eF feft~z(P' di<fdalfiJas eriek:" »Hariniitozzatok egi

s

hi~gasokl«'" . I;

.'

.

>

•

,

" .. ,' J\'mikot"m~!f'~a 'nagy' Advent, Ii nagy, KriszUls":var*§ evezredei
jolytak, az ernberiseq mi1li6i sotetsegben:' es' a halal' arngeWaban iiltek.
't~g16bbi~in'~ kefcit· fete f~rdiipttak I.' vaggakc>z6 . piUs'n'tlisiikat S onnan
vart~k' a nag~ ~~: mind'ene"beVilagit6
vilagossagot.
A vilagossag felderult a MegvaU6 eljott, :uj ininyt szabott az eletnek, a munkanak, a
v~gUhake.; :tftfl es,i.b1~~o'S'\idealdlti~rtiizeit' 9yujtdtta '. 'ki 8z emberlseq nagy
1~rk~p~itl\;·tied·az osbun'· -i'g'ajat<SI"megszabaditott I ember{'sziv ncrn ver:lt6dtk'}e uira':'3 sz~gglehlete§·Jrab~6gba!ri? I .
'::Ii
•
"
\
.
R~jteft .vihigil'a: szi-vek, vilaga', ,f\z' 'ernberiseq- szive rna' is lazban
.egl ,es'! ~~nosah Ivergo(tt'k:; n'ag~rfervek" ~s qondolatok' villamai cikaznak
'a'z "esib~n, d~l,a'bizotiyla1fulsagJes ;ny'Il'g'talansag"e~lYre's'apa{ltabba Iestik az:a-reokat. 'Bdr' elri'lft1l'tak:B.rettcnetes- idok, amikof 8 'fe(vilag nyogo1t
f

>,

f

I

.

),.1

•

-a f'H~b'ot(t''borfaim'as!

'

•

'

.

'.

Icsap~sa alatf,. amlkor a' szenvedes otthont -keresett

maganalel1 eSIU~t~re;lt,rn;'8 korhazakban. HZ ernbenseq 1~,lkeben; Bar
elny6gfu'k:' 'koitn~ezve elsii'fuK nernzetek halottsirato eriel(et,' amikor
. a rienizetelf' vegso;,er,etdknek~) latbavetesevel
kesziilte'K 8 "halalos tusara
s 'a szivek 8 rettenetes elszantsaq es agg6das szirtjei koz5tt ,vergodtek, mi meg ad hittuk,' hogy hazank martalocok
orszaqa
leszmegis bizalommal, telve rernenngel ke~SzU'tiir.k a ;nagy J\.dventre, mely
meghozza a mindent megerto. a mindent megboc'sajt6:, Szeretetet.
Eltiik a nagy Advent-et, de a beke Krisztusa meg' mindig var;
, va'rja·:g keresit~gf eleieti'varW' a nemzetek on'megalaiodasat,'
varja a
fl~t>eklpalf6¥(ftit8S'at.·~: .Mert; nem' szabad ' :elfel~dni, ,hogy '8 kereszteny
ideaUzmus 8Z ·~·letet. ri~m' gger'01't?kj'atekriaR(tekil1ti;" !Har1em' ; kIizdeleni
nek, amelybOl mindenkinek ki kell vennle '8 riuiga~:tes:£e(.' Di>ennek .~
kUz,delemnek tisztanak: entu~8tos~~Kb.e~ 'ke~es:Zf~?~~~~}:~eW le~ni
mert ha nem .az, beaU az 1 'orszagok;
a tarsaaalmak es: csalado
l>usztulasa~
,"
.'
A, kommun alatt 'valaki szennel, nagy' 8'kt>m-bakoln':betUkkel' fa
Irta templomunk J,o-Idalara, e sz6t: SzinH~i)Rcigg_i :8'Z(Hleta .Ihit 'aka
vefe, nem tudorn, de' az bizo~Yos,' hogy' gunyol6dnF akart
le'gs'zertteb
fol6tt. Irne, ezt e~dmeny€zi.a keresztenytelen elet, mely 'esal{ felerytl)e
r-eket, felJell.emeket ,tleveL

a

1

I

a

4.
Ha valamlkor; ugy rna van szilklegimk egesz emberekre,
akik-ben a szlv es ess, a [ellemsailardsaq es akarat oss~hangba~
vannak,
akiket a kereszteny
erkolcstan
elvei kormangoanak, akik elott egy..
szent eel lebeg a kereszteng Magarorszagot
me'gmenteni .. , .. " ',.' !
A modern elet. mai na,gy harcahan
elobb torni nemes al11bici6-val, megel~geqve az .elet szukos kenyel~ev~l: I'llegallani f~rfiasan ~.:
strebereknek . kisert6: sikerei kozott ez a [ellern ~g~zi Integrltasa,
Ed'.
. pedig csak a Krjsztus-vacp
nagy 'Advent hOZ,?8 'meg .mind.enkinek. Azert mondotta Athalia szerz6je Iianak: «Ha becsuletes ember ,',~kar~z:
lenni, add meg Istermek, arnivel neki tartozol.» Ear meged~ne miridenki a ,nagy, Adv.ent hivo szavat:
"
.'.
'_
.'.
,
«Ebr~dj almaidbol, ~bredj Krisztus fiat Ielkedn,fk ~ ~azadrtak fd
kell virulnia.»
Talan mas elet, mas go~dolkq,~a&;, mas tet! mozg~tmi,
8 tarsadalmat,
Le~H:!enmeg Advent a m~gyar . torv!.'myhozasbal1,., hol hazail,lk~t
szereto, erte elni-halni .tuqa.· akarattal •., tudassal ~s a.m~iciaval, h~l.j~~.,
ferfiak vezessek az agyons,anY~nl~tot~, ih~za::lll11inq,e~,qgy,et. L'~gy~n
nagy Ad,vent a. ma~yar: ~6~igazgatas,ban, .hoi. ' me,gtl:1dja.~ erteni a
szegeny nep panaszat s , le tudjak toroll.1i, ~, szeretet Ve~on,ika, kenda~
jevel II kO)1nyeket. Legyen nagy Advent a. haza .rnlnden fianak "~s '
leanyilnlfk sziveben, akiknek egyedu,li [elszavuk ,,=z Jegyen:: . Eljen , 3.
k£res_ztenll 11()gy"Magy&rorszag! .LegjJ~m !?!iQ,Y.
l\,d.v:~nL&,Jnagyar ,golf'
dolatban es ..magyar akaratban, .arn ely ne akarjon , mas], mint e ha~aboldoqulasat es bek/?j¢t. Lequan nagy A,dveI;lt' ~. ~B.gyar .irn~ds~gban ..
amelunck minden szava, minden, erzese .ez l~gy~u:' ~Isten' ald~' meg
.~ maqqart l>
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l\ ferfi· kongreqacio.
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Irta : P. Mar.,
"'.
. .1 ). t
f:;.'
l'degrnozdult Szolnok ,kato}ikl;ls ferfi,ainak sziye •..Most hitjuk. k,O,QY0
szamosan vartu'll<, a~~~. e,zik ~,a Imel~ebb! es, o.nt4~atos~p,b. ,. ~at~QU):ulS. ,
elet hianyat. Mint mas dolqokban, ugy, ebbcn is I1tWg,dolt ~~ a .rafogas •.
hogy Szolpokp~, sernmit se lehet csin~lni~
"
. .
M.ar ,eddig .ls .sokan .jelentettek be csatlakozasukat,
Ebb-61 tUdtuk
I;tH29 , h~gy m!nt szetszort
eit eddig k6z6tt~nk s~l~ t
"ko'I1'gr~ganista. Lelkiikben mindig egett a vagy; MrCSClk ujn! elv~z.h~tne!fi ,(a,
szep kongreganista elete~ I, . "
,
'
'..
'.~. ;.
8esze-ltem, ~omoly ferfiakkal: kik mas sz;el11rn~1 r!ezi~, a v,i1~gf,oIH~S~t:
, mint ,11 tiize~ ifjusa'g ~s...o.k.i~" ~zt ):'l'al1gozt8.,tj~k: L..e.h~t,s6t I,tell ,8 f,erfi,
kongregikj6 !
,"
,
,1\

'nyar

rirfi

"

5
1gen, a fedi lelek 'nuHyen szebb' vilag' ked '.bitengttIt: belatia,
'bogy ontudatos, meggyc5z6deses katholikus elet nelkill .ires es oromtelen a katholikus elet, De ~ttcSl a derenqesto! a meggy6zOdeses gyakorlati eletig lIosszu az ut, A kongregaci6 ezen nagytavolsagon keresztiil akarja segUeni az onmagaval kiizkod6 lelket.

is..

, Hem IZ3l1dekunk ~gyszerre annyit kivanni, amenRyit a [arni
Dule katholikus meg nem birna el. Mint a tolgy csak lassan fe'jlodik
megingalhatatian tolggye, ugy a kongregaci6 els6 celia is as lesz, hogW
i!1)eggy6zzon es f6lmelegitsen. Azutan majd onkent tarulnak fel a szebb
katholikus elet melysegei, a kegyelem oromei es viszik 8 lelkeket
lKrisztus kozvetlen kozeleoe.
Sohse hittem, hegy 3 ferfi lelek ressz. Most meg kevesbbe. 6
maskep tl es 8 vilil9 kuedelmea
Iorgataqaban
meg a szeavedeluek
veres harcaban bizony sok sebet kap, mas egy~nisegge alakul, Am ha
lenizz<;l magar61 a bilincseket, melgek sokszor inkabb mas hibajabo! kotik
meg szabadsagat, - gyonyorw ViJ.agOKfejlc5dnek ki benne.'
Iga.a:a van Lelbnltsnek .: a nagy lelkek csak Krisztusnal erzik jol
magukal. Nikodemus nuugta,lan lelke ejnek idejen sietett a Mesterhez
mi batrall folemelt fovel szeretn6k Krisztust es egyhazat szolqalni
Sziiz ,Ma,ria zaszloia alatt,
Akik batorsaqot es hitet' ereznek msqukban,
ne Ieljenek taborunkba, lepni, Hitiik majd Jolmagasztosu!.
batorsaquk tettekke valikEs Szelnokra a Magyarok NagY8sszonya szeliden mQs91yog . . .
l\ki a ferfi Maria kcntgregaci6ba oRajt belepni, jelentkezzen n alam vagy P. Romualdaal lehetc5leg december 9-ig.
}\ Konstantin-iskola f.oldszintjen az elsa fiu osztalyban december
h6 9-en d. u. ~ orakor tartjuk meg a ferfi Maria-kongregacio
megalakul6 ertekezletet, l\ki komolysn
6hajt Szuz M.aria leventeje lenni,
'kerem, sziveskedjek ezen. ertekesleten megjelenni.

J\ jubileum ·vagyis' a szent

es

ev .tottenete

szertartasal,

AUr HZ 6szovetsegben
elrendelte Isten : Es szenteld meg HZ
otvenedik ,esztendot es hivjad azabadulasnak fOlded valamennyi lak6jll
:szamara: mert" ez
o~v~ndetes. : Terjen oi"oks~g'ehez HZ ember es
kiki az elc5bbi hazanepehez terjen, Lev. 25, ~O.

'az'

Az ,otvenedik", evben 'C8
masok
ereden birtokosokra
visizaszeillottak»,

tulajdpnaba
szolgak

«8

.j....
tott'
az

[avak az
6si csaladhoz

s
szabadon
visszatertek s 8Z adosoknak 8Z adossago!
elengedtek».mondia 8 ,J?Rpa~ bulla, meIY;,a. SZ~ evet t<.ih~~~!i. '
lVa!6~p'n sZ~Ht.,.es.ol'~~n,~etes }v ;:~e~~~t~Jm~r ,,8 ~;s~dq~~al is:~~~
oJy~n~flJk .'~v, h,i~~~n ~Z; alt~'~nos ibe~ef.~lr~n9~t .~s. i9~z..sla9,otszolg4J~~"
hogY"a )eJ~~~b~n. ~z,l~t~ni. .sz~etet u!.~!~Qdjq~ a,.v~k, onz~s ,.~s a, durkegyetlenseg hely~~t.IJ}\"n~gy' ~ieng'~~21t.~!q~~s:!9.eje'r!-oit es 18 .,zsi~
dek szamara, Ieqalabb, is ,8 Szentiras szerint.
.;
'.
1\
t
. i ';
..
Bizq~ijos, "P8!JY, «~~ eg~h?z, is.teni'j$9_g~H~tf~i~tatta
bizongos,
jp~ko~R~?~n'J a ~,pijan6: ,ev~,kl~l~a,~aba 9z ~~g~s~it~I,6 e,~,et: n;tert ~~~~t
1'1as sz~rt~rt~sokat)s
- terw~szete~~n;.so~~~l
~Iy~bb' je'eut~se~fget
~s tl'l,rt~lomm~l ,,:- Pdyos~n) aty~t~; az ?SZ~V~~~~~t61,ugy rz ,wge,s~!eli,
evet a szombatev
peldajara vitte be a keresiteny . ~zokaso'k '~oze~.
~apai bulla.
.
pj ,~zo,yetseg sz~~t.~ve a lelki.JFrhekb?l, a biin?k ~l,~a! s~~r...
zett ad6ssagokt6Lakar
.. egl'flentepi bennunket,
Istenhez ohajtja vfnnf
[elkunket, )~~,gy ~i~.~~~s.zt~.l6d.iiiql_i~s .j,9Y, m~g~~~J;l!~~{6~j
qnk: A s~~~t
ev iqazan ujjasziilheti a tarsaqa\in~t"
«mert
amint
az
egyesek
s~~ba~
,tt\
dossaqa
a kozerkolc~isegnek
meqromlasat
vonja maga utan, az
eg~esek
me~ja'~uiiI's~J~I' es a s'zentebb el~tre 'HKJlas~vai magarfak az
\.
.. .
~ ''
, I'" lor'
. ~', "
I'
emberi tarsadalomnak is meg kell javulnia es Krisztushoz kozeleoJ>.
[utnia.» Papllf bulla. .
t.,
'"
"
A szent ~vnek nyomait egyesek tgesz 52:' Peter es Pa'l 8pOStO~
lokig' vezetlk vissZH. :Jtz e1s6 Unnepely~s szentevet" VIII. Bonttac papa
•
"',
.
t
' ..
..'
j"
.
rendelte efaz'1300.
esitend6re. 1\ to.rlenelerri'lfoljegYzi,lhbgy sok 9YO";'
gyulas tort~rit' ~sJ soR 'or069tol
megszaliott
s£aDad~lt meg a gon6~z.
lelektol e:z~h s·zentev idejeberi, R6rn'abain. ITavozasra/ke~ztette
·6ket HZ8 nagy hit es biinba'nai:
ami a ,200,000' 'hiv6'Helkit 't.eltoltotie. itt
egykoru i foljegyzesek szerint allandoan e,!:myi .velt.a. r.Qn;J,~izarandokok
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1350. VI. ~elewert papa .~gy intez..k~~e~t, bogy 8 szentev mio.."den
50-ik leggen'; VIII. B,onifacipapl'l l~OO:<~~m.m:e.gcsak lJ;lin.d~n.szaz~di ..
kat akarta engesztel6 evnek, VI. Orban papa 1378.;.ban ae Dr [ezus.
~let¢nek ,.en:t]e~ere ~in,den, ~3. eyre. II.})61 1~70-ben minden. 25. ev~e
tuzte ki
n'~gy kienqeszteles es inegstent~les fdejet. Igy 'van, ma
Minden 25. esztend6ben megindul ,ax eg.e~,z,vilagr61 8 ,katolikus
hlvek sokasaqa, hogy Romaban az apbstolo_K sirjanal' 8 vertanuk verevel 3ztatQtt fold(ip megszaQad~ljon
biin~i~61, .pIegta~uljo,.
hinni,.
szeretni ,es .bator: k~tolijc~s, eleJ~t JlhJi.
,
}\ sze,R!iyet ,min4Jg l8Z re1P'!i.c?' esztep9P, al#;pzqcsiitort~fl,(en .pir,d,etJk
ki s1.1. Peter bazilikaJaD~.rl ~~an~,:livm ~t...r\ u~y, ~pgfl,iifiA~p.~,J'y~sen
V8ssak 8Z erre vonatko:.lo papzll bUlla'll}\ Jul)11eum karacsong
estejen
v'eszi ke2det~t; A, papa 8 biboroso.k
elo:kelose·gek~.kise.reteb;en un-
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nepelgesen
megjelen 8 szt, Peter ternplom =Szent ajt6jac elott. A
l)aziliUil 'minden Jt~f)uja csukott, ez meg qe van ffl1azv.a. 1;\ ~Sz,eld
ijt~!~altf1i'J~8 ~~mn1Szbt. rfl'eguti ~Z:ilst ;kalapa~c~tJh ~ p~p~i fl~g!!~p\~t~
,,~d!,g .~etster .. ~tre· a 'Mlat Jeboptjal$. A szentseg,~~ ~t~~ a ~~e9,' If,t'~P
k"eresifUl Jj~von(ll '8 l1azifikaba. es ~Ive'g~i~ HZ ApZJe.p'ely~\~.x~,~~~t~Y~I
Ezalatt 8,tobbi biborosok elmennek sajat bazilikal!J~R,a, ~~!
hasonlokepen tortenik a szent ajt6\{ qJeg'rlyit~~~,',. !} ma,~ik 3. 9~zilik8:
- a Laterani, a Szent Pal es a Santa Mariti Mag~i9re templem,
szent ajt6 kinyitasa alkalmaval azt rnondja ~ papa: ~y'isslitok
ki nek'em 'iii; iga'zsag kapuit I ]elzi vele hogy a iubn~um sq~ kegyelme
3'"Itil:ka: ~egl~iaz'ulaslit celeaza. .l\kik e szent ajt~q ~emenn:ek, a~
i'gaii bunbanat aftal tar¢kedjenek Krisztus iga.z gy'~rme~eive' v.~lqi: A
papa punkosd napjan Iinnepelges. sz. miset mond hiveiert, Ez lesz a
sze1nle" eg'y'ik .legkie!llelkedobb napja,
.
.
192$ karats'any
estejen ujra megismetlopi~", ami ~ J;11~gny~~~~
alkalrnaval tortenl. Delulan iinnepelyes v.e.c~efny,~ les!'. m~ly befejezi
iHubileumot. ldajd 8 papa qisze~ ~i~eretevel, kivonul a szent aiton
ketesitiil.
Eziist kanallal te!.~ a p~pa, es II paplli fpQij~lJtat6 3Z else)
httram tegla ala cement- es meszkevereket, ¥ire a komuvesek uji.
befalazzak a szenl ajt6t a, kovetk~zo-- jub~!eumi~.
lJgy 8 kibgiUlsnal, mint a be~alazasnal kiilon imakat mond az
egyMi. Mind a ket szertartas azt jel~tp'~zi, h09~ a ~zent ~vbln
kii.lonos m6don' nyitja meg az 'egyhaz Krisztus erdemeinek g'az~ag
ta~niJzat, ~sok .rggek~zziink belele meriteni,
' '
Eaen kegyelmekrol es elnyeresiikrol legkozelebb.
mm.
i
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lbnikor ~

l6v'o
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dol el ...

Junius 29. 1\ szebadka] fogimnazium:ka"ujan
orpmos ifjak sereqe
ozonlik ki. Tagranyilt szernmel olvassak a bjzonyitvanypkat.
Bogqpr
Janos area mlndegqikenel jobban ragyog: else tanulo lett, az elso lutalmat kapta I
_
.
Nagy tervek szov6dnek fejeben. KepzeJete kiszinezi .i i6vot.
·',tfagynaJ< latja onnmag·at: mar tartar, sot professor valahol az egyetellli
kate prim . , .
.
...
.'
.
Egesz elalszik benne valabJ, ami eddig szint'e '~gette b'els'ejet:
egys.3;'erii ferentreil·diJ,rIl118 v.atllzs8
"
:.
"
Sitt haze: Sz..abadsa,g utan V'~QYIl).ftil(. Ne", I q,m a;kar tiirni seramit, 8mi nagyrat().rQ teneben gatolja'
I
AUg varja, hg9Y ha,z.a ~r.jel1. Sze(etn~, lItar lul~~n~ ~. ~zemrehanl)asokoiJ. HisZtn meg~rQtmli, cl, l1:likor 6 ilU hatirQzo~' llzutan me,,'

'az

a
·'r

van s%61 Igelt kiskorat61 kezdve egyr~ n,.E,t
b&jtOtt8, bogy 6 csak 8.1 a.ssziszi" Szent ruhajibln Iesz boldoq, Melt
asonban 'mas, vilag gyulf lelkeben : tagabb, ~Z'elle.enek, megfelel@bt..
Habezo lelekkel lepi at II ssiil6i biz kfisz6bet. Ujs8101jll nz, oromhirt.
rela, az ,is boldogsligarol

~vya,J ve~e.
Mi lese meneteleddel fiam? !
Nem siirg6s. ,Meg utlin rtlliske~ szimitok '.... "
Jol van, fia., te lasd
1\z edes anyai sziv verzik, de nem tesz gzemreh~~y8s~, pedig 0:
ettal felt legjobban. Annal tobbet es bazg6bb8R imadkozik. Reggel
koran az Ur asztalanal pihen meg es Szuz Mariat 08tro1ll81j8, hogy ne
hagyja el J.most, kif mar kicsi koraben neki ajanlott.
Janos meg ezalatt szorakozik, Fiirdes, cscnakazas es j6kedvu.
tarsak foglaljak -Ie idejit. Nem is akar gendalkozni; <) mar d6n,tott.
A napok mulnak. MegjaN. HZ, ertesites is, hogy folvettek • Iereacrendbe. Ma'gyorr egykedviien veszl, mlntha nem is erde'kelne. Csll!k ott
be~iil nyugtalankodik valami, amit sehogy se sseretne elaruln! .
.Min~1 inkabb kozeledik a jelentkezes napja, anyja 3RmU szomo ...
rabh, Titokban siratja fiat, de remenye nem c!iiokkeR.
. Hirtelan jo gondo'lata' tam.ul. V BR louraesi viz~; ad beldle fianak,
}\ Sziiz Anya ~egit testi bajban,..
lelkisen miert hlg~nli el? I MegproMlja.
'
IgyaJ ebbdl film kedvesrert e~ im'.kozzil
legalabb egy t1dvoz.,.

r

'.

legyet Sziiiz AU.ria tiS%t~l~tereI
Mintha mi se tortent velna, HZ e.~s anua eltiinik.
Mlisnap Iano's a' gyol1tatosze~nel t~rdel' es ildozik. ,Miik()r h{lza
er elsa szava: Guorsan keszitsek dolgaill18t, sletaem kellil
Ket het mulva edes a1'!yja orQmk6nnyek~t hullat, mert fill vida ..
man, sainte futva indul a fereJlcesek kolesteraba ..

Kell-e meg guujteni?

"

Bi7.0UY kell l Sekan
megpil1~nnek a lustasag parnajlln, pedi'!J,
most var rank igazan nagy munka. }\ m~g alvokat folr.azni, ez le.gyen'

mindenkinek kotelesseqe:
. Nem szabad elfoqadn]
segitheti a haranqole ii'gyet:
\ lesz ...Szolnokon .
. , A varos mar. 'keszittetr

"
.,.".
'".
,
kifoqast senkitol. VIl,lamivel 'mindenki eloA' hatralev6 felhon8p' .lazas munka ideje

a "thimmgok helyet, h091l mite lIlegerkeznek, kesz lakas varja Giket. Pedig' nines is 01Y8n.messze az ida, mikormegkondulnak •.•

,,
.'

·1

Sl1dap~st~1t jArtam' nov. 2.2-~n Szledk

Llisda harftngQltio g!Jft..;
Tabarl. Harangjaink
formai elkesziiltek.
Nev. 29-en' ontik II haranqercet" a^ f.rmaba.· Dec. 1-en kikeriilntk ^
a fermab61, hogy csh.zolj'lik oket
Dec.' 1S-en sza!litasuk. is megfezdOdik ugy. kogy szenteles elatt par
nappal mar blztosan itthon JeszJlek; es a templomban mindenki meg~
ne~heti 6ket., 1\ szenteles dec. 21-en. A pfisp6k ur (> Imelt6sliga (jrom~
mel trtesiHt szolnekl hiveinek Jelkesedeserol
es szivesen igerte meg,
^
^
hogy megszenteli hllrangjainkat.
,
.
,

Ezekrol legkozelebb bOvebben I November ^
a lelkes .unka ^
[egyeben telik' ^
el, .Mindenfele ^
a harangok erdekeben' dilgoznak. Most
latjuk lJIenltyi sserettel TljoRgfa karill Szoinok varosa ^
az ^
0 templomat
es szinte:csodas
gyorsasaggHi teremti ,Ii fi h8rangok arlit.
Megvaljuk 0szitlt.tn, lIIeghat ez a sseretet benntinket;
hiszeu
egesz maslJ,8k .• o1!~tak Szolnokot.
Am, ebbe I'i szep oro'mbe bele~,
esoppenti keserii izet valami : Ii lelketlenek lancsoskodlisa.
Akadnak
olganok, akik' verik .melluket, hogy egyedfil megcsinaltathltnak
8, 3 haran got ...
de nem adnak semmit! Megtsmiltlik mar hogy nem ketl

torodni senklaek nqomsraval],

'..

.

Eseknek izenem; Istea szent igy~t lit hatraltassak I Aki nem
3ildoz Istennek, hallqassoa es ne dicsekedjen vele. Sze!:Jyeniinket nem
szoktuk ^ax ~gesz vilagmik kikiirtolni, Legal_bb ^ne dicsekedjenek szlvtelensegiik~ell Majd dminak ok ;meg, de akkor« mar keso lesz .~ :",
Ujabb
nagyobb
adomanuok:
Kottsitzk"
Gusztav
es neje, Meliizaros
J6zsef, Szolneki Megyei 'Gazdasagi 'Takarakpenznfr,
'TiS%a~id\~ki'\Hitel~
intei'et ,es Takarekpenzta}
egy'l]IiIIi6; Kiilso~Szolnok megyei Takarekpenatar, l\IfOldi Altl'llanos Banl{, Cukorgyftr, Vegh Antal, Ra!Jo. Istvan,
Simon Ferene, Czikla Ti'latl&rne, .IlYnkaosi Anna. Modla }\~drasi
Horvath Janos, ^
L. ;Ondok Laszlo,. Ondok Ferenc,· Viszlay , Ferenc stb.
500000
Kor.
. FO!!ltatjuk.
m. m.•
,
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Emberek kozott.
Sokan mondjak:

csak kisebbedern
Mert

.eg

HZ

emberek

kozottuk.
kicsike a lelked,

kozott·

.,

,

Hem

szeretek

lenni, mert

10

, Szall] melyebbre es nezz jobban onmagadba: inkabb te vagy ftZ
oka, ha-karcsulsz ,:az .ernberek: 'koreben." Elfried'" talah' kiafuat, alfaratod
ra~igaba gO'tnyedt, . hogy, minden J"'benyomas, st6, tbtt ni:lito~tt) ajt6k'ra
talii! milad'l?
'
A.llits a'itonaIl6t. ~ gyujts . vilagossagot I<aplld' ele, 'hotgy tsalf a
.hozzadval6k i',juthass an:8'k be szentelyeab'e.
E~!'ita megis Dtf6la'I<oaott
valarrielyik kiv8lt6/per'ditsd ki'szepen, h'ogy hina'se eiiritse1 'ofth'bHodat
.l\zubin I men] abhikodhoz, nyisd ki :' sol{ s'ogar~ ezer Uiat arad "be
azon, csak talald el, mikor kell kingitncd es·'fi~csuk'n8d.
. Ab.Jakodon; tarts fiiggonyt es csak Jiagy ritkarr emeld fol kivancsi
szemek elott. Hidd el, szehtelyed'vira'gai nem 'szdrulnak bekandikalokra.
, A kfilso feny csak ugy nevel, ha rajtad keresztiH vilagit vlraqatdraMikor elneniul' h~zad kornYeke. 'jard karOl lampavaJ.· igazifi
helyre' minden kart es filtesd el a hiilrtyz6 palantakat ...
, }\.'vihar', tis'ztit es h'aszm'l'I, hha n~ha ·t6i:'zuZ'l1iiil: .'viMmairtal '$()k
kinosre 'bu:kkpnsz.
, ; <Csendes
rnag~nyban
fejlik 8. 'taleatum, .......;,'
viUigi zaj . k6'zatt:
~lland6 karakter» s: 'mbfiaja·,_a "l{Olto.
De' azert ne keresd HZ arokas zajt : egesz kiurit. Ne elj a
magatJy'ban'sQ' mind,ig: nern' csak lrimBgad siamara s.diletU~I.
t

I

}\ lelki ~ssz'h~~g me~bolyg~t6d~k, ,lI,a belso :viIigQd kifele letorik.
,Ugy jar, mint a !a~ melynek rii'gyeit letepdesik,
r A, bels'6 szepseg csak ugy' el, fejtodik,
ha erzeselden, Izavaidoll,
tefftiden -, eieted.n at 1etekz1i, erosadik.
;•
J\ belsd, ...ami eIfel. ')\. kifele ll'~i1v{Jnulas as I ftIiiveszi fer rna.
amelyikb~ beiehelgezkedik

. a szellern, a szepseqes elet,

es ekes

keres kinn is a

r

mosoJyg6 65'SZhang, akkor jarjuk a~ igazan szep e.1~t utj~
~Benri es kinn ~IJ:rJ(i6t ,keiesgeles fol~iK: '0 ~r:i.k 'viiggod6 ~pek;;
dQssel't~r a pBradicsomi osszhang fele ..• ' Egyensu)yb'a akar j61mi
onmaQlval, Istenevel es 8 kiilvilaggal.
.Minel jobban sikerul e" neki, anna: tobb benne a .egin$)8thatlaR.
ioily bekel annal'inkabb hat ki mindenere.ie ssellem 'boldogitp uralma
Igy nem is olyan nehea 8Z elet,
' mm. '

I

Mikor igy kiver6dik

rajtuftk

formakat

hennlink
:!.

.........
.. ..
,.,......;

..

i •:

EGYE.SOLETI ELET .

u

~z· pEukarisltikus G ermekst6vetsege
Szolnokon,
.
f,

1. Fot. P. Bacsich Method mar regen megalakitotta is ~mala
sok szep lelket nevelt 8 katholikus eletre, akik : m«r mint felnottek is
buzgo peidajukkal vilaqoskodnak.
A sz. Janos ..varosi iskolaban most
is viragzik lelkes vezetese alatt.
-2. Benn Szolnokon a Barang-uti
iskolaban az 1922 I 3. tanev
~lejen alakult meg es a mal napiq mlikodik az Eukarisztikus gyermekszovetseg, Minden evben tarl tagfelvetelt. Az iden nov. 23-an volt 8Z
imnepelges folvetel. A· 8 orai sz, mise alatt a gyermekek kara enekelt
kedvesen szivhez szolon. E valoban meleg ijrmepseggel buzdultak
a
~js sztvek jezus szeretetere,
Tagjai lehetrrek azok a fiuk es Ieangok, akik mar gy6ntak es
alrtoztak. M,a 120 tagja van 8 Szoyetsegnek.
Gyuleseiket
hetenkent
tartjak. Igen szepen gyonnak, sokan hetenkint -is.
.~ddig minden evben tartottak val ami eloadast
[szindarabot],
melynek .j6,vedelmet a sz6vetseg celiaira forditottak, Igy 8Z elsa evben.
ziiszl6t szereztek az eioadas jovedelmebol
es nehany joszivii ember
adomangabol. }\ zaszloanqe meltosagos
Tab6dy Ida 8 Cztnkotan elbelyez)ett pozsengi all, tlnitonakepzo
ig8zg~tonoje.
J\ masodik evben rendezett sziRdarab j6vedelmeb61
ft zaszlo,nya adomsnyabol.
kOnyveket
szerzett
8
Szo:vetseg,
mtlyet
tag"j.'
,
b,zgon olvasnak,
'
3. A Konstantin rom. kath. lskelaban
1923. oktoberebea. alakult
~eg el6szor 8 Szov~tseg 65 t8gga,; dec. 8-8n .tartottak 8Z iinnepelyel,
f6lvetelt. Dec, 24-en karacsongfa finnepeiyt ·r(mdezfek szegenysorsll
tarsaiknak, akik kozott 45 szeretetcsomagot osztotfak lki. .1'924., aprlIi..
saban nagy elODdasuk volt a szlnhazban. -}\
iiszta jove~efemf)ol .
keszitette Dr. Drugane 8 Sz6vetsag zilszlojat, meJyet piinkosdnapjan
8zenteltek tel. ,Most kes:ililnek a folvetelre.
,Kerjiik 8 sziiloket, tmgedjek gyermekeiket· az Br Jezl:lshoz es ne
titsak el oketo Hisz a. Szovetseg
tocelja ep az, hogy I 8yermekek
havonkint leg211abb egyszer, de ha lehet es .s.ziyUk is ~gy'. ohfljtja,
Job,bsz6r is, gY9nj~nok
aldozzanak. ,Mlkor. irtallan szivilkben mf!gpihen 8Z Ur, sok ~e,gyejmetho.z n~mcs8k ,neki~: ~anem 8 szcii~knek ,is"
I
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11 III. Rend dec. ,7- en d.. u, !itania veSjerlevel turtjs 11 jeloltek
felvetelet, dec.' 8-8n a litania ,Litan PQdig' fQgadalomtitel l'tsz.
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.A Miri. k•• greglici6k felavatasai es _egujito unnepelyei
a kovetk4tz6}cep lesznek:
':lee., 1-e~ ,:a,8 erat,. S~. '. ,lltise 1alatt 11\ sz.
Kelemen-Ieanykongreg8cio;
\(h.~·e.\ I-in! Ii 8 6rai sz, mise mlMt a polg~i'i
'I.:

:{;.'

Pl,

1"~','2:'._.,~~,,.,C'

..

Ii

·,

-,

:~

a fel 1l 6rai sz. mise alott fu(Urteanyok

fiu~ "es Idttykongregscio'k'I;
kongregsci6ta"
.

}\ virQan ,3 9 6rl,l~, iinnep¢,lyes .ssent mise .alltt az ,Q-ri Holgy~k
ke.ngregaeioja.,..:8lT!!ltja, f.e~:~
",r,ob~zy Miklos.ne, 6zv.,. Horvath :l\lbe,rtne ",.e,s
ozv. 'Mllasevits Slridorne urnoket randes tagokk~.
~ :;
,
'}l kozepiskolak \ konlifeg"-d6ja
,kesobb ta.l;tjft.telavato iinnepseget.

),.ll:~z.·Kelem'.n,JeaIlYkoDg:regj~i6\n.Qv .. ,p-an.

SiikeriiU mil.

soras 1Z16lidist rendezut]:

8~' Iparos
segedekb61 alakult 'zertekat kozre;..
be'nyomosunk 8Z; hogy QzekbOl' 8 lelkes leanyo.kl:i61
onfejlesites '.altaI e'fliekes mlik'edvelegal'da alakul, SZlIvala:taval .kivBJt
BabiZI (Hzi' es Jung Lad, aki tmhbi szetepeben ts,' 5ze'pet ~lIdbtt. Jill,
rendeietf~k voltak 8Z egyfolvonasos .vigjatekok is.' Kedvesen -monologizalt Eszes [ulianna is. J\,z el6adast 'zartkorii teaestely kovette.
'

rftUkOdesevel.'

A

A kozepiskolasok
is 'Szlilreztek'"eglll vidlrm e'ste( nekunk. i Mindei"
kO'riikb61 'keriilt ki, ni'eg if z:~nek8r is,' afuellyel"'mar az els6 'szamot is
me§ism.et~Itett! a kozons~g:> ..S:iil':tllatafk mint a serkento tavasz liik~
t~fese ra~a(Hak . m:e~' lelkii~J(itth S~ari Karcsi,' Katona. J6zsef,' M.ohl~r
J8zsef' es~;Sagj " Jltv~ri' J~'tk'~~
"llz8va16!(,' .)\ ~Hol,d'kor~s«
~Lengyet
(iYl4rka nevenapja«
c;:\ Vlg)atekok a deakok lelkenek' ~a16k. Ugy ;i~s
mozogtak'
rl1indnyajari,'" milt~ha 8Z. iskoll'1 padjai kozott lettek volna,
<tigany a'ssz:p~ny\ st.repet' hii~n 8dt8~ R~tny Boske. 1\ t8pb'f"szireprCl~,
:kozul killonosen kivalt: Farkas Toni, 801(12:s Istvan, Szurm~'y I:.6rinq
'.
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Fodor "Lila.' Lelkesen
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, ;,'. A;~~~stiJnji,~,'.iS~gl~ls,flntell .sik~·rjllf,~~tel,yt :re~d~zeU,.~,h~ra~~~'~ .'.•
'}aVara nov. 22-en. Ne.ugebauer Kl'1tolbi, :Vtg.h ,,Endre es 7 eves leany.:. \
,kaja, 'Gel-gillies 85ske' 'es R~dv'nszky
J6tsef sok tapsot kllptak.·· ' "
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papl,
Jubdelllqll
\'.
'.

;alkHlm21y~l; M.aga a papa, XI. Pius is meleghang1l' 'levelben iidvozolt~
a jubiiiinst, "~aki Siz~g~ny" sorbO'1 jmu'nk~javtll es te~etsegevel 'jutott Ii
legelokelob~, egQhazi' aUasba. f.Sit~h eltesse so'~aigj li'Q'g!:l:.e:ggh8zunknak,
nehb napjaiban "tneg stamas'
l>izt"~kezii vezetoje'

ettn at

lehessen

bafor'szavJt, vecl6je,

fes

I
I .

lllDlassg SiJldor f6i.piat Szolnok v6rosa dis z P 81 gar iva
v-atas~ott8. nevember 16.iki ,rtndkivijli gyiileaen. M.idqft ez alkalommal
;6szi~t. szi~y.ell. grat'u'lai~pk II megerdemelt 'Idt.;ntet.~hez, orOmiRel
allapitjuk meg, hOSH l\Imassy Sa8d.pr .f6ispan nteggyozodeses. katho- .
, likus i~. Nemcsak ei(ntletiltg szereti va'1l6sat; haii't11l tekintelye'vel 'es
I~~folyasava"

ey!Jhtizan

rriirid~nkor'J ig!:lek~zi~

·.s~g~~eni

is. IUrjiik

,. jo,

Isten], kegyehneiyel ~r.~sl2;a el boven]
. I .' :
,
;'
.'II katholik1;ts \ a1l;toli~miat eI6,k~s?it6,. bi~ottsa,g no,,:. .2O,;:Yp
tartotta gyii,leset. Sipos. Orban .a, -bizottsaq 'vi!agi eitlo\<e '8 puspoki ~'"
Irattal kapcsolatban tett eloterjesztest, . r.nely(ol eszmecseJ;~ i.ndui. , P.
Mor a ferencrendi
plebanta kepviseleteben ; kijelenti, hog.y a ~end
semrnikep sem .ellenzi a puspok -ur Omi2Jtos{tga 'altai is ohajtott
uj
plebaeianak tervet., Azt azonban kiemeli, hogy aferencrendi plebania
.egyhazjogilag e9!'J-~et dologban mas elbiralas alaesik. Azt. se szabad
elfeledni, hogy a' plebaniak az autonornia
Ielallitasa utan Is onalloatl
rendelkeznek.cmint
ahogy az. a pesti .autonorniai hitk6z~egekl1el van .
Ielszolalas, uhin",',a,b~z~tts~g!, eif~g!}9j~::~,
!,~As,pokiII~Iia(t~l;t~t~I~it
es ,,9h~'iat telir.atbaa. ter;1e$zti,a ptisMk"ur ,<?\~eltqs~~~ ,e}e. i_." -' ,
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._, ,'Ujszillott~k: Papa'i Antal ^e~,Borb~~"J~li'~'nna 'I~linya Maria, ^
s. Papp
Ferenc es Fekete Anna fia Ferenc, .M6dla Sandor es Dobos M.a~git
fia'Sandor, Szabo [ozsef ^
el Kollar Margit leany~ Ibolykll ~OV8CS And^
ras es Bander [ulianna fia Andras, Pal-Szabe
J6zuf es Debreczent
. Maria ^
fia Karoly, Adam Laszlo' ^
es Simon Maria lean!J3 Maria, [arvas
Istvan es Molmi.r Vikt6ria Iia Imre, MondO'k, }\'ltal, ~s :Perg.e Erssebet
'l~~riya Maria, Ham' Katalin leanga Maria, }\sztnlos Istvan es: Pelle'
Ilona leanya' Jolari, Matyai Laszl. ^
es, Barlban .Irma, ^
'fiB Ferenc, Riethter Bela es -Kovacs Ilona fiil lela, Nagy Jozs:ef es. Sera }\u,guszta fia
J6zsef" Dosa P.~I:~z Zerc] Roz,Uia l~a~ya Iren, Far.k~~ Mina,ly es Guba
Anna fia' Mihaly, Faraqo JOtsef 'es' M~tkoysfk;~ -RQ~3 -fi~ ~el~, !egesi
Albert es Torok [ulisnna leanga : [ulianna, Palinkas Janos es Dernenu
Maritl lea~yg 'Ma.rg'ii;,:Magyary J6tl:oS ~isSZtr>',: luna: lean!ja' )ulla, Herceg Rosalia fla 'Mihaly, }\ndr~jcsik Janos ,,:e.s B:uzi .l}a-talia fia ..I'li)oQs,
I,

I

','"

;0..:'

':

•

'..

.'

vjt0r!s

~, ~

,!

.._

~,

G~16 .P8~ es.
F~anc!sk~ !i~,.1¥li~~IY"., Blaf~~~t,l~~Rs~ Q,~ .~c~mi~d
Marglt fia S8'l~or, D~btecze,rJl Istv8n es
I?,\~lka ,ieaRya .. Iho,l!JI:l<a,
Hartylmyi Ferencz eS"Deak ~rzsebet,fic/·B~la,-ItJ.rkw~
Janq; I
Tisza
r~ '.
.
Katalin fi~ Ja?os" ,Barar,Yo Jan~~ es ¥aJpHi~~t~f~p'ett l~anya
Szabadszallasl
Jotsef es, aalazs Pirosk~~ lefmY8. ~risebet,
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C~~n~j~.t;:',P~~!~r1.~p.?i·~sr
~i1~aiy(Et~!~~
:1~ft9,~~YJl;..;~~~~!~
~Fert~.~·.ts· ,P~!~1i~~
..s Ro,zalia:,fii AnUras, Ko~~,~
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.!!d~JPs4gfl Mt~tttk,{ ~~Y;~._i. P~l. ;~I .Ktra!y

J!1!ian~a, ~qQde,vi~'
es 'Fener R6zliHa, Csanyt Fe~enc!z' -es _agyar Erilsebe1, P9t~ti
Miltyas es Karcsai Anna, Ferencz ~B'~18' es" Bere'riyi .,l Morgit, <Feb~r
]6zSef es~HoKsad -Annai'Mankacsi es~S.·3Horvith :Mliria; .Cseny,j,Istvin
es DedrliKI Piros, IlRre, Istvane.es Kalrnart .Eizsebet,," Levai>l:Laszlo' es
Lh'ai· ..Maria, "Hatany6 -Farenc ~s" KoRar i Frandska, l Csengi LaszlQves
'Tompa Anna-,; Hoksari; Sandor. es l.,Niora·:fBotb,la,') D~3k'lAndras;/ts
.Meszlitos "Miria, 'Varga .lmre :..es ~,Bir6pEr.zseb'e:t,..., M.eszaros' 46i1se.f,<es
Pota'r-f -J ullann!; , Balazs .._Janos -es -Sz.; ,EcsekiJ Terezia, 'v Csapo I Arda!:J.es
Hegyo Maria, cs. Sebetyen Isvan es Mondok .Brssebet, 'Yeres. MiluiLy
ts"Szecsi·llon-a:
Mtghaliak: Motesz8 Istvan 5 honapos, ,Szudi Julia",~a' 8' n@nap'o'S
lNy~Ht8S Ma~ia Ii honapos,;(Kiss :Mihaly' 27 eves,'" Heredi ;Er~seDei )27
·.eves ' SZlIba" Andras' 50- eves' Ny6kO- "Ferenc 3 :&eles "Mat~a'i Fri:1m~isk" a
:38 eves, Mondok' Erzsebet 89 eves. Kollar Rosalia 44 eves, Mihalyi
}\pollo.nia '3 eves, Keo Ala~j0J! 75 eves. Totn Mihilly 2 eves, Benke
iIlona 4 bonapos, ,Egyed Istv~n>, 6: .~hO'lJap.os,.~,:J3ag,y6ni Mihal 58 eves,
;J\bonyi .Istvan 18 eves, Buz] Katalin 27 eves, Iuhazs Ferenc 3 h6napes,
.... /1 "l:' '
V
'1.
Abhal
!LBS'zlo,4 es.'"Ml;,eves,~ BaU, 'Janos' 61~ves, 'Hangodi,"t· Ferenc ,.83
1\
;eves
Bel'll' 50 \lives,"Sandor -Lilia 8
r Takacs Anna 7-2' ~ves/" Keskeng'"
'II"f-fi
s
~i, ,;~'l' .~
:.honapos, Annus';fto,~.8Iia' '37 't\(eS', 'Czaka' OYula, 7 1Jet'es:
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pl~pa~o~ f T~~tal?,u;~p~)t~;
",.,
~"i' ,~~"clf)a~h,A~~l . ,p'!.~~,aq~a.
,5~;~ ~K.
k~~,s~!jllto~' ~PI!l;ql~.~e;~Mte,~~r~:I~~~:
J~I"X~'~~~e
f II ~~~racs.~.nyf
,s~a~b~,?:
..i8n,,~~~i,g .ifa!~(iie,f !p:(<h~~'z~.":~',
tjgY:'~'ket,s~pra: V.,d'e~i,~l~cfi2et6 : ~Iriori<maskot is. Doigait alka)oifJadtan .kozzuk. W. B. Szeret-:
~nek valamit ,I{e.rdezni. Neg;Zefl felenk. N-6. Varom 8 folytatast. T. L.
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Keresek modo't, hogy alkalmasln laeillclsz:em irlisait. Kicsit tul n~hezek.
V.· J. Wi en. Varom,8z.igeretet. ,I"kabb' roviden es nlosen.
O~ M~g
fejltdjQn. Nem .eleg. II gondolat, a versben. kOlt0i szepseg is ki~j~,~;t<'s
OtV8sS0ri ~s T?r~zav~l.,is probalkozzon.
P. ~!~l~lI,d_J •.. k\z ;g.er~t ~;'.~~
sz61 K~r~_ez~~~~d6. Elo.f~z,etest clfog~9Pl1k~ ,,~g!1.peg,y~4~vre 9000
kor,ql\6.~i .~l~o "s~';~ ..a,.t,~k~IfQ~Y!ltt.N. N,rl' hir ~oQ,Qlt. .s~nkt se ajanJott
f~L~~,I{O>~8
..olis,z,e9..~~~h~g'y, ~ ;,harangokat besze~e+:b.ettilk volna raita.
I

I

'GyiiJt~o9 c~ak Ie;I:tt~~~!!;lm~~, sok hia~WtjJ<,IHl){i~~b~9ssz.egd is elf.o;.
g~,~Pt;\~;.l~1 lrs:~P~Wj~ai izO yerseket nem koz~ii,nlc.Ajanlom Inkabb II
seepp!~~.~t.,
\"
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A. B. C. J. kocsik:
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Az 1~.

(lvl -p6rlsl vll"a-, az 102.1.
vae 6s g6plparl klAlllt6lon
• eranll 6remmel IIltQntetva.
SUmo. egllhazl elllmarc5 level.
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~'.lstent!szteletek.,

61~

. I. ,ll 'f.~.r.ncr~D.~U,plibliaia" Jil,I:Iggte,mplomb,u. ""Xl',
'
'VilS·a~n!1p: f~.~dtr,lapi "
,,1\ntal mile» :ajtatosls~ggal.. '; "
. ,;.',.. '. ', a
-·Minden hgnap 'elsa pent., reggel,
Re9geI 6, o. szent beszed., . ','
fel:7 o. !s'z~,f!ltse:gki'v:etelenekes.
»' f~r 7 o. 'ertekes sz], trlise. .,.,
szt, mise es ajtatos,saggElI, '
>.!
fel 8 6. csendes vagy in~",
8' o.szt, mis~ szentsegb~t~"t~lIel
,"
",~es szt. mjs,~. .l:'
';",1
g) Mi~d'm ~zombat~n,e.s, ,~iIne~,
ID: ,e, 8 o. :,.,tlZ,' ~tem~ J~~9Iak cS~rt~"
, ,elatt~,}wp~~?n.<t:_ tI., ~ .Qra~Qr
des szt: lm1seJ€.
.,
lol'ettOi htanm szuz .Mana hs~.,.
» '9 O. szent beszed.
teletere, utana gyontatas: .'
», fel 10.6.', enekes S2t. mise
h) Re~des gyontatas, aldoztatas »
, " a' nepe~t:, r .". " •.' , •
'.;reggel 6.' 6r~tp!, ,,~eil9' 9raig.
» Jel l} ?'\ ja. ,,?plgans_tak ,e5"
~. Nasar ... es,'iil'1'nepna~ reggel
6.
, tanoncok csendes szen]
anital 'd. e. .1.0 6rij,jg lehet
rriiseje_~. \ .
~ .' ~ ; <"
gy6nni; "",
if' ... h \
,"
"i:.» fel 1<2 '.0:' cs,etldes sz],. m.is,e
i) '1\ betegek, lategafasat lehet6leg,
,
szent besz~ddel. '
a reggeJ , oral szant mise
, b) 'tInnepriapo:kon reggei 6 ora; alat] jelentsek be 'k'edves' hi::.
~ kor szent ~beszM helYett. eneMein,k. .',""\ Vasar- "> es ".iinnep':'
'\kes: ~z.!i!nt .w.ise,. a. tobb'j:.;.a"va",
anpokou' ~" templarni 'gy.(lIita:~ ,fd,t:flap( re(ldf8,2;e~int.I' . ," ('
tasokcrniatt '_,. a 7bet~gl,atpgac) .Minden vasarnap d. u. 3 oratast leh~t6leg kerllljiik.
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~) 'lJ\iii"dt!1
, t:enil'
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kor litania. Es pediq: /

Sulyo~ ~ b~teg,ekhe~ • ba~mikor

, I-s6 vasarn, Jezus szive tiszl.
,megyiink.
.
.I
uU!ik ,. 1 Mat stentsegim£fdas.
II. Szohiok-vari t'eni'plomban ..
,<l,III-Jk:",» ioreitef" .Htania s·ZU?
Mind,en .vasat ..., es:'~!uriYl'eptlap C!;.
MaJi, \.t,is,zteIete:re. uta,na szent
"e. 9 0.' enekes szenf mise szt.,
Ferenc: III. Hendjene~, hayi g~ii.: beszeddel.· ",..'
.
lese szent beszeddel.
D. e. to' csendes szL.·.fn~se' szt.
IV -lk vas:aqlap. Iprettoi. Jitania ,$ ,
,~pelzeddel . a ,ko:zepiskQlasQk
I, i.uhiti~ a R6zsaflizer
tarsulalnak
,s~ilm~ra..
'
. '~.
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Karacsonyi

ES TARSADALMI LAP.
Szerkeszti :

Szerkesztoseg

P. Majsai Mor ofm. ,
Tarsszerkeszto

Kiad61ulajdonos:

:

P. Raffinszkll Homuald Dfm

~s kiad6hivatsl :

Fcrmrandi plnbania Szolnok.
fcrcnmndi

zal'da, Szblnok.

cram, karacsonul feny~k ..

Irta: Protuiszka Ottokat:

A betleherni barlanq az 6r6k, .Iriss, 'a rornlatlan s bator
elet Iorrasa. Ami elet belole Iakad s fut szet a vilaqban,
az gyozi a vilaqtortenelcm
minden infckcioiat. Erintkezik
vele, de nem art ncki.
, Azonban, a barlanq maqaslatairol
nczve a vilaqot,
szornoru latvani; tarul szemeink ele. Latjuk a vilaqot, melq
elni akar s elni ncm tud, s mikor 'megis probalkozik
e
problemaval, elrontja az eletet. Borzaszto, hogy mennyire
rontja el az ernberiseq a maga veret es ideqrendszeret' s
azzal egyiitt eletet is! Naqq nepcsaladok
nyogik az ag,9
saver
beteqscqeit: rnintha e~JY~egy darab ejszaka volna
beszove mcntalitasukba.
Masok foieltek mar enerqiajukat
s dekadens tunetek kozt tamolgoqnak
sirjuk fele. S ugy
vaquunk egyes csaladokkal
s az eques ernberekkel, a
, terhelt s?ilI6k. a «radix peccatrix», -a yetkes gl.J<)i{er halavang nemzcdekevel. Nernzcdek nemzcdek utan mint piszkos
hullarn hullarn utan szakad az elmulasba, Ezek is elnek,
de orvendcni amugy iqazaban nern tudnak.

Rr a

melleklettel- 3000 korona.

2

De hisz karacsonu van ma: rninek hat merengni a
dekadens elet mocsaral fOlott?! Ezt az ellentetet csak az
orok, friss elet buquborekolo Iorrasa ebresztette bennem;
mert hisz karacsonukor
bizonu ebbe s nem abba nezek.
}\ barlanqbol gyermek mosoluoq felenk, az uj eiet! Nern
a kimerult s nem a kivenult elet,' hanern a Iakado, gyongyoz6 kedv es ororn es elct Boldog, kinek lelke Iorras,
- kedelue friss hegyi patak s szive tavaszi fakadasl
}\ betlehemi barlanqbol ilyen elet Iakad saki iqazan
hisz az Dr [ezusban, annak lelket diadalmas, szent ororn
s egy felsobbseqes, mert orfllni tudo elct tolti ki. }\z cnekli
a kozepkori nemet karral: Froh, froh, froh, bcnedicamus
Domino!
•
Ezt 'az erzest oromnek hivjak, jollehet kulonbozik.
minden mas oromt6l, mert oly mely s oly edes, rnilqenbol
mashol nines, s amellett csendes, meghitt, s deriis lelkiilet
s valamilele kiegyenlitett nyugalom es beke, - olyan,
mint a lelket betOlt6, ncma dal.
S mi ennek a karacsonui szent orornnek s dales lelkiiletnek motivurna, mi a vezet6 szolarna ? }\z, hogy az
Isten szent s ugy szeret, hogy gyermek lett s karacsonufiat
hozott. Hitiink paratlan motivuma a karacsonqi
Istenszeretet, a karacsonpfia pedig maga az az eleven kisded,
az a legfolsegesebb miszteriurn, a leqrneluebb lelkiseq s a
leqboldopitobb valosaq I
Igen, ez az I Mert szolhat-e hiztatobban hozzank mint
gyermeksirassal
s dadoqassal,
biztatobban arrol, hogy 0
maqa jott el. s hogy ne feljiink? Nezhet-e bizalrnatebreszt6bben rank, mintha gyermekszemekkel
nez ? Bizhatunk-e
abban, hogy arnit a gyermek ad kis kacsoival,
az nem
lesz sem kigyo, sem skorpi6, de meg kodarab sern, hanern
az az elet kenyere s nagy aldas, mez es tej s edes vigasz?
Tehat orVedjiink s szfvbol orvendjunk, hogy van Betlehemiink, van karacsonqejjelunk
s a karacsonuejben sziiletett
tJdvozit6nk, ki altai mi is Istengyermekek lesziink. Mert

hlsz eddig epen attar remfllttlnk, hogy ordogfattya
s pokol.toltelek vagyunk,
hogy atkos elet mostoha foldje-n vagy
kiizdelnres sors sztklaszorosaiban
teng6dlink
s hogy haldl
es karhozat a veqzetunk. JHt61 rcrnultiink,
hogy kados,
jeghegyjarta
tenger az cletunk s kulturank pedig a Titanic
ha]o, rneluet elnyel a rtHHys'eg s eltakar a sotctseq.
Vlrri'gokkal
i~gerkedunk
s remcnuekkel
koltekezunk,
de az
Isten atka lesz az utols6 allornasunk I
Ncm, ncrn : fgy hihettuk s igy feJhettlink, de csak az
relet eszaki s' eji hegyoldalan.
}\ betlehemi hegyoldalan,
az
'oral{ elet Iorrasanak
sziklain nern lehctnek ilg qondolataink.
Hiszcn karacsonuunk
van : Je"zuska elviszi bfineinket .s
gyotr6
kinjainkat
s szfv'lajdalmainkat,
- elviszi a poklot
is, azt is s a tengerbe dobja s 'onmaqat adja. Azert isrnetlern, hogy szent orom, orok deni, anquali- vigsag s edes
dalok jarjanak .lclkemben, - karacsonu van!
Adventben
vizbe tesztlnk
koken~agakat
s azok kiviraqoznak
s az ember orlil neki, orlil az elet titlcanak
s
.a szcpseq kibontakozasanak.
Nemde ily ag legyen lelklink,
mely az adventi vagyt6l u] elctre viraqzik ki's szerctetet
S odaadasat
szcpseqeben, a szivtisztasajban
leheli Udvozit6je fel<:~?!
"
Maskor ugy remlik nekern, rnintha nagyon
messze
tajakrol karacsonu! haranqszot hallane'k ... igen, gyermekororneimnek,
. regi, karacsonuaimnak
ernlekei
csendulnck
meg bennern s haranqoznak
ezust cseng6k
muzsikajaval
Ielcm.
\
. S bar ez erzesekt61 ellagyulok,
ez aa ellagyulas nern
\ gyongeseg,
rnert . Istan-szcretettel
,van telitve s gyermekkaracsony.aim
eneket61
el egg mas enekre gondolok,
melyet szinten barlangszerii
hclueu, mely bortonben cnekelt
szent PaJ es ~rilasz,
kik_et Phi1ipp~ben. vcrcsre vertek,
azutan kalodaba
feszitettek
s fik a nyirkos kovon s veres
hatukon
feklidve
enekeltek.
Aki a .karecsoriqi
eneket
angyalokkal
ene:kelni· tudja mely hittel, az tud a httert

enekelve szenvedni s az tud szenvcdve is enekelni,
Mi a «gloria in excelsis Deo» himnuszt enekeln]
akarjuk kalodaba fesziilve is! II kis [ezus oly keqqelmet
s oly hitet hozott s adott, hogy ezt is bfrhassuk.
Vilagitson nckilnk .mindiq ez az eros hit!
}\ karacsonui gyertyak' feny.e s a .kis [ezusnak s a
Szentsziiznek ragyog6 szeme a mi vilaqossaqunk. II gyertyakat ugyan sorba kilujjak, de a kis Iezus s a Szentsziiz
szeme fenyesseget ki nem olthatiak, az mindig biztatoan
vilagit nekiink. llzert van bizri s friss eletiink s torhetetlen jo kedviink. Mi nem ismeriink se nirvanat, se nihilizmust. Milller Miksa, oxfordi filoloqus szerint nirvana «az
a cselekves, mellyel a gyertyat kifujjuk»: Burnouf pedig
a nirvanat nihilizmussal Iorditotta. Ebbo! Iathatjuk, rniert
nines nekiink se nirvanank, se nihiIizmusunk, sem mas
ilyenfele beteqsequnk,
mely -a lelek oromet s mosoluat
kioltja? llzert, mert a mi vilaqossaqunkat,
a gyermek
[ezusnak s a szent ej legszebb
cherubinjanak,
a Szentszfiznek szemevilaqat,
nem lehet kioltani sehoqusem es
sohasern.

Ezt a karacsonui
neyy gyertyavilagot
az Ur Isten
gyujtotta meg s e negy gyertyanak
vilaqa tiikrdzik a
[aszol koriil a1l6 boldog szent J6zsefnek s utana s veg
nelkul minden udvozttendd emberfianak szemen t
Ettol van tele a mi szemiink s a lelkilnk is.

Karacsonuest ... ,
vegs6t mosolyg a
vegs6t mosolyg s
Halk, Jagy zenevel
S minden kis arva

bibor nap suqara,
a berc m6g6tt leszall ...
kong az est harangsz6
hajlekot bejar,

A szello'k szarnuan rinqo leg oleben
Ugy Iopva zeng be minden kis szobat .•.
Karacsonuestre szent fa arnuekaba
Gyermekszivekb61 ugy Iakaszt irnat,

.5
A kis Jezusnak hangos jaszla mellett
Kering a sok-sok gyermekgondolat ...
A. kis [ezustol varjak eljovendni
Kanicsonyesti boldoqsaqukat ...
A. tunderfenuben csillog@ fa mellett
Hoi kedv, ororn es boldoqsaq lehel

Piroslo rozsat ifju gyermekarcrB,
}\ szent zsolozsma

•

messze

utra kel

- Szall zengve-bongva
lenge szellok szarnuan,
Magaba rejtve rniriad lelkeket,
Kik gl6riaval, - dicshimnuszt rebegve,
Fonjak korul az egi kisdedet..
S peluhedzo szarnuan apro angyaloknak
Sok gyerl'l1eksziv irnaja megpihen
Mely ahitattal h6dol Istencnek
Aldasj(~rt e boldog iinnepen • . .

V.

s.

16 reccio else szent esteje,
Irta: Dr. Balanyi Gyorgy.
Szent Ferenc
mindig kiilonos
ahitattal
Iilte meg karacsong
imnepet,
}\z unnepek , Iinnepenek
nevezte, meluhez az isteni josaq
legnagyobb es leqedesebb
rneqngilatkozasanak
ernleke fuzodik. «A.z
Ur csak azutan udvozlthetett
bennunket,
miutan el6bb meqsauletett»
szokta volt mondani, }\zert azt akarta, hogy karacsonu napian minden
kereszteng
orvendezzen az Urban s iparkodjek
rnasoknak is orornet
szerezni. Szereto qondoskodasat meg az oktalan allatokra is kiterjesztette. Kedves szavajarasa volt: «Ha rnodornban volna beszelni
a
csaszarral,
terden {illva kern em, hogy Isten iranti szeretetb61 es
hozzarn valo [osaqbol kulon torvennuel
tiltsa meg pacsirta novereink
elfoqasat, kinzasat es rneqoleteset,
Hasonloan
minden varosi hatosaqqal s a kastelgok es Ialvak uraival koteleztetnern
alattvaloikat,
hogy karacsonu
napjan
minden esztendoben
qabonaval
es mas
maqvakkal hintsek fbi az utakat, hogy pacsirta novereinknek,
de meg
mas madaraknak is legyen mit enniok e nagy napon. U gyszinten az
Isten fia irant valo tiszteletbdl,
kit a boldoqsaqos Szuz ez ejszakan
az okor es a szamar ele fektetett a jaszolban,
koteleznek
minden kit,
akinek okre es szamara van, hogy e szent ejs'zakan boseqesen
qondoskodjck

szarnukra

jotele

takarmanqrcl»,

.
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Sot nagy szereteteben
meg az elettelen targyaknak is oromet
akar't szerezni. Mikor egyik esztend6ben penteki napra ~sett karacsonjj
iinnepe s emiatt az egyik testvernek ketseqe tarnadt, vajjon szabad-e
iJyen koriilmenuek koz! hust enni, igy szolt hozza : «Vetkezel testver,
ha penteknek mondod a napot, melyen az isteni gyermek megsziiletett
szarnunkra. l\zt akarom, hogy e napon meg a falak is hust egyenek,
vagy, mint ez nem lehetseqes,
leqalabb kiviilrol zsirral kenessenek
meq>
A karacsong kozeledese tehat min dig kfilon oromet es boldogsaqot jelentett a szent patriarcha szamara. IIyenkor meg a szokottnal
is tobbet es buzg6bban imadkozott,
hogy az isteni gyermek
annal
kellernesebb hajlekra talalion sziveben,
Kiilonosen nagy 'ahitattal es
bensoseqqel
keszult a nagy esernenq mequnneplesere
az Ur 1223esztendejeben,
Az Iinncpseq
szinhelueu! aa el6tte oly kcdves Rictivolgy eg).jik fest6i rerneteseqet, HZ erd6k l<oze rejtett kicsiny grecci6i
kolostort szemelte ki. Mar jo . ei6re maqahoz hivatta egyik greccioi
baratjat, a dusgazdag Vellita [anost es igy szolt . hozza: C' Ha azt
akarod, hogy a kozelg6 karacsenu
unnepct Greccioban uljiik meg"
siess elkesziteni mindent, amire szukseqern van. Ezuttal uqganis ugy
akarorn
megiinnepelni a betlehemi kisded szuleteset, hogy tulajdon
szerneimmel Iassarn, mily szeqengesen [ott a vilaqra es szalmara fektetve hogyan
fekUdt az a jaszolban, az 'okor es a szarnar elott.>
Egyuttal mequzente a kozeli kolostorok lakoinak es a kornqek nepenek, hogy a szent ejszakan jelenjenek meg a greccioi kolostornal,
A kitiizott id6ben csakuquan meqmozdult az egesz kornqek, Az
unneples szokatlansaqa es a szent Iatasanak remell!Je mindenunncn
nagy torneqeket vonzott. Az erda szinte nappali fenybe oltozott a sok
faklya Ianqjato! s a sziklak mindenfel61 szeut cnekek hangjait vertek
vissza. A kozeledo testverek buzqo zsolozsmaja es a [arnbor torneqek
meghatott eneke kiilonos zuqassa] toltotte be a teli alrnat alvo erda
ahitatos csendjet, l\z arcokon szcnt orcrn es a csodavaras meqhatott,
saga honoit. Mindenki a kolostor mellett asito sziklabarlanq
Iele
irangozta lepteit, hoI valoban szokatlan latvany tunt ele]e : egy szenaval telt jaszol, elotte okorrel es saamarral, minden ugy, ahogyan az
els6 szent ejszakan Beth!ehernben lehetett.
Nemsokara megerkezett a szent is. MegaJlt a jaszol el6tt. Szivebol mel!_.! sohajok falmdtal< fol s egesz J(myen rbzvef es tularad6.
orom omlott el. l\zutan kezdetet vette az ejfeli mise, melyhez oltarul
a jaszol szolgal1. Szent Ferenc, mint szerpap, cs~ng6 hangon elenekelte az evangeliumot. Utana predikalni keidett a koriilaJl6 nepnek s
.a szegeny kiraly sziileteser61 es a kicsiny Bethlehemr61 mezedes.

1
'igeket rnondott, Amikor [ezus Krlsztus ncvet akarta emliteni, szertelen
szeretettol lanqadozva
tobbszor bethlehem! kisdednek
mondotta es 0
Bethlehem szot begeto barangka rnodjara ejtette.
Szajat egeszen be ....
toltotte nem a szo, hanem a tularado erzelern edesseqe. Valahangszor
8 bethleherni
kisdedet
ernlitette vagy kiejtette [ezus nevet, npelvevel
mindannqiszor
veqiqnualta
ajkat es inqevel boldogan
elvezte a szo
edesseqet, Es ime: mig szolott, a derek Vellita [anosnak
ugy tetszik,
mintha a [aszolban egy valodi kisdedet latna halalhoz hasonlo
mely
alornban
szenderegni.
Mikor azonban a szent beszedje
veqeztevel
odalepett hozza s karjaiba vette : egyszerre megelevenedett
es edesen
ramosoluqott.
Es ez hlheto is, teszi hozza a jambor leqendairo, mert
8 kis [ezus sokak sziveben
tenyleg feledesbe merult, mig csak huseges szolqaja, boldoqsaqos, Ferenc at yank ujbol f61 nem ebresztette es
szeret6 ernlekezetimkbe nem veste,
'
1\ szep es bensoseqes
iinnep, rnelunek csak a hajnal ptrkadasa
vetett veqett, rendkiviil mely hatast 9!Jakorolt a jelenlev6kre.
1\ kornffek hivo nepe kesobb templomot
epittetett a [aszol helpere s benne
oltart allittatott szent Ferenc, tiszteletere,
qoyy ahel valamikor
oktalan
allatok fogyasztottak
a szenat, ott testok es lelkok [avara hiv6 ernberek vegyek
maqukhoz
a szcplotelen
b8ritn)-1, a mi Urunk [ezus
Krisztus
testet, aki kibeszelhetetlen
nayy szereteteben onrnaqat adta
,

erettunk.>

De a greccioi karacsong
nemcsak a jelenlevokre
es a kortarsakra
volt hatassal. 1\ minden izeben poetikus iinnep melgen bevesodott
az utokor szivebe es cmlekezetebe is. 1\ bethlehemi jaszol allitasanak
kegyeletes
szokasa
mind messzebre
terjed es egyre
altalanosabba
valik. Az iinnep gyors elteriedesere es kedveltseqere jellemz6, hogy 8
legnagyobb
franciskanus
k61t6: Iacopone da Todi, a Stabat mater
dolorosa halhatatlan
szerzoje aliq harornnequed
szazaddal
a greccioi
karacsonu
utan indittatva
erezte
maqat egy ujabb Stabat irasara,
melyet egyenesen
a [aszolnal vain eloadasra szant, 1\ szlvbemarkolo
kis kolternenq igy hanqzik :
Stabat mater speciosa
Alia a szep s boldog anya
[aszol mellett vigadozva,
Juxta foenum gaudiosa
Dum iacebat parvulus,
Mig fekiive Kisdede.
Quae gaudebat et ridebat
Exsultabat cum videbat
Nati partum inclyti.'

Orvendeze es mosolyga,
Istcneben ugy ujjonga.

Fac me vere conqaudere
Jesulino cohaerere
DOllee ego vixero.

Add, hogy veled orvendezzek,
jezuskahoz
hii lehessek,
}\meddig esak ele(em tart.

Mid6n

neze Sziilottet.

A szeretet as aram unnepe,
Irta : . Radvdnszky [ozse]
}\ karacsonu

sabb,

a kereszteng

Ieqcsaladiasabb

imnepe..

vilaqnak

egyik

legnagyobb,

Ekkor az elet tulekedo

Ie~ideali-

vasarzsi vaja

lecsendesill,
hogy helyt adjon a beke unnepi csendjenek.
}\z emberek
melegebb
erzessel kozelednek
egymashoz,
a lelkekben
k inyilik
a
szeretct
viraqa, s a felallitott
karacsonuta
korttl ott mosolyog
a sok
ajandek, arnelluel a szeret6
szivek
meqorvendeztetik
egymast.
}\nnyi
meleqseq,
anngi bens6 szepseq
nyilatkozik
meg ebben az un nepben,
ugH meqtalalia az egyetemes
cmberiseq
erzeset ez a szokas, hogy
meg a nemkatholikus
csaladok is allitanak
karacsongfat, mert 6k is
reszesei
kivannak
lenni annak a tiszta szent orornnek,
rnelget a kis
[ezus az () szliletesevel e vilaqra hozott.
}\ karacsonqfa
.again
gyertyacskak
egnek.
Ezek a vidarn,
apro
lanqok jelentik 8Z oromaldozatot,
meluet
ajandek
alakjaban
hoz az
emberi sziveken aiszur6d6 rneleq szeretet,
}\ szeretet unnepe van, az orom unnepe, Es meqis sok helgiitt
sirnak, zokoqnak.
}\ szivexben
az orom. helyet elfoglalta
a Moat.
Rtz
imadsaqos
ajkakon elroppen
a sohaj:
Oh beke, j6jjon el a te orszag0d ...
De simi senkinek
sern szabad a karacsong
unnepen.
Senkinek.
Nekunk
kell a' szeretet
Veronika-kendojevel
letorolnunk
a
kOnnyet. Nekunk kell a viqasztalas
balzsamaval
beheggeszteniink
'a
megsebzett
szivet, mert nekunk szol a kis [ezus bethlehemi
jaszolabol: Fiacskaim, szeressetek egymilst' D~ leqinkabb szeressetek azokat,
akik legjobban
raszorulnak.
Erre a rnindent
meqerto
szeretetre
van ma nagy szukscqunk,
Akinek
sziveben
van
nemes
erzes, az tudja,
mit jelent e szo:
szeretet.
Letorulni
a szenvedok
arcarol a konnuet s szeretcttel
olelni
maqunkhoz a sebzett 'sziveket.
}\ szeretetnek
ped.q
leqszebb
viraqa a jotekonusaq,
ami nem
mas, mint az a szeretet.
arneluiknek
sziik egy sziv s azcrt
kia rad es
tevekengkedik,
hogy masokkal
is rneqossza
rnaqat.
}\ jotekonusaqot
[ezus
gyalwrolta
eloszor,
amikor szcretetbol
ernberre
lett, hogy jotekonysilgaval,
isteni
szivevel
ujjaterernts e a
vilagot. Megtanitott
bennunknt
arra,
hogy rnindenkinek
egyenl6 r endeltetese
van s igq lstenbcn
mindnuajan
testvcrek
vagyunk.
6 hi rdette
eloszor
t! szabadsap,
egy~!nI6seg. es testveriscq
rnaqasztos
foqalmattette szabadda
a lenyugozott
emberi lelket es mutatta meg az uta
a boldogsag
fele verg6d6
lelkeknek.
6 tanitott a haza es a felebara
szeretetere
es peldajaval
magyarazta
meg az irgalmassag
cseleked eteit •.

o
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a j6fekonysag
szamara csak

gyakorlasat.
De ne feledjiik, hogy a [otekonu szeretet
akkor nuilik ki az orok jutalom viraqa, ha a szenvcdot
Krisztusban
testverunknek
tartjuk es benne Krisztust latjuk. Egyebkent a j6tekonysag
nem lesz mas mint csinalt viraq illat nelkiil,
Ma sokan vadoljak a tarsadalmat, bogy nem teszi meg a rnaqaet?
Pedig rna nem ebben rejlik a hiba, ha ott, )":ogy sokan [otekonukodnak,
de kevesen szeretnek igazdn. ·A j6tekonysag
horaval meg csak kimossak a sebct, am a szeretet olajat nern csapeqtetik
a szivekbe. E
nelkiil pedig az irqalraassaq
gyalwrlasa
nern 'mas, mint tires reklarn,
. mely nern a keresztenuseq
elo, krisztusi Iorrasabol,
hanern hiusaqbol,
f'eltiinesl vagyb61. Erre azonban semmi sziikseg.
Iqaz, hogy a szeretet
erzelemvilaqa
igen quakran
gyengiil,
sokszor
nern " marad belole egyebb,
mint a reqinek
ernlekezete,
a
multnak meqbecsulese, «a lealdozo napnak arnueka, mely vilaqit meg,
\0.12mar nern meleqit.» Csak egyetlenegy
volt, aki kitudta vivni
azt,
hogy ot mindenki szeresse s ez [ezus Krisztus volt, akinek [aszola
l{oriil allunk, Szeretik
ot rna is az' ernberiseq milli6i. . Szerettek es
szeretik mar 2 evezreden
at. Szeretik bolcsojeben,
szeretik bitofajan,
szeretik' sirjaban, Szeretiuk mi is mindnuaian,
mert 0 szeretetevel .
nem a maga dicsoseqet
kereste, hanern A.tyjaet es az ernberiseq
boldoqsaqa!

szornjuhozta .

. Nem csodalkozorn
Napoleonon,
aki lanqeszevel,
kitarto erierqiajaval barnulatba ejtette a vilaqot, aid e16tt mcqhajoltak
az akkori
idok
csaszarsi es kiraly;:i. Milwr dicsoseqe rnaqaslatarol egyszerre Iesiklott,
mint kial udt, csillaq Szent Ilona sziqeten igy sz6lott Bertrand tabornokiIhoz:
- Harorn nagy ember volt a vilaqon : Nagy Sandor,
[ulius
Cezar es En. - Hat [ezus ? kerdi a tabornok,
[ezus tobb volt mint
ember, [ezus Isten volt. Am it 0 tett es clert, azt csak Isten
tehette.
Lam, en nagy hatalornmal rendclkeztem, amino vel egy ember scm a
:toldon. S mi vagyok?
Nyomorult rab. [ezusnak
semmi hatalma
se
volt, kiveqzik bitofan es rna is uralkodik az emberiseqen.
En orszagokat ajandekoztarn, kincseket osztoqattam es csak: Ieltek t6lem; nem
birtam egyetlen crnbernek, meg hitvesemnek
szeretetet se megnyerni.
Jezusmlk nem voltak kincsei, szeqenu volt mint az utols6 koldus es 6
megnyerte az eqesz vilag szeretetet.
Azert mor.dom: J ezus tobb vo It
mint ember, Je:ws Isten volt.
E na9!l ember vallomasa rna is all. [ezust napjainkban is .szeretl
mindenki, nemcsak mint j6tevojet, aki kiizdelmes
eletevel. aldastoszt6
szereletev~1
mindnyajunk
Atyja, hanem
mint Megviilto,
Boldogit()
Istenet is.

---
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Ezert a szent oram es azert akarunk aramet szerezni rnasoknak
is. Zord, hideg id6 odakint : a szeretet
rneleqe a szivekben
a karacsonuta qqertualanqjai
kortil, a [ezuskaban
hiv6 ernberek lelkeben ..•
Ez az, ami megadja a karacsonpnak
erzelernbeli
bensoseqet,
lelket
nemesit6 mely hatasat, rnelu szivenel
raqadja 'meg az embert
es
eszebe iuttatja az Dr [ezus
arna rnondasat:
.«Aid nern szeret,
az
halalban marad.»
«j ezuska, h~gy kegyelmes,
Esengve ker rna milli6k szava :
}\ hopehellpel ha leszallana
S dermedo szlvekben napra gyulna
Bekeorszaqod
aldott hajnala.»
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Az uj haranqok szava
Ienseqes

zuqassal

jeszolbol a,
aldozatkeszseqebol uj haranqok hivjak a hiv6ket a kisded [ezushoz.
Erzitek
.az orornet lelketek
rnelqen derengeni?
En is, te is, mindngajarr
reszesel vagyunk ennck az orornnek. Hz uj harangok
hivnak ...
Nezd, hogy sietnek kicsingek, nagyol{. az Istcn hazaba. Kis
lanukak szoke hajukban fl teli napsuqar csilloqn
aranuszataivat
igye~
keznek a temp lornha, oreqek,
akik boldogan, eS bliszken
tipegnek
utanuk. Letiino multjukban
a rna szuletett jav6t rnennek iinnepelni ae
Isten hazaba, lmakonuveik
aranurnetszese
visszaragyog,
ahogy elmennek mellettem, mint em.! integet6, nuajas udvozlet, mint egy meJeg
mosolu ... Illatot, szint, hanqulatot hagytak itt nekern, a lelkem teleissza rnaqat bel61llk s varorn, figyelem a karacsonui
haranq szavat :
Ging, gang, ging, gang ... J6jj, j6jj, siess velem te is es koszond meg "
ezt a rnai napot,

szeretetet, Szolnok

hirdeti

karacsonu

rcqqelen

a bethleherni

varos Istent szereto, vallasos kozansegenek

Berm kigyulladnak
az oltar szcntelt
gyertyai,
hogy fenyiikkel
elarasszak a hivok sereqet es lanqiaikkal fellobbantsak a hit, szeretet
szikrait. De a karacsongi . szent mise tcrnjerifustjen
at is lelkem
lekintete egyre csak arrafele fordul, akik az 6si magyar foldon idegen
jarorn alatt nyagnek,
akiknek ajkan tilos a magyar szo, }\z orgona
buqasan at is a «De profundis» bus rnelodiaja rezdul lelkembe, amely
sinyl6d6 magyarok mcqtepett es meqverzett
sziveb61 hardiiI' fal alomkeriilte ejszakakon .
.I
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J6jj hat es boruljunk
terdre : esdve I<erjilk a rna szuletett kisded
[ezust, hogy plantalja vissza rnindnuajunk
szivebe vertanuhalalt
halt
szent Fia altai hirdetett
szeretetet,
adja vissza edes hazank
reg;'·
hataralt ; toltse 121 a maquarsaq
lclket hazafias aldozatkeszseqqel,
hogy a magyar 1112 bantsa a majuart, hogy ne legyen tobbe .konnges.
szem e hon hatarai
kozott, ne leg yen t6bbe
szenved6
ernbertars,
nelkfiloz6 Ielnott es siro gyermek.
l\djuk

at

magunkat
ennek a karacsonui
hanqulatnak,
Mar hallam
harang
hivo szavat, ]ojj; hallgassuk
meg a beszedet ..
le, hogy felernelhessuk
sziveinket.
J6jj, indulj meg a szived
reqqelen
s ha konny
gyiil a szernedbe,
ne toroId ki, ne
az uijasauletett ero jele ez I
Dr. Toth Tivadar:

a karacsonul
,

boruljunk
csodalatos
szegY,eld:

.A

no as

a harangok.

Irta: Helena.
Kinek szolnak a harangok?
Mindenkinek
I De talan leginkabb I
no az, akinek erzelrni vilaqaba a hang legjobban
bekapcsolodik.
EI6bb a szepet,
az idealizmust
ebresztqetl
bcnnuk,
majd 8·
kotelesseq
szentebbikere int, hogy tanitsak, figyelmeztessek
kornqezetiiket,

.l\ nuarl estnel van-e kedvesebb,
lelekernelobb
a leany szamara,
kinek szive ugyis szepseqes vagyakkal,
szeretettel
van tele?
Mikor
a [o Isten benepesiti a meteg
nyari
estet millionui boqarkaval es a
viraqok ezerfei'e
illataval,
hogy szinte kozelebb az Dr es egyszerre
meqcsendul
a haranq,
mil!:) bo!dogan
repul akkor lelke
leqszentebb
eszmenukepehez, Szuz A'1itriflhoz, hogy elrebegje:
A. ve Maria I ...
Kesobb a hazaseletben
nem a no-e az, aid az elet kiizdelrneben
elfaradt,
elfasult
ferjet
figyelmezteti,
hogy
oluan
edes
nyugalmat,
gondtalan
pihenest. bakes derut talal a sziv ott az edes [ezusnal,
ahova a haranq hiv ...
S a csaladban ? Megtanitani
azokat a piciny kezeket, rnikent keJl
mara kuicsolni s a kicsi sziv hogyan
nyiljo(l meg szeretni
Istent es.
mikent ismerje meg a haranq szavaban
11Ikotonknak
szavat,
Peldat
ad, hogy ne csak megismerje,
hanern meg is szeresse
es ha HZ any a
lelkebol visszhanqkent
hallja, meg is szereti es erti majd.
.
l\ torony rnaqassaqaval
az egre csak mutat: fel a szivekkell
1\
haranq ezt mondja is, sot meg t6bbet is . ..
Rkil< Isten' szava irant
fogekonyak,
a haranq buqo
hanqjaban
boldoqan,
orornrnel 'gyonq6rkodnek es ugy erzlk,
hogU azen
keresztul
egy szebb
biztatasa, remenye cseng ki. Tisztulnak
a lelkek ...

---

vilag

deriije,

J

Magyar karacsong,
Irta : !thergyarmati

T6th Dezso.

Mondjatok, van-e szebb, van-e oromteljesebb
iinnep a vilaqon,
mint a karacsonu,
arnikor a szeretetnek,
az iqazsaqnak
a rneqtestesit6je: [ezus Krtsztus, az 6 vilaqrajottevel
az cqesz emberiseqet
megajandekozta ?
1\ kalendarium,
mely meg 1924. evet mutat, cnnel a napnal meg
maqasztosabb
unnepet
nern irt 1216. S epen ezert e szent
napon,
mikor az egesz Ioldkerekseqen az erces szavu haranqok az 6 dicsds~get hirdetik,
mi kulonosen ugy erezzuk, rnintha mindnqajunknak a
szivet a napkeleti holcsek csillaqanak a fenysugarai
arangoztak volna
be. hogy a' vilaq Megvalt6janak
napjan,
eaer keserusequnk
kozot(
sajg6 lelkiink rneqpihenjen.
,
De ugyanekkor
arnilgen nagy a mi belso orornunk. oly meluseqes
banatunknak
kiapaszthatatlan
Iorrasa.
1\ szeretet iinnepen az osi magyar varosokat, a tornacos Ialvakat
hiaba
keressuk.
rnert az Istentagad6k
atokverte
kezukkel orszaqunk
fajarol a mi regi t})sn2gi karacsongi ajandekunkat i,s lenuestek,
F'Urkesz6, kisirt szernlink a regi hatarok fele csalodottan
nez, mert eltiintek azok, mintha a telnek kegyetlen kode nuelte volna 121,
hogy tobbe ne lathassuk azokat az osi roskadozo
sirhalmokat,
mclqek
alatt azok~'18k a vitezcknek a porai nyugosznak,
akik nekunk orokkevalo hazat akartak szerezni.
1\ szeretet unnepen a regi dicsoseq, a regi vitezseq mellett, ki-:
Iosztva, f61dig lerongyosodva
allunk annal az oltarnal, ahol a csiiggedes burok]a szivunkrol lepattan, mert aki rna szuletett, az is szenvedett, de az orok iqazsaq reven Ieltarnadott.
1\ rr.ai napon nem Kerilnk egyebet, csak iqazsaqot es partatlansaqot, rnert a mi jajki~ltasunk az egbeldalto
iqazsaqtalansaq
rniatt, e
szcnt ejszakan Europa leveg6jet szazszorosan megrezegteti.
Halljak meg szavainkat
azok, akik meg hisznek az isteni ori\k
iqazsaqban, mert elveszett
boldoqsaqat, ezer eves hazajat karacsong
.szent unnepen egy olyan nemzet keresi, amely e napnak
kiengeszteleseul : rneqbunhodte
mar a multat s jovendot.
1\ szenvcdestol szcrnunk rnintha bekotve volna, Oldjatok hat Ie
az orok sotetseqet, az: orok vaksaqot hozo ruhaf'oszlangokat
s rnutassatok meg nckunk, hoi vannak a szeretet, a beke ragyog6
csillagai?
hova tuntek' el azok a zold lornbozatu fenyo·faagak, meluek karacsonu
,-ejszeihsjall a magyar
Kilrpatok berceit
ekesitettek,
melyek az alfOldi
Ids hazik6kba,
a varosok
palotaiba
boldogsagot
es megelegedest
\

.

'
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hoztak ? Ezeket keressiik
a teli ejszakaban,
hogy a vilaq Megvaltojanak bolcsojenel
rajuk rakhassuk
sziviink minden szeretetet,
E szent napon egyiitt van a csalad. Sajnos, a mi karacsonufank,
a magyarok
karacsonufaja
szeqenuebb, mint volt val aha regen.
Sok
minden hianuzik rola, arninek szeqenu, gazdag egyformiln
orulni tudott
volna. Eltunt rola a mi leqszebb ekesseqiink : ezereves
m~gyar hazank
igaz gy6ngyszemei.
l\ sors mostoha volt hozzank, l\ hervadt, a szaraz 'agakon nem
maradt mas nekiink, mint a vcqtelen
keserves
szegenysegiink.
De hisziink
tovabbra
is az egy isteni orok
iqazsaqban,
hisziink
Magyarorszag
feltamadasaban,
hisziink
a,z eljovendd
jobb
korban,
amikor karacsonui
ajandekunk
mar nem a szenved6
csonka, hanem a
boldog es meqeleqedett
ezereves
Magyarorszag
lesz!

-Anyuka

alszik ..

Irta: Gemesi Ella:
,

I

Hideg december!
szel suvit keresztul
a hoval boritott
erd6n.
l\
Ieheren ragyogo
hazikobol
gyeren vilaqit a larnpa. Sok apro gyermek
allja koriil a verg6d6
edes anya halalos agyat.
l\nyuka!
sikolt bele a nerna csendbe
Zolika - hat apuka miert
nern siet haza ?]
l\ -beteq anqa felelet
heluet odainti
maqahoz
kis fiat, nehez
konnuek hullanak rneqtort szemebol. Szolni mar alig tud;
a l<ohoges
klnozza. Megsimogafja
kis Zolikajanak
szoke ftirtjet es mintha
a
gye;'melme,{ e sirnoqatas
. fclelet lett velna,
mintha az edesanuai
kez
meleqseqe
varazskent
hatott volna a gyermekre,
leiil az ayy cle es
[atszik .. l\ tobbiek nern .mozdulnak;
lesnek, .varnak valakit:
az Ur

[ezust,
Egyszer
csak halk csenqetguszo hallatszik a surit erd6b61, min dig
k6zelebbr61,
egyre er6sebben.
Nemsokara
belep a tisztelend6
bacsl,
kezeben az Ur [ezus .. ,
l\ nagyobbik fiucska megfogja Zolikat, szepen az agy melle terdelteti es maga is leterdel . testverkeivel
egyiitt.
l\ beteg
anya
atszellemult arcan edes mosolu iiI: itt a draqa nagy 'Vendeg, a szentsegi Iezus I
Kinyilik esendesen
az aito s belep egy oreg pap, Kabatja feher,
mintha az anqqalkak
szortak volna
tele h6val,
hogy meg Ieherebb
leg yen 6szill6 alakja.
Zolika taqranuilt
szemmel
figyeli a pap minden mozdulatat,
de
edesanyjarol
se veszi Ie, szernet, 1\ tobbi gyermek keservesen
sir, esak

szemebol
nem hullanak konnuek : 0 meg nem erti, mi
tortenik itt.
^A. beteg meggyonik, rneqaldozik. Zolika angyali ahitattal ^nez ^a
Ieher ostuaban rejtezo [ezuskara.
1\ betegen egyszerre eros kohoges
'vesz erot, Lelke egbe szall, szeme Iecsukocik. 1\nyuka I, edes 1\nyuka!
kialt fel ujbol zokogva a kis Zoli;
, 1\nyul{ad alszik, Gyere kicsikern, hozzarn I szoll meghatottan
az
oreg tisztelendo bacsi,
1\nyuka alszik ? mit mondott? j6 ejt Zolika?
Konnyes szcmrnel tekintenek ^
ra testverei, mig Lajoska atkarolia
.Zolit ^es komolyan folytatjp: 1\nyukaak nlszik Zolika, sokaiq ^
fog aludni,
elvittek HZ anqualkak, de en dolgozdk rnajd ertetek sokat, testverkeiml
1\nyank utolso szava az volt, testverkeirn, szeressiik a [ezuskat es ne
hagyjuk el egymast soha! Zokoqo siras a valasz.

.Zolika

I

1\z id6s lelkesz megindultan
nezi a jelenetet. \.Majd segit, hogy
a halottat rendbchozhassak.
Zolika meg leiiIt egy sarokba es ha hangosabban jarnak-kelnek, csendre inti testverkeit, mert fel, hogy cdesanyja Iolebred.
^

* ^* ^*

Ujb61 hoval boritott az erdo. 1\ szelen kimagaslik egy szep, uj
sirkereszt. EI6tte tobben terdelnek, Vcqre felan' Lajcsi; katona kabatjahhoz egy kispap simul, a szoke Zolika, Mind nagyok mar a testverkek, 1\z apabol aqqastgan lett es most a sirra borulva zokog, zokog.
- 1\puka, ne sirj! Egbe szallott lclke. Orman
.bocsat, Hisz 0 volt az en edes, edes [o anqam l

mindent

meg-

Zoli utan mind ahitattal rnondjak ^
:
- 1\z en edes, edes jo 1\nyam!
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Gondolatok a szebb vllaqrol.aszep lelkeknek
,1\z a leggazdagabb,
aki legszebben
szervt. 1\z a leqerosebb,
.akinek szeretete ott serenpkedik,
ahol epen elvarjak, hogy segitsen,
.simoqasson, melengessen • . .'
.
1\ szeretet
}\z

HZ

ellen vedekezz

igazi szeretet,

meg nemesebb

szeretettel,

ameJyik epit, folemel, gazdagit.
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l\k~ szeretetb61 mindenr61, sajat szeszelyeir61 es hanqulatoskodasarol is Ie tud mondani, az el a szeretet iqaaan szep vilaqaban.
l\z 6sz.inteseggel
hangolod.

mast megtisztelsz,

magadat

pedig

befcle ossz-

Ugy legy 6szinte magadhoz, hogy meqlatasodtol
ne Ieketul] es
rtigyeked fakasszon.
Sajat vilaqodon - isten utan - a te simoqato szemed Iejlesszen
leqtobbet. •
Ahova er6sen tiiz a nap, ott harnarabb folserken az elet: ahova
sokszor
biztato nezet, ott elobb-utobb
megmozdul, kipatlan 0 lelek,
Mikor a lelek megindul. akkor kezd6dik az Iqaz nagysag utja ...

a nezesed

l\ki kifele

es

befele is tud mosolyogni, az a Jegnagyobb

Ha mar megingatott a szel es foldre hajlitott,
billenj csak szepen vissza.
Beletorcdni
csak nern

az ~ktelen nagy
derii utja .

rncqadon

az orom

es

ne

muvesz,

marad] ugy:

kedvetlenseqbc:

minden

.,
l\z a legdertisebb,
hogy bels6 egyensulyat

aki rnindent es rnindenkit ugy tud szeretni,
sernmi es senki se zavarja meg.

Minel tobb iranqba taqulsz es suqarozod
kevesbbe fenyeget az elfoqultsaq, az unaJom.

all

l\z
Qnmagabol,

leqkozelebb
8 lelkebol.

az emberhez,

ki Ielkedet,

akinek leqtobbet

annal

tud atadni -

Milyen jo a szep szeretet szarnuara
kelni I Milyen edes alatta
megpihenni I l\z i1yen szeretetnek nines oka nyugtalankodni.
l\ napsugar se ban]a, hogy melegit, a virag se, hogy szepul: a szep szeretet se, hogy 6 eletunk, szepsequnk, boJdog fejlodestlnk.
Csak az a lelek ert a boldogitas

mfiveszetehez

es a boldoqsaq

draqa kincsenek
mcqorzesehez,
amelyik a sotetbcn is talal derut es
aki szorgos
kis rneh rnodjara az eletben 8 legkisebb viragot, mezcscppet is eszreveszi, meqbecsuli;
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Apro 6romoket lelni es ugy bcallitani, hogy naqgokka
valjana~
en nagy szornorusaqokat
lefokozni es szinte eltuntetni, hogy ne rora-:
boljanak - az igazi szeretet legszebb celja es boldoqsaqa,
6 szepiti meg,.
^A szep lelek sohse torik ossze. ^Az eletet inkabb ^
mint ^a viraq, arnelu sarbol emelkedik ^ki.
0

A szeretet
nem eltet.

ado neheznek

latszik,

de csak annak

szerneben,

aki

Nagy
fejl6dik

ember. aki ugy latja meg masban a jot, a jobbat, hogy
a lattan, Az se kicsiny, aki mikor mason
hidnyt eszlel,
nem orvcnd, s6t - szomorkodik.
.
Ugy kcresd a foldieket.
hogy egyre jobban
meqkivand
az
cqleket. mm.

Mit, tegyOnk, ha betegek vagyunk?

o

Minden bajnak
meg van az oka, ~ert a beteqscq
a leqtobb
esetbcn nern veletlenseqbol
keletkezik,
hanern
valaki,
vagy valarni
mindig annak az eloidczo]e. lntelligens
ember, ha nem orvos, beteqsegenel{ okat akkor is onkentelenul kutatja s igyekszik azt mcgsaan ...
tetni. Peldaul . ha valakinek tovls megy az ujjaha, oIy ggorsan
ettavolitja azt, ahogy csak birja, tchat mar ma~atol is igyekszik meqszabadulni a bajtol. Az elctoszton a baj okat torckszik megsziintetni
es ha
mar rneqtortent, ovakodik t61~.
Megallapitott
teny tehat, hogy minden bajnak meg van az oka,
rnert ^
a beteqseq sohasern veletleniil keletkezik, mint ^
HZ gyakran
els6
pillanatra latszik, hanern
rcndszerint,
ktrlonosen
belso bajoknal az
egeszseg vaiamelu
torvengenek
rengszeres
meqszeqese
altai lep fel
Beteqseq eseten
csaknern
mindig reszes valaki, vagy valami a baj
eloidezesenel,
akar a beteg maga, akar pedig mas egyen, vagy valami
eg!Jeb ok idezi azt 1216.Ig!J peldaul:
a fejfajas .: sern 9YOgyul meg
mindaddig, mig oly dolgokat
cselekszunk,
melyek
azt eloidezhetik,
Igy vagyunk minden bajjal, szenvedessel
es fajdalommal.
A betegseg helges kezelese
tehat min dig az azt eloidezo. okok
meqszimtetezevel
kezd6dik.
Ezen okot pedig csak ritkan tudja ^
a
beteq, meg a leginteJligensebb
is rnaqatol -meqszuntetni,
han em igen
helyesen:
szakernberriek,
orvosnak tanacsat keri ki. Tcrmeszetesen
a
beteg
intelliqenciaja
az orvos
gyogyito
torekvesenek
igen sokat
seqithet, kUl6nosen annak helyes meqertese es az orvos tanacsainakrendelesenek
pontos kovetese,
0

0
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A gyogyitasRak igen fentos elve, hogy ai orves sZlJkisltler:etei
alapjan arra a bizonyos kezelesi modszerre modra t6rekuik, amely
legjobban megfelel annak a beteqseqnek,
ameJyr61 szo van, mert
sokszor hasonlo bajok is lenyegesen kulonbozhetnek egymast61. }\z~rt
a beteg legheJyesebben cselekszik, ha az orvos rendelesen kiviil
semmi mast nem tesz, idegeneknek, laikusoknak legt6bbszor joakaratLl
neples szereket ajanlo tanacsat nem koveti, mert ezaltal a legtobbszor
csak arthat maqanak. it betegseqek gy6gykezeJeseben az eredmeny
helges' es szakszeru iranyitas mellett mindig a terrneszet helyroallito
erejetol es a beteQ eleterejetol is fUgg. }\z orvosokat gyogyito munkajukban a terrneszet is segiti, kik annak helgreallitc torekveset
belges iranyitassal eloseqitik. Ennyit most altalanossaqban a betegsegek
okarcl s azoknak szakszerji meqszuntetesere iranyulo torekvlsrol.
}\ f6tisztelend6 szerkeszt6 Ur szives felkeresere szandekom
lou id6nkint altalanos erdeki hygienicus dolqokrol az 0lvas6ko.zonseget
tiljekoztatni, meluek egeszsegi szernbcntbcl igen fontosak.
Dr. T. B.

Oregek vigyazzatok, vagy akikre
j6 Isten ugyel.

csak a

Nap-nap utan zavaros tekintetii, b6beszedii, dult arcu emberek
jelennek meg elottiink; omUk a szo bel6liik: jajj nekem mit tettem? I
jobb lett volna arcom vereitekes rnunkajat reajuk nem forditanom I
jaj nekern I halatlan gyermekek, miert nern- volt eszem? I
Ha kerdik t6liik bajukat - egy sablones tortenet bontakozik ki
elottiink: egy historia, mely ha regi is, de meqis mindig uj marad.
Egy rnunkaban toltott elet utan az elernedett korban leV0, testileg megrokkant es Ielekben sokszor meggyengult sziilok mintegy
nyugdijba akarnak menni, qondjaiktol megakarnak szabadulni es olyat
.tesznek, mit soha eddig tal an : nagylelkiiek akarnak lenni es vagyonukat gytrmekeikre [ez meg a jobbik eset) ruhazzak at orok tartas
mellett,

Nines az a kepvisel6jeiolt, nines az a vOlegeny, nines az 8Z
ilgyletet, illetve uzletet csinalni akaro utazo, ki szebb jov6t varazselna
az oregek ele ilyenkor. mint a szfil6k vagyonara ahitozo gyermek.
Jogi Iormaba ontik a dolgot, meqvalnak az oregek egesz eletiik
gyiimolcsetol es az oregek boldogok, hogy megszabaduJtak gondjaiktel, holott nem a gondoktol, hanem csak a vaqgonuktol szabadultak
meg es reaiuk uj meg llj szenvedesek varnak,
AUg mllllik el par het, sokszor alig egy par nap, mar is ertesere

t8
a(ijak HZ' <sregeknek, bogy. Mar, llletve 8 janos, 11 Peter, a Balazs
rriegtette kotelesseqet, 8 M6r, illetve a Janos, H Peter, 8 Balazs mehet,
ok mar feleslegesek; ha volna becsiilet benniik, Item alkalrnatlankodnanak HZ arnqekvllaqban.
Ha pedig a celzasokat nern ertik rneq, jon
a .baratsaqos
es felre nem erheto felhivas : ven betgar, ven diszno,
nern tudsz mar megd6g1eni?
meddig eszed kenyeriinket?
Es 8Z
oregek Jatjak, hogy a nyugalom helyett pokol az eletuk, hogy
hiaba Iaradtak, hiaba tortek magukat: oreg korukra nines hoi lchajtaniok fejiiket es mehetnek mar a templom ele.
Megindul aztan, ha megindul a perek ar]a, Orok izqatottsaqban
toltik eletuket; nyugalom helyett folytonos izgalom, szeretet helyett
gYiilolet lep es amire eqesz eletiikben vagytak nern erik el, Eqesz
eJ'etUk munkaja! tonkretettek, elfccsereltek egyetlen egy konngelmuen
nagylelkii meggondolatJan cselekedettel.
Mi erre HZ orvossaq?
Talan Ii torvenghozasnak, a blrosaqoknak
kellene I!.Z iJyen flgyleteket hatalgtalanitaniok ?
. Mi azt tanacsoljnk, arnit a regi magyar kozmondas tanit: «Lassan
8 testtel> Oregek vigyazzatok I Ne higyjetek sernmifele mezes-rnazos
szonak, mellyel gyermei{eitek
vagyonotokat kerik, Ne valjatok meg
vagyon0tokt6k es ha ti iigyeJtek maqatokra, akkor nern lest boldoqtalan oregsegtek.
Es ha 'gyermekeitek nagy on zaklatnak benneteket, mlelott valamit
kezdenetek, jojjetek hozzank, szivesen adunk utbaiqazitast,

Magyar ruha,
Irta : MaRyary O>,ultin~ szi11. Ni£r;inyl fotan.

'cNyelveben el H nemzet» - tanultam es hallottarn sokszor I
Sajns, mi nem eltiink nyelvilnkben, rnert ha abban eltiink volna,
ugy nzm volna most az Istenalkotta hatarokon kiviil rr.eg egy trlanoni
yoros ironnal huzott hatarunk is. Akkor nern zsugorodott volna ossze
11 Karpatok altal koszoruzott gyonyoru orszaq,
De ha mar rrem eltiink a zengzetes magyar nyelvvel a rnultban,
eljiink most a szuk hatarok 'kozott minden elkepzelheto
kiilso es
belso meqngilvanulesaval rnindannak, ami magyar.
'
Boidog rneqnuuqvassal szoktarn kezernbe venni 8 «Magyar
ASSZORY» cirnii lapot,
ameluben
nern a divat hobortja hoz - noi,
ruhakra - mintakat, hanern a reqi magyar ruhak szabasait eleveniti Iel.
Ha ezeket nezeqetern elvonulnak Jelki -szemcm elott a multnak
SziI8'~JYiErzsebetei, Zrinyi Ilonsi es Dobo Katicai. Nemde ezeknek a
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dlc~o, mBg~l!r nagyasszPflyoknak
tI ienyehez
tartozott 8 p,*rta: 8 feh~r
ingvall, a pruszlik, a ringa-rengo bo szoknya.
Vagy eltudja-e valaki kepzeln! Lorantffu Zsuzsannat tI mai dlvat
szertelenseqevel a korzon setalni ? Egyeniseg, jellem, karakter
kifejez6je a ruha. Nerncsak az all, hogy rnond meg, ki a baratod s megmondom, ki vagy? Hanem az is r: lassam hogyan 61t6zkOdoi e~ismerlek, Magyar asszony, magy.ar leany viseljen magyar ~uh~t.
Magyar ruha alatt, a magyar sziv is hevesebben dobog.
Most kell mindenkepen tilntetni a magyarsa,9lunkkal. Ruhe viseletilnkben is adjunk kifejezes annak, hogy mennyire szeretjUk koldussa
tett, kifosztott Hazankat,
Kiilsoleg is min dig kifejezesre kell j~tt~tni, hogy magy.arok
vaqgunk. Vegyu,k eto minden szep 'regi magyar szokasunkat,
mint pl.
arnikor nagyaSillzonyain~· partat, J?Fuszlikot viselo korszakaban,
meg ,8
viraq is mind a magyarsagot hirdette; Ieven a magyar asszong kertje
tele zsaluaval, levendLlIlav8,1,tulipannal meg pUrikosdi rozsaval.
'
Visszagondoiva boldog gyermekkoromra, he] be sokszor eszembe
jutnak a csikorqo hideg. havas adventi hajnalok, amikor az en dra.ga
jo nagyanyammai
kopoqos kis csizrnaban, tulipannal kivarrt magyar
kodmonkeben nagy faggyugyertyas

lampassal a kezUnkben

mentiink

roratera,
Oh de ez a villanqvilaqitassal
teli, tlilekedd, rohano korszak
elhagy soli min dent, ami nemzeti, ami magyar jelleg, m~gy'ar vonatkozas, pedig mint ahogy az Isteni szolqalat ketfele k!il~o es bels6,
olyannak kelt lenni a hazaszeretetnek is.
"Nemcsak erezni kell, hogy maqgarok vagyunk, hanern kiilsoleg
is mutassuk magyar
voltunkat. Mit er, ha elmeletileq tudjuk,
hogy II
.
,
cmagyar nonek szilletni szep es nagy gondolat», ha nem latia senki
rajtunk maqgarsaqunkat,
}\kkor aztan hiaba is imadkozzuk, hogy «hiszek Maggaror,sz6g
Ieltamadasaba I» Nemcsak hinni kell ...
Dolgozni. akarni, tenni l

Karacsonuestl

gondolatok.

Irta: Dr. Kenez Bela, Szolnok varcs orszilggyillesi kepvlse16je.

}\ trianoni u. n. «beke=-szerzddes
katholikus testvereink millioit
szakitotta el keblunkrol, De azert Maradek-Magyarorszagon
is kerekszamban 5 rnillio katholikus el, 5 millie magyar katholikus I boldog
Isten: a haladasnak, a szebb jovendonek
mekkora er8tenyezojet
[elentl e szam, ha e16bb puszta szarnnal, ha egg joggai tarsadalomnak

neveshetd,
hetarozett es azenos eel fele eggOtterz6 es egyetert6'
lelekkel tartc szervezett koz6sseg numerikus kuls6 burks.
Sajnos, sokszor
fog el a ketseg e tekintetben,
ha latorn :
mennyien vannak, akik meg kiils6 jellel se mutatiak meg a katholikus
k6zosseghez tartozast s ha latorn.. hogy a templornjarok,
ngflvanosan
irnadkozok, a Szentseg elCltt kalapot levev6k k6zt is mennyien vannak.
akiknek belsejeben nem munkal katholcismusnak cselekedetekben
megnyilatkoz6 eleven ereje.
S bizony, ha most a szeretet unnepenek el6estejeA magunkba
szallunk s meqkerdezzlik: gyakoroltuk-e
a szeretetet, tOrUltiik-e Ie II
szenvedok k6nnyet? attol Ielek: kevesen lesznek, akik ezekre a kerdesekre cigen»-nel felelhetnenek .. Pedig «egyeUen .[otettnek emleke
jobban vilagit rniutanunk, mint ezer fa~lyanak loboqasa» s a katholikus tarsadalom a benne szunnyad6 hatalmas er6ket nem erv~nyesitheti kifele kivanatos
mertekben . mindaddig,
amig onmaqaban, benn
nines meg 8 keszseg e{}Ymas meqertesere,
meqbecsulesere
es megsegitesere.
Gondolkozzunk ezen a Szent Esten, csapjon fol maqasra
minden katholikus lelekben a szeretet lanqja s olvassa Ie a szivekr61
8 k6zombosseg
jegkerget.
Ha II szeretet langjanak kohojaban minden salaktol meqtisstultaa
egybeolvad a magyar
kathollkusok egesz tarsadalmanak
nemes erce,
akkor lesz meg bennunk az alkotoero teljesseqe, akkor beszelhetunk
, joggal a kathoJicismus renaissancearol
es - sok-sok csapas utan akkor idezhetjok bizo rernenngel a kolt6 saellemet .
«Megvert rernennuel induljunk csatabaj
Hitben feladjuk mar a diadalt?
Nem-nern I Sziviink egy vertanu imaba
Megedzve: kezdiuk a gyozelmi dalt».

Jon a Fopasztor!
A szolnoki nyaj varja szeretettel atyai F6pasztorat! Feldoboqnak
szlvek : az apostolok utodjat latjuk. Ellatoqat hozzank, hogy orulj6n
velimk, Itt lesz, hogy biztassa a ngajat, ame1y olyan szepen ked 8
szebb legel6kre kezd6dni.
'
Megszenteli harangjainkat:
a szelnokiak hOSSZ8S faradozasanak
es [o szivenek ela dicseretet, Latni akarja, mint olvad Ie a jeg a befagyott lelkekrnl, hogy Szolnok viraqoskertte valjon.
Varjuk orommel. Iosaqos szeme, hisszuk, orvendezon tekint szet
majd, rnikor latja a lelkesedest, a hitbeli melyUlest es az ontudatosabh
elltet. }\ rogok koziil kizoldiil a vetes, 21 ssiklakon fenyok k02iitl tolII.

gyek emelkednek, Kezdok es haladok, 8 fiatalsag es az idosker, ferfiak es nok - egyform8n Krisztus koriil es az apostoli .ut6d korUl

gyniekezrlek.

.

,

,

E hithol fakad6 lelkesedessel es szeretetteCkosz0ntjiik bennlinket
szereto j6 atyankat es f6pasztorunkat. Kerjiik alazattal, mikor uj haranqjainkat f61,szenteli, teriessze ki atde kezet nyajata is. Brztosan batorit- .
son benniinket.
Gyermeki hodolattal hallgatjuk es kovetjiik minden

ssavat

Karacsonyi istentisztelete~ sorrendje a szolnoki vartemplomban. Ejfeli mise karacsonu ejjel{m, Karacsonu napjan reg gel

o.

9
sz. beszed es Iinnepelges nagymis~. Egynegyed 1'1
se, mise: Masrfapjan 9 6. nagy mise, . 10
esendes mise.
31..;en szilveszteti
esti SZ. beszed es halaado istentisztelet
Ujev napjan szentseqes 9. 0., to ,6. esendes sz, mise .

o.

o,

esendes

December
d.· u. 5 8.

."

A haranqszenteles
dee. ,21~,envasarnap

d. e. 9, orakor lest. Hanauer A. Istvan,

megyes pilspokfink tartja. Mindenki legyen ott f }\ harangok
felhuzasa dec. 22-en d. e. fel 10 orakor tortenik. A kls
haranqot HZ elemistak, a masodikat 6 Maria kongFegaci6k
8S' B naggot a legenyek huzzak fel.,'
.. ,A haranqok finnepelyesen el6szor keracsonjeste 11
erak'or kezdenek megsz61alni egym~s utan,
A szentevi romai zarandokl.,t dijai: Budepest+-Roma ill.
esztaly 2.500,000 kor. - Budapest=Roma-e-Napolp
III., oszt. 3.500,000
kor. - l\z I. es II. osztaly , dijait [anuarban tudjuk 'meg. }\ dijakban
benae van: HZ utikoltseg, az ellatas es a s,zUksegesbelepojegyek lira.
A szUkseges felvil~g.osit&ssal .szolgal~nk, ?I~~e 20q,OOq ~?~pllat keU
lefizetni es az osszeg reszletekben is torlesztheto. 1925 mircius, ipr.,
junius es szept. havaban lesz zarandeklat,

A diadalmas

menet,

,

'

December I-en kesziiltek el a harsnqok. Deeember: 12-en d. e.
fel 9 6rakor erkeztek meg Szolnckra. Ragt6n szetszaladt .a hi".. Mo~t
m.i1r a ketelkedok is hittek. 1\ pllak~tok eqesz varosban hirdettek : dec.
14-en vasarnap d, u. fel 2 o. hozzuk be ilnnepelyesen a haranqokat,
Vasarnap 10 erakor mar a kecsikon volt' a harom: uj « harang.
A. k.olreganista
harmidnndi
leanj;Jok' ISly"kelton fil is diraitettek.

.&

"

Megindultak 8. hosszu sorok. Mindenki gyonyorkodni akart Szlezak Laszlo budapesti haranqonto remek rnunkajaban. Voltek, akik
ebedjuket is elhaqutak, csakh~gy idejekoran az allornason lehessenek.
2 ora fele hoztak ki az allornas ele a harangokat. Eldl jott Balazs
Laszlo, J4. pej lovaval huzatta sajat haranqjat. Utana Dusek Bela L!
feketeje, ezust szerszamaval hozta a 2-ik harangot. A vegen a Hunqaria L! eros pejlova a nagy haranggal.
Az iparos dalarda eneke utan P. Venn Jakab zardafrinok es h.
plebanos a nagy haranq kocsijarol tartott lelkes beszedet, Majd isrnet
a~ iparos dalarda enekelt lelkesitden.
Szinte utolso pillariatban erkezett meg a homoki iskelatestverek
gyermek zenekara. Tollas sipkajukkal
egyszerre magukra ventak 1'1
ligyelmet. Amikor meg rakczdtek szebbnel-szebb
darabjaikat,
orommamor fogta ~I a lelkeket.
MeginduIt a menet. EI61 a qazdak 20 lovas banderiuma oldalukon
nagy trikolorral, Azutan a tuzoltok, Ipartestiilet, Eqgetertesi-kor,
Mav.
Segedtisztikar es Szolqai-kor, Attila Sportegylet. A haranqokat a cser- ,
kesz ifjak es a faklyatarsulat tagjai vettek koriil. Megje'lentek a qim-'
naziumi es kereskedelmi
iskolak
novendekei tanaraikkal
egyiitt. 1\
harangokat a papsaq kiserte. Utanuk kovetkezett a Katolikus-kor, a'
Katolikus Legenyegylet, a III, Rend, a Rozsafuzertarsulat
egyiitt, kozbeekelodtek a Mariakongregaci6k. Megjelent a reformatus
hitkozseg
tobbtagu kiildottsege is Dr. So6s Laszlo vezetese alatt, valamint II
lsido hitkozseg is.
15-20,000
lelekre becsiilik tl megjelentek
szamat, Ilyen sok
ernbert regen
lattak egyiitt Szolnokon. Milyen szep hitvany volt 1'1
maqssbol l Sok lengo zaszlo, hullarnzo tomeq, a zene f6ltoro vidarn
akkorjai I lqazi diadall A munkas lelkesedes iiIte diadalat 8 kozonyosseg es a fukarsa!:l felett.
Egymas utan csatlakoztak a polqari es elemi iskolak. Szinte belathatatlan sorok I Az iskolak egyszerre csak ujat jeleznek: a barany
iskolai Eukarisztikus gyermekek selyem zaszlojat lengeti a szel.:
A hazak is iinnepi szint oltottek. Aki nem johetett, az ablakokon
at akarta latnl a harangokat. l\ viztorong tiizore kalapjat levette es
ugy koszontotte a magasb61 a koszorus ercvendeqeket,
Minden felett pedig ott csenqett- harsogott a zcnekar harsanu
SZ8va. Mintha a Jelkek ujjonqasat foglalta volna dalokba. Meg is
szerette oket Szolnok.
Egyszerre csak a ternplornnal vagyunk a banderiumrnal. A toronyi tars udvQzli az uj testvereket. Zug-bug turelmetlenul,
hogy miert

hem vlszik mlndjart hozza 'oket, hadd zenqnak min egyiitt ft nagy nap
diadalat ...
Meg varjatok l Et6szor bekerulnek a harangok
a ternplomba :
hiveink is szeretnenek
bennUk gyonyorkOdni egy hetig. l\ztan
ha
megszenteli oket F6pasztorunk,:majd
egyutt dics6itik az isteni kisdedet,
Itt Vannak, hazajottek harangjaink!
Meg a Xaver-Szent
Ferenc
kapolnaja is kap egyet. De az ar k nines egyutt I Mikor nezitek oket,
kerdezzetek
meg magatokt61, adtatok-e mar tehetseqtekhez
kepest! }\z
nern vehet reszt az orornben, aki nem [arult hozza
aldoiatkeszsegevel, hogy ez a ml botdog napunk bekcszontson,
'
Uiabb adornangok : [asz-Naqpkun-Szolnok
vm. k6zonsege 1 milIio, Szabo Istvan 1 millie, R. Pelyi Ferenc 1 mille, ozv. Lippich Gusztavne 1 millie, Katolikus-kor
gyujtese 2,320,000 K, Pasztl-csalad
(P.
[anosne) 600,000 K, ozv, Hasznos Istvanne 600,000 K, Blaho Florian
7,000,000 K.
(Folytatjuk.)
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11 harmadrend. Dec. 'l-en tizenkilencen 61t6ttek mag ukra sz.
Ferenc egyszeri,i ruhajat, dec. 8.fm pedig 18 tette Ie a Ioqadalmat,
Szep unnepseqet
rendeztek
nov. 22·eo i~azgat6juk nevenapjan, a
haranqok celiara 5 milli6 tiszta j6vedelemmel. ,
.
11 ferfi kongregacio meqalakulasa.
Dec. 9-{UJ lelkes gyiiles
kereteben alakitottak meg a szolnoki katolikus Ierfiak 'a ferfi ·kongre.
qaciot, meluet a megyes fopasztor 5302. sz. kegyes leirataban
erosi. tett meg es prezesse P. Majsai M6rt nevezte 'd. l\ prefektus
Farkas
Istvan may. fomern6k lett, titkar Marks Lip6t ker, isk. tanar. Eddig
40-neI tobben jelentkeztek,
11. cimlapot dr. T6th Tivadarne rajzolta. l\ boritek koltseqeihez
ifj. B6di Istvan es Dusek Bela 250.000-250.000
koronaval
[arultak,
Kosz6net erte,
11 mar meglev6 M.aria kongregaci6k. felavatasai szep unnep- '
segek kereteben folytak Ie. Ilz Urinok konqreqaciojanak
karacsonui
vasara ,8 szeqengek es betegek szamara 18 millional tobbet jovedelmezett.
'
Dec. 14-en a »Constantin=Iskola
tartotta szep iinnepseq kerete. ben a Eukarisztikus Gqerrnekszovetseq taqfelvetelet. Pasztorjateka dec.
22~en lesz,
.J
11. Ternplom-tert
es Sipos~teri Szivqarda szinten szindarabra dec. 23-ra ~eszillt, hogy 30 szegeny tarsat Ielruhazza.
Dec. 7·en ulte hazszentelesi
unnepseqet a Mav. Scqedtisztikor.
Dec. 7-en tartotta a leany tanonciskola
C>nkepzokore elsa iinnepelyet
telt hazzal,
.
T6th Karoly otszoros orvos doktor, a sz. Gergely rend lovagja
stb. nov. 19-en iilte Homokon 80 eves szuletesnapjat
.teljes testi es
szellemi epseqben. l\ naqutudomangu ember: a Hunyady gr6fok nevelaje naponkent hallqat sz. rniset, Isten eltesse I
Dec 21-en este 6 orakor iinnepi eloadas lesz a polqari leanyiskolaban, melyet a Ieanqpolqaristak rendeznek.
Nov.
dec. 6 ..ig szep sikerii missio volt Szelevenuen, A
kozseq eloljarosaqa [art el6 a gy6nasban j6 peldaval, Il missios atpak
P. M6r es P. Ponqrac kezehez szep aiandekot
juttattak:· A politikai
k6zseg 1 millie, a hitkozseq 1 millie, Balogh ..csalad 1 rnlllio es Szanto
Janos biro 200.000 koronat a zarda celjaira.
Jakabszalhison P. Pongrac tartott nagy on sikeriilt missi6t. l\
tanuat nep szinte kivetel nelkiil meggy6nt.
:·:::·::..
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Mindenkinek bo\dog karacsonqi tmnepeket kivanunk.
Kerjuek kedves terjesztoinket, hogy szerezzenek elofizetoket. Elofizetes egynegyed eyre 9000 kor, Leqkozelebb szarnolunk be az Linne,pelyekrol es egyebekral. Ilddig tiirelmet.

Istentisztel etek.
I: A ferenerendi

plebaniai nagytemplomban.

I) Minden vasarnap : (Vasdrnapi
Tlnd.)

,

.

' , .

leggel,6
0: s~ent beszed. ,
.>
f~1 7 ~: enekes szt. mls,e.
» fel 8 o. tsen~es vagy enekes szt. mise.
e.
8% elemi iskolak csendes szt, miseje.
,. 9 6. szent beszed.
,. fel 10 o. en ekes szt, mise
a nepert,
,. f~l 11 O. a p,oigaristak ~s
tanencok esendes szent

n.

a o.

miseje.
~ ftl 12 6: csendes szt, mise
szent beszeddel,
b) tJnnepnapokon
reggel 6 oraker szent beszed helyett. enekes szent mise, a t6bbi 8 vasdrnapi rind szerint,
.
It Mindlln vasarnap d. u. :3 orakor Iitania. I:s pedig:
I-so vasarn. [ezus szive tiszt.
Il-ik »1 6rai szentseqimadas.
III-ik », lorettoi 'mania sziiz
,Mdris tiszteletere
utana szent
Perene III. R~ndjenek havi gyii~
lise szent beszeddel.
"
IV -ik vasarnap lorett6i litania s
utana a Rozsl'lfiizer tarsulatnak
Mvi gyi1lese szt, beszeddel,
d) tl'nnepnapokon
es esetleq V.
vasarnap d. u. :3 orakor lorettoi
litsl'li a szfiz Maria tiszteletere.
II) Minden hetkoznap:
Reggel 6 O. esendes v. enekes
szt. mise.
,. fel 7 O. legt6bbsz6r enekes mise.
»
7
csendes v. enekes
5Z1. mise.
»
6. esendes v. enekes
szt. mise.
f) MiKden kedden
8 O. «szt.

o.

a

I

I

,

1\ntal mise» ajtatossaggal.
Minden honap else pent, r~gg~J
fel 7 o. szentseqkivetel enekes
szt. mise es ajtatossaqqal.
8 o. szt. mise szentseqbetetellel
) M: d
b t
' g
.In. en szom a on es ~nnep
elottl .~ap~I{?n d:. u. ~ .0ra.kQr
loret!ol hta~la szu~ Ma~la tiszteletere, utana gyontatas.
h) Rendes gyontatas, aldoztatas :
reggel I 6 oratol fel 9 oraig.
Vasar- ~s unnepnap reggel 6
orat61 d., e. 10 6ra,ig lehet
gyonni.
i) 1\ betegek latoqatasat lehet61eg
a reggel " oral szent mise
alatt jelentsek be kedves
hiveink. - Vasares ' iinnepnapokon - templomi gyontll':'
tasok miatt - a beteqlatoqatast lehet61eg kerlrljuk.
'
Sulyos betegekhez
barrniker
megylink.
'

II. Ssolnok-var! templomban.
Minden'vasares ilnnepnap d.
e. 9 o. enekes szent rnlse .szt,
beszeddel,

D. e. 10 csendes szt. mise szt.
, beszeddel
a kozepiskolasok
szamara,

III. Szolnok-gyarvar0si

tmpl,

Minden vasares unnepnap,
d. e.. 9
enekes szf. mise
szt, beszeddel.
d. u. :3 orakor lorettoi litania
szliz Maria tiszteletere.

o.

Rendkiviili: 'Dec. 2li~en szigoru
bojt. Karacsony napjan minden pap
:5 szeutmiset mondhat. Keracsonp mas-

napja eltariilt iinnep.
Dec. 31.' szilveszter
Istentisatelet este 6 6.

esti hila_do

Batho es Sipula
uri szab6k Szolnok.
Szovetszabas nagy valasztekban

Reszletre is kedTez6 felt'telek mellett •

.......

..

~

Mielott Iestek- es olaiaru sziikseqletet beszerezne
erdekl6djon

H 0 L 0 , IT Z T E~T Y E H EK ~~~!~
Tiizifa
Poroszszen
Mi'lg~l;}rsz~n
Kovacsszen
G~zgyari koksz

KovAc~
Szalaok,

?ZOLNOK,

waggon tetelekben is: ab hataratlornas
vagy
.
.
ab banya

Baross-u,

Tel. 212.

....................................
)8OMJ:O:(mtlOUOlmowo:o:l

I

Ha olcson akar vasarolni

NGOlYA..=ARUMAE8J!(

SANDORNAL

a
a

Tornori-ut teherpalgaudvar.
Telefon 172.

Megrendelest felvesz Madach- u.
2568. sz. a. is nagytemplom mellett.

, menjen.

GROSINGER 11.NTlI.L
"GOLyA"-nlll.·

JUlJiiOI

Hcizhoz szallitas.

Ul:1):():QllO:tJm]

[)Q(

HALAsz ~ANDOR~~~~er~e~~~~~: .
cs6bb bevasarlasi Iorras BAftOSS-I.
805. Konstantin isko}aval szemben.

. A N 6 Y A L-6 Y 0 6 Y SZ E R T A 8
Laktangakorut.

Bel-

es

rezmiives

Palinkaf6zo,
vorosrezb61

:m:OUOUl)::mJ

784.

lUDOIGji

lekv4riist

BA.ROSS-UCCA. 1630. Vasutnal,

....................................

KAlMAJ't

badogederi~ U2{et~

....................................
hentes es csemege arutlzlete

muoouo:oor·

zornance vas=

kaphato.

··
L·6JOS
SZUCS

t.36. sz.

kiilfiildi kiilonlegessegek es piperecikkek.

HOLCZMANN KAROLY
SZOLNOK, Baross-ucca.

Telefan:

I

I

10COlf'{OSeG

OlCSO

Alt:.

Go~ov~ucca 260.

..-'.1-,-,- -,-,

,-,- ·~·I·'"'·'''

28
}\ nagyerdemii v8sarl6k5zonsegnek
rnodjaban all meg9y6z6dest szerezni, hogy az osszes eddig hirdetett reklamaraknal l Ooo-al olcsobban szetezhetl be ruhazati szukseqletet,

Kardos -Elemer .
Kesz ferfi, fiu es gyermek ruha, n6i es leany kabat,
fehernemiiek naqqaruhaaa.
.

Szolnok, Baross-ucca,

szUcsmester,

Divatos
olcso,

arany-

cip6, kalap

eS

/

Telefon 202. szam,

as

ezlist-eremmel

kitiintetve.

szorme]e, bunda]a, sapka]a jo as
'9 Atalakltasokat
olcson eszkozol..

Szolnok, Gorove-ucca.

Telefon 16. szam.

Kalap ....
, sapka ...raktar,

December 31-ig meluen leszallitott
arban arusitunk,
,
"
,

Ll\SZLO

ES' T l\~Sl\

-rofos- es divataru-Jialet,

Szolnok, Foter.

Lcndcasi J6zsef
onas es ekszet?esz, Szolnok.
A~any es esUst .eK5se~ekben es oeakban
legnagyobb

oalasztek

a
cs {ego(cs6bb beoa:

sastast foseas kaeacsongt afandeku]. ~':;:"'':;:"'

