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A Historia Domus latin nyelvű kifejezés, jelentése „háztörténet”. 

A Historia Domus, a római katolikus plébániák,… szerzetesházak 

napi történetét feldolgozó, általában a plébános által vezetett 

naplószerű könyv. Célja, hogy az egyházközség története első 

kézből feljegyezve legyen. 

Mivel a plébános (vagy az általa megbízott személy) vezeti, ezért 

nemcsak a száraz történeti tények, hanem szubjektív 

megjegyzések, események is feljegyzésre kerülnek.” (Wikipédiából) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g
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ELŐSZÓ 
 

 

 

 

Az ember mindig érdeklődik a régi dolgok, a saját és felmenői múltja iránt, szeretné tudni honnan 

jön és hová juthat. Szeretné tudni miért olyan a környezete, amelyben él, hogyan alakították, hogyan 

változtatták elődeik, míg a jelenlegi formája kialakult. Mindig fontos volt a régi szokások, a 

hagyományok megismerése.  Ennek érdekében olvas, kutat, keres. Mindent tudni akar. 
 

Ezért nagy öröm volt számunkra, amikor Takács Ferenc egyházközségi képviselőnk, a plébániáról 

egy sárguló lapokból álló, kézírásos, régi kemény borítóval ellátott könyvvel jött elő.  

A könyv Diósd Egyházközség (ma Diósd Plébánia) HISTORIA DOMUSA. 
 

A könyvben különféle kézírásokkal található a megírt szöveg. Az olvasási nehézségek ellenére 

hamar átláttuk, itt olyan információkkal, eseményekkel, történetekkel találkozunk, amelyekből 

nemcsak az egyházközség, de az egész település életét, talán történelmét is megismerhetjük. 

Olvasás közben arra gondoltunk, ezt minden Diósdon élő és innen elszármazott, vagy Diósd iránt 

érdeklődő embernek ismernie kell. 
 

Elhatároztuk, hogy jól olvasható formában közkinccsé tesszük. Elképzelésünk megvalósítását 

Megyés Püspök Úr is támogatta. 

A nyilvánosságra hozatalhoz jó alkalomnak ígérkezett az Egyházközség önállóvá válásának 100. 

évfordulója, 2019 év. 

Felkértünk, egy a témában jártas történészt, segítsen a kézírásokat kibogozni, nyomtatott formába 

valósághűen átírni. Arra törekedtünk, hogy a nyomtatott forma szóról-szóra, betűről betűre egyezzen 

a kézírással., még akkor is, ha mai értelemben, vagy nyilvánvalóan esetleg elírási (helyesírási) hibás. 

Formáját elég nehezen lehetett azonosnak tartani, bár törekedtünk rá. Ezért nem tudtunk 

magyarázatokat, kiegészítéseket beletenni. Mivel csak a kézírásos anyagot írtuk át, nem vettünk 

igénybe más forrást. 

A könyv kedves Olvasóját arra kérjük, ha a leírtakat más megvilágításban ismeri és bizonyítani tudja, 

kiegészítéseket tud hozzátenni, jelezze az Egyházközség képviselőinél. Szándékunk, hogy a jelenlegi 

szöveg változatlanul hagyásával majd a későbbiekben egy lábjegyzetekkel kiegészített, 

magyarázatokkal ellátott anyagot ismételten közreadjunk. 
 

A pótolhatatlan, felbecsülhetetlen értékű kézzel írt, eredeti Historia Domust, fellelési formájában 

mindenképpen meg kell, meg fogjuk őrizni! 

  

Képviselőtestület tagjai 

*  *  * 

 

 

KÖSZÖNJÜK MINDEN, A MEGJELENÉS ÉRDEKÉBEN MUNKÁLKODÓ TÁRSUNK 

MUNKÁJÁT, TÖRTÉNÉSZÜNK KÖZREMŰKÖDÉSÉT, MELYNEK RÉVÉN 

KÖZREADHATJUK DIÓSD HISTORIA DOMUSÁT 
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Historia Domus 

Diósd története 

 
 

Diósd község 

 

Diósd község, ma Fejér megye legészakibb részén, Budapest, az ország 

fővárosától 18 Kilométerre fekszik. A régi okmányokban többször fordul 

elő: Diód, Diós, Gyogyv néven, s majd Pilis, majd Fehér megyéhez tartozott. 

Az eredeti község valószínűleg nem a mostani helyén, hanem a mögöttes 

dombok valamelyikén épült még az Árpád házi királyok idejében. A török 

hódoltság idejében azonban (1541-1686) ez a helység is, mint sok más 

megsemmisült, s csak a török kiűzése után épült fel újra a jelenlegi helyén. 
 

Szent Gellért 

idejében Diód-

falva 

 

Szent Gellért életírása szerint Diósd – ha nem is azon a helyen ahol most van 

– már I. Endre király idejében a XI. században létezett. A magyarok ugyanis 

megelégedvén a gőgős Péter
1
 király zsarnokságát, visszahívták 

Oroszországból az árpádházi hercegeket: Endrét és Leventét. Endrét, ki 

keresztény volt, királylyá kiáltották ki, Levente a még pogány a magyar 

hadak fővezérévé volt kiszemelve.  

Vatha pogány főúr és a pogánysághoz szító elemek az általános 

elégedetlenséget felhasználva, Buda környékén összeverődtek, Endrét nagy 

haddal várták és a pogányság visszaállítását követelték. 

A püspökök és a keresztény sereg Székesfehérvárott várták a királyt. Előbb 

megkoronázni kívánták, azután akartak csak Péter ellen hadba szállni. Endre 

azonban késett.  

Így Gellért csanádi püspök, Beszteréd, Böd és Beneta püspök társaival elébe 

sietett, hogy a dolgok állásáról tájékoztassák őt, és a jövetelét sürgessék. 

Reggel indultak. A mai Székesfehérvár-budai úton haladva, estére Tétény és 

Törökbálint közé eső diósi pusztára értek. Itt állott akkor Diódfalva, Szent 

Sabina tiszteletére emelt templommal. 

Szent Gellért 1046. szept. 24-én eme templomban misézett. Innét ment 

Budára, hol a Kelen völgyében Vatha emberei kezébe került és vértanúságot 

szenvedett. VII. Gergely pápa 1083-ban a szentek sorába iktatta.  
 

III. Béla király 

1193. évi levele 

 

III. Béla király 1193. évben kelt kiváltságos levelében – a fehérvári 

keresztesek birtokai között – a fehérvári megyébe kebelezett Diós föld is 

említetik. (Schmith A. Epp. Strig. I. 66. és Ep. Agr. II. 101.) 
 

II. András király 

1229-ben kelt 

decretuma 

 

II. András 1229-ben kelt dectretuma, melyben egyrészről a fehérvári prépost 

és káptalan, másrészről pedig a pannonhalmi apát és monostor közt a tizedek 

miatt támadt viszályt királyi hatalmánál fogva kiegyenlíti, s melyben a 

fehérvári prépost és káptalannak szent István, szent László királyok s más 

magánosoktól kapott birtokait nevezi meg: Gyogv birtokot is említi. (Cod. 

Dipl. III. v. II. 172-189.)    

                                                 
 
1
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Fehérvári 

káptalan birtoka 

1350. évben 

A fehérvári káptalan 135.ben Budához közel fekvő Gyog nevű birtokukat 

Telman néhai budai bíró fiának Péternek adta bérbe élte fogytáig. (Cod. Dipl. 

II. 254.l.) 

Diós birtok 1356. 

évben 

1356.ban Diósi János Berényi Péternek a fehérvári Szent Imre kápolna 

gondnokának és Pál nevű testvérének, ki ó-budai alvárnagy volt, Diós birtok 

részét zálogba adta, (Cod. Dipl. IX. II. 223.) 

Érdi uradalom 

határában lévő 

Berki pusztán 

látható 

templomrom 

Diósd történelmének szempontjából említésre méltó az érdi uradalom 

határában lévő Berki pusztán még ma is látható templomrom maradvány, 

melyet a nép nyelvén „puszta templomnak, Öde Kirche” neveznek. A 

szentély, mely részben áll, egyenes záradékú, szélessége 15’, hossza a 

templomnak bizonytalan, falai 3-4’-nyiak. Körülötte temetkezési hely is volt, 

mit a sok embercsont, melyek az oltár körül találtattak bizonyít. A 

templomot 20º széles és 18º hosszú kerítés vette körül, melyet ismét árok 

övezett. Az árkon kívül van még egy monoru töltés is, ezelőtt pedig egy 

meredekség, ezenkívül ismét egy árok, mely az előbbitől hat (6) ölnyire van.  

Régi falu nyomai E templomromhoz nyári keletre, nem messze van az Érdhez tartozó 

erlakoveczi majorsághoz (ma Györgyliget) ott hol a „Ribnya” nevű két kis tó 

van, a nép nyelvén Riminyák, melyek mindegyike az azelőtti erdőben levő 

vadak itatása, vagy pedig neve után ítélve haltenyésztés céljából a hegyekből 

lefolyó víz fölfogására mesterségesen lett készítve, látszanak szinte régi falu 

nyomai, s észrevehetők a házhelyek is. De hogy mi volt e falu neve, nem is 

tájékoztathatjuk magunkat, mert midőn 1875-77. években Lits Gusztáv 

uradalmi felügyelő a terület egy részét árokkal kerítette be, ásás közben az 

árkoló emberek nemcsak barbárkori durva kavicsos fekete agyagból készült 

hamuveder darabokat, de kőbaltát is találtak. Érdekes volna tudni, vajjon 

Diós, Diód vagy Gyog feküdt-e itt? (Emlékkönyv a székesfehérvári Püspöki 

Megye Százados ünnepére, 1877. lap 239.) 

Diós a Sárkány és 

Illésházy-ak 

birtokában Fehér 

megyében 
Battyány Fülöp  

(Visitacio Canonica 

Tétény 1845 év)- 

Sina bárók. Vimpfen 

gróf.- 

Diósd 

törzslakóinak ősei: 

németek, tótok, 

illyrek 

Diós földet a 15. század első negyedében a Sárkány család birtokában 

találjuk Érd-del együtt. A Sárkányok után jöttek az Illésházyak mint 

birtokosok. (Visitatio Canonica Tétény 1817) Az Illésházyaktól 1827-ben 

Battyány Fülöp herceg megveszi az érdi uradalmat, és megvevésekor az 

egyházi kegyjog Diósra nézve is őrá átruháztatott. Battyány hercegtől 1848-

ban báró Sina György vette meg, s ennek fia, Sina Simon báróról vejére, gróf 

Vimpfen Viktorra szállt. (Emlékkönyv 1877. év lap 337.) 

 

A község mostani törzslakóinak ősei többségben bevándorolt németek, 

kisebbségben tótok, horvátok és illyr ajkúak, vallásra nézve azonban mind 

római katholikus, kik a török uralom megtörése után 1730 táján jöhettek 

Diósra. Lélekszám 1817-ben 396. (Visitatio Canonica Tétény 1817.)
2
 

A kápolna épült 

1772. év 
Szeplőtelen Szűz 

tiszteletére, gróf 
Illésházy János 

által. 

Oltárkép 

A kápolnát – mely az akkori hívek fogadására igen is csekély volt – gróf 

Illésházy János 1771-1772-ben a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása 

tiszteletére emelt Tomischich János érdi esperes – idő nincs meghatározva 

megáldott, melyet később Ex.D. Nagy Ignác a Székesfehérvári püspökség 

első püspöke – (előbb Veszprém egyházmegye) – mint nem biztosan 
megáldottat 1778. évben újra megáldotta, az egyházlátogatás alkalmával  

Ez alkalommal áldotta meg a püspök a „Mária Immaculátát” ábrázoló, még 
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Immaculata 

Harang 

fatoronyban 

1778. Immaculata 

tiszteletére 

ma is létező új oltárképet.  

Ekkor helyeztetett a kápolna fatornyába a kis harang (körülbelül 70 font) 

Szűz Mária tiszteletére öntve, s 1778 június hóban megáldva. A harang a 

világháború idejében 1914-1918. nem requiráltatott el az 1896. évben épült 

templomban van elhelyezve, a körirata: Joannes Rohil Goss Mich In Pest 

1778. (Visitatio Canonica Tétény 1817. /1805./) 

 A plébános a községgel egyetemben nagyobb Egyház építtetése végett 

Főmélt. Battyány Fülöphöz, kire Érd-i uradalmának 1827-ik évben történt 

megvevésekor az egyházi kegyjog Diósdra nézve is átruháztatott, 

folyamodást nyújtott, minek következtében a kért építtetés némileg meg is 

ígértetett, azonban nem tudni mi okból elmarat. (Visit. Can. Tétény 1845.) 

Temető 1804. év 

Régi temető 

magaslaton 

keletre. 

A Temető a kápolnától nem messze délre, a vízárok mentén 1804. évben 

hasítatott ki és ápr. 3-án fel is szenteltetett, jelenleg egy kataszter hold és 

ezernégyszáz négyszögöl.  

A régi temető a kápolnától nem messze, keleti irányban a magaslaton volt. 

Régi iskola 1811. 

év 

A község régi iskolája, mely 1811-ben kőből és téglából épült, nem állott a 

kápolna közelében, a falu közepén, hanem a kápolnától elég messze a házak 

között, és udvara nem volt, hanem vele szemben egy kis kert. Az épület és 

kert együtt véve körülbelül 70 négyszögöl. Van benne két terem, egy konyha 

és csekély kamra. Az akkori iskolakötelesek (17 fiú és 13 leány) részére, egy 

teremben együttesen, elégséges.  

Az 1830-1840. év körül kiadott kir. rendeletek előtt a jegyzőség rendszerint a 

tanítói állással volt egybekötve. Így Diósdon is a tanító egyszersmind a 

község jegyzője volt.  

Diósdon a kir. rendeleteket csak 1868-1870 körül tudták végrehajtani, s ez 

időtájban a tanítói állást elkülönítették a jegyzőségtől.  

Mostani iskola 

1840. 

A mostani iskola, mely a kápolna közvetlen közelében van, csak később lett 

iskola (1840 körül) és jegyzői hivatal, úgy mint a régi iskola, két terem, egy 

konyha, és egy kis kamra. Később az iskolaterem a szaporodó tanulók 

befogadására elégtelen lett, így 1910. évben ápril. hóban kezdték a kápolnára 

néző terem hozzáépítését. Eddig községi iskola volt, 1910. év szept. 1-től 

pedig állami iskola lett.  

Diósd területén 

levő keresztek: 

1816. év. (Visit. 

Canon. Tétény 

1817) 

Az 1817. évi Visitatio Canonicaban Tétény, felsorolt négy kereszt közül, 

három még a régi helyén áll: a Vagner-Schneider féle kereszt a Diósd-Buda 

és Tétény felé vezető út keresztezésénél, a Sashegyi dülő úton (Raitzenberg) 

a Kremó (Kremele Kreuz), a községi legelődombon (Hexenberg) a Brosik-

Bertsik kereszt. 

A negyedik kereszt pedig Diós régi temetőjéből az 1804. évben kihasított 

temetőbe lett áthelyezve, s ma derékba törve áll. (Schneider testvérek 

keresztje.) 

Mind a 4 keresztet 1816-ban Matits János c. kanonok az érdi ker. alesperese 

szeptember hónapban megáldotta. 

Kőkereszt 

temetőben 

A temetőben lévő kőkereszetet 1860. év körül Tranger Benedek diósdi lakos 

emeltette, melyet 1924. év június havában dühöngő nagy Cyclon ledöntött, s 

ugyanazon évben Magyar Gyula és neje, szül: Schneider Rózsi helyreállítatott.  

Schneider A kőbányához vezető kocsi út mellett levő kőkeresztet 1902-ben Schneider 
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kőkereszt Nándor és neje Weber Magdolna állíttatta.  

Nepomuki Szent 

János szobor 

1851. körül 

A kápolnától nem messze, a vízárok szélén áll Nepomuki Szent János 

tiszteletére emelt kőszobor, kőalapzaton. Ki állíttatta, melyik évben, 

feljegyzés nincs, az 1817-1845. évi tétényi Visitatio Canonica sem tesz róla 

említést, s így a hagyomány valószínű, mely az 1851. év körüli időt említi. 

Szent Flórián 

szobor, 1852. 

Szent Flórián szobrot Tranger Benedek, diósdi lakos és polgár fogadalomból, 

a községben 1852-ben dühöngő nagy tűzvész emlékére, ugyanazon évben, 

kőalapzaton s kőből faragva, emeltette.  
 

Községi ünnep – 

körmenet május 

4-ikén. 

A szobor megáldásakor a község elhatározta, hogy minden évben Szent 

Flórián vértanú napját, május 4-ikét községi ünnepnek tartja, és délután 

letenye előtt, körmenetileg vonul a szent szobrához. (Lásd: Törzskönyv 

Diósd, 1929. lap 19.) 

Községháza 

1868. év körül 

A községháza a templom háta mögött, azelőtt urasági bordézsma-ház volt, a 

község 1868 év körül vásárolta az uradalomtól és alakította át község-

házává, midőn a jegyzői állás a tanítói állástól különválasztatott.  

Öreg emberek említik, hogy Diósd község régi pecsétjén – mely az  1880 

évekig használaton kívül még meg volt, közepett egy ekevas és kéve, 

köríratán pedig: „Praedio Diós” volt látható. 

A templom 1896. 

év 

A templom a toronnyal együtt 1896. évben Téttry József nagytétényi 

esperes-plébános, Fusz József községi jegyző, Zsidákovits Ferenc 

templomatya idejében közadakozás útján a régi kápolna előtti téren, diósdi 

mészkőből és téglából épült. A templom-tetőzet cseréptéglával, a torony 

pedig bádoggal van fedve. A felszentelést 1896-ban Szept. hóban Károly 

János székesfehérvári apátkanonok, volt tétényi plébános, a diósdi 

fiókegyház híveinek hosszú éveken át lelkipásztora végezte.  

Búcsú Mária 

nevenapját követő 

vasárnap 

A templom „Ad Nomen B. Mariae Virg.” van felszentelve. A Diós-iak búcsú 

napjukat (Patrocinii Festum) már régen – a templom építése előtt is – mindig 

Mária nevenapját követő vasárnapon tartották. (Visit. Can. Tétény 1817.) 

Orgona 1911. év A templomban felállított szép nagy orgona 1911. évben gyűjtés útján épült s 

ugyanekkor a kórust megnagyították, eddig csak harmónium volt. 

Új oltárkő 1929. 

év 

Miután az oltárkő, melyet 1896-ban a templom felszentelésekor helyeztek el, 

összetörött, 1929. évben ápr. 7-én Dom in Albis, új oltárkő helyeztetett a 

főoltárba.  

Önálló egyházközség 

1919. év 

Jóváhagyva: 

1919.okt.30 

A diósdi róm. kath. Egyházközség Magyarország legvéresebb kommün 

idején 1919. év Jún. 29-én Péter és Pál napján alakult. Az önálló 

Egyházközség alapszabályát az egyházhatóság 2000/1919. szám alatt 1919. 

okt. 30-án hagyta jóvá. 

Diósd 

Egyházközség 

jelenlegi 

alapszabálya 

1929. év január 8-

án jóváhagyva. 

Diósd Egyházközség jelenlegi (második) alapszabályát, mely azon alapszabály 
szerint készült, melyről a vallás és közokt. magyar kir. miniszter, a minisztertanács 

hozzájárulásával 1920. évi júl hó 29-én kijelentette, hogy azok az egyes 

egyházközségi szervezetek, amelyek lényegileg ezen mintaszabályzat alapján 

létesülnek, külön kormányhatósági jóváhagyás nélkül is jogerősen 

megalakultaknak fognak tekintetni. (Decr Ignod 1924. 64. § 1.) Az 

Egyházközség 1928. év. dec. 16-án tartott alakuló gyűlésén letárgyalta és elfogadta, 

az egyházhatóság pedig 60/1929. szám alatt, 1929. év január hó 8-án jóváhagyta.  
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Gróf Károlyi 

Imre 

ajándékozása, 10 

magyar hold 

szántóföld 1919. 

év 

Gróf Károlyi Imre, 1919. okt. 20-án Diósd határában a plébános 

javadalmazásához 10 magyar hold (azaz: tíz magyar hold, per 1200 

négyszögöl) szántóföldet ajándékozott, mely a diósdi 959. számú 

telekkönyvi betétben 1498/2. helyrajzi számú föld 7. kataszter hold és 800 

négyszögöl, ajándékozási szerződés alapján a diósdi róm. kath. 

Egyházközség nevére lett átírva. 

Szentségimádás 

nov. III. vasárnap, 

1919. év 

Diósdon az első hivatalos szentségimádás 1919. év nov. 16-án volt, 

november 3. vasárnapján. 

 

Nagytétény 

plébánosa Ferschich 

János önként lemond 

Diósd fiókegyházról 

– 1920. okt. 1. 

Nagytétény plébánosa 237/1920. számú, a megyéspüspökhöz intézett 

iratában, 1920. év okt. 1-én önként lemond Diósd fiókegyházról, és lelki 

megnyugvással veszi, ha a megyéspüspök kegyes beleegyezésével teljesen 

önálló hitközséggé, plébániává alakul és önálló lelkipásztort nyer. 
 

Plébánia-ház, 1920. 

nov. 25. 

A plébánia házat, mely a templomtól elég távol, más utcában – Apponyi utca 

60. sz. alatt áll, adás-vevési szerződés alapján, 1920. év nov. hó 25-én vette 

meg az Egyházközség 60 ezer papír koronáért, özv. Springsfeld Lajosné, 

szül. Nagy Vilmától. 

Plébánia- ház 147 

□-öl 

Plébánia- kert 

111 □-öl 

A plébánia lakház a diósdi 959. sz. telekkönyvi betétben 125. helyrajzi szám 

alatt 147 négyszögöl. A plébánia belső telke (plébánia kert néven) a diósdi 

959. sz. telekkönyvi betétben 124. helyrajzi számú ingatlan 111 négyszögöl. 

„Nagyheti 

szertartás” 

„Föltámadás” 

1920év 

Diósdon a „Nagyheti” szertartások és a feltámadási körmenet először 1920. 

évben tartattak. 

Kereszt- kút A keresztkút 1920. márc. 28-án lett felszentelve, megh. Tokicsné, szül. 

Endresz ajándéka. 

Jézus szíve 

szobor, 1920. 

Jézus szíve szobor, a Keifler család ajándéka, 1920. ápr. 4-én lett 

felszentelve.  

Pieta- oltár, 1920. A kórus alatti fülke – oltár –, mely a Nagyhéten Szentsír – a kőoltárt a Deák 

család, a „Pieta” szobrot pedig a Schneider család ajándékozta, 1920. jún. 6-

án lett felszentelve. 

Misszió – 

Triduum 

1920. jún. 26. 

A kath. öntudat és hitélet fejlesztése és mélyítése céljából 1920. jún. 26-30-ig 

Thöry Vendel és László Ferenc Jézustársasági atyák vezetése alatt, 

Szentmissió tartatott, 350-en meggyóntak. 
 

Bérmálás 1921. 

máj. 11. 

 

Nagyméltóságú Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök 1921. 

május 11-én Diósdon 228-nak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, ez volt 

Diósdon a legelső bérmálás, eddig mindig Nagytéténybe mentek. 

Diósd 

kánonjogilag 

plébánia: 1921. 

év máj. 11-én 

Isten segedelmével elérkezett az az idő is, amidőn Nagyméltóságú Dr. 

Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök jóvoltából és a járási 

hatóság támogatásával az 1919. évben alakult helyi lelkészség (Curatia), 

1921. évben május 11-én tartott bérmálás és egyházlátogatás napján, 

kánonjogilag plébánia rangra emeltetett. Ez alkalommal Rösler Ignác, a 

Curatia első lelkésze, a plébánia Adminisztrátora lett. Diósdon 1927. év júl. 

27-én bekövetkezett haláláig működött.  

Ugyanaz év szept. hó 1-ig Dr. Horváth József törökbálinti káplán járt 

Diósdra kisegíteni, amikor a megyéspüspök Paár József székesfehérvár-
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egyházmegyei áldozópapot, Baracs Fejér megyei községben Administratort, 

nevezte ki Diósdra, ideiglenes administratornak. 

Diósd plébániára hirdetett nyilvános pályázat lejárta után a megyéspüspök 

Shvoy Lajos Őméltósága Paár József adm. nevezte ki plébánossá, és 1927. 

év nov. 20-án Diósdon, mint első plébánost, személyesen és ünnepélyesen 

beiktatta.  

Oltárszőnyeg 

1924. év 

Gyűjtés folytán Húsvétra 1924. évben oltárszőnyeg szereztetett 1,750.000 

papír korona értékben 
 

Új harangok 

1924. jún. 9. – 

1925. márc. 22. 

megáldva 

 

 

A világháború alatt (1914-1918) elrequirált
3
 2 harang helyébe, 1924. évben 

27 diósdi lakos, óngyári munkás Nagytétényben, az „Anna” nevű harangot 

adományozta. Jelzése: B. J. S. N. C. L. T. E. T. H. O. N. G. W. A.  

A következő évben pedig a „Gábor” nevű harangot kapta a templom. Jelzése 

nincs. Mindkettő harang azelőtt valamely dunai hajón volt használatban. 

Mindkettő harangot: az „Anna” nevű 1924. jún. 9-én, a „Gábor” nevű 1925. 

évben márc. 22-én, Weicher Miklós törökbálinti esperes-plébános áldotta 

meg. Így most a toronyban a régi (1778. évi) „Mária” haranggal együtt, 

három harang van.  

Villanyvilágítás -

templomban 

1921. év 

A templomban a villany világítás 4 lánggal 1921. évben lett bevezetve. A 

templom közepén függő gyertyacsillárt, villany világításra, Hermann-

Schneider család alakíttatta át. 

Keresztuti statiók 

villany-gyertyái 

1926. év 

Helmli János kitanult villanyszerelő első munkáját Istennek kívánta 

felajánlani, s így 1926. évben február hóban a templomban levő keresztút 14 

státiójához villanygyertyákat szerelt és vezetett. A kőműves munkát atyja 

végezte gratis. 

Antipendium 

1926. év 
 

A diósdi műkedvelő gárda, 1926. év jún. 2-án egy darab mezőkövesdi hímz 

selyem antipendiumot ajándékozott a templomnak.  

A templom 

megáldásának 30-

ik évfordulója 

A templom megáldásának 30-ik évfordulóján 1926. szept. 12-én, a község 

búcsú napján, a kápolna előtt fölállított lombsátorban Dr. Prohászka Ottokár 

megyéspüspök szentmisét celebrált, utána a szabadban rengeteg 

néptömeghez, hatalmas szentbeszédet intézett. 

XI. Pius pápa 

kitüntetése Diósd 

Egyházközség 

világi elnökének 

1926. évben 

Ez alkalommal nyújtotta át a megyéspüspök Dr. Holtzspach Ödön Budapest 

IX. ker. h. elöljáró-tanács főjegyzőjének, mint a diósdi Egyházközség világi 

elnökének, XI. Pius pápa Őszentsége kitüntetését, a Nagy Szent Gergely 

Rend lovag keresztjét, az Egyházközség és a plébánia körül kifejtett buzgó 

munkálkodásának és életre hívását tevékenyen előremozdító fáradozásainak 

elismerésül.  

Dr. Prohászka 

Ottokár halála 

1927. ápr. 2-án 

Könnyes szemmel vettük a hírt, hogy szeretett Püspök Atyánk, az aranyszájú 

szónok, az egyetemi templomban, szónoklás közben rosszul lett ápr. 1-én este ½ 7 
óra tájban. Aggódva vártuk a javulás hírét, s örömhír helyett jött a fájdalmasan 

szomorú hír, Székesfehérvár lánglelkű püspöke, a mi Püspök Atyánk 1927. év ápr. 

2-án délután 1 óra 55 perckor a budapesti Központi Papneveldében meghalt. 

Shvoy Lajos 

Székesfehérvári 

XI. Pius pápa 1927. év jún. 21-én Shvoy Lajost, a Regnum Marianum 

plébánosát Székesfehérvári püspökké nevezte ki. 1927. aug. 1-én Orsenigo 
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Püspök 1927. jún. 

21.  

Cesare c. érsek, apostoli nuncius szentelte püspökké Budapesten a Szent 

István bazilikában. Püspöki székét 1927. aug. 8-án foglalta el. 

Paár József 

plébános 

beiktatása 1927. 

nov. 20. 

Impozáns ünnepség keretében történt Paár József Diósd első plebánosának 

beiktatása. A beiktatást 1927. év nov. 20-án, a szentmise alatt, a hívek 

boldog örömére, Diósdon maga a megyéspüspök Shvoy Lajos személyesen 

végezte.  
 

Villanylámpa 

oltáron 1928. dec. 

4-én 

 

Közadakozásból az oltáron kettő villanylámpa lett elhelyezve 1928. dec. 4-

én. A felszerelést s a vezetéknek a falba való vezetését Helmli János diósdi 

nőtlen villanyszerelő ingyen végezte. A hozzá való anyag P 55-be került. 

Pluviale viola 

színű 

Az Egyházm. Hatóság 2558/1928. sz. a. a diósdi templom pénztárból 

egyházi felszerelések beszerzésére: 280 Pengő kiadását engedélyezte 1928. 

nov. 24-én. Ezen a pénzen beszereztetett 1928. dec. 18-án 1 drb viola 

teveszőr damaszt pluviale, stóla hímzett I.H.S. monogrammal, 155 pengő. 

Oltárterítők Oltárterítőkre vászon 23 méter – alsó oltárterítőre házivászon 265 cm, 

melyből 6 drb. felső terítő 4 drb cipkével és 2 drb cipke nélkül és 1 drb 

alsóterítő lett, melyet Paár Ottilia a plébános nővére készített el ingyen.  

Repositorium Beszereztetett még 1 drb. Repositorium, lila bursa beteglátogatásra, és a 

tabernákulum kulcsra aranybojt.  

Bérmálás 1929. 

május 13.  

Nagy ünnepe volt Diósd egyházközségnek 1929. év május 13-án, jóllehet 

hétfői napon, ekkor jelent meg közöttünk bérmálásra megyéspüspökünk, 

Shvoy Lajos. A község határában felállított diadal kapunál a 

képviselőtestület élén ünnepélyesen és lelkes beszéddel Herbszt Mihály 

községi jegyző üdvözölte a Főpásztort. A templom ajtajánál Paár József 

plébános fogadta a Főpászort és utána azonnal kezdetét vette az apostoli 

munka.  

A püspöki csendes szentmise alatt, mely reggel 9 órakor kezdődött, az 

egyházközség tanácsa Dr. Holtzspach Ödön budapesti h. elöljáró az 

egyházközségi elnökkel az élén ünnepélyesen először járult a 

szentáldozáshoz, és velük együtt a hívek sokasága. A bérmálásban 155 

gyermek részesült.  

Bérmálás után a templom előtti téren következett az iskolásgyermekek szép 

eredményű hittanvizsgája, majd az egyházközségi gyűlés. Délben 

szeretetlakoma volt, mely különös örömére szolgált a Főpásztornak. Délután 

3 órakor az egész község híveitől kísérve, körmenetileg kivonult a 

megyéspüspök a temetőbe és ott, Tőke István etyeki plébános kiküldött 

misszionárius temetői beszéde után, megadta a temetőben nyugvó 

halottaknak a feloldozást. Este 5 órakor óriási tömeg lelkes éljenzésétől 

kísérve, következett a program szerint, a Főpásztor elindulása.  

XI. Pius pápa 

aranymisés 

jubileuma 1929. 

dec. 20. 

Szentatyánk XI. Pius pápa 1929. év dec. 20-án üli áldozópapságának 

félszázados jubileumát és ugyanakkor mutatja be aranymiséjét. A pápa 

aranymiséjének emlékére a római S. Carlo al Corso templomban emelendő 

oltár költségeihez a diósdi hívek is tehetségük szerint 10 pengő 47 fillérrel 

járultak hozzá, s ezáltal is a Szentatya iránti szeretöknek és lelkes 

ragaszkodásuknak némi bizonyságát akarták adni. Adományunkat 1928. év 

aug. 28-án küldtük be az Egyházmegyei Hatóság útján.                         

Szentatya pappá szentelésének 50-ik örvendetes évfordulója alkalmából 

„Auspirantibus Nobis” bullájával általános jubileumi búcsút engedélyezett. 
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A jubiláris búcsú elnyerésének megkönnyítésére plébániatemplomunkban 

dec. 8-tól dec. 15-ig mindennap délután külön jubileumi ájtatosság volt.  

A kórus és külső 

villanylámpa 

1929. dec. 23. 

A templom ajtaja felett a külső falon és belül a Kórus alatt a boltozaton 

felszerelt villanylámpát 1929.. év dec. hó 23-án szereltette fel Magyar Gyula 

Budapest Fővárosi kertészeti iskola tanára, diósdi lakos és neje szül. 

Schneider Rózsika. A lámpák először az éjféli misén égtek.  

Szent Imre lámpa A kórus alatti villanylámpát Szűz Szent Imre herceg halálának 900-ados 

jubileumi évének emlékére állíttatták – melyről az ország hercegprímása már 

előre hirdette, hogy Szent Imre halálának 900. éves évfordulóját az 1930-ik 

évet országos ünneppé fogja tenni.  

Szent Imre 

jubileumának 

megünneplése 

1930. máj. 18. 

Szent Imre herceg halálának 900 éves emlékünnepét az iskolás gyermekek, 

Leventék és az egész község részvételével 1930. május 18-án, Szentmise 

után az iskolában ünnepeltük meg. Az iskolás gyermekek szép szavalata, 

precíz éneke gazdagította a műsort.   

Wunder János 

kántortanító 

jubileuma 1930. 

nov. 23. 

Az egyházközség díszgyűlés keretében ünnepelte a nyugalomba vonuló 

Wunder János kántor-tanítót. Fersich János kerületi esperes magas 

szárnyalású beszédben méltatta az ünnepelt kántor-tanító közel 35 évi kántori 

működését, és átadta neki a Megyés Püspök Úr által saját kezűleg írt 

elismerő okiratot.  

Shvoy Lajos 

megyéspüspök 

ajándéka       1930. 

dec. 3. 

Megyéspüspökünk atyai szeretete szegény templomunkat egy szép 

violaszínű miseruhával gazdagította. Az egyházközség fiúi hódolattal 

köszönte meg a püspöknek irántunk tanúsított atyai jóságát.  

Jeruzsálemben a 

Sion hegyi – 

magyar – Mária-

kápolna 

beszentelése 

1931. május 2-

ikán 

Zichy Gyula gróf kalocsai érsek Jeruzsálemben 1931. május 2-án fogja 

beszentelni a Sionhegyi magyar „Mária-kápolnát” a szentföldi magyar 

zarándokok jelenlétében. Ezen ritka és ünnepélyes alkalommal egymillió 

hívő magyar lélek szentáldozását kívánta ugyanott hazánk szomorú sorsának 

jobbrafordulásáért felajánlani. E célra Diósd egyházközség hívői 

bejelentettek 100 szentáldozást, valóban azonban 136 járult buzgalommal a 

szentáldozáshoz. 

Népszámlálás 

1931. évben 

Az 1931. évi január hóban tartott népszámlálás adatai szerint Diósdon 1046 a 

lélekszám.  -*- 

Karácsonyi 

gyermek 

felruházási 

ünnepély 

1932. év. jan. 6-

án 

A szegény sorsú iskolás gyermekek megsegélyezésére jan. 6. karácsonyi 

ünnepély volt, mely nagyobb arányánál fogva kiemelkedőbb volt az eddigi 

karitatív actióknál és így megörökítésre méltó. A plébános bevezető szavai 

után az iskolás gyermekek nagy sikerrel karácsonyi színdarabot adtak elő. A 

rendezés kiváló munkája Kék Géza áll. elemi isk. igazgató érdeme. A 

színdarab előadása után ajándék kiosztás volt. Kiosztásra került felső és alsó 

ruha, cipő és számos szeretet csomag. Az érdeklődő közönség az 

iskolatermet zsúfolásig megtöltötte.  

Plébániaház 

tatarozása 1932. 

évben 

A plébánia ház, amikor azt 1920-bam az egyházközség adás-vételi szerződés 

alapján megvette, már tetemesebb javításokra szorult volna, de az anyagi 

nehézségek miatt, akkor az egyházközség a költségtervezetbe felvett 

munkálatokat nem tudta megvalósítani.  

 

Az elmúlt évek viszontagsága miatt azonban most már oly állapotba jutott, 

hogy annak gyökeres helyreállítása mulhatatlanul szükségessé vált. A 
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szükséges javítások újabb elhalasztása az épületet csak pusztulásnak tenné 

ki, amiért az egyházközség viselné a súlyos felelősséget. Ezért az egyházi 

elnök-plébános részletesen ismerteti az egyházközség jelenlegi vagyoni 

állapotát és megmagyarázza, mi módon tartja lehetségesnek a mostani 

gazdasági élet nyomasztó viszonyai között is megvalósítani a plébánia épület 

alapos és halasztást nem tűrő tatarozását, illetve helyreállítását.  

Bemutatja, hogy az egyházközség terhének megkönnyítésére és egyes 

szükségleteire oly összegekből melyek az egyházközség határozata alapján 

ugyan, de nem egyes egyének alapítványa címén folytak be, alapokat 

létesített, melyeket most az Egyhm. Hatóság engedelmével e célra fel lehet 

használni. Miután az egyh.. községi képviselőtestület az elnök indítványát 

egyhangúlag helyeselte és elfogadta a restaurálás költségeire ezer pengőt 

szavazott meg a fenti alapokból és az egyhm. Hatóság engedélyét 

megszerezte , a munka megindult. 

A munkálatok a plébánia épületen 1932. május 23. kezdődtek és 1932. június 

hó 28-án fejeződtek be.  

=Fakereskedő számla  P 618.27 = 

=Ács számla:               P 202.65 = 

=Kőműves számla:      P 355.45  = 

=Bádogos számla:       P   79.50 = 

=Vegyes kiadások:      P  47.59 = 

=Kovács számla:         P   20.98 = 

=Asztalos számla:       P   40.24 = 

= Pöcegödör tisztítás:  P   12.- = 

=Összeg:                       P 1376.68. = 

Összes kiadás:Egyezerháromszázhetvenhat pengő 68 fillér 

A „Credo” 

férfiegyesület 

megalakulása 

1933. május 28. 

A „Diósdi” róm. kath. Egyházközség „Credo” egyesülete 1933 év május 28-

án vasárnapon tartotta lélekemelő tagavató ünnepélyét. Az ünnepélyes 

avatási szertartást Erdélyi Guido ciszt. rendi tanár Budapestről, Credo 

egyesületi elnök végezte.  

Templomunkban ünnepi nagymisét tartott, evangelium után hatalmas 

szentbeszédben vázolta a férfiak hivatását és külön kiválasztottságát az 

egyházban. Szentmise közben volt a férfiak közös szentáldozása. Mise után a 

következők léptek be a „Credo” egyesületbe: 

 

1. Britvecz Lajos                            

2. Denkinger Béla 

3. Hasszán István 

4. Karl József 

5. Karl Mátyás 

6. Kaufler Flóris ifj. 

7. Kék Géza 

8. Magyar Gyula 

9. Mihalek Ferenc (Wunder) 

10. Mihalek Fábián 

11. Mindler István 

12. Natta János 

13. Páczius Károly 

14. Paczius József 
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15. Peigelbeck József ifj. 

16. Schneider Mihály 

17. Scheirich Mátyás 

18. Spinder József 

19. Sax Antal 

20. Sax József 

21. Wandra Antal 

22. Wagner Imre 

23. Wagner Imre ifj. 

24. Weigl Nándor ifj. 

25. Verba István 

26. Wittwindisch Bernát 

27. Zsidákovits Ferenc id. 

  

A központi „Credo” egyesületnek Budapest VIII. Szent Domonkos utca 3. 

szám /Szent Domonkos-rendi Zárda/ 1933. június hó 1-én 69/1933. sz. a. 

bejelentve, az egyesület anyakönyvébe való bevezetésre. 158/1933 sz. alatt 

bevezetve és nyilvántartva.  

Szívgárda 

1933. aug. 13.  

Nagy ünnepség keretében ültük meg a „Szívgárda” alakuló gyűlését. Az 

ünnepi beszédet Paár József plebános és Németh Károly S. J. mondotta. 

Utána felgördült a függöny és az iskolás gyermekek, mint Szívgárdista 

jelöltek megható színdarabot adtak elő. A lelkes szép játék magával ragadta a 

termet zsúfolásig megtöltő közönséget. A szemlélő elfeledte a színpadot, és a 

valóságos életet élte át. A szereplők mindegyike megérdemelte a tapsot, mert 

a legjobbat igyekezett adni. Első nyilvános fellépésük is a jótékonyság 

szolgálatában történt. Az anyagi eredmény összegét a templom-oltár javára 

adtál P 220. A plebános záró szavaival véget ért az ünnepély. A kiváló 

rendezésért Dr. Holtzspach Ödönné és Grüber Jolán tanítónőt illeti az 

elismerés. Vitéz Major Miklósné zongorajátéka pedig ünnepélyünk díszét 

nagyban emelte.  

Temető kőkereszt 

felállítása és 

megáldása 

1933. szeptember 

2-24-én. 

Kovács József szobrász Budapest II. Zsigmond utca 9. 1933. jún. 26-án kelt 

levelében tudatja, hogy megbízó ügyfele, ki a legszigorúbb incognitóban 

kíván maradni, az iránt érdeklődik minő módozatok mellett történhetne, a 

néhai Bercsik József érdi molnár mester által a Diósd községi Hexenbergen 

1816-ban felállított, de most már rozoga állapotban levő fakeresztjét, egy új 

kőkereszttel való pótlás. Plebános ajánlja, hogy ne azon a helyen, melynek 

közelében most a dögtemető van, hanem a temetőben temetőkeresztnek 

állíttassa s így mindenkor méltó emléke is lesz ősének. Az ajánlatot 

készségesen elfogadja s így a műkőből készült szép nagy kőkereszt 1933. 

szept. 2-án a temető kellő közepén lett elhelyezve. A kereszt törzsébe 

márványlap van illesztve e felírással: 

Diósd temető kőkereszt 

1933. év 

néhai Bercsik József érdi molnár mester által Diósd „községi homokbánya” 

mellett 1816-ban felállított fakereszt helyett:  

Családi őse kegyeletes emlékére emeltette hálás unokája 1933. évben. 

 

A kereszt 

megáldása 1933. 

Történeti hűség kedvéért ide iktatjuk a hálás unoka nevét: Szőcs József nyug. 

polg. isk. igazgató, Budapest. A kereszt benedikálására az Egyházm. Hatóság 
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év szept. 24-én 2117/1933. szám alatt az engedélyt megadta, az egyházközségi 

képviselőtestület pedig örömmel szavazta meg, hogy a kereszt 

fennmaradásáról minden időben gondoskodni fog. Ezek után lélekemelő 

egyházi ünnepélyre készülődtünk. Az új temető-kőkereszt megáldására 1933. 

szept. 24-én történt. Körmenetileg vonultunk ki délután 2 órakor a temetőbe. 

A keresztet Paár József a község plébánosa áldotta meg. A hívek szívére 

kötötte, legyen e temető keresztünk: 1. Jézus iránti szeretetünk; 2. Halottaink 

iránti kegyeletünk mindenkori emléke. Az ünnepélyen a hívők nagy tömege 

és sok idegen is részt vett. 

Hősök 

emlékoszlopa 

1933. szept. 23. 

A Hősök emlékoszlopa, melyet  a templom előtti bekerített térségen állítottak 

fel 1933. szeptember hó 23-án elkészült. Az avatás ideje még nincs 

elhatározva. 

-  *  - 

Áldoztatórács 

átalakítása 1934. 

év márc. 28-án 

Rég óhajtott vágy valósult meg, amikor a plebános kezdeményezésére 

Magyar Gyula gazdasági tanácsos és neje szül. Schneider Rózsi 1934. márc. 

hó 28-án a Szentélt elválasztó korlátot, átalakítás által, áldoztató rácsnak 

alkalmassá tétette. Leghálásabb köszönetünk: a jó Isten fizesse meg! 
 

Missió 1934. év 

ápr. 8-15-ig 

Triduum, vagyis 3 napos ájtatosság, a plebánia keletkezési évében volt 

ugyan, amelyet 1920. jún. 26-30-ig Thöny Vendel és László Ferenc 

Jézustársasági atyák tartottak, akkor 350 meggyónt. Missió azonban Diósdon 

most volt először. A missió 1934. év ápr. hó 8-án Fehérvasárnap de. 10 

órakor kezdődött, és ápr. hó 15-én vasárnap késő délután nyert befejezést. A 

népmissiót Janisch Mihály és Buzai József lazarista atyák tartották. A missió 

alatt naponta reggel 7 órakor és este 8 órakor egy-egy beszéd volt a 

templomban váltakozva magyar és német nyelven. A férfiaknak még külön 3 

nap az iskolában este konferenzia beszéd volt.  

A missziós atyák fáradhatatlan buzgósága, szívhez szóló beszédeik, a 

missziós beszédek időpontjának tapintatos beosztása, nagyban hozzájárult, 

hogy a nehezen induló kezdet után már harmadik napon a hívek tömegesen 

jöttek, a templom napról-napra teltebb lett és mindvégig ki is tartottak. A 

missziós atyák szentbeszédei magukkal ragadták a közömbös lelkeket is, 

hogy olyanok is szükségét érezték a lelki megtisztulásnak, akik már évek óta 

nem járultak a szentségekhez. Öröm volt nézni, amint a férfiak zárt sorai 

példás buzgalommal és számban járultak a szentáldozáshoz. A gyónók 

száma 499 volt, ami a hívek és a gyónókötelesek csekély számát tekintve 

igen szép eredmény; e szám a hívek 90%-nak felel meg. A missió alatt sokan 

naponként járultak a szentáldozáshoz.  
 

Missziós kereszt 

megáldása 

 

A missió utolsó vasárnapján ápr. 15-én Szentmise után megható ünnepség 

közt állítottuk fel a missiós-keresztet a templomban. A missziós keresztet 

Magyar Gyula gazdasági tanácsos és neje született Schneider Rózsi 

adományozták. A keresztet házuk előkertjében a plebános megáldotta, a 

missziós atya nagy hatású beszédet intézett a hívek nagy tömegéhez, utána 

körmenetileg vittük a keresztet a templomba. 

 

 Vasárnap délután 3 órakor befejező szentbeszéd, utána a missziós atyák 
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Szentségi 

körmenet 

búcsúztak el a hívektől, kiket a pápai áldásban részesítettek.  

A missió legfényesebb mozzanata volt, az ünnepélyes Szentségi körmenet. A 

körmenetre kivonultak a Leventék, Tűzoltók díszben, fehérruhás, égő 

gyertyát tartó leánykák nagy serege. Megható volt látni, amint a község 

nagyja és apraja példás rendbe sorakozva, áhitatos diadallal kísérte és imádta 

a legfölségesebb Oltáriszentséget. Visszamenet a templomban, az ünnepélyes 

záráldás után, a plebános búcsúztatta el a missziós atyákat. Majd a templom 

előtti téren egy közvetlen és bensőséges búcsú ünnepély keretében két 

iskolás leány tolmácsolta a jó missziós atyáknak a jóságukért és 

fáradságukért, a hívek hálatelt szívének köszönetét.  

Szeretetünk és imáinkkal kísérve távoztak tőlünk, a missió kegyelmét és 

felejthetetlen emlékét hagyva nekünk. 

Elsőáldozás A missió kezdetével egybeesett ez évben az iskolások első szentáldozása. A 

szentmise alatt megújították keresztségi fogadalmukat, majd áldozáskor 24-

en vették épületes buzgósággal magukhoz az Oltáriszentséget. A kis 

elsőáldozóknak a plebános közös szeretet reggelit adott, mint az előző 

években. Az elsőáldozók szép emlékképet is kaptak, mit nagy örömmel 

vittek haza. 

                  Láttam                             Shvoy Lajos 

                      1934. V. 14.               megyéspüspök 

Fájdalmas Szűz 

(Pieta) oltár 

áthelyezése 1934. 

év május 2. 

A Fájdalmas Szűz (Pieta) Oltár, mely 1920. év június hó 6-án lett 

felszentelve, és a templom főbejáratától balkéz felől a kórus alatti fülkében 

állt- a nagyhéten Szentsírnak szolgált, a Deák és Schneider Nándor család 

ajándéka, azon okból, hogy az imádásra kitett Szentség a hívek nagy tömege 

előtt látható legyen, Paár József helybeli plebános kezdeményezésére, 1934. 

május hó 2-án ugyanazon templom hajójának jobb első szögébe lett 

áthelyezve. Okirat az Oltárban elhelyezve. 

Az áthelyezés költségeit Magyar Gyula gazdasági tanácsos és neje szül. 

Schneider Rózsi viselték. 

Gyóntatószék  

1934. év május 2. 

Ugyancsak 1934. május hó 2-án Magyar Gyula és neje szül. Schneider Rózsi 

saját költségükön háromrészes üvegajtókkal ellátott gyóntatószéket 

állíttattak. A gyóntatószéket Denkinger Lajos diósdi asztalosmester 

készítette. 

Bérmálás  

1934. május 14. 

Hétfői nap 

A község hétköznapját ünneppé avatta a püspökvárás áhitata. Felvirágzott 

diadalkapu várja a Főpásztort, aki a Szentlélek erejét hozza, hogy 

megerősítse diósdi híveit. A falu határánál felállított diadalkapunál a község 

elöljárósága élén a jegyző köszöntötte a Főpásztort, ki azután autón jött a 

plébániára. 

A plébánia előtt egy kis leányka csengő hangon elmondott kedves beszéd 

kiséretében virágcsokorral lepte meg a Főpásztort.  

Azután főpapi ornátusba öltözve, körmenetileg a templomba vonult a 

püspök. A templom előtt egy másik fehér ruhás leányka a bérmálandók 

nevében meghatott szavakkal üdvözli a megyéspüspököt. Majd Paár József 

plebános üdvözlés kíséretében átadta a templom kulcsait, mire felzeng a 

„Sacerdos et Pontifex” dallama és a Főpásztor bevonul a templomba.  

Először buzdító szavakat intéz a hívekhez, azután megáldja a templomot 

zsúfolásig megtöltő embersereget. Mise alatt az egyházközség vezetősége és 

a hívek közül igen sokan járulnak az Úr asztalához. 
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Mise végén kivonul mindenki a templomból és felsorakozik a templom előtti 

térségre, ahol a hősök emlékére ültetett fák állnak és áhitattal hallgatják meg 

a bérmálási praekurzor Bergendy Székesfehérvár-vizivárosi plébános szívhez 

szóló, tartalmas prédikációját.  

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása után a kápolna udvarán elhelyezett 

emelvényen foglal helyet a Főpásztor és először megtartja az iskolás 

gyermekek hittanvizsgáját, majd meghallgatta Dr. Holtzspach Ödön egyh. 

közs. világi elnök egyházközségi beszámolóját, az utolsó bérmálás óta elmúlt 

öt esztendőről. Boldog volt az egyházközség, mert a Főpásztor bírálata a 

beszámolóról a legjobb volt. A püspök, látva templomunk restaurálásra 

szoruló állapotát, és a mai gazdasági viszonyok súlyos helyzetét, mint 

egyházközségünk érdekeit szívén viselő legjobb atya, eme érdeklődés 

tanujelekép templomunk restaurálására P100 azaz egyszáz pengőt 

ajándékozott. Ezen adományom által kezdeni óhajtom – mondotta a püspök 

atya – a templom restaurálási actiót. 
 

Ezután a hívek körmenettel kísérték a püspök atyát a plebániára, ahol a 

község és egyházközség vezetősége, valamint a fejlődő hitbuzgalmi 

egyesületek tisztelegtek a püspök előtt. Az ünnepi szeretetlakoma nagy 

számú résztvevő jelenlétében ¾ 1 órakor volt, a Schober féle vendéglő 

nagytermében.  

Ebéd után a Szívgárda jelöltek igen kedves vallásos és szórakoztató műsoros 

előadással kedveskedtek a püspök Atyának, kinek az előadás nagyon tetszett, 

s meg is dicsérte a kis szereplőket és vezetőket.  

Délután a temetőbe vonultunk körmenetileg, hol könyörgő ima és 

szentbeszéd volt, melyet a prekurzor tartott. A temetői szertartás végeztével a 

körmenet a templomba visszavonult, ahol a püspök atya visszaadta a 

plebánosnak a templom kulcsait és elbúcsúzott a hívektől, maga után hagyva 

a lelkek békéjét és a Szentlélek örömét.  

Áldoztatórács 

átalakítása 

1934. márc. 26. 

nagyhét hétfőn 

A vasrács, mely a szentélyt a hajótól elválasztotta a lándzsa szerű díszítései 

miatt, áldoztatórácsnak nem felelt meg, és így az áldoztatás az oltárnál 

történt. Eme szokás megszüntetését tette lehetővé Magyar Gyula gazd. 

tanácsos és neje, született Schneider Rózsi áldozatkészsége, amikor 1934. év 

márc. 26-án a nagyhét hétfőn a vasrácsot átalakíttatta és alacsonyabbá tétette, 

és deszka térdeplővel láttatta el.  

„Diósdi- Credó” 

pecsét 1934. márc. 

30. ez évben 

Nagypéntek 

Az 1933. év május 28-án megalakult „Diósdi Credo”férfi egyesület első 

pecsétjét a mai napon vette kézhez.  

„Első Szívgárda 

avatás” Diósdon 

1934. júl. 22. 

vasárnap 

A Szívgárda Diósdon még 1933 aug. 13-án tartotta alakuló gyűlését. A 

próbaidő alatt a gárda-jelöltek havonként örömmel jártak a gyűlésekre, a 

hónap első péntekjén nagyon sokan járultak a Szentáldozáshoz, amit ezután 

is kivánnak buzgón megtartani. 

Buzgó előkészület után végre elérkezett a várva várt idő amikor Diósdon, az 

első Szívgárda avatást megtarthattuk. A Szívgárda-jelöltek 1934. év július hó 

19-22-ig az avatást megelőzőleg három napos lelkigyakorlatot tartottak 

Németh Károly Jézus társasági atya vezetésével.  

A gárdaavatási ünnepély vasárnap július hó 22-én az ünnepélyes nagymise 

után volt a templomban, amikor … fiú és … leány esküdött hűséget Jézus 

Szentséges Szívének. 
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Délután meglepő suép műsoros előadással gyönyörködtették szüleiket és a 

termet zsúfolásig megtöltő közönséget.  

Rösler Ignác 

plébános temetői 

síremléke -

ünnepélyes 

megáldása 

1934. szept. 23. 

Diósd önálló plebánia első adminisztrátora, néhai Rösler Ignác síremlékét a 

temetőben, mely egy ember nagyságú gyönyörű Jézus Szíve szobor, fehér 

márványból, édesanyja 1934. aug. hó 3-án állíttatta fel. A Síremlék 

ünnepélyes megáldása 1934. szept. 23-án volt, vasárnap délután 3 órakor az 

egész község jelenlétében. 

Családvédelmi 

triduum  

1934. év dec. 13-

14-15. napján 

A kath. családok ünnepélyes felajánlását megelőzőleg 1934. dec. 13-14-15-

én, mindig este 6 órakor a templomban Családvédelmi előadásokat tartott a 

helybeli plebános a hívő közönség részére, utána litánia és áldás.  

A Szentbeszédek tárgya:  

Első nap: a) A Szentségi házasság; b) Szerződéses házasság 

Második nap: Krisztus és a keresztény család 

Harmadik nap: A katolikus Család és nevelés 

Vasárnap dec. 16-án a katolikus Családok ünnepélyes felajánlásával 

fejeződött be a Triduum. 

A Családok 

ünnepélyes 

felajánlása 1934. 

dec. 16.  

 

A szentbeszéd tárgya: A Szentcsalád minden kath. Család eszményképe. A 

Szentmise közben volt a közös Szentáldozás, s utána a mise végén nagy 

boldogan közösen ajánlották fel a hívek családjaikat, a Szent Családnak. 

Szívgárda 

karácsonyi 

ünnepély 1934. 

év 

A „Szívgárda” nagyszámú közönség előtt jól sikerült karácsonyi műsoros 

előadást rendezett Grúber Jolán szkfővárosi tanítónő vezetése mellett. Az 

előadás tiszta jövedelmét a Szívgárda a szegény sorsú iskolás társaik 

karácsonyi felruházására fordították. 

Szentév bezáró 

ájtatosság 1935. 

év ápr. 28. 

Fehérvasárnap 

Ma 1935. év ápril. hó 28-án Fehérvasárnap , mikor a pápai legátus a 

Lourdesi kegyoltárnál fejezte be a rendkívüli Szentévet Üdvözítőnk kereszt 

halálának 1900 éves fordulója alkalmából, és mikor e napon világszerte 

minden katolikus templomban ájtatosságok vannak, plebániatemplomunkban 

mi is este 7 órakor tartottuk a befejező ájtatosságot szentbeszéddel és 

szentségkitétellel. Majd felcsendült a pápai himnusz és ezzel a Szentév 

befejező ünnepsége véget ért.  

Kápolnatorony 

lebontása 

1935. márc. 17-

28. 

A kápolna épületén, mely az 1817. évi tétényi Visitatio Canonica szerint – hová 

Diós mint fiók egyház tartozott – 1772. évben gróf Illésházy János által építtetett, 

fatornyot is emeltek. A fatorony és állvány szerkezete a hosszú évek 

időviszontagságai folytán már annyira elkorhadt, hogy most egy vihar 

nyomása alatt veszélyesen elhajolt és ledőléssel fenyegetett. Megvizsgálás 

után megállapítatott, hogy a torony alap szerkezete oly annyira korhadt, hogy 

a tornyot okvetlenül le kell bontani. 

Így az egyházközség képviselőtestülete 1935. év márc. 17-én tartott 

rendkívüli gyűlése alkalmából egyhangúlag elhatározta a kápolna-fatorony 

lebontását, abban a reményben, hogy kedvezőbb gazdasági viszonyok 

beálltával új tornyot tudnak majd visszaállíttatni. Eme határozat értelmében a 

fatorony lebontása 1935. év márc. 28-án megtörtént.A kápolna homlokzatára 

vaskereszt elhelyezését határozta el az egyházközség.  

A kápolna kereszt 

megáldása és 

feltevése 1935. 

A kápolna vaskereszt megáldása május hó 19-én vasárnap délután, litánia 

után történt ünnepélyes keretek között. 

A viharos időjárás miatt a vaskeresztet csak május hó 21-én lehetett a 
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május 19-21. kápolna homlokzatára felerősíteni.  

 

Oltáregylet 

Tagavató 

ünnepély 1935. 

május 19-én 

 

A Diósdi Oltáregylet, mely rövid három évi fenállás után 1923. évben 

megszűnt, 1935. év május 19-én vasárnap megújhodással tagavató 

ünnepséget tartott, amikor 93 katolikus nő tett vallomást és ígéretet az 

Eucharisztikus hite mellett. 

Az ünnepélyes szentmisét és avatási szertartást d.e. 10 órakor Dr. Mátrai 

Gyula budapesti országos központi igazgató végezte, ki a szertartás 

megkezdése előtt az Oltáregylet feladatáról tartott nagyhatású szentbeszédet.  

Este 6 órakor jól sikerült műsoros ünnepség kapcsolódott a délelőtti 

templomi szertartáshoz. Az érdeklődés oly nagy volt, hogy az elég nagy 

előadóterem helyisége szorongásig megtelt.  

Külön köszönet illeti Dr. Ujlaky Holtzspach Ödönné elnöknőt, ki a rendezés 

nagy munkáját végezte.  

Az udvari részben 

levő két helyiség 

rendbehozatala  

1935. május 27-

én 

A plébánia ház udvari részén eddig szorgalmi jog által lekötött 2 helyiség – 

most halálozás folytán teljesen felszabadult, de sürgős restaurálásra szorult. 

A helyiségek belső falairól – kivéve a mennyezetet – a régi vakolatot teljesen 

le kellett verni, az elkorhadt padlót az első helyiségből felszedni. Miután a 

talaj nagyon nedves, az első helyiség padlózata cementírozva lett. 

Katolikus nap 

1935. júl. 7-én 

Az Actio-Catholika diósdi szakosztályai 1935. év július hó 7-én csak 

helybeliek részére, az állami óvoda árnyas udvarán szépen sikerült katolikus 

napot rendeztek. A gyűlésen a hívek teljes számban jelentek meg. A gyűlést 

Dr. Ujlaky-Holtzspach Ödön világi elnök nyitotta meg és a helyi plébános 

zárta be.  

A gyűlésen P. Bangha Béla Jézustársasági házfőnök és a „Magyar- Kultúra” 

folyóirat szerkesztője mondott nagyhatású beszédet.  

A gyűlés befejezéséül a közönség a pápai himnuszt énekelte el.  

A sekrestye 

restaurálása 

1935. év. szept. 

17. – dec. 1. 

A sekrestye falazata talaj csuszamlás miatt már annyira összerepedezett és 

oly nyílások keletkeztek hogy bedűléstől lehetett tartani, és így a sekrestyét 

félig le kellett bontani. Miután a sekrestye tetőzete alatt nem volt padlás, és a 

mennyezete is túl magas volt, a tetőcserép alá szűrődő havat nem lehetett 

eltávolítani, mely enyhébb időben felolvadt, s így a falazatban évenként 

jelentékeny kárt okozott, a mennyezetet leszállítottuk, miáltal padlást 

nyertünk és így a jövőben a beszűrődő havat ki lehet hányni, miáltal a 

falazatot is jobban meg tudjuk védeni.  

A sekrestye lebontása 1935. év szept. 17-én kezdődött meg. Ezen a napon –a 

templom búcsúnapja után – mentünk át az államielemi iskola egyik üres 

termébe, melyet ideiglenesen sekrestye helyiségnek rendeztünk be, honnét 

azonban különféle okok miatt, csak dec. 1-jén advent első vasárnapján 

tudtunk a már helyreállított templomsekrestyébe visszamenni. A sekrestyébe 

helyeztük a villanylámpák egységes kapcsolását, 2 drb ruhaszekrényt, 

melynek hiányát már régóta éreztük, és egy erős tölgyfa burkolatú díszes 

ajtót tettünk a régi repedezett és gyenge puhafa ajtó helyébe.  

A sekrestye padlózata, mely eddig deszka volt és most már korhadt, fekete és 

szürke színű mozaik lapokkal lett födve.  

Templomtető 

javítás 1935. év 

A templomtetőt, melyet az időjárás zord viszontagsága erősen megrongált, 

gyökeresen megjavítottuk, a hibás cserepeket kicseréltettük és 

körülcsatornáztattuk, mely eddig teljesen hiányzott. A torony bádog javítása 
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állványozási nehézségek miatt egyelőre félbemaradt.  

A Diósdi árpádházi 

Szt. Erzsébet 

Missziós 

Leányegyesület 

avatása 1935. dec. 

8. 

A Diósdi árpádházi Szent Erzsébet Missziós Leányegyesület egy évi komoly 

előkészület után, 1935. dec. 8-án a Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz 

ünnepén, délután 2 órakor litánia alkalmával tartotta első tagavatási 

ünnepélyét. Délelőtt szentmise alatt közös szentáldozás volt. Este 

nagyszabású műsoros ünnepség kapcsolódott a templomi szertartáshoz.  

Katholikus 

Népszövetségi 

gyűlés 1936. febr. 

2. 

Az egyházközség 1936. év febr. 2-án délután litánia után a Schober féle 

nagyteremben, mely az egyházközség ideiglenes Kultúr-Otthona jól sikerült 

Kath. Népszövetségi gyűlést tartott. A Kath. Népszövetség Budapest-

Központi szónokai Pekovits János és Bauer … urak voltak. 

Triduum férfiak 

és külön nők 

részére 1936. ápr. 

22-26. 

1936. ápr. 22-26. napjain szépen sikerült Triduum volt a Férfiak és külön a 

Nők részére. A Triduum vezetője Fenyő István lazarista atya volt. A 

Triduum sok lelki haszonnal zárult. Eme napokban 298 felnőtt hívő végezte 

el a húsvéti szentgyónását, az áldozók száma pedig 493 volt. A Triduum 

eredményei bizonnyal később is mutatkozni fognak.  

Gyermek 

felajánlás Jézus 

Szíve napján 

1936. jún. 19-én. 

 

1936. év június hó 19-én „Jézus Szíve napján” a gyermekek, a 

legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, a Jézus Szíve litániájának 

elimádkozása után közösen felajánlották magukat Jézus Szíve oltalmába. 

Mindenkor felejthetetlen marad a gyermekek és szülők részére ez a 

nagyszerű ünnepség, a Szentségi áldással.  

Szívgárda avatás  

1936. júl. 12. 

A Szívgárda július hó 12-én vasárnap – háromnapos lelkigyakorlat után – 

lélekemelő ünnepség keretében tagavatást tartott. Mindannyian a szentmise 

alatt közös Szentáldozáshoz járultak. Szentmise után volt a 22 új gárdista 

avatása, melyet a helyi plebános végzett nagy ünnepélyességgel. Este 8 

órakor a „Szent Szív” dicsőítésére nagy sikerrel adták elő a „Győz a Szent 

Szív” vallásos színművet három felvonásban. Az ünnepi beszédet a helyi 

plebános tartotta. A színmű sikeres rendezése, Grúber Jolán székesfővárosi 

tanítónő érdeme.  

A temető 

bekerítése 

1937. márc. 20. 

A balatoni műút építésekor 1936. évben a temetőből, illetve útjából kihasított 

hosszú földsáv által,  az elő sövény kerítés sok helyütt ki lett vágva, sőt 

egyes részeken magas part is keletkezett. Miután így a temető új bekerítése 

szükségessé vált, az egyházközség annak orgona- bokrokkal való bekerítését 

határozta el, mi a műútra néző oldalát díszesebbé fogja tenni. Az orgona 

bokrokkal valóü bekerítés 1937. év márc. 20-án befejeződött. Összkiadás: P. 

234.- azaz Kettőszázharmincnégy pengő.  

 

Triduum 

1937. ápr. 14-18. 

 

A hívek húsvéti gyónásának megkönnyítésére és méltó előkészítésére úgy a 

férfiak mint a nők részére külön-külön 1937. ápr. hó 14-18. napjain 

Triduumot tartott Lovas László lazarista missziós atya. A Triduum igen szép 

eredménnyel zárult. Kétségtelen, hogy sikerült felkelteni Diósd Katolikus 

férfivilág érdeklődését.  
 

 

Útszéli kereszt 

felállítása és 

megáldása: 1937. 

 

 

 

Diósd község Nagytétény felé való kivezető út határ részében már évtizedek 

óta az Egyház nevére telekkönyvezett területen, még 1816. évben felállított 

és megáldott fakereszt, melynek fenntartásáról mindeddig az Egyházközség 
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év május hó 2-án gondoskodott, a hosszú évek időjárás viszontagságai folytán annyira 

megrongálódott és tönkrement, hogy annak restaurálására gondolni sem 

lehetett. A katolikus buzgóság újra kitűzte az útszélére a megváltás jelvényét, 

a szent keresztet, mely fogadja és búcsúztatja a Diósd községen áthaladót.  

Megkeresésemre, a szent kereszt iránti tiszteletből, a régi fakereszt helyén, új 

ugyancsak fakeresztet két buzgó család állítatott.  

Magát a fakeresztet Kiss Ernő magántisztviselő és neje Jülek Lujza állítatta, 

a feszületet reája, mely a vallásos művészet követelményeinek teljesen 

megfelel, ifj. Wéber József és neje Bubenik Mária adományozták. 

A kereszt további fenntartásáról, mint eddig a régi keresztről az 

Egyházközség kötelességszerűen gondoskodik.  

Az új kereszt megáldását Paár József helyi plebános 1937. május hó 2-án 

vasárnap délután 2 óra fényes külsőségek keretében végezte. 

Körmenetben vonultak ki a községi hívek, az újonnan felállított kereszthez, 

ahol a plebános a szentbeszéd után, hálás szavakban mondott köszönetet a 

nagylelkű adakozóknak. Utána a templomban áldás volt.  

Szentév 

megnyitása 

1937. év május 

23-án 

Szentháromság 

vasárnap 

A budapesti XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszust megelőző és 

előkészítő szentév ünnepélyes megnyitása, a magyar Püspöki Kar határozata 

folytán, országszerte 1937. év május hó 23-án, Szentháromság vasárnapján 

volt.  

Diósd-plebánia, a magyar Püspöki Kar határozata értelmében ugyancsak 

1937. év május hó 23-án, Szentháromság vasárnap nyitotta meg ünnepélyes 

keretek közt, az előkészületi évet.  

Délelőtt szentmise, Veni Sancte, áldás. A szentmisén megjelentek a községi 

elöljáróság képviselői, az egyházi egyesületek: Szívgárda, árpádházi Szent 

Erzsébetről elnevezett Missziós Leányegyesület, Oltár egyesület, a Credo 

egyesület férfi és ifjúsági tagjai és az egyházközség Kultúr-Szakosztálya. 

Szentmise alatt fel lett olvasva a magyar Püspöki Kar közös pásztorlevele. 

Áldás után „Pápai himnusz”. 

Délután litánia után, díszgyűlés keretében lélekemelő ünnepség volt az 

Egyházközség ideiglenes otthonában. Paár József helyi plebános buzdító 

szavaival irányt mutatva, megindította az előkészületi év munkáját. Dr. 

Tárnoki Urs Aladár kormányfőtanácsos, MÁV üzletigazgató, Credo elnök 

„Az Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten” címen mondott tartalmas 

beszédet.  

Az ünnepséget szavalatok és alkalmi egyházi énekek, melyek betanítását 

Kék Géza ált. iskolai igazgató-tanító egyházközségi kántor végezte, tették 

színessé. Az Eucharisztikus Szentév megnyitása a község legszebb 

megmozdulása volt a szentségi Úr Jézus imádásában és követésében.  

1937. XI. 6.  

                                                                                                   Doroszlai Béla  

                                                                                                                esperes 
 

Az Eucharisztikus 

Szentév megülése 

1938. évben 

 

Az iskolás gyermekek minden hittanóra után közösen a templomban 

sSentségimádást tartottak. A Szívgárda tagjai pedig a havi szentáldozásokat 

külön a kettős Szentév lelki kegyelmeiért és a Magyar Hazáért ajánlották fel.  

Eucharisztikus 

Triduumok 1938. 

évben 

 

Az Eucharisztikus Kongresszus előtt Triduum volt külön a Levente ifjúság 

részére, melyet Paár József plebános tartott, az ifjúság pedig teljes számmal 

és testületileg, a vezetőkkel együtt járult a szentgyónás és a közös 
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Szentáldozáshoz. 

Külön Triduum volt még a férfiak és külön a nők és hajadonok részére, 

melyet Turcsok Simon lazarista missziós atya tartott. A Triduum alatt 471-en 

járultak szentáldozáshoz. 

Budapesten az „ifjúsági szentáldozáson” részt vett 64 iskolás gyermek.  

Május 26-án Budapesten a közös szentáldozáson részt vett 125 felnőtt.  

A Kongresszus előadásain együttes csoportban részt vett felnőtt 61. 

Személyes vállalkozásban 64. 

Szent István első 

apostoli királyunk 

kilencszáz éves 

halála Emlékéve 

1938. év 

A Szent István első apostoli Királyunk kilencszáz éves halála emlékéve 

tartama alatt vasár és ünnepnap a szentmise és litánia után állandó 

emlékezetül „Ah hol vagy magyarok” kezdetű Szent István éneket énekeltük.  

Székesfehérvárott tartott Szent István ünnepségeken részt vett 16 felnőtt.  

Hitbuzgalmi élet  

1938. év 

Pünkösdkor az ifjúság és megbérmált felnőttek pünkösdi hitvallása és 

ünnepélyes ígérete. A bérmálás szentségének öntudatosítása a Krisztusi 

ember apostoli hivatását akarja felkelteni a fiatalságban. Jézus Szíve napján a 

gyermekek közös Szentáldozás után magukat és szüleiket ünnepélyesen a 

legméltóságosabb Oltáriszentség előtt Jézus Szíve oltalmába ajánlották. 

A Szívgárda június 29-én háromnapos lelkigyakorlat után lélekemelő 

ünnepség keretében tagavatást tartott. Az új Gárdisták avatása Szentmise 

után nagy ünnepélyességgel történt, amikor a régi Gárdisták is megújították 

ígéretüket és a Szentmise alatt előbb közös Szentáldozáshoz járultak.  

Este a Szent Szív dicsőítésére nagy sikerrel adták elő „Én Szívgárdista 

vagyok” vallásos színművet.  

Kulturális élet 

1938. 

Az Akcio Katolika március hóban 3 szülői értekezletet tartott: 

1) „A gyermek vallásos nevelése.” Előadó: Gruber Jolán székesfővárosi 

tanítónő 

2) „A gyermek és Eucharisztika.” Előadó: Magas Miklós székesfővárosi 

hitoktató 

3) „Az Eucharisztia jelentősége.” Előadó: Paár József helybeli plébános 

A diósdi árpádházi Szent Erzsébetről nevezett missziós Leányegyesület 

rendezésében: „Előkészület az Eucharisztikus Kongresszusra”, előadó: 

Csiszár Izabella Missziós Nővér Budapestről. 

„Visszaemlékezés a 3. év előtti Tagavatásra”. Előadó: Dr. Ujlaky Holtzspach 

Ödönné, elnöknő.  

Történelmi színdarab szent István korából: „Krisztus vagy Hadúr?” Előadta: 

A Missziós Leányegyesület. 

Templom 

renoválás 1938. 

évben 

Diósd plebánia templom, mely Magyarország Milleniumi évében 1896. 

évben a hívek adományából épült, az évtizedes időviszontagság által annyira 

megrongálódott, hogy renoválása évről-évre mindig sürgetőbb lett. 

A templomnak és kápolnának patrónusa nincs s így az összes terhek viselése 

a hívek áldozatkészségére hárult.  

Tíz év lankadatlan fáradozás és kitartó gyűjtés, Isten áldásával kísérve, 

lehetségessé tette a templom alapos renoválását.  

 

A templom renoválási munkálatok az egyházmegyei hatóság 1640/1938. 

július hó 11-én kelt engedélye alapján a Budapesten tartott Euchariszikus 

Kongresszus Szentévében és Szent István első Apostoli Királyunk kilencszáz 

éves halála emlékévében kezdődtek és 1938. november hó első napjaiban 
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szerencsésen be is fejeződtek.  

Templom 

felszentelés 1938. 

nov. 20-án 

A templom felszentelését 1938. év november hó 20-án vasárnap délelőtt 

nagy ünnepélyességgel végezte Nagyméltóságú Shvoy Lajos megyéspüspök 

Atyánk, ki alázatos meghívó kérésünket kegyesen meghallgatta. 

 

Új Oltárfeltét 

1938. év 

A új oltármenzára magyar motívum szerint tervezett új oltárfeltét került, 

rejtett villanyvilágítással. A templom egyszerű három színárnyalatban lett 

kifestve, mely nagyon kellemes benyomást tett. A padok alatt mozaik lapok 

kerültek a régi vörös téglák helyett, a kóruson pedig a régi korhadt fapadló 

helyett ugyancsak mozaik lapok lettek lefektetve.  

Új 

villanybevezetés 

A templom új villanyvilágítással lett felszerelve, melynek összfényvilágítása 

ezerkettőszáz gyertyalángnak felel meg.  

Öröklámpa Öröklámpa fali kettő művészi kivitelű – alatta villany gömbbel. Adamasky 

Géza Bpest Székesfőváros Gázművek műszaki főfelügyelője és családja. 

Orgona 

áthangolása és 

tisztítás 1938. év 

Az orgona teljes áthangolása és kitisztítása Kék Géza igazgató-tanító és 

egyházközségi kántor és neje Manrein Szilvia adománya.  

Toronykereszt 

aranyoztatása 

A torony kereszt és gömb aranyoztatása Csihák Károly és nővére: özv. Sax 

Jánosné adománya. 

Új tabernákulum Az új Tabernákulumra Lehner Ödön Székesfővárosi tanár és neje Cserveny 

Krisztina ötszáz pengőt adományozott.  

Oltárszőnyeg 

1938. év 

A főoltár ünnepi szőnyege, 1 drb, özv. Lehner Ödönné szül. Cserveny 

Krisztina ajándéka. 

Templom kókus 

szönyeg 

A templom kókus szőnyeg vörös színű, 20 méter hosszú, 120 ctm széles, 

Wittinger Róza, diósdi hajadon ajándéka. 

Bevételi és 

kiadási mérleg 

1935-1940. év 

február hó 22-ig 

Templom renoválásra befolyt és felhasznált adományok és kiadásokról 

kimutatás: 

I. Diósd község templom renoválásra kiutalt segély összeg: …P 3000.- 

II. M. Kir. Kultuszminiszter által kiutalt segély összeg: …………P 1000.- 

III. A hívek önkéntes adománya: …………….…                      .P 8709,20 

IV. Diósd egyházközség pénztárából …………                       …P 3400.- 

V. Az egyházközség lámpa-lepel és temető pénztárából püspöki 

engedély 1640/1938.: ……………                                      .P 1200.- 

VI. Szent Antal persely összege: ……………….                      .P 177,66.- 

                                                                                Összesen: P 17.486,86.- 

azaz Tizenhétezernégyszáznyolcvanhat pengő 86 fillér 

A kiadási főösszeg: P. 17.471,24 Azaz: Tizenhétezernégyszázhetvenegy 

pengő 24 fillér 

Az 1940. év február hó 22-én lezárt zárszámadás mérlege: 

Bevételi főösszeg:                P 17.486,86.- 

Kiadási főösszeg:                  P 17.471,24.- 

                  Marad:                 P        15,62.-azaz: Tizenöt pengő 62 fillér.  

 
1940. VI. 6-án tartott bérmálás és kánoni vizsgálat emlékére. A szép fejlődés 

és csendes de apostoli …….. munka szép eredményéért főpásztori 

köszönetem és elismerésemet fejezem ki.  

                                                            Doroszlai Béla                    Shvoy Lajos 
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                                                                 esperes                       megyés püspök 

Új templom ajtó 

1939. év aug. 17. 

A régi az idő viszontagsága folytán már teljesen megrongált és korhat 

templomajtó helyébe, masszív tölgyfa burkolattal ellátott új ajtó került.  

Triduum  

1939. május 11-

14. 

A szokásos évi Triduum Vezetője 1939. év május hó 11-14. napjain Janisch 

Mihály Lazarista Missziós Ttartományfőnök Atya volt. A Triduumnak 

nagyon szép eredménye volt.  

1939. év jún. 17. 

Új ablakok a 

plébániaház utcai 

részén 

A plebánia ház utcára szolgáló már rossz és korhat ablakok kicserélése 

okvetlenül szükségessé vált. A régi ablakok helyébe került 2 drb ablak- 8 

szárnyú ikerablak, egy-egy külső tok, - kívül kettő „Eszlingeni rollóval”, - és 

1 drb 4 szárnyú konyhaablak, kívül Eszlingeni rollóval, belül pedig spaletta 

táblával. A munkák vasalva, üvegezve, belül fehérre mázolva és 

zománcozva, kívül színtartó zöld festékkel mázolva, két ablakra 4 szárny 

szúnyogháló készítve, két ajtó fehérre mázolva és zománcozva, és 

padlójavítás: összesen P 849,14 azaz Nyolcszáznegyvenkilenc pengő 14 

fillér.  

1939. jún. 17. 

Új utcai kőkerítés 

Az utcai fakerítés, mely már bedüléssel fenyegetett sürgős rendbehozatalra 

szorult. A plebánia ház utcai kőkerítéséhez 325 drb terméskő kellett.  

Bérmálás 1940. 

év június 6. 

csütörtöki nap 

Az 1940. év kiemelkedő eseménye egyházközségünknek a június hó 6-án 

tartott bérmálás napja volt, amikor a megyéspüspök Úr Shvoy Lajos Diósd 

bérmálandó híveit a bérmálás szentségével megerősítette. 

Az öröm ünnepet háromnapos ájtatosság előzte meg. A bérmálandók példás 

áhitattal vettek részt az előkészítő előadásokon és ájtatosságokon, ama szent 

elhatározással, hogy Krisztus Szíve szerinti harcosok akarnak lenni. 

A főpásztor az ünnepélyes fogadtatás után a templomba ment, s miután a 

templomajtóban a papság élén jelenlevő Paár József püspöki tanácsos-

plébános üdvözlése után átvette a templomkulcsokat, felzengett a „Sacerdos 

et Pontifex” dallama és a főpásztor a főoltárhoz vonult, s megkezdődött a 

püspök-szentmise. 

Mise alatt az egyházközség Vvezetősége és a hívek közül igen sokan járultak 

a Szentáldozáshoz. A bérmálási előhírnök Bertha Pál kápolnásnyéki lelkész 

szívhez szóló szentbeszédje után a főpásztor 115 bérmálkozót részesített a 

hitben való megerősítés szentségében. 

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása után a főpásztor a Hősök kertjében 

az emlékoszlopnál elhelyezett emelvényen foglalt helyet és meghallgatta Dr. 

Ujlaky Holtzspach Ödön világi elnök egyházközségi beszámolóját az utolsó 

1934. évi bérmálás óta eltelt öt esztendőről. Dr. Bejczi Gyula püspöki titkár 

pedig Diósd plebánia statisztikai adatait ismertette . A Főpásztor örömének 

adott kifejezést a szépen fellendülő hitélet kialakulásán és hűséges kitartásra 

buzdította a megjelenteket.  

A gyűlés után a Főpásztor a politikai község és az egyesületek küldöttségeit 

fogadta. 

Nagyszámú résztvevők jelenlétében Du. 1 órakor  „közös ünnepi 

szeretetebéd” volt a Schober Mihály féle vendéglő nagytermében.  

Ebéd után a Szívgárdisták és az árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett 

diósdi Missziós Leány-egyesület tagjai műsoros előadással szórakoztatták a 

főpásztort. Délután ünnepélyesen búcsúztunk el a Főpásztortól.   

1940. év júl 8. – 

okt. 6-ig  

 

 

Diósd községbe hosszabb tartózkodásra 200 műszaki katona érkezett. A 
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Binandi facultás 

és tábori 

szentmise tartás 

közös Szentmisén a hívekkel együtt nem férnek el a templomban s így sokan 

a lelki kegyelemtől és vigasztalástól meg volna fosztva. Az Egyházmegyei 

Hatóság az itt tartózkodási időre a „Binálásra” és a „Tábori szentmisére” a 

felhatalmazást megadta.  
 

Templomtér 

rendezés, 

cementlépcsők 

 

Itt tartózkodási idejük alatt segédkeztek a „Templom tér” rendezésében. A 

cementlépcsőket, mint a jelzés is mutatja a műszaki hadosztály csoportja 

készítette, az anyagot az egyházközség adta. 

Az egyházközségi 

vezetők 

háromnapos 

tanfolyama 1941. 

év márc. 23-25. 

Az egyházközségi vezetők részére rendezendő „háromnapos” tanfolyamot az 

idegen kijelölt előadó akadályoztatása miatt saját hatáskörünkben kellett 

megtartanunk, 1941. év márc. 23-24-25-én. Előadók voltak: Dr. tárnoki Urs 

Aladár egyh. közs. gondnok, Kék Géza, igazgató-tanító egyh. közs. jegyző, 

Paár József püsp. tanácsos plébános, egyh. elnök.  

Triduum  

1941. év május 1-4. 

Az 1941. év május hó 1-4. napjaiban tartott évi három napos lelkigyakorlat 

vezetője Fenyő István lazarista missziósatya volt. A templom tömve volt 

hívekkel. 

A Budapesti 

Eucharisztikus 

Világkongresszus 
III. ik évfordulója: 
1941. május 22. 

A magyar püspöki Kar 1941. évi tavaszi tanácskozásán elhatározta, hogy a 

Budapesti Eucharisztikus Világkongresszus harmadik évfordulóját az ország 

valamennyi templomának f. év május 22-én áldozócsütörtökön 

Szentségimádással ünnepeljék meg. Plebánia templomunkban a 

Szentségimádási óra délután 6 órakor volt.  

Gyermekek közös 

szentáldozása a 

világbékéért 1941. 

május 22-én. 

XII. Pius pápa szándéka szerint a világbéke mielőbbi elnyeréséért 

Áldozócsütörtökön volt a Gyermekek közös szentáldozása is. 

A Magyar 

Vöröskereszt 

javára műsoros 

ünnepély 1941. 

dec. 7-én 

A Diósdi Árpádházi Szent Erzsébet Leányegyesület ás az Oltáregyesület f. 

év 1941. dec. 7-én délután az egyházközségi otthonban a Magyar 

Vöröskereszt javára jótékony célú műsoros ünnepélyt tartott: a fronton levő  

részére P 67.- összeget küldött.  

Új takaréktűzhely 

1941. júl. 4. 

A plébánia ház részére 1921. évben a plébánia keletkezésekor beszerzett és 

1935. évben már átjavított takaréktűzhely további javítása már nem volt 

lehetséges, s így új takaréktűzhely lett beszerezve P 120 értékben.  

1941. júl. 13. a 

Főpászor pappá 

szentelésének 40 

éves évfordulója 

Kegyelmes Főpásztorunk Shvoy Lajos július hó 13-án ünnepelte csendes 

visszavonultságban pappá szentelésének 40 éves évfordulóját. Közös hálaadó 

imában emlékeztünk Kegyelmes Főpásztorunkról. Ad multos annos! 

Diósdliget 

lelkipásztori 

ellátása 1941. év 

aug. 5. 

 

A megyéspüspök Úr 1760/1941. szám alatt 1941. év aug. hó 5-én kelt 

„Diósdliget lelkipásztori ellátása” ügyében küldött leiratban Diósd 

egyházközséget a következőket értesíti: 

 

 

1. Érd-Diósdligeti telep lelkipásztori gondozása érdekében 1941. év 

szept. hó 1-től kezdve egy hitoktató lakik majd a telepen, hogy teljes 

erővel állhasson bele a telep lelkipásztori gondozásának és 

megszervezésének munkájába. 

2. Az anyagiakra vonatkozólag pedig így rendelkezik: Diósd 
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egyházközség az 1941. évi költségvetésben erre a célra előirányzott 

összegből fizeti a hitoktató lakbérét, ezen felül 500 pengőt térít meg 

az érdi plebánosnak erre az évre az eddig teljesített szolgálatokért, 

valamint annak a kisegítő papnak díjjazására, aki a telepre kihelyezett 

hitoktató helyett a vasár- és ünnepnapi szentmisékben az érdi 

plebániát ki fogja segíteni. 

3. Diósdliget 1942. év január hó 1-től kezdve külön kezeli 

egyházközségi adóját, és a jövőre nézve önállóan gondoskodik 

kiadásainak fedezéséről. 

4. Egyházjogilag azonban még egyelőre nem csatolja el véglegesen a 

telepet a diósdi plebániától. 

A megyéspüspök Úr értesítése értelmében Diósd egyházközség Tanácsa és 

Képviselőtestülete mindent kifizetett és elrendezett.  
 

 
 

Triduum 

1942. év ápr. 23-

26. 

 

- *    - 

Templomunkban a háromnapos lelkigyakorlatok 1942. év április hó 23-án 

kezdődtek a hívek és az ifjúság részére. A lelkigyakorlatok vezetője Dr. 

Kárpáthy Pál lazarista Missziós atya volt, kinek vonzó szentbeszédei szép 

sikert eredményeztek. Vasárnap az Akció Katholica utasítása értelmében a 

káromkodások engesztelésére engesztelő szentségimádást végeztünk. 

Esti szentmisék a 

bécsi 

templomokban 

1942. évben 

In rei memoriam! 

 

Arra való tekintettel, hogy a mostani háborús nehéz időkben a hívek közül 

sokan nem jelenhetnek meg a rendes időben tartott szentmiséken, dr. Innitzer 

Tivadar bécsi bíboros érsek a Szentatya felhatalmazása alapján megengedte, 

hogy minden bécsi templomban vasár- és ünnepnapokon, a jezsuiták 

templomában pedig minden nap este fél 8 órakor egy szentmisét mutassanak 

be, amely alatt a hívek szentáldozáshoz is járulhatnak. 

A miséző papok és az áldozó hívek délután négy (4) órától kötelesek minden 

étkezéstől tartózkodni, a szeszesitalokat kivéve azonban italt a jelzett időben 

is többször vehetnek magukhoz.  

Templomatya 

beiktatás 1942. év 

márc. 25-én 

A meghalt templomatya helyébe a megyéspüspök Úr, a plebános 

felterjesztésére Endresz József diósdi hívőt nevezte ki, kit a kerületi esperes a 

Decr. Synod. 448.§ értelmében az ünnepélyes nagymise alatt hivatalába 

beiktatta, miután a hitvallást elmondotta és az esküt az Esperes kezébe 

letette.  

XII. Pius pápa 

püspökké 

szentelésének 25. 

éves évfordulója 

1942. május 14. 

 

XII. Pius pápa püspökké szentelésének 25. éves jubileuma 1942. év május 

14-én van. A jubileum megtartására vonatkozóan a magyar Püspöki kar 

közös rendelkezése értelmében a megyéspüspök úr a következően 

rendelkezett: XII. Pius pápa 25. éves jubileumát vasárnap május 10-én 

ünnepeljük. Május 9-én szombaton este az esti harangszó után 10 perces 

ünnepi harangszó hirdesse Szentséges Atyánk jubiláris ünnepét. Május 10-én 

vasárnap ünnepélyes hálaadó szentmise tartandó „Te Deum”-mal. 

 

Egyházközségünk a római Szentszék és a Szentséges Atyánk személye iránti 

szeretet jegyében ülte meg XII. Pius pápa püspök szentelésének 25 éves 

jubileumát. Már szombaton este ünnepi harangszó jelezte a nagy ünnepet. 

Vasárnap pedig május 10-én az ünnepi hálaadó szentmise alatt sokan járultak 

a szentáldozáshoz, melyet a Szentséges Atyáért ajánlottak fel. 
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Mise végén felhangzott a „Te Deum” és a pápai himnusz.  

Kegyeletes ünnepély fejezte be XII. Pius pápa püspökké szentelésének 25. 

éves évfordulóját.  

A jubileum évére 

1942. május 13-

tól 1943. május 

13-ig  

Oltárprivilégium 

XII. Pius pápa püspökké szentelésének előestéjén május 13-án „Summo 

Solatio” kezdettel apostoli levelet bocsátott ki, amelyben a jubileum évére, 

vagyis 1942. május 13-tól 1943. május 13-ig úgynevezett Oltárprivilégiumot 

adományozott az áldozópapoknak.  

Ez a privilégium abban áll, hogy a jelzett évben minden pap, valahányszor 

misét mond, bármely oltárnál, megkapja a teljes bűnbocsánatot, amelyet 

valamely tisztítótűzben levő lélek javára fordít. 

Eucharisztikus 

világkongresszus

unk „negyedik 

évfordulója” 

1942. év május 

14-én 

 

Az Eucharisztikus Világkongresszusunk „negyedik” évforduló ünnepélyes 

megemlékezése 1942. évben áldozócsütörtökön május hó 14-én délután 2 

órakor volt Szentségimádás keretében. 

A plebánia apraja és nagyja mind részt vett az ünnepélyes megemlékezésen.  

 1942. május 31-én Szentháromság napján délután 3 órakor a nagytétényi 

társulati polgári és leányiskola Pentz Endre igazgató úr vezetése alatt 

népművelődési jellegű előadást és színdarabot adott elő szép sikerrel.   

Tatarozási 

munkálatok 1942. 

évben június 10. 

 

Az egyh. közs. képviselőtestület 1942. év május 31-én tartott rendes  

gyűlésén elhatározta a következő sürgős munkálatok elvégzését: 

községünkben 1942. január hónapban orkánszerű vihar dühöngött, mely a 

templom és a kápolna épületében nagyobb kárt okozott mindkét háztetőn. 

A plebániaház udvar végén levő épület tűzfalát ledöntötte, a már amúgy is 

rossz állapotban levő kerítést nagymérvűen megrongálta.  

Miután a plebániaház folyosóján a tégla kövezet már nagyon süppedékes 

volt, annak betonnal való kicserélését határozta el. 

A munkálatok elvégzésére az egyhm. Hatóság engedélyével 1200 pengőt 

fordított.  

 

Diósd 

Egyházközség 

követelésének 

végleges 

rendezése a 

Diósdi Hangya 

Fogyasztási és 

Értékesítő 

Szövetkezettel 

szemben 1942. 

évben 

 

A Diósdi Egyházközség – az 1942. évi december 6-án tartott rendes gyűlésén 

– a Diósdi [Hangya] Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetnél fenálló kettős 

követelését az egyhm. Hatóság jóváhagyásával a következő módon rendezte 

véglegesen: 

1. A Diósdi Hangya Szövetkezésnél 1924. év dec. 9-én kiállított levél 

értelmében 1924. június hó 2-án befizetett „Egymillió tizennyolcezer-

négyszáztíz” korona összegért járó 24 zsák bruttó 1227 kgr. portlandi 

cement ügy végleges rendezése érdekében, miután most a fennálló 

állami rendelkezések miatt szállítani nem tudja, a Diósdi Hangya 

Szövetkezet által felajánlott „Egyszázötven” pengő összeget, mint a 

tartozás teljes kifizetésének összegét, elfogadta és hiány nélkül 

felvette. 

 

2. A Diósdi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 

„Elismervényét” melynek értelmében 1925. év január hó 4-én 

22.695.000.-, azaz huszonkettő millió hatszáz-kilencvenötezer 

koronát a római katolikus egyháztól kölcsönképpen felvett, miután a 

Diósdi róm. kath. egyházközség 1925. évi napló „Házi példány” 

feljegyzése szerint teljes összegében vissza lett fizetve, 
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„egyhangúlag” megállapította, hogy a Hangya Szövetkezettel 

szemben semmiféle követelése nem áll fenn.  

Új konyha és 

pince ajtó 1942. 

évben  

 

A plébánia házban a régi konyha és pinceajtó már oly korhadt állapotban 

volt, hogy azok javítása nem volt lehetséges, s így kicserélésük múlhatatlanul 

szükségessé vált.  

A két ajtó költsége mázolással „kettőszáz” pengő. 

Fölmentés a böjt 

és a hústilalom 

alól 1942. szept. 

20. 

 

Shvoy Lajos megyéspüspök Urunk az Apostoli Szentszék felhatalmazása és 

a Nagyméltóságú magyar Püspöki Kar határozata alapján – tekintettel az 

élelmezési nehézségekre, a jelen háború tartamára – Hamvazószerda és 

Nagypéntek kivételével – a híveket a böjt és a hústilalom alól felmentette. 

A fentiek értelmében – Hamvazószerda és Nagypéntek kivételével – mindig 

lehet húst enni és böjti napokon is szabad többször jóllakni. Buzdít az 

önmegtagadás és engesztelés különféle módjaira, hogy így iparkodjanak a 

hívek elnyerni azokat a nagy lelki értékeket, melyeket a böjt és hústilalom 

megtartása szolgál. 

Az iskolások 

„Veni Sancte”-ja, 

1942. szept. 24. 

Az iskolások „Veni Sancte”-ja s így az iskola év kezdete azért kezdődött oly 

későn, mert az iskolában elhelyezett „Zsidó munkás osztagok” csak a 

napokban távoztak Diósdról. 

Katolikus 

Naggyűlés 1942. 

okt. 2-8-ig 

A magyar katolikusok 1942. évben 30.-szor gyűlnek össze okt. 2-től okt. 8-ig 

tartandó Országos Katolikus Nagygyűlésre. Az otthonmaradt hívekkel okt. 4-

én vasárnap de. Szentséges nagymise, délután Szentségimádás és litánia volt, 

hogy így mi is bekapcsolódjunk legalább lélekben a Katolikus Nagygyűlés 

imaszándékába, a magyar családmentésért.  

Engesztelő nap 

1942. év okt. 11-

én 

A megyéspüspök Úr a Magyarok Nagyasszonya ünnepét követő vasárnapra, 

1942. év okt. 11-ikére „engesztelő napot” rendelt. Ajánljuk fel áhitat 

gyakorlatainkat az emberiség megtéréséért, hadba vonult katonáinkért, és a 

világ békéjének mielőbbi helyreállításáért.  

Hadigondozó 

vasárnap 

1942. év okt. 25-

én 

A magyar Püspöki Kar úgy intézkedett, hogy október utolsó vasárnapja – 

Krisztus Király ünnepe – „Hadigondozó Vasárnap” legyen. E vasárnap célja: 

a hadbavonultak hozzátartozóinak felsegélyezése és hogy vigasztalást 

nyerjenek. Csak néhány fillér adomány és szeretetteljes megemlékezés kell 

hozzá.  

Műsoros előadás 

1942. nov. 15-én 

A Diósdi Munkaközösség Kulturális szakosztálya - du. 4 órakor - az 

egyházközségi otthonban a „hadbavonultak” rászoruló hozzátartozóinak 

felsegélyezése javára jótékony célú műsoros előadást tartott szép sikerrel.  

Családvédelmi 

előadás 1942. 

nov. 29-én 

Az egyházközségi Otthonban nov. 29-én - Ádvent első vasárnapján- 

családvédelmi előadást tartott pilismaróti Dr. Bozoky Kálmán – Budapest. A 

nívós és hatásos előadás mély nyomot hagyott az igen szép számban részt 

vett hallgatóság szívében.  
 

Diósdliget 

lelkipásztori 

ellátása 1941. 

aug. 5. 

 

Diósd községhez tartozó és gróf Károlyi Imre birtokában levő földterület 

1930. évben házhelyek részére történő parcellázása által egy új község rész 

kezdett kialakulni Érdliget néven, s rövid idő alatt 20 ház fel is épült. 

Érdliget néven parcellázott terület kettős területen fekszik, egyik része 

Érdhez tartozik, a másik terület rész Diósd községhez. Érdliget néven 

parcellázott, de Diósd területén fekvő rész Diósdliget néven kezdett 

közhasználatba jönni. 
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A parcellák száma és így a betelepült hívek száma is gyorsan felemelkedett s 

ezáltal a lelkészi teendők is úgy megszaporodtak, hogy a megyéspüspök úr a 

telep lelkipásztori gondozása érdekében az 1760/1941. szám alatt, 1941. év 

augusztus hó 5-én kelt átiratában úgy rendelkezett, hogy 1941. év 

szeptember hó 1-től kezdve egy hitoktató lakik majd a telepen, hogy teljes 

erővel állhasson bele a telep lelkipásztori gondozásának és 

megszervezésének munkájába. 

Kovács Jenő hitoktatót bízta meg a megyéspüspök úr a diósdligeti hívek lelki 

gondozásával. 

Diósdliget önálló 

adórendezése 

1941. aug. 5. 

Az anyagiakra vonatkozóan a megyéspüspök úr úgy rendelkezett, hogy 

Diósdliget 1942. év január hó 1-től kezdve külön kezeli egyházközségi 

adóját és a jövőre nézve önállóan gondoskodik kiadásainak fedezéséről. 

Egyházjogilag azonban a megyéspüspök Úr Diósdliget híveit még egyelőre 

nem csatolja el véglegesen, hanem a diósdi plebánia joghatósága alatt 

maradnak. Diósd egyházközség az új hitoktató lelkész lakbérét 1941. év 

szeptember hó 1-től 1941. év december 31.ig köteles fizetni.  

Diósdliget 

egyházközségi 

képviselők 

kinevezése 1942. 

jan. 20-án 

A megyéspüspök Úr, minthogy Diósdligetnek még nem volt képviselete 

Diósd egyházközségben, az Ig. Szab. 22. § c.) pontja alapján Németh Ferenc 

és Bognár János diósdligeti híveket Diósd egyházközség 

képviselőtestületének tagjaivá nevezte ki, akik Diósd Egyházközségben majd 

Diósdliget érdekeit képviselik, de tagságuk teljes érvényű Diósd 

egyházközség képviselőtestületének minden gyűlésére és teljes szavazati jog 

illeti meg.  
 

Diósdliget 

lelkészség önálló 

megalakulása 

1943. év 

 

Diósdliget terület részen lakó katolikus hívek már a település kezdetén 

előkészületeket tettek, hogy kebelükbe mielőbb egy önálló lelkész vezetése 

alatt, önálló lelkészség alakulna. Tervük kivitelét azonban akkor még csekély 

számuk és egyéb körülmények akadályozták és hátráltatták.  

A vágy, hogy a helyszínen egy állandó és önálló lelkészség létrejöjjön és 

hogy annak megalakítása nemcsak kívánatos, hanem okvetlenül szükséges is, 

mindmáig megmaradt a köztudatban.  

Isten segítségével elérkezett a hő vággyal várt idő, amidőn Diósdliget önálló 

lelkészség megalakult, és a lelkészi hivatal Nagyméltóságú Shvoly Lajos 

székesfehérvári megyéspüspök úr kegyes beleegyezése alapján 1943. év 

január hónaptól tényleges működését megkezdhette. 
 

A Püspöki Iroda 4569/1942. – dec. 16-án kelt átirata értelmében már 1943. 

január hónaptól kezdve Diósd anyaegyháztól elszakad és attól kezdve 

minden egyházközségi ügyeit, a saját képviselőtestülete és tanácsa intézi 

majd. Mindhogy Diósdliget önálló lelkészségnek megalakulása és 

működésének megkezdése érdekében határozatilag mondja ki:  
 

Az önálló lelkész 

lakása és fizetése 

érdekében 

megállapodás 

 

1) Diósdliget mint önálló egyházközség megfelelő plébánia lakást épít a 

szükséges mellékhelységekkel és kerítésekkel az önálló lelkész 

részére és gondoskodik annak fenntartásáról. Mivel azonban a ma 

időben az anyagiak hiánya miatt jelenleg nem tudja felépíteni, 

kötelezően vállalja most, hogy mindaddig, míg a lelkészi lakás fel 

nem épül, a lelkész részére megfelelő bérlakásról gondoskodik és 

fizeti annak lakbérét.  
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2) Diósdliget új egyházközség az önálló lelkész részére a lelkészi fizetés 

évi helyi járandósága fejében évi 250 pengő, azaz kettőszázötven 

aranypengőt biztosít az egyházközségi adókból, mely összeget havi 

előleges részletekben folyósít a lelkésznek. Az egyházközségi 

képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a lelkész járandóságának 

hiányzó összegét a kezdő egyházközség nehéz anyagi helyzetére való 

tekintettel az Egyházmegyei Hatóság útján a M. Kir. Vallás- és 

Közoktatási Miniszter Úrtól kongrua kiegészítés címén kéri 

kiutaltatni a Magyar Katolikus Vallásalapból. 
 

Miután a Diósdligeti önálló egyházközség megalakulása után Diósd 

anyaegyházközség és Diósdliget önálló egyházközség között minden 

kapcsolat teljesen megszűnik és mindkét egyházközség önállóan, egymástól 

függetlenül saját felelőséggel intézi illetékes szervei útján az egyházközség 

ügyeit, 1942. év december hó 31-én önként megszűnik Diósd 

anyaegyházközség évi pengő: 800, azaz nyolcszáz pengő folyosítása, 

amellyel eddig a Diósdligeti lelkész eltartásához hozzájárult.  

Ezen előzmények alapján ugyancsak megszűnik a diósdligeti hívek eddigi 

képviselete a diósdi anyaegyházközségben, úgy a tanácsban, mint a 

Képviselőtestületben. 

Diósdliget új 

lelkészség és 

egyházközség 

területe 1943. év 

A megalakítandó diósdligeti új lelkészség és egyházközség a következő 

területekből áll, mint azt az 1941. év szept. 25-én beterjesztett és a 

parcellákat is feltüntető Diósd vázlati térképe mutatja: 

I. Diósd Kertváros 

II. Diósd Üdülőtelep 

Diósd üdülőtelepnek területe a Törökbálinti út és Alma utcától, mint 

természetes határtól számított, Érd felé eső és piros vonallal jelzett 

Közigazgatási határ között elterülő terület. 

III. Budapest-Adonyszabolcsi vasútvonaltól a fehérvári országútig 

terjedő terület 
 

Azonban a vasútvonalnak a Nagytétény felé eső oldalán levő Vagyonváltsági 

földek (a térképen VV földek jelzéssel) mint Diósd anyaegyházhoz tartozó 

birtokosok tulajdona, Diósd anyaegyházhoz tartoznak. 

Az egyházközség képviselőtestülete a fent jelzett pontokat „egyhangúlag” 

elfogadta. 

Egyben kijelentette, hogy az 1942. évi december 20-án „Diósdliget önálló 

lelkészség hivatalos megszervezése” ügyében a székesfehérvári püspöki 

Iroda 1942. év december 16-án kelt 4569/1942. szám alatt kelt átirata alapján 

tartott gyűlésen, a megyéspüspök Úr által Diósd egyházközségbe kinevezett 

diósdligeti egyházközségi tagok részvételével hozott határozatok, csak a 

megalakítandó diósdligeti új egyházközséget kötelezik, s azokból a diósdi 

anyaegyház községre semmi felelősség nem hárulhat.  
 

Antipendium  

1943. év ápr. 18-án 

 

Magát megnevezni nem akaró idegen községbeli hívő 1943. év ápr. hó 18-án 

a főoltárra egy értékes aranyhímzett selyem Antipendiumot ajándékozott. 
 

Triduum 1943. év 

május 5-9-ig 

 

A hívek 1943. évben május hó 5-től május 9-ig háromnapos lelkigyakorlaton 

vettek részt. A Triduum lelkivezetője: Kovács Zoltán Lazarista Missziós 

Atya volt. A Triduum sikerült, lelki haszonnal járt.  
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Diósd község 

felajánlása Jézus 

Szent Szíve és Szűz 

Mária Szeplőtelen 

Szíve oltalmába 

1943. május 9-én 

Háromnapos lelkigyakorlat után 1943. év május hó 9-én vasárnap a hívek s 

különösen a férfiak igen szép számmal a szentmise alatt közös 

szentáldozáshoz járultak. 

Délután 2 órakor volt ünnepélyes külsőségek között Diósd község felajánlása 

Jézus Szent Szíve        [… 

(a következő két lap hiányzik…) 

 

1946. év 

Szentmise 

idejének 

megváltoztatása 

1946. év 1-től a szentmisék időrendje megváltozik a nép kérésére. Ezentúl 

minden vasár- és ünnepnap a szentmise de. 10 órakor van, míg a litánia ½ 3 

órakor lesz. 

Leánykör 

megszervezése  

Ugyancsak 1946. január 1-én községünkben megszerveztük a leánykört, 

amely egyszerre 42 taggal indult el, akik ezen első gyűlésükön megígérték, 

hogy minden héten a templomot ők maguk felváltva fogják takarítani.  

Oltáregyesület 

megszervezése 

Január hó 6-án du. 3 órakor az Oltáregyesület újonnan megalakult 30 taggal. 

Az Oltáregyesület oly határozatot hozott, hogy a templomi ruhákat maguk 

fogják ezentúl kimosni.  

Harangok 

hozatala 

A templomunknak három harangja volt. A három harang összsúlya 72 kg 

volt. Németh Gyula adminisztrátor közbenjárására sikerült kettő darab 

harangot biztosítani a templom számára úgy, hogy helyette másik kettőt, 

csereképpen az új nagyok helyébe kell adni, A két új harang közül az egyik 

súlya 236 kg, míg a második harangunk súlya 245 kg. Az egyik harangot 

január 17-én már meg is kapta a község engedély útján, míg a második 

harangot csak január hó 28-án tudtuk hazaszállítani, mert annak az engedélye 

késett.  

Harangszentelés Az összes előkészületek megtörténte után február hó 2-án Gyertyaszentelő 

Boldogasszony ünnepére lejött Dr. Mezgár Lajos budafoki c. prépost, pápai 

kamarás, plebános, aki szentmisét mondott és szentmise után benedikálta a 

kettő új harangot, és ünnepélyes keretek és formák közt az egész község 

jelenlétében felhúzták a harangokat, hogy hirdessék Isten dicsőségét. E 

napon a leánykör színdarabot adott elő este, hogy e nap ünnepélyességét 

ezzel is emelje. 

Keresztúti 

ájtatosság 

A nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot tartottunk.  

Szívgárda 

színdarab 

Március hó 24-én és 25-én a szívgárdisták színdarabot tartottak, amelynek 

témája az őskeresztény életet ölelte fel. 
 

Felszabadulás 

ünnepe 

 

Április hó negyedikén telt el egy esztendeje, hogy hazánk felszabadult a német iga 

alól. E napon ünnepelte községünk is a felszabadulás évfordulóját. Délelőtt 9 órakor 

volt énekes nagymise, amelyen a hívek nagyszáma megjelent. Utána volt egy 

ünnepség az orosz síremléknél a temetőben, ahová ugyancsak fegyelmezetten 

vonult ki a község lakossága. A háború egy esztendős befejezése öröméül negyed 

óráig, azaz 15 percig zúgtak az összes harangok.  
 

Lelkigyakorlat 
Április hó 11-én, 12-én, 13-án tartottuk meg községünkben a háromnapos 

lelkigyakorlatot, amelyet Mersei Antal nagytétényi hitoktató végzett. A 

hívek nagy száma gyűlt össze, mind a három nap alatt. 
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Feltámadási 

körmenet 

Április hó 20-án este 7 órakor volt a feltámadási körmenet, amelyen a hívek 

oly nagy sokasága vett részt, hogy községünk legöregebbje sem emlékezett 

ily nagy tömegre.  

Első szentáldozás Április hó 28-án volt községünkben az első szentáldozás, fehérvasárnapon. 

25 volt az első szentáldozók létszáma. E napon nemcsak a III. osztályosok 

járultak  az első szentáldozáshoz, hanem a II. osztály is. A szentmise után a 

községünkben megalakult „Magyar Nők Demokratikus Szövetsége” látta 

vendégül az elsőáldozókat szeretetreggelire.  

Májusi ájtatosság Ezentúl minden évben megtartjuk a májusi ájtatosságot is minden nap. A 

májusi ájtatosság este 8 órakor kezdődik. 

Fogadalmi ünnep Május 4-én tartja községünk Szt. Flórián napján fogadalmi ünnepét, mely 

alkalomból a sztmise de. 10 órakor kezdődik, míg du. ½ 3 órakor litánia 

körmenetileg a Szt. Flórián szoborhoz.  

Munka ünnepe Május hó 1-én megtartotta községünk is a munka ünnepét. E napon de. 10 

órakor, amely alkalommal tábori szentmisét tartottunk a helybeli 

kommunista párt kérésére. Délután pedig az összes pártok műsorszámokat 

adtak elő. 

Tanfelügyelői 

látogatás 

Május hó 14-én Dr. Mezgár Lajos c. prépost, pápai kamarás, tanfelügyelő úr 

az elemi iskolánkban felügyeletet tartott, amely alkalomból megelégedését 

fejezte ki.  

Egy órás 

szentségimádás 

hadifoglyainkért 

Május hó 25-én a Szűz Anya tiszteletére és közbejárásáért szentséges litániát 

tartottunk, amelyet hadifoglyainkért ajánlottunk fel, hogy mielőbb 

hazatérhessenek. Az egy órás szentségimádás alkalmával a hívek sokasága 

zsúfolásig megtöltötte a templomot.  

Tavaszi korona Május hó 24-én tartottuk ezen évi koronánkat Budafokon. 

Keresztjáró napok Május hó 27-én., 28-án, 29-én tartottuk meg a keresztjáró napokat 

községünkben, amely alkalommal 27-én mentünk a Schneider-féle 

kereszthez, 28-án a Wéber-féle kereszthez, 29-én pedig a Kremmel-féle 

kereszthez. Eltértünk tehát a régi szokástól, mert a harmadik napon a temető 

keresztje helyett a Kremmel-féle keresztet választottuk. 

Binandi facultas 

engedélyezése 

Községünkben még soha nem volt kettő szentmise vasár- és ünnepnapokon. 

Az egyházmegyei hatóság az 1323/1946. sz. engedélyével vasár- és 

ünnepnapokra a Codex ide vonatkozó kánonjának szem előtt tartásával a 

binandi facultast megadta azért, hogy a diósdi plebánia templomban vasár- és 

ünnepnapokon kettő szentmise legyen mondható. Pünkösd vasárnap 

tartottunk községünkben először két szentmisét. Az első szentmise 8 órakor 

van, míg a nagymise 10 órakor.  

Szent Antal 

szegényeiért 

tartott gyászmise 

 

Június hó 13-án Szent Antal szegényeiért tartottunk gyászszentmisét, akikért 

már senki sem mondat. Ezen alkalommal a hívek tömege jött el a 

szentmisére.  

Vizsga az elemi 

iskolában és Te 

Deum 

Június hó 15-én volt községünkben az elemi iskolások vizsgája, amelyre szép 

számmal megjelentek a szülők is. Június hó 16-án vasárnap volt számukra a 

Te Deum és a közös szentáldozás. A vizsga alkalmával a helybeli Magyar 

Kommunista Párt titkára az elemi iskolás gyermekek közül szép feleleteikért 

könyvekkel ajándékozott meg. 
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Jézus Szíve 

litánia 

Június hó 23-tól 29-ig mindennap Jézus Szent Szíve hetében tartottunk Jézus 

Szíve litániát, amelyre a község apraja-nagyja eljött. Jézus Szíve ünnepén 

szentségkitétellel volt énekes nagymise reggel 8 órakor, ezen sztmisén sokan 

végezték el szentáldozásukat.  

Tiltakozó 

memorandum 

felterjesztése a 

Miniszterelnök 

Úrnak a 

hitoktatás 

eltörlése ellen 

Július hó 21-én vasárnap de. 11 órakor tartott gyűlést az egyházközség 

képviselőtestület és tanács tagjai, amelyen egyhangúlag kifejezték 

tiltakozásukat a hitoktatás eltörlése ellen. A memorandumot egyhangúlag 

elfogadták, amelynek szövege a következő:  

 

A diósdi róm. kat. egyházközségtől 58/1946. sz.  

Tárgy: Tiltakozás a hitoktatás eltörlése ellen.  

Nagy Ferenc Miniszterelnök Úrnak, Budapest. 

A diósdi róm. kath. hívek és az azokból alakult róm. kath. egyesületek külön-

külön értekezleteket tartottak Diósdon, 1946. július hó 21-én, a lakosság 

1250 lélekszámából 90%-nak részvételével. Külön-külön gyűlést tartottak: 

róm. kath. egyházközség képviselőtestület és tanács tagjai, a leánykör, a róm. 

kath. szülők szövetsége, az Oltáregyesület, az Ifjúsági Egyesület és a Credo.  

A fenti róm. kath. egyesületek az alábbi felirat felterjeszését határozták el: 

1) Ünnepélyesen kijelentjük, hogy magyar hazánk gazdasági és erkölcsi 

újjáépítésében minden erőnkkel részt veszünk. 

2) Amilyen éberen őrködünk azonban azon, hogy a múlt minden bűnével 

és romlottságával leszámoljunk, épp oly éberen őrködünk azon is, 

hogy az erkölcsi törvényeket, amelyek a legnagyobb 

megpróbáltatások idején hazánkat a végpusztulásból megmentették, 

minden magyar ember tisztelje és becsülje.  

3) Ezért mély fájdalommal állapítjuk meg, hogy egyre tervszerűbben és 

méltatlanul támadják a hitoktatást, ámbár az 1946. I. és VII. tvc. védi, 

a szövetséges nagyhatalmak pedig biztosítják a vallásszabadságot, 

mint az állampolgárok szabadságjogát.  

4) Tiltakozunk minden olyan kísérlet ellen, amely az iskolákban a 

hitoktatást nem kötelezővé tenni törekszik. 

5) Kérjük a Miniszterelnök Urat, mint az ország felekezeti és társadalmi 

békéjének legfőbb őrét: katolikus iskoláinkat, amelyeket magyar 

hazánk népe szeretettel vall máris magáénak, a zaklató és alaptalan 

támadásoktól védje meg, de ugyanakkor hasson oda, hogy minden 

iskolában a hitoktatás legyen kötelező, mert csak így lehet biztosítani 

az igazi demokratikus jövőt.  

A diósdi róm. kath. hívek és egyesületek nevében maradunk hazafias 

tisztelettel  

 

/Aláírások/: Németh Gyula egyházközség egyházi elnöke, Dr. Újlaki Ödön 

világi elnök, Gábler Dénes egyh. jegyző, Galambos Albertné leánykör 

elnöke, Natta Lipótné a róm. kat. szülők szöv. elnöke, Zsidákovits Ferencné 

Oltáregyesület elnöke, Endresz József Credo elnöke, Gál Ferenc Magyar 

Kommunista Párt titkára (pecsét), Diósdi Róm. Kath. Egyházközség pecsétje, 

Kék Géza szociáldemokrata párt elnöke (pecsét), Fraknói József Független 

kisgazda, földmunkás és polgári párt elnöke (pecsét), Spéth Lajosné Magyar 

Nők Demokratikus Szövetségének elnöke (pecsét), Miklósy Ferenc Nemzeti 

Paraszt Párt elnöke (pecsét). 
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Tiltakozásukat kifejezték tehát a helybeli politikai pártok is, amelyet 

aláírásukkal és pecsétjükkel is megerősítettek. Másnap július hó 28-án a fent 

szó szerint lemásolt szöveget feladtuk ajánlott levélben a Miniszterelnök Úr 

nevére címezve.  

Községháza 

visszahozatala 

Augusztus hó 8-án a községházát teljes felszerelésével együtt visszahozták 

az anyaközségbe Diósdligetről az alispán leírására. A község vezető jegyzője 

Homor Sándor eddigi segédjegyző lett.  

Községháza 

szentelés és 

zászló szentelés 

Augusztus hó 10-én szombaton a négy politikai párt és a község vezetői 

gyűlést tartottak a községháza felszentelése, illetőleg benedikálásának 

tárgyában. A helybeli Magyar Kommunista Párt és a Független Kisgazda, 

Földmunkás és Polgári Párt kifejezetten állást foglaltak a községháza 

benedikálása mellett a gyűlés megkezdése alkalmával, amelyhez hozzájárult 

a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Paraszt Párt is. 

Másnap 11-én 11 órakor megkezdődött a községháza benedikálása, amelyen 

mind a négy politikai párt képviselte magát csaknem teljes létszámban. Majd 

utána a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt által adományozott 

nemzeti zászló benedikálása következett, amely zászlót a fent nevezett párt a 

községnek adományozott. A zászlószentelés alkalmával a Magyar 

Kommunista Párt tartott ünnepi beszédet. Majd az ünnepély a Himnus 

eléneklésével véget ért.  

Szent István napi 

szentségimádási 

óra 

Augusztus hó 20-án Szent István napján este 8 órától  9 óráig egy órás 

szentségimádási ájtatosságot tartottunk községünkben az igazságos béke 

megkötéséért, amely ájtatosságon a hívek nagy száma vett részt, férfiak és 

nők egyaránt. A szentségimádási órát az A. C. által kiadott „Hol vagy István 

király?” c. ájtatossági füzet alapján tartottuk meg.  

Község búcsúja Szeptember hó 15-én vasárnap ünnepelte községünk Mária neve napi 

búcsúját.  

Szent Gellért 

búcsúzarándoklat 

Szeptember hó 24-én ünnepeltük Szent Gellért 900 éves jubileumát 

községünkben. E napon Érdről, Diósdligetről kb. 200 zarándok jött el Szent 

Gellért kápolnánkba, ahol a szent püspök mondotta utolsó szentmiséjét 

kivégzése előtt.  

Szent Gellért 

megünneplése 

Szent Gellért napján szept. 25-én de. 8 órakor ünnepi nagymise volt és 

községünk lakossága fél ünneppel áldozott a nagy püspök emlékének. Szept. 

26-án, 27-én és 28-án pedig három napi esti ájtatosságot tartottunk a hazáért 

Szent Gellérthez intézett imával litánia keretében este 7 órai kezdettel. 

Szeptember hó 29-én pedig vasárnap a 8 órai és 10 órai szentmiséket a szent 

tiszteletéről nevezett kápolnánkban tartottuk a szentmiséket, hol a hívek nagy 

tömege vett részt a szentáldozásban.  

Októberi 

ájtatosság 

Október hó 1-én először tartottuk meg községünkben a rózsafüzér királynéja 

tiszteletére a rózsafüzér ájtatosságot litániával kapcsolatban, amit minden 

nap tartunk ezentúl. Eddig ugyanis a fent nevezett ájtatosságot sosem 

tartották, ezzel tehát kezdetét veszi az októberi ájtatosság is.  

Temetőrendezés Október hó 20-án egyházközségi képviselőtestület és tanács tagjaink gyűlése 

volt, amelyen a temető rendezését beszéltük meg. E gyűlésen az 

egyházközség képviselőtestület és tanács tagjai egyhangú felhatalmazással 

megbízták az elnöklő Németh Gyula plébánost, hogy a saját belátása és 

előadott terve alapján rendezze a temetőt, amely nagyon elhanyagolt 
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állapotban volt, oly annyira, hogy utak nem voltak. Így a kőkeresztet elvittük 

régi helyéről új helyére. Utána hozzáfogtunk az utak rendezéséhez, majd a 

bokrok és gaz kiirtásához. A község lófogatos gazdái pedig ingyen fuvarral 

annyi homokot hoztak, hogy az utakat teljesen fel lehetett szórni. A 

költségek kifizetése a 30 évnél idősebb elévült sírok újbóli megváltásából 

térült meg. Ezentúl minden évben a 30 évnél idősebb sírokat meg kell 

váltani. A munkálatok Mindenszentek előtt fejeződtek be.  

Misszió tartás 

községünkben 

1946. nov. 16-án este kezdődött meg községünkben a szent missió. A szent 

missiót P. Neuberger Bonaventura és P. Kornyik Gellért O.P. szent 

Domonkos missziós atyák tartották 1946. nov. 16-nov. 24-ig. Mindketten 

lelkesen vezették a szent missiót. Naponta 3 szent beszéd volt, mégpedig 

reggel 8 órakor, du. 3 órakor és este 6 órakor. Hívek sokasága végezte el 

szentgyónását és szentáldozását. 24-én vasárnap szentséges körmenet volt a 

missiós kereszttel.  

Szentségimádási 

nap 

Ugyancsak e napon volt a szentségimádás is községünkben, amely 

alkalomból a hívek nagy tömege jelent meg az Oltáriszentség előtt egész 

napon át.  

Kereszt megáldás December hó 1-én advent első vasárnapján du. 3 órakor körmenetileg 

elmentünk a községünk határában újonnan felállított kereszthez. A kereszt 

ugyanazon a helyen áll, hol a Kremel-családtól felállított fakereszt állott.  

Az idő teljesen tönkretette. Az új keresztet Takács István szeszfőzde 

tulajdonos a régi korpusz meghagyásával teljes egészében felállítatta. Az új 

kereszt gondviselője, amíg a család él, Takács István szeszfőzde tulajdonos 

és családja lesz. A kereszt benedikálásánál mondhatni ott volt a község 

apraja-nagyja.  

Kántor változás Kék Géza nyug. iskolafelügyelő, kántortanító végezte a kántori teendőket Ott 

Ferenc halála óta 2 éven át. Mondhatnám vallásos lelkülete meleg 

szeretetével. Fizetés nélkül dolgozott egy és egy  negyed éven át, és 

mindenkor hajlandó volt így is az egyház rendelkezésére állni, amely áldozat 

készségétől köszönettel tartozunk Kék Géza nyug. iskolafelügyelő úrnak. 

December hó 1-én a kántori állást átvette Keszegh István tanító, aki nem rég 

jött községünkbe.  

Tiltakozó 

memorandum 

felterjesztése a 

Miniszterelnök 

Úrnak és a politikai 

pártok országgyűlési 

képviselőinek 

December hó 1-én 11 órakor de. tartott értekezleten a képviselőtestület és 

tanács tagjai, továbbá pedig a kat. szülők szövetsége, amelyen egyhangúlag 

kifejezték tiltakozásukat a kat. egyesületek feloszlatása ellen, a tankönyv    

monopoliumának bevezetése ellen, a politikának az iskolába való bevitele 

ellen, és a kat. napilapok nem engedélyezése ellen. A tiltakozó memorandum 

szövege a következő:      „Szám: 109/1946. 

Tárgy: Tiltakozás a kat. egyesületek feloszlatása ellen, a tankönyv 

monopólium ellen, a politikának az iskolába való bevitele ellen és a kat. 

napilapok nem engedélyezése ellen. 

Nagy Ferenc Miniszterelnök Úrnak, Budapest. 

A diósdi róm. kat. hívek nevében mind az egyházközség képviselőtestület 

tagjai, mind pedig a szülők szövetsége értekezletet tartottak Diósdon 1946. 

december hó 1-én.  

A fenti róm. kat.egyesületek az alábbi felirat felterjesztését határozták el: 

1. Ünnepélyesen kijelentjük, hogy magyar hazánk gazdasági és erkölcsi 

újjáépítésében minden erőnkkel részt veszünk. 
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2. Amilyen éberen őrködünk azonban azon, hogy a múlt minden bűnével 

és romlottságával leszámojunk, épp oly éberen őrködünk azon is, 

hogy az erkölcsi törvényeket, amelyek a legnagyobb 

megpróbáltatások idején hazánkat a végpusztulásból megmentették, 

minden magyar ember tisztelje és becsülje, annál is inkább, mert a 

valláserkölcsi megalapozottság alapján álló társadalom tagjai 

lesznek a demokráciának hűséges egyéniségei. Ezért tehát tiltakozunk 

a katolikus egyesületek feloszlatása ellen, mert épp a valláserkölcsi 

megalapozottságunkból kifolyólag a magyar demokráciának nem 

börtöntöltelékeket akarunk, hanem igazi, becsületes, szociálisan 

gondolkodású magyar ifjúságot.  

3. A katolikus keresztény szellem és a hitoktatás biztosítása, amely 

szintén a valláserkölcsi alapot és különösen a felebaráti szeretetet 

nélkülözni nem tudja, tiltakozunk minden olyan kísérlet ellen, amely a 

tankönyvek monopóliumának bevezetését célozná, annál is inkább, 

mert a krisztusi igazságok időtálló és örök, egy és 

megváltoztathatatlanok.  

4. Tiltakozunk minden olyan kísérlet ellen, amely az iskolákban a 

politikának bevitelét célozzák.. 

5. A demokrácia és a szabadságjogok teljességének egyik követelménye 

a sajtószabadság. Épp ezért tiltakozunk ugyancsak minden olyan 

kísérlet ellen, amely a katolikus napisajtó engedélyezésének 

meggátlását célozza.  

6. Kérjük a Miniszterelnök Urat, mint az ország felekezeti és társadalmi 

békéjének legfőbb őrét hasson oda, hogy minden katolikus 

egyesületünk megmaradjon, tankönyv monopólium ne legyen, az 

iskolákba politikát bevinni ne lehessen, és a katolikus napi sajtó 

zavartalanul elindulhasson.  

Kérésünket megismételve, a diósdi róm. kat. egyházközségi képviselőtestület, 

a kat. szülők szövetsége nevében maradunk tisztelettel: Diósdon, 1946. 

december hó 1-én.  

Németh Gyula egyházközségi elnök, plébános; Gabler Dénes egyházközségi 

jegyző, Endresz József egyházközségi világi elnök h., Weigl Józsefné kat. 

szülők szövetségének elnöke, Karl Józsefné kat. szülők szövetségének titkára. 

Végül pedig az egyházközségi pecsét.”  

 

Ugyanezen memorandum küldetett el a politikai pártok országgyűlési 

képviselőinek, mégpedig: a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata 

Párt, a Független kisgazda párt és a Nemzeti Parasztpárt képviselőinek a 

következő megjegyzéssel: 
 „Kérjük a ….. politikai párt országgyűlési képviselőjét, hogy községünk katolikus 

társadalmának ezen megnyilatkozását szíveskedjék pártolólag támogatni.” 

A felirat december hó 2-án küldte el az egyházközség rendeltetési helyére.   

Családfelajánlások December hó 1-én megkezdődtek a „családfelajánlások” Jézus Szent Szíve 

tiszteletére. A házaknál történik családonként a felajánlás, hová a hívek 

tömegesen mennek egyik családtól a másikig. A jelentkezések szépen 

mennek. A hívek tömegesen jelentkeznek a családfelajánlásra, és 

ugyanakkor minden család, hol családfelajánlás van, elvégzik 

szentgyónásukat és szentáldozásukat is.  
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1947. év 
 

Község szétválása 1947. január hó elsején belügyminiszteri rendelettel alapján Diósd község elválik 

Diósdligettől. Diósd önálló község lesz. Az ügy azonban húzódik, és a végleges 

szétválás csak február hó 7-én történik, amikor is Diósd-ligetről a községháza 

berendezését áthozzák Diósdra. Diósdligetet érdi kirendeltséggé teszik.  

Keresztúti 

ájtatosságok 

Ebben az évben különös bensőséggel  ünnepeltük meg és tartottuk a 

keresztúti ájtatosságokat, amelyet legjobban bizonyít a hívek tömeges 

szentgyónása és szentáldozása. 

Munka ünnepe Ebben az évben is felkérték a plébániát a politikai pártok, hogy a munka 

ünnepén május 1-én szentmisével kezdődjék az ünnepség. Az ünnepségen 

egyházellenes kitételek nem hangzottak el. 

Fogadalmi ünnep Május hó 4-én Szent Flórián napján ünnepelte községünk fogadalmi napját. 

E napon nagyon sokan vettek részt a körmeneten. 

Első szentáldozás Május hó 15-én áldozócsütörtökön járultak az első szentáldozáshoz az elemi 

iskola első és második osztályú tanulói. Községünkben ez az első alkalom, 

hogy az első szentáldozáshoz járult az első osztály.  Ebben az évben az első 

szentáldozáshoz járulók létszáma 62 tanuló volt. Az első szentáldozók 

számára a szeretet reggelit a Jézus Szíve Szövetség nőtagjai adtál- 

Budafoki 

Eucharisztikus 

nap 

Folyó év május hó 11-én volt a budafoki eucharisztikus nap, amelyet 

Mindszenti József bíboros hercegprímás úr tartott. E napra Diósdról a 

plébános vezetésével 193 személy ment fel gyalog zarándoklatban. 

Eisemann 

Mihályné 

ajándéka 

Eisemann Mihályné május hó 23-án egy piros miseruhát, amely a megszállás 

alatt erősen megrongálódott saját költségén teljesen rendbe hozatott.  

1947. V. 20. 

Doroszlai Béla 

esperes 

Május hó 30-án Doroszlai Béla kerületi esperes úr visitatiót tartott a 

plébánián. 

Családfelajánlás 

megújítása 

Június hó 13-án Jézus Szent Szíve ünnepén de. 10 órakor ünnepi nagymise volt, 

amely szentmise után a község lakosai felújították családfelajánlásukat. De. a 

község lakosai nem dolgoztak. Így e napot félünneppé tették. A szentmisén nagyon 

sokan elvégezték szentáldozásukat. 

Bérmálás 1947. június 22-én tartott bérmálás és kánoni vizsgálat emlékére főpásztori 

elismerésem kifejezésével. 

             Shvoy Lajos megyespüspök   Doroszlai Béla esperes 
                                                   

A bérmálkozók létszáma 157 személy volt. 

Temető út vétel 1947. július hó 7-én kötött adásvételi szerződés alapján 151 □-öl területet 

vettünk út temetőbejárati út céljára Monostori /Maurer/ István diósdi 

lakostól. A 9. számú telekkönyvi betétben levő 416 hrszámú 151 □-öl 

kiterjedésű ingatlan 1.500 Frt., azaz egyezerötszáz forintért vette meg az 

egyházközség.  

Kitelepítés 1947. augusztus 1-én megérkezett a kitelepülésre kijelölt személyek listája. 

Ezen listán összesen 317 személy szerepelt. Községünk összlakosságának 

lélekszáma ekkor 1145 személy volt. Majd augusztus 20-án kijött egy újabb 

lista, amelyen a létszám leapadt 201 személyre.  
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Augusztus hó 1-20-ig folytak az úgynevezett mentési munkálatok. Menteni 

lehetett mindazokat a kitelepítési és elszállítási listáról, akik be tudták 

bizonyítani, hogy a központi statisztikai hivataltól kapott leirat alapján 

magyar anyanyelvet, magyar nemzetiséget írt, és mindazokat, akik 60. 

életüket betöltötték, de a vagyonukról önként lemondottak a magyar állam 

javára, és gyermekük, vagy hozzátartozójuk pedig aláírt egy nyilatkozatot, 

hogy holtukig minden ellenszolgáltatás nélkül eltartják őket. 

 Így természetszerűleg az öregek mind lemondottak, hogy itt maradhassanak. 

Augusztus hó 24-én este ¾ 9 órakor megérkezett a rendőrség kb. 40-50 fővel 

és 10 órakor este indultak is a kitelepítendő svábok teherautókkal Budafok-

Háros teherpályaudvarára. Összesen 61 személyt vittek el. Sokan a 

kitelepítés elől megszöktek. Az összeállított vonatszerelvény augusztus 25-

én du. 4. órakor elindult Budafok-Hárosról.  

Templomkerítés Augusztus 26-án elkezdte az egyházközség a templom bekerítési 

munkálatait. A templomkerítés kőműves munkálatait Braun István diósdi 

kőműves mester végezte. 60 cm alapra, mely kő, jött a 60 cm magas 

kőkerítés. A kerítés 120 folyóméter.  

A kőműves mester szerződésileg cement, mész, munkadíj összesen 900.- Frt, 

azaz kilencszáz forint összegben vállalta az egész munkálatot, amelyet 

szeptember hó 10-ig teljes egészében befejezve átadott. 1200 drb kő kellett a 

kerítéshez. Ára: 1200.- Frt. volt.  

Szent Gellért 

búcsúzarándoklat 

A diósdi rk. egyházközség képviselőtestület közreműködésével, minthogy 

Szent Gellért Diósdon mondotta utolsó szentmiséjét, megrendeztük a Szent 

Gellért búcsúzarándoklatot. A búcsúzarándoklat szept. 28-án Szent Gellért 

napját követő vasárnapon volt. Programja az ünnepségnek a következő: 

1. Szeptember 28-án vasárnap délelőtt 10 órakor főpásztori szentmisét 

mutatott be és szentbeszédet mondott a kápolna ajtaja előtt felállított 

tábori oltáron Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök. 

2. Szentmise után a zarándok csoportok ájtatosságot végeztek a Püspök 

Atyánk által magával hozott Szent Gellért ereklye előtt. 

3. Délután 2 órakor a Kat. Szülők Szövetségének díszközgyűlése volt, 

amelyen beszédet tartott: Pintér János volt OTJ bizt. felügyelő, majd 

utána Dr. Szabadkai József egyházmegyei A. C. titkár. 

4. Délután 3 órakor körmenetet tartottunk Szent Gellért ereklyéjével, 

amelyen a zarándok csoportok is részt vettek. A körmenetet vezette 

és utána Te Deumot tartott Püspök Atyánk. 

A búcsúzarándoklatunkra körülbelül 2500 személy jött a szomszédos 

falukból és a fővárosból.  

Templomtűz F. év október 7-én este 9 órakor eddig még ki nem derített okból a 

templomtorony azon része, mely gerendák a harangokat tartották, kigyulladt. 

A kár, mely az egyházközséget ezen alkalommal érte 1200.- Frt. azaz 

egyezerkettőszáz forint volt. Minthogy a templom a Katolikus 

Népszövetségnél biztosítva volt, így 1000.- Frt, azaz egyezer forint 

megtérült. Összkár: leégett a harangot tartó vastag gerenda, padozat és a 

harangokhoz vezető lépcső egy része.  

 

 

 

1948 év. 
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Élő rózsafüzér 

társulat 

Egyházközségünkben megalakult 1948. január 1-én az „Élő Rózsafüzér 

Társulat” a felnőttek számára 27 taggal. Az elemi iskola V., VI., VII. 

osztályaiban pedig önkéntes jelentkezés mellett f. év január hó 7-én alakult 

meg az „Élő Rózsafüzér Társulat” 32 taggal. 

Tanf. látogatás Március hó 8-án Dr. Mezgár Lajos ker. tanfelügyelő, budafoki prépost pleb. 

általános iskola felső tagozatát ellenőrizte. 

Centenárium 

megünneplése 

Március 15-én ünnepelte meg az egyházközség is 1848-1948 centenáriumát 

ünnepség keretében, amely alkalomból az ált. áll. elemi iskola centenáriumi 

nemzeti zászlaját is felszenteltük. 

Lelkigyakorlat Márc. 18-21-ig tartottunk egyházközségünkben lelkigyakorlatot. A 

lelkigyakorlatot Geiger Jakab Budafok-belvárosi káplán tartotta szép 

sikerrel. A hívek nagy tömege végezte el a húsvéti szentgyónását és szent 

áldozását. 

Első szentáldozás Május hó 6-án tartottuk községünkben áldozócsütörtökön az elemi iskola I. 

osztályos tanulóival az első szentáldozást, mely alkalomból a gyermekek 

szeretet reggelijét Mihalik Károly szikvízgyáros adta. E napon 23 gyermek 

végezte el első szentáldozását. 

Távirat küldése a 

V. K. M.-hez 

Május hó 15-én az egyházi iskolák államosítási terve ellen tiltakozott az 

egyházközség az alábbi két távirattal: 

„Vallás és Közoktatásügyi Miniszer Úr! 

Budapest 

A diósdi rk. vallású hívek nevében tiltakozunk a hitvallásos iskolák 

államosítási terve ellen: 

 a Diósdi Egyházközség képviselőtestülete.” 

„Vallás és Közoktatásügyi Miniszer Úr! 

Budapest 

A diósdi rk. vallású szülők nevében tiltakozunk a hitvallásos iskolák 

államosítási terve ellen, a Diósdi Rk. Szülők Szövetsége.”  

Búcsúzarándoklat 

Máriaremetére 

Május hó 23-án Szentháromság vasárnapján búcsúzarándoklatot vezettem 

Máriaremetére, ahol Shvoy Lajos megyéspüspök úr mondotta a szentmisét és 

szentbeszédet. Híveim közül ezen búcsúzarándoklaton összesen 206 személy 

vett részt. 

Az Eucharisztikus 

Kongr. 10 éves 

évfordulója 

Május hó 26-án tartottuk, mi is, mint az egész országban az Eucharisztikus 

Kongresszus 10 éves jubileumának megünneplését. Reggel 8 órakor ünnepi 

nagymise volt, este litánia után ½ órán át zúgtak az összes harangok.  

 

Éjjeli 

szentségimádás 

Május hó 29-én este 9 órakor litániával kezdtük az éjjeli szentségimádást, 

mely tartott május 30-án délelőtt 11 óráig. Egész éjjelen át a hívek nagy 

tömege jött a templomba. Oly annyira sokan jöttek össze, hogy a templom és 

a falu egész éjjelen át szinte ébren volt. Átlag a hívek létszáma 120-150 

között mozgott, akik részt vettek a szentségimádásában. 

Hittanvizsga Június hó 10-én tartottuk ebben az évben az általános iskola tanulói számára 

a hittanvizsgát.  

Egyházi iskolák 

államosítása 

Június hó 18-án gyermekeinkért és iskolánkért Mindszenty József bíboros 

hercegprímás úr rendelete folytán reggel 8 órakor szentmisét tartottunk és a 

szentmise után ¼ órán át zúgtak az összes harangok tiltakozásul az egyházi 

iskolák államosítási terve ellen.  
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Templomkerítés 

kőalapzati rész 

befejezése 

F. év szeptember hó 17-én befejeztük a templomkerítés kőalapzati részének 

munkálatait híveim áldozatkészsége folytán. Ki-ki szerény tehetségéhez 

mérten támogatta az egyházközséget ezen nemes törekvésében.  

Gellért búcsú Ebben az esztendőben a Szent Gellért búcsú napját szeptember hó 19-én tartottuk. A 

búcsú alkalmával ismét elhozta Mészáros István kanonok úr, aki a Szent Gellért 

ereklye custosa, a Szt. Gellért ereklyét, hogy e napot a tavalyihoz hűen 

megünnepelhessük. De. 10 órakor a szt.misét és szentbeszédet Dr. Potyondi Imre 

püspöki helynök úr tartotta. Du. ½ 3 órakor érkezett meg Shvoy Lajos megyés 

főpásztorunk, aki a Szt. ereklyével és kíséretével a körmenetet megtartotta. Utána 

szentségi áldásban részesítette a körmeneten részt vett híveket, és szt. beszéddel 

fejeződött be a nap ünneplése. A szt.beszédet Püspök Atyánk tartotta. 

 A búcsúra messze községek is eljöttek, hogy kifejezzék tiszteletüket községünk 

védőszentje iránt. 

Új temető bejárati 

út elkészítése 

Október hó 2-án fejeztük be községünk új temető bejárati útjának munkálatait. A 

munkadíj fedezésére és biztosítására egyházközségünkben gyűjtést rendeztünk. 

1270.- Frt folyt be, míg a salakot községünk lófogatos gazdái ingyen hozták az 

egyházközségnek. Az út elkészítése úgy történt, hogy kétoldalt feldobták a földet és 

tetejére kapott 10 cm vastagságú salakot, amelyet vashengerrel nyomattak a földbe.  

Kórusfeljáró 

kivilágítása 

Október hó 14-én villanyt vezettettünk a kórus feljáratához, amely szükséges 

volt a feljárat sötétsége miatt. Két kapcsolót kapott a kórus, az alsó és felső 

kapcsoló egyszerre világítja és zárja a kórushoz vezető lépcső villanykörtéjét 

a toronyban lévő körtével együtt.  

Egyházi ruhák 

ajándékozása 

Október hó 31-én híveim részéről gyűjtés indult meg a templom 

felszereléseinek gyarapítására. Új fekete temetkezési palástot, cibórium 

köpenyt, és betegek áldoztatására szolgáló burzát vettek ajándékba 830.- Frt 

azaz nyolcszázharminc forint értékben. Nagyobb adományokkal a 

következők járultak a megvételhez: Patács Károly és családja 100.- Frt, 

Schóber Ödön 100.- Frt, özv. ifj. Denkinger Károlyné 100.- Frt, Szax Antal 

50.- Frt, Wágner Imre kosárfonó 50.- Frt, ifj. Denkinger Lajos 50.- Frt, 

Keifler Flóris 40.- Frt-tal, Peigelbeck József 50.- Frt-tal, míg a hátralevő 

többi 19 hívő 5-30 Frt-os ajándékaikkal segédkeztek és járultak hozzá az 

egyházi ruhák megvételéhez.  

Krisztus király 

napi 

szentségimádás 

Október hó 31-én Krisztus Király vasárnapján egyházközségünkben de. 10 

órától éjjel 24 óráig szentségimádás volt, mely alkalomból a litániát éjjel 23 

órakor tartottuk meg. Az egész szentségimádás napján a hívek tömegesen 

jelentek meg, és vettek részt a szentségimádáson. Különösen este 21 órától 

volt nagy tömeg a templomban. 

„Dicsértessék”-

kel való 

köszöntés 

betiltása 

November hó 5-én kiadták felsőbb utasításra a rendelkezést az iskolában, 

hogy ezentúl az elemi iskola tanulóinak „Dicsértessék a Jézus Krisztus” 

helyett „Jó reggelt; Jó napot és Jó estét!” kell köszönteni a felnőtteknek. 

Ugyanakkor az imádságot csak néma keresztvetéssel kell kezdeni. Ezen 

rendelkezést a tanítók szakszervezete közölte a tantestület tagjaival.  

 

1949. év 

 

 

Házszentelés 

Egyházközségünkben ebben az évben kezdtem meg először az egész község 

bekapcsolásával a házszentelést. A hívek nagy örömmel készültek elő a 

házszentelésre. Egyházközségem hívei közül kettő kivételével mindenki 
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elvégeztette a házszentelést, mely szertartást ezentúl minden évben 

megismétlünk. A házszentelés szertartása 3 teljes napon át tartott. A 

házszentelés szertartásánál segédkezett a helybeli kántor-ttó is, aki a 

bevonulás alkalmával énekelt, és a szertartás ideje alatt minden ház ajtajára 

felírta 19 + G + M + B + 49 –et. 

Engedély esti 

szentmiséhez 

Folyó év január 11-én 34/1949. sz. engedély alapján Püspök Atyánktól az 

alábbi engedély érkezett: „A S. Congregatio S Officii felhatalmazása alapján 

megadom az engedélyt Tisztelendőségednek és helyetteseinek, hogy a diósdi 

plébánia templomban parancsolt ünnepnapokon, amidőn ezt a hívek lelki 

érdeke úgy kívánja, a délutáni órákban szentmisét mondjon. Felhívom 

Tisztelendőségedet, hogy a délután mondott szentmisékről pontos jegyzéket 

vezessen, mert azokról év végén jelentést kell küldenem Rómába. – Lajos 

püspök” 

Özv. 

Thienmayerné 

ajándéka 

Február hó 25-én özv. Thienmayer Jánosné hat darab kehelytörlőt 

ajándékozott egyházközségünk templomának, és nyolc darab corporálét és az 

antipendiumhoz vászon huzatot.  

Triduum Március 15-én este kezdődött és 19-én reggel a szentmisével fejeződött be. A 

lelkigyakorlatot P. Csaba Szil. O.F.M.  atya tartotta, akit a Budapest 

belvárosi rendházból küldtek ki. A lelkigyakorlat nagyon szép sikerrel 

végződött. A híveket teljesen megnyerte, ami kitűnt abból, hogy a hívek a 

húsvéti szentáldozásukat 60%-ban elvégezték.   

Összetelepítés Április hó 4-én azokat, akik német anyanyelvűek voltak és a kitelepítésből 

idehaza maradtak, összetelepítették őket. Ami azt jelenti, hogy a lakásukból 

ki kellett menniük és a Csehszlovákiából jötteknek át kellett adniuk házukat. 

Bútort és egyéb ingóságokat magukkal vihették, és az összetelepítő bizottság 

által kijelölt lakásba kellett menniük. Ezen összetelepítés alkalmával négy 

családot mozdítottak ki házaikból.  

Kelyhek 

aranyoztatása 

Április hó 5-én újítottuk meg egy kehely aranyozását, melynek kupája 

kívülről ezüstöztetve lett, az áldoztatókelyhet és a szekrény kulcsot, míg a 

repositórium kívül ezüstöztetve, belül pedig aranyoztatva lett.  

                             1949. IV. 26. 

                           Büttner Ferenc  visitator 

Canonica visitatio Április hó 26-án Dr. Büttner Ferenc apát kanonok főesperes úr tartotta 

egyházközségünkben a visitatiot. Itt lakott a plébánián, ahonnan átjárt három 

napon át az érdi egyházközségekbe.  

Flórián ünnep Május hó 4-én a Szent ünnepének napján az egyházközség f. évben is a 

szokásos módon megünnepelte e napot. De.  9 órakor volt szentmise és este 5 

órakor körmenetileg vonultunk a Szent Flórián szoborhoz, ahol szentbeszéd 

volt, s onnan a templomba vonultunk vissza áldásra. 

Éjjeli 

szentségimádás 

F. év május 28-án este 9 órától május hó 29-én de. 9 óráig volt az 

Oltáriszentség imádásra kitéve. Egész éjjel a hívek szinte özönlöttek a 

templomba. A szentségimádás ideje alatt állandóan sokan voltak hívek 

imádni a legméltóságosabb Oltáriszentséget. 29-én pedig közös 

szentáldozással fejeztük be a szentségimádást, amely egybeesett az első 

szentáldozással.  

Első szentáldozás Ebben az évben 23 első osztályos gyermek járult az első szentáldozás 

elvégzésére szüleikkel együtt f. hő 29-én. Ezen alkalommal a szeretet 
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reggelit, mint az elmúlt évben is a plébánián Mihalek Károly szikvízgyáros 

adta az első szentáldozóknak.  

Schóber Ödön 

templomatyai 

kinevezése 

Megyés főpásztorunk május hó 20-án való felterjesztésemre május hó 30-án 

érkező levelében miután kettő templomatyának kell lennie, kinevezte 

Schóber Ödön egyházközség képviselőtestületi tagot templomatyává, aki 

június hó 5-én Pünkösd vasárnap tette le a hivatalos esküt a templomban a 

nagymise keretében.  

Jézus Szíve 

litánia 

Június hó 21-én kezdtük a Jézus Szíve litániát tekintettel arra, hogy 24-én 

volt Jézus Szíve ünnepe. 

Kivonat a 

Canonica 

Visitatio 

jegyzőkönyvéből 

Megyés Főpászorunk 1361/1949. sz. leiratát szóról-szóra az alábbiakban 

közlöm: „Kivonata a diósdi plébánián 1949. április hóban megtartott 

főesperesi vizsgálat jegyzőkönyvéből. 

Templom külső lábozata javítandó. Főoltáron hiányzik a trónus és az altare 

priv. felirat. Viszont a mellékoltáron a tabernákulumon van conoplum amely 
eltávolítandó, mert csak a szentségi oltáron lehet conoplum. Egyébként a templom 

rendes és tiszta. Sekrestye szekrények nem alkalmasak. Pluviálék gyűröttek és 

rongyosak. Nem szabad lógatni a pluviálét, hanem fektetni kell. Hiányzik az 

Immar Cor. B. M. V. mise. Iroda, irattár példás rendben. A vagyonkezelés 

helyes, de a templompénztárhoz második templomatya is kinevezendő. 

Örülök az egyházközség lelkes életének. Örülni fogok, ha a legközelebbi 

esperesi vizsgálat további fejlődéséről számol be.  

Székesfehérvár, 1949. május 18. 

+ Lajos püspök s.k.” 

Ezen kivonatot f. év június hó 23-án kapta a plebánia hivatal.  

Oltáregyesület 

jubileuma 

Az Oltáregyesület az egész világon június 23-25-ig ünnepelte 100 éves 

fennállását. Triduumot tartottunk és a harmadik napon a tagoknak a 

plébánosok pápai áldást adhattak.  

Plébánosi 

kinevezés 

Megyés Főpászorunk 1949. július 31-én kelt 2014/1949. sz. rendelete, leirata 

folytán Németh Gyula eddigi adminisztátort, miután a diósdi plébánia 

tényleg és jogilag megüresedett, a diósdi plébánia plébánosává kinevezte, aki 

az egyházközség lelki gondjait eddig négy év óta ellátta. 

Plébánosi eskü Majd a megyés Főpászor Úr leirata és rendelkezése folytán 1949. szept. hó 

9-én letette a plébánosi esküt a püspök úr kezébe.  

Plébánosi 

beiktatás 

F. év szeptember hó 25-én Németh Gyulát beiktatta Mészáros István apát 

kanonok úr. 

Szent Gellért 

ereklyetartó 

vétele 

A plébános a Püspök Atyával tartott előzetes megbeszélés után, hogy az 

egyházközségnek is legyen Szent Gellért ereklyéje, felhívta hívei figyelmét, 

hogy egy szép, művészi kivitelű ereklyetartót készítessünk, amely a jelen 

kort tükrözi vissza művészetében, megbízta Mészáros József budapesti 

műötvös mestert, hogy készítsen tervrajzot. Miután a tervrajzot az 

Egyházmegyei Művészeti Bizottság a tervrajzot elfogadta és jóváhagyta, sor 

került a tervrajz alapján az ereklyetartó kidolgozására. Ezalatt az idő alatt 

folyt a gyűjtés.. A hívek mindannyian kivették részüket az áldozatos 

szeretetadomány felajánlásából és egy nap alatt 1750.- Frt-ot adományoztak 

érezve a szent ügy fontosságát, korszerűségét és nagy jelentőségét. Az 

ereklyetartó rézből készült, elefántcsont betéttel. Ára: 1600.- Frt. azaz 

egyezerhatszáz forint volt.  
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Szent Gellért 

oklevél 

1949. szept. 9-én került sor a Szent Gellért lábszárereklye betétele az 

elkészített ereklyetartóba, amely tényt maga Shvoy Lajos megyéspüspök Úr 

végzett Mészáros István, Kisteleki István kanonok urak, Neményi Lajos 

irodaigazgató és Németh Gyula diósdi plébános jelenlétében, amely tényről a 

diósdi rk. plébánia hivatal 2574/1949. sz. alatt az alábbi hivatalos okiratot 

kapta:  

„Ludovicus Shvoy dei miseratione et Apostolicae Sedis gratia episcopus 

Albaregalensis. 

Universis et singulis has praesentes. Testimoniales Nostras litteras 

inspecturis fidem facinus atque testamur, quatenus die nona mensis 

Septembris anni 1949, praesentibus Illmo ac Rosmo Stephano Mészáros 

protonotario ap. Basilicae Nostrae Albaregalensis Catedralis canonico 

cantore, abbate tit. S. Geraldi, et Ellmo ac Rssmo Stephano Kisteleki 

protonotario ap., eiusdem Basilicae Nostarae Albaregalensis Cathedralis 

canonico custode ac infrascripto secretario Nostro – partem inferiorem 

reliquiae sibiae sup. S. Geraldi Sagredo Ep. et Mart. Apostoli Hungariae in 

alma Nostra Basilica Cathedrali custoditae deserante, cum reverender in 

reliquiaria ex aurichalea formuae quadrato suppeditaneo imposito, cui 

circumscripta sint in parte frontali verba: Dominus coronam pulchitudinis 

posuit super caput Sancti Gerardi collocavimus et reposuimus eamque 

feniculo serico aurei coloris bene colligans Nostro in sera rubra hispanica 

impresso – pro illius antenticitate et identitate obsignato sigillo, ad maiorem 

Dei gloriam suoriumque Sanctorum venerationem Ecclesiae parochuali 

Diósdensi dono dedimus, cum facultate dictas sacras REliquias in Ecclesia 

fidelium venerationi exponendi et collocandi. 

Datum Alba-Regiae, in curia Nostra residentiali, die 9. – a mensis 

Septembris anni 1949. + Ludovicus Shvoy solio Pontificio assistens 

episcopus Albaregalensis. Ad gratiosum, mandatum: Ludovicus Neményi 

secretarius episcopalis.” 

Ezt az okiratot bekeretezve a sekrestyében helyeztük el, mely eredeti, míg a 

másodpéldánya az 1949. évi okiratok közt 54. tételszám alatt is megtalálható.  

A diósdi egyházközség nagyon boldog, hogy azon szent ereklyéit őrizheti, 

aki hazánk első szentje, és Diósdon mondotta utolsó szentmiséjét. Igérjük, 

hogy Szent Gellért vértanú püspökünk nyomdokain járva 

Anyaszentegyházunk hű fiaiként akarunk élni és meghalni! 

Szent Gellért 

ereklye 

elhelyezése 

A Szent Gellért ereklyét templomunk kis oltárszekrényébe helyeztük, hogy 

örökké a hívek szeme előtt legyen, láthassák, közben járását kérhessék. Azért 

az oltárszekrényt átalakítottuk. Régi ajtaját a templom raktárába helyeztük. 

Az oltárszekrényt mélyítettük 5 cm-t. Fakeret foglalatra piros selymet, 

összeráncolva húztunk. Az ereklye elé 4 mm vastagságú üveglapot 

helyeztünk, amely a por ellen védi az ereklyetartót és a selymet. Az üveg elé 

pedig vasrács került a szent elhalálozási ideje felírásával: 1046; és az apostoli 

kettős kereszt mintájával.  

Vasrács tervezője 

és készítője 

A szent Gellért ereklye előtti vasrácsot Dr. Kismarty Lechner Jenő a 

képzőművészeti főiskola tanára tervezte teljesen díjtalanul, ezért az 

egyházközség köszönő levelet is küldött a tervezőnek. A tervrajz alapján a 

vasrácsot kidolgozta Németh Antal budapesti lakatos mester, aki a 

kidolgozást és az anyagot ugyancsak díjazás nélkül készítette Szt. Gellért 

iránti tisztelete és hálája jeléül. 
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Szent Gellért 

ünnepség 

Shvoy Lajos megyéspüspök Úr Mészáros István kanonok urat bízta meg, aki 

a Szent Gellértről nevezett apát is egyben, hogy ünnepélyes keretek között 

adományát adja át e napon szept. 25-én az egyházközségnek. Délelőtt 10 

órakor tartotta az ünnepi szentmisét és délután fél 3 órakor a szokásos 

körmenetet Szent Gellért ereklyéjével. Ezen ünnepségre a környék, sőt 

Budapest hívei közül is nagyon sokan jöttek.  

Németh Gyula 

plébános 

beiktatása 

Szeptember hó 25-én tartott nagymise keretében az evangélium után 

Mészáros István apát kanonok úr végezte Shvoy Lajos megyéspüspök úr 

megbízásából – e napon Szabadkai József volt az ünnepi szónoka, aki az A. 

C. egyházmegyei titkára – Németh Gyula Diósd második plébánosának 

beiktatását a hívek nagy örömére.  

Fakultatív 

hitoktatás 

F. év szeptember hó 15-ig lehetett mindazon szülőknek, akik gyermekeik 

hitoktatását kívánták, kívánalmukat az iskola igazgatójának bejelenteni. A 

hitoktatásra való jelentkezés száz százalékos volt. Nem akadt egyetlen egy 

hívő sem, aki gyermeke hitoktatását ne írásba jelentette volna be. A 

bejelentés szövege a következő volt: „Kívánom-e, hogy X. Y. gyermekem 

hitoktatásban részesüljön. Igen, vagy nem?” A szülőknek oda kellett írniuk 

igen, vagy nem, és alá kellett írniuk. Mindenki kivétel nélkül igen-t írt és alá 

is írták a jelentkezési ívet! Eredmény 100%-os.  

Órarenden kívüli 

hitoktatás 

Okt. 10-én tartottuk a rendes órarend, mint óraterv keretében való hitoktatás utolsó 

óráját. Okt. hó 13-án pedig már az órarenden kívül lehetett a hitoktatást megtartani, 

ami azt jelentette, hogy a gyermekeknek külön kellett a tanítás után hittanórára 

járni. A gyermekek a hittanórára így is mindannyian pontosan megjelentek.  

Gyóntatószéki 

jelzőlámpa 

Keresztes Viktor és családja okt. 11-én egyházközségünk gyóntatószékének 

2 drb piros jelzőlámpát adományozott. A szerelést is maga végezte. A 

jelzőlámpák a térdeplés alkalmával automatikusan gyulladna ki és felállás 

alkalmával alszanak el.  

Temetőrendezés F. év október hó 20-tól október hó 29-ig mindazon sírhelyek, amelyek 30 

évnél idősebbek, és nem váltották le, megszűntek. Így temetőnk ismét 

nagyon sok sírhelyhez jutott. Ezentúl már csak a 30 évenként lejárt sírhelyek 

megújítása szükséges.  

 

Kántor változás 

 
 

Lehoczky Endre kántor-tanító, aki szívvel-lélekkel végezte 

egyházközségünkben a kántori teendőket lemondott állásáról folyó év 

október hó 29-én, lemondását szóbelileg tette, illetve jelentette be. Így 

minden egyházi funcciót kántor nélkül tart az egyházközség plébánosa. 

Nincs kántor a temetéseknél, esküvőknél, sem a vasárnapi szentmiséknél. 

Helyette az egyházközség férfi és nő társadalma orgona nélkül végzi, énekli 

a szentmiséken a feleleteket, sőt az énekeket, melyek egyházi énekek orgona 

nélkül tartjuk.  

Esperes látogatás F. év december hó 1-én tartotta új esperesünk az esperesi vizsgálatot.  

Kántorizálás! Lehoczky Endre kántortanító ismét elfoglalhatta helyét, miután az 

egyházközséggel szerződéses viszonyban van. December 1-én került vissza 

állásába, mindannyiunk nagy örömére.  
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Ámon Nándor 

halála 

Nagy fájdalom érte és gyász egyházközségünket dec 21-én, mert 

egyházközségünk kiváló képviselőtestületi tagját veszítettük el Ámon 

Nándorban, aki egyben az egyházközségnek pénztárosa is volt, ahol száz 

százaléki pontossággal látta el munkáját. Nyugodjék örökre békében Jézus 

Szent Szívén! 

Első szentáldozás 

éjféli szentmisén. 

Szent év! 

Egyházközségünk ebben az évben tartotta második első szentáldozását. A 

szentatya XII. Pius pápa által meghirdetett szentévet azzal kezdtük meg,  

hogy az elemi iskola 18 első osztályos gyermekei dec. 25-én az éjféli 

szentmisén végezték el első szentáldozásukat. Egyházközségünk 

felejthetetlen első szentáldozása volt.  

 

1950. év 

 
Házszentelés A házszentelés négy napon át tartott. Ebben az esztendőben már a külső 

perifériákon is elvégeztük a házszentelést. Híveim ugyanis mindannyian 

ragaszkodtak ahhoz, hogy a megkezdett szép szokást folytatva, mindenütt 

végezzük el a házszentelést. Mindenhol kellő áhitattal vártak bennünket. A 

házszentelésnél segédkezett a helybeli kántortanító is.  

Baranyai Józsefné 

özv. ajándéka 

Özv. Baranyai Józsefné f. év január 10-én templomunk kis oltára számára 

antipendiumot ajándékozott.  

 

 

 

Lelkinap 

A helybeli oltáregyesületi tagok és nők számára Hermina testvér, aki az 

egyházmegyei Oltáregyesület vezetője, f. év március hó 5-én vasárnap egész 

napi lelkinapot tartott. A lelkinap közös szentáldozással kezdődött és 

szentségimádási órával végződött. Állandóan a nőket foglalkoztatta, 

megtanította őket a jubileumi szentév himnuszára és előadásokat tartott 

számukra. A lelki napot templomunkban tartottuk. A hívek tömege vett részt 

a lelki napon.  

Kántor változás F. év március hó 12-én Lehoczky Endre írásban beadta kántori állásáról való 

lemondását az alábbi szöveggel: 

„ Főtiszt. Róm. Kat. Plébánia Hivatalnak, Diósd 

Tisztelettel jelentem, hogy az egyházközségi kántori állásról a mai napon 

lemondok.  

Maradok tisztelettel: Lehoczky Endre tanító. 

Diósd, 1950. III. 12.” 

Az egyházközséget mélyen érintette Lehoczky Endre tanító lemondása. 

Mindenki szerette, hisz kántori állását a lélekből fakadó szeretete jellemezte. 

Ezért az egyházközség képviselő testülete Őt a búcsúzás alkalmával 

jegyzőkönyvi dicséretben részesítette, akit az egész egyházközség szeretett 

és becsült. Lemondása hirtelen történt. A leltárt minden hiány nélkül, melyet 

a legnagyobb gondossággal kezelt, adta át.  

Apáca-kántor F. év március hó 19.én egyházközségünkben a kántori teendőket Érd-

Újfaluból a Keresztes Nővérek vették át ideiglenesen. A kántorizáló kedves 

Nővér a volt kántori fizetés fejében látja el ideiglenesen a kántori teendőket, 

aki minden vasár és ünnepnapokra, temetésekre, esküvőkre, énekes 

gyászmisékre Érd-Újfaluból kijön Diósdra. Az első kántorizáló kedves 

nővérünk Leontin nővér. 
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Lelkigyakorlat F. év márc. 23-26-ig tartandó lelkigyakorlatot dr. Nádas Zoltán érseki 

tanácsos tartotta volna, azonban közbejött akadályok miatt ezen 

lelkigyakorlatot nem tarthatta meg. Így a lelkigyakorlatot ismét meg kellett 

hirdetni f. év márc. 30.- ápr. 2-ig. Ezen lelkigyakorlatoknak azonban már 

nem volt akadálya és így Kerényi György, mint a Regnum Marianum
4
 

káplánja megtarthatta. Lelkigyakorlatunk ezen esztendőben kitűnően 

sikerült. Emberemlékezet óta annyi szentáldozó nem volt, mint ezen a napon 

a befejezés alkalmával.  

Egyhk. képv. test. 

választása 

Május hó 15-én történt felterjesztésre megalakult az új egyházközség 

képviselő testülete, amelyet 1392/1950. sz. alatt hagyott jóvá az 

Egyházmegyei Hatóság. Az esküt az új képviselőtestületi tagok f. hó 19-én 

tették le a templomban.  

Éjjeli 

szentségimádás 

Ebben az évben is megtartottuk a szokásos májusi utolsó vasárnapjára virradó egész 

éjjeli szentségimádást. A szentségimádás fényét emelte az a körülmény is. hogy 

pünkösd vasárnapra esett ezen utolsó vasárnap, május 28-ára. A hívek nagy-nagy 

tömege vett rajta részt.  

Úrnapi 

virágszőnyeg 

F. év június 8-án volt Úrnapja. Már a hajnali órákban népes volt az utca, 

amerre a körmenet halad. Mindenki dolgozott, hogy ebben  az esztendőben 

az eddiginél is impozánsabbá tegyék híveim az Oltáriszentség útját. 

Valósággal művészi dekorációkat készítettek. A körmeneten pedig a község 

apraja-nagyja részt vett. A szépnek és lelket felemelőnek mutatkozó 

körmenetet az utolsó állomásnál (sátornál) sajnos megzavarta a megafon 

hangja, amelyen keresztül indulókat játszottak. A hívek azonban 

fegyelmezetten viselkedtek.  

Újmisés áldás Július hó 9-én Izeli József egyházmegyénk újmisés áldozópapja 

egyházközségünk hívei számára újmisés áldását adta. Egyházközségünkben 

ez volt az első újmisés áldás.  

Szent Gellért 

búcsúzarándoklati 

nap és bérmálás 

Ebben az esztendőben szept. 24-én tartottuk Szent Gellért búcsúzarándoklati 

napunkat, amelyet bérmálással kötött össze megyés Főpásztorunk. Délelőtt 9 

órakor érkezett Shvoy Lajos megyéspüspök úr, aki a szentmise után 58 

bérmálkozónak osztotta ki a bérmálás szentségét. Praecursor volt Palágyi 

Sándor érdi hittanár úr. Bérmálás után egyházközségi beszámoló 

következett.  

Délután megyés Főpásztorunk és Mészáros István kanonok úr vezetésével 

elkezdődött 3 órakor a Szent Gellért búcsúzarándoklati körmenet, amelyen 

nemcsak a község lakosai, hanem a környékről érkezett hívek is részt vettek 

mintegy összesen 1500-an. A körmenetet jellemezte az áhítat és a fegyelem. 

Baross Gábor-telepről Erdélyi István káplán úr vezetésével külön zarándok 

csoport érkezett a körmenetre. A körmeneten a helyi egyházközség képviselő 

testülete vitte a Szent ereklyéjét. Majd a körmenet befejeztével Shvoy Lajos 

megyéspüspök úr elbúcsúzott a híveitől. 

Hittanórák 

szüneteltetése 

Október hó 10-én a helyi iskola igazgató kiértesítése alapján hittant tanítani 

nem szabad, amíg a megyei tanács nem engedélyezi azt. Erről szól a vallás és 

közoktatásügyi miniszter 1101-11-1/1950. V.K.M. számú rendelete, amely 

rendelkezésben a vallásoktatással kapcsolatos egyes kérdéseket szabályoztak. 

Ezen rendelkezés 4.§ 1. pontja a következőket írja elő: 
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„Az önálló hitoktatót és az óraadó hitoktatót az illetékes egyházi hatóság 

javaslata alapján a megyei tanács végrehajtóbizottsága bízza meg.”  

Míg a 4.§ 3. pontja a következőket tartalmazza: 

„Az önálló és óraadói hitoktatói megbízást megtagadhatja, a már megadott 

megbízást pedig bármikor megvonhatja a megyei tanács végrehajtó 

bizottsága attól a hitoktatótól, aki a népi demokráciával, vagy annak 

rendelkezéseivel szemben ellenséges állást foglal el. Az a személy, akitől a 

hitoktatói megbízást megvonják, hitoktatással más iskolánál nem bízható 

meg!.” 

Hitoktatási 

megbízó levél 

Október hó 30-án kezdődött meg ismét a hitoktatás az iskolában, miután a 

Pest megyei tanács I. K. Oktatási és Népművelési Osztálya megküldötte a 

megbízólevelet, amely szóról-szóra a következőket tartalmazza: 

„Pest Megyei Tanács I.K. Oktatási és Népművelési Osztály 

Ad 1105-3/1950. szám 

Nyilvántartási szám: 27. 

Érvényes visszavonásig! 

Megbízólevél: Németh Gyula óraadó hitoktatót a további intézkedésig 

megbízom, hogy a diósdi ált. iskolában a vonatkozó rendeletnek megfelelően 

róm. kat. hitoktatást elláthassa. A tanmenet szerint elvégzett anyagot 

haladási naplójába vezesse be, hogy azt az igazgató és a kiküldött látogató 

ellenőrizhesse.  

Budapest, 1950. okt. 20-án. 

Máté Vera osztályvezető – pecsét.” 

Ezzel a megbízólevéllel el lehetett tehát kezdeni a tanítást.  

Badachinnal 

ellátott főoltár 

díszlet 

F. év december hó 1-én fejezte be munkáját Vámosi Ivetta keresztes nővér 

festőművésznő a baldachinnal ellátott főoltár díszlet festését. A díszlet 

magassága 4,5 méter, szélessége 2 méter. Ezen oltárkép díszletet aquarellel 

festette. A kis Jézuskát, húsvéti bárányt, Szentlelket galamb képében, és egy 

ostyát és kettő angyalt furnér lemezre olajjal festette.  

Munkája circa 4000.- Frt-ot ér! Ezen munkájáért azonban az úti költségen 

kívül nem fogadott el semmit az egyházközségtől. Az oltárkép díszletet 

először f. év dec. 25-ére tettük az oltárra híveink lelki épülésére. Vámosi 

Ivetta nővér munkáját, áldozatkészségét az egyházközség képviselőtestülete 

írásban köszönte meg. 

Szűz Mária 

mennybe 

vitelének ünnepe 

a dogma 

kihirdetése 

kapcsán 

Egyházközségünk mély lelkiséggel ünnepelte meg Szűz Mária 

menybevitelével kapcsolatos dogma kihirdetését
5
. Három napon át triduum 

volt. Reggel és este a dogma kapcsán szent beszéd, és befejező ünnepség, 

amelynek a programja a következő volt: 

„Ó áldott Szűz Anya – ének, utána predikáció, Szentségkitétel, Assumptiós 

könyörgés, ének, dicsőséges rózsafüzér elimádkozása, ének, bulla 

kihirdetése, ének, Lorettói litánia, Szentséges Atyánk imája, pápai himnusz, 

hét invocatio, ének, Szentségbetétel, Te Deum, és befejező ének: Ó Róma 

szent falak!” 

Reflektor lámpák A főoltár megvilágítására kettő drb reflektor lámpát adományozott Németh 

Gyula pléb. és Keresztes Viktor képv. test. tag. A két lámpa fentről világítja  

a főoltárt. 
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1951. év 
 

Házszentelés Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is elvégeztük a házszentelést 

január hó 2-án, 3-án és 4-én .Az egész községben összesen három család 

tagadta meg a házszentelés szertartását. Mindenütt csak áhítatot lehetett látni. 

Az előző évekhez viszonyítva, ebben az esztendőben lehetett tapasztalni a 

hívek lelki felkészültségét, mert előtte való napokon a szentáldozáshoz járult 

a falu 65-70%-a.  

A házszentelésnél Fankovich Mária keresztes nővér kántor segédkezett, aki 

az eddig is szokásban volt székely népéneket énekelte minden háznál: „A 

királyok királyának, Jézus Krisztusnak, Szűz Mária szent Fiának, a mi 

Urunknak, jertek, mondjunk dicséretet, a mi Urunknak!’  

Majd a pap a házszentelés szertartása közben szobáról-szobára járva 

megszentelte a házat. Belépéskor pedig így köszöntötte a pap a bent lévőket: 

„Békesség e háznak és minden benne lakójának.” A ministránsok pedig 

midőn a házba értek e szavavakat mondottták: „Láttuk az Úr csillagát 

napkeleten feljönni.” – és a második ministráns ráfelelte: „mi is eljöttünk az 

Úr imádására”. 

Lelkigyakorlat F. év március hó 15-én, 16-án, 17-én tartottuk az ez évi lelkigyakorlatokat. A 

lelkigyakorlatot Balla Ernő budapesti hittanár vezette. Ebben az esztendőben még 

több volt a lelkigyakorlati résztvevők száma, mint az az előtti esztendőkben, amely 

kifejezésre jutott a szentáldozók nagy tömegével is.  

Első szentáldozás Az első szentáldozást április hó 1-én Fehérvasárnap tartottuk. Összesen 23 

elsőosztályos gyermek vett részt az elsőáldozáson. A szentáldozás utáni 

szokásos szeretetreggeli elmaradt.  

Keresztjáró napok 

 

 

Szentségimádási 

részvétel 

Április hó 30-án, május 1-én, máj. 2-án tartottuk a keresztjáró napokat. Ezen 

alkalmakkor, hogy a munkaidőben gátló akadály ne legyen, reggel 5 órakor kezdtük 

a szertartást. Így minden nehézség nélkül meg lehetett tartani a körmeneteket is. 
 

 Az egyházközség hívei – miután esperes kerületünkben és környékünkön 

megkezdődött a 48 órás szentségimádás – nagy buzgalommal vettek részt 

szentségimádásban. Miután a 48 órás szentségimádást a mi egyházközségünk is 

tartja, ezért a szokásban lévő május utolsó vasárnapra virradó egész éjjeli 

szentségimádás elmaradt. 

 . 

Hittan befejezése, 

beíratás 

Május hó 31-én tartottuk ebben az esztendőben az utolsó hittanórát. Hittanra 

való beíratás ideje június 28, június 29-ik napjai voltak.  

48 órás 

szentségimádás 

Egyházközségünk június hó 28-án reggel 6 órakor kezdte a 48 órás 

szentségimádást, amely véget ért 30-án reggel a 6 órai szentmisével. Június 

29-én reggel 6 órakor tartottuk a békemisét. A 48 órás szentségimádás 

részletes rendjét az alábbiakban közlöm: 

6 - ½ 8 óráig szentmise, körmenet a templom megkerülésével, 

szentségkitétel. ½ 8 órától 8 óráig szentmise. 8 órától ½ 9 óráig szentmise. ½ 

9 órától 9 óráig szentmise. 9-10 óráig rózsafüzér imádság. 10-11 óráig 

gyermekek szentórája. 11-12 óráig rózsafüzér imádság. 12-13 óráig csendes 

szentóra. 13-14 óráig oltáregyesületi tagok szentórája. 14-15 óráig keresztúti 

ájtatosság. 15-16 óráig Élő rózsafüzér társulat szentórája. 16-17 óráig 

rózsafüzér imádság. 17-18 óráig Érd-Postástelep szentórája szentbeszéddel.  
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Majd ezen szerntórán szerepelt Érd-Postástelep egyházi énekkara. 18-19 

óráig szentbeszéd volt, amelyet Palágyi Sándor érdi hitoktató tartott. 19-20 

óráig Érd-Újfalu szentórája. 20-21 óráig Budafok-Felsőváros és Baross 

Gábor telep szentórája. Ezen szentórán volt szentbeszéd, amelyet Magdics 

Imre, Baross Gábor telepi pléb. tartott, az egyes beszédek közötti időt pedig 

felhasználta Budafok-Felsőváros egyházi énekkara, amely szép énekeivel 

felemelővé tette ezen órát. 21-22 óráig Érdliget szentóra következett. 22-23 

óráig egyházi énekek, rózsafüzér imádság és ismét énekek az 

Oltáriszentségről. 23-24 óráig a férfiak szentórája következett. A 

szentbeszédet tartotta dr. Nádas Zoltán érseki tanácsos.  

Ezen szentbeszéd azonban tartott 0 órától 1 óráig éjjel. 1-2 óráig ifjúság 

szentórája következett. 2-3 óráig rózsafüzér imádság, 3-4 óráig ének, csendes 

szentóra, 4-5 óráig rózsafüzér imádság. 5-6 óráig csendes szentóra és 

Oltáriszentség énekek. Ez volt június 28-án reggel 6 órától június 29 reggel 6 

óráig a szentségimádás rendje.  

Június 29-én reggel 6 órától június 30-án reggel 6 óráig a következő volt a 

beosztás: 6-7 óráig békemise, amelyet dr. Nádas Zoltán érseki tan. celebrált. 

7-8 szentmise. 8 - ½ 9 óráig szentmise. ½ 9 órától 9 óráig szentmise. 9-10 

óráig rózsafüzér imádság. 10-11 óráig csendes szentóra énekekkel. 11-12 

óráig Rózsafüzér Társulat szentórája. 12-13 óráig Oltáregyesület szentórája. 

13-14 óráig Érd Parkváros szentórája. 14-15 óráig Érd-Tusculanum 

szentórája. 15-16 óráig litánia. Gyermekek szentórája. 16-17 óráig 

Törökbálint szentórája.17-18 óráig Százhalombatta szentórája. 18-19 óráig 

ünnepi nagymise. 19-20 óráig Sóskút szentórája és szentbeszéd, amelyet 

Balla Ernő budapesti hittanár tartott. 20-21 óráig Budafok-Belváros és 

Budatétény szentórája ünnepi nagymisével, amelyet tartott Derits István 

budatétényi esperes pléb.  

A szentmisén a budatétényi dalárda szerepelt. 21-22 óráig Nagytétény és 

Érdliget szentórája. 22-23 óráig Érd-Ófalu szentórája. 23-24 óráig férfiak 

szentórája szentbeszéddel, amely szentbeszédet tartotta dr. Körtvélyesi 

Ferenc pléb. budapesti. Ezen szentbeszéd azonban 0-1 óráig tartott. Éjjel 1-2 

óráig ifjúság szentórája. 2-3 óráig keresztúti ájtatosság. 3-4 óráig csendes 

szentóra énekekkel. 4-5 óráig rózsafüzér imádság. 5-6 óráig csendes szentóra 

énekekkel. 6 órakor szentmise, körmenet a templom körül és Szentség 

betétel.  

A megnyitó szentmisét Doroszlai Béla főesperes, pápai kamarás, prépost, 

albertfalvai plébános úr tartotta, míg a befejező szentmisét Tomecz József 

kerületi esperes úr végezte.  
 

Világító kereszt A 48 órás szentségimádásra készítettünk egy világító keresztet, amelyben 10 drb 

villanykörte ég. Magassága 1 méter 60 cm. A kapu bejárata felett pedig 
elhelyeztük ezen alkalomra az előírásos Oltáriszentség jelvényét, amely ó-

keresztény stílű festmény volt furnér lemezre. (Olajfestmény) Ezen Ó-

keresztény Oltáriszentség jelvényt 34 drb villanykörte díszítette, amely egész 

éjjel a kereszttel együtt világított.  

A 48 órás szentségimádással kapcsolatosan megállapítható tény, hogy 

nagyon szépen sikerült nemcsak külsőségben, hanem lelkileg is. Állandóan 

voltak idegen gyóntatók, így a hívek járulhattak szabadon szentgyónáshoz 

amikor akartak. A szentségimádás közös szentáldozása június 29-én Péter-

Pál napján este 6-7 óráig tartandó szentmisén történt.  

Püspök Atyánk Megyés Főpásztorunk Shvoy Lajos püspök úr f. év július hó 13-án ünnepelte pappá 

szentelésének 50. évfordulóját.  
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aranymiséje Az egyházközség egy festőművésszel készíttetett művészi lelkicsokrot, 

amely a következőket tartalmazta: „Kegyelmes Püspök Atyánk! A diósdi 

róm. kat. Egyházközség képviselőtestület tagjai az egyházközség hívei 

nevében mélységes szeretettől áthatva köszöntjük megyés Főpásztorunkat 

aranymisés jubileuma alkalmából. Ígérjük, hogy hűek leszünk szent 

Anyaszentegyházunkhoz és Püspök Atyánk útmutatásait híven követjük. A 

jó Isten nagyon sokáig éltesse! Krisztusban hűséges gyermekei: Diósdi róm. 

kat. egyházközség.  Lelkicsokor.  

Felnőttek: szentmise: 570. szentáldozás: 381. Rózsafüzér: 129. Rózsafüzér 

tized: 233. Ima: 1017. Gyermekek lelkicsokra: szentmise: 1066. 

szentáldozás: 844. rózsafüzér 787. ima: 6170. rózsafüzértized: 1280. 

önmegtagadás: 1780. fohász: 2265.” 

Ezen lelkicsokrot mind a hívek, mind pedig a gyermekek május 1-től 

gyűjtötték jubiláló Főpásztorunkért.  

Egyházi 

javadalmi földek 

felajánlása 

Az egyházközség felajánlotta földjeit az államnak a Püspökkari rendelet 

értelmében. A felajánlással kapcsolatos kérelem, illetve a felajánló irat a 

következőket tartalmazza: 

Felajánló irat „Szám: 114/1951. Pest Vármegyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Mezőgazdasági 

Osztálya Birtokrendező Csoportjának. Budapest. 

A 4091/1949. korm. sz. rendelet szellemében Németh Gyula diósdi plébános, mint a 

diósdi egyházi javadalmi ingatlanok hivatalos képviselője az Egyházmegyei 

Hatóság által 2006/1951. sz. a jóváhagyott képviselőtestületi határozat alapján, 

felajánlom az állam részére a diósdi 959 tkvi betétben 1498/77 és 1498/79 hrsz. alatt 

felvett 4 kh. 1206 □-öl területű 54.66 aranykorona kataszteri tisztajövedelmű 
mezőgazdasági egyházi ingatlanokat, amelyek művelési ág szerint a következőkép 

oszlanak meg: 

 

1498/77 hrsz. szántó 1 kh. 568 □-öl, 15.58 aranykorona. 

1498/79 hrsz. szántó 3 kh. 638 □-öl, 39.08 aranykorona. 

A felajánlott ingatlan a beltelki dülőkben kettő tagban fekszik. Bejelentjük, 

hogy a most felajánlott ingatlanok kishaszonbérletben vannak, mint 

bulgárkertészeti földek. A felajánlással kapcsolatban a következőket adjuk 

elő: 

A fent megnevezett ingatlanokat sem adóssság sem adó, vagy betáblázott 

teher nem terheli. A tkvi szemlekivonaton szereplő jelzálogjog törlését kérte 

a helyi tanács adóosztálya. (A kérelem mellékelve csatolva.) 

Diósdon, 1951. szept. 7 – Bánlaki Jenő egyházközségi gondnok, pecsét – 

Németh Gyula egyházközségi elnök, plébános 

.-A fenti adatok helyességét igazolom:Diósd, 1951.szept.8.  

Dervarits Anna községi tanács végrehajtó bizottság elnöke.  

Községi tanács pecsétje.” 

Képviselő test.-i 

jegyzőkönyv 

„Jegyzőkönyv, amely felvétetett Diósdon, 1951. aug. 26-án a diósdi róm. kat. 

egyházközség képviselőtestület rendkívüli gyűléséről.  

Jelen vannak: Németh Gyula pléb. egyhk. elnök, dr. Alagi Antal, Bánlaki 

Jenő, Endresz József, Keresztes Viktor, Beretvás Lajos, Denkinger Géza, 

Ámon Károly, Wágner József, Schóber Ödön, Peigelbeck József, Maurer 

Károly.  

Távolmaradásukat kimentették: dr. Újlaky Ödön, Zámori István, Keifler 

Flóris, Jäger Antal és Wágner Imre.  
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Németh Gyula elnök ima után a gyűlést megnyitja, üdvözli a megjelent képv. 

test. tagokat, és megállapítja a gyűlés szabályszerű összehívását, és annak 

határozatképességét.  

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Endresz József és Denkinger Géza egyhk. 

képv. test. tagokat. 

Az elnök ismereti az egyházi javadalmi földek felajánlásával kapcsolatban 

kiadott püspökkari rendeletet, amely szerint a diósdi róm. kat. egyházközség 

ajánlja fel az államnak az egyházi javadalmi földet. 

Az elnök előadja, hogy a felajánlási föld terület 4 kh. és 1206 □-öl, miután a 

plébánosnak, kántornak, sekrestyésnek javára 800-800 □-ölet az egész 

földterületből leszámítottuk. 
 

A képviselőtestület a határozatot egyhangúlag elfogadta. Az elnök a 

magyarországi kat. Egyh. Ig. Szab. IV. 114. § értelmében elrendeli a 

névszerinti szavazást. A jelenlévő egyhk. képv. test. tagok kivétel nélkül 

mind igennel szavaztak, és kijelentették, hogy a püspökkari rendelet utasítása 

szerint hozzájárulnak a 4 kh és 1206 □-öl földterület felajánlásához az állam 

javára.  

Elnök ezek után kimondja, hogy az egyhk. képv. test. egyhangúlag elfogadja 

a 4 kh és 1206 □-öl föld felajánlását. 

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést imával bezárja.  

K.m.f. 

Dr. Alagi Antal egyhk. jegyző.  

Pecsét 

Németh Gyula egyhk. elnök 

Endresz József, Denkinger Géza hitelesítők.” 

2006/1951. Jóváhagyom és hozzájárulok. Székesfehérvár, 1951. szept. 4. Dr. 

Potyondy Imre püspöki helynök. – Egyházmegyei Hatóság körpecsétjével 

lepecsételve.  

Házas beltelek 

igazolása 

Miután a felajánlandó földterületen házas beltelek is van, amely területe nem 

számít bele a felajánlandó földterületbe, ezen igazolás szükséges volt.  

„Diósd Községi Tanács Pénzügyi Csoportja. 

43/1951. fkvi. szám. Ingatlan felajánlási ügyben bélyegmentes. Igazolvány.  

Alulírott, mint a Diósd Tanács Pénzügyi Csoportjának vezetője igazolom, 

hogy a Diósdi Róm. Kath. Egyházközség tulajdonát képző és a diósdi 749. 

sz. tkvi betétben fekvő 1498/77 hrsz ingatlanon 600 □-les telken lakóház van. 

Diósd, 1951. augusztus 29-én. Herczeg István pü. csop. vezető. – Pecsét.” 

Bérlő 

névjegyzéke 

Bérlő névjegyzéke: „Hivatalosan igazolom, hogy a diósdi róm. kat. 

egyházközség tulajdonában lévő földingatlan bérlője kizárólag Petrov 

Konstantinné szül.: Ivanov Stojanova bulgárkertész. Lakhelye: Diósd, Érdi út 

7. szám. Pest vm. Diósd, 1951. aug. 29-én. Németh Gyula plébános – 

Pecsét.” 

Adóbizonylat Diósd Községi Tanács Pénzügyi Csoportja. 

43/1951. fkvi. szám. Ingatlan felajánlási ügyben bélyegmentes. Igazolvány. 

Alulírott, mint a Diósd Községi Tanács Pénzügyi Csoport vezetője 

hivatalosan igazolom, hogy a Diósdi Róm. Kath. Egyházközség 1951. évi 

adótartozását kiegyenlítette, s így nevezettnek közadó tartozása nincsen. 

Diósd, 1951. augusztus 29-én. Herczeg István pü. csop. vezető. – Pecsét. 

Felterjesztendő 
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mellékletek A felajánlási irathoz csatolva fel kellett terjeszteni a Pestvármegyei Tanács 

Végrehajtó Bizottsága Mezőgazdasági Osztálya Birtokrendező Csoportjának 

a helyi Tanácson keresztül össesítve a következő iratokat: 2 drb Felajánlási 

irathoz 2 drb tkvi szemlekivonatot, 2 drb törlési kérelmet, mint jelzálog 

törlést, amellyel 1948-ban megterhelték 230 Frt erejéig a javadalmi földeket, 

2 drb kataszteri birtokívet, 2 drb adóbizonylatot, 2 drb bérlők névjegyzékét, 2 

drb igazolást a házas beltelekről, 2 drb jóváhagyott képviselőtestületi 

határozatot, amelyeket a helyi Tanácsnak adatgyűjtő lappal kellett felszerelve 

továbbítania.  

Véghatározat! F. év október 24-én érkezett meg az alábbi véghatározat a javadalmi 

földekről: 

„Pest Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya Birtokrendezési Csoport. 

Budapest V. Városház u. 7. sz. II. em. 252. ajtó. Telefon: 189-020. Szám: 

8131/I.D./11-1/1951. 

A diósdi katolikus egyházközség képviselői által az egyház és az állam 

között létrejött megegyezés alapján önként felajánlott ingatlanoknak az állam 

részére történő átvétele tárgyában meghoztam a következő véghatározatot: 

A felajánlott és a diósdi 959. sz. tkvi betétben 1498/77; 1498/79 hrsz. 

összesen 4 kh és 1206 □-öl és 76.23 AK-KTJ.-Ű ingatlant az állam részére 

4.574.- Frt azaz négyezerötszázhetvennégy forint vételárért megvásárolom. 
 

A fenti hrsz. ingatlanokat hasznosításra azonnali hatállyal a községben lévő 

állami gazdaságnak, vagy termelőszövetkezeti csoportnak engedem át. 

Amennyiben nem vennék át a fenti ingatlanoknak a 15.037/1949. F.M. sz. 

rendelet alapján történő azonnali hasznosításával a Diósd községi tanács 

V.B.-át bízom meg.  

Megkeresem a megyei tanács V.B. pénzügyi osztályát, hogy az ingatlanok 

vételárából a felajánlott ingatlant, illetőleg a javadalmast ebben a 

minőségben terhelő esedékes köztartozásokat, valamint a bekebelezett és 

fennálló egyéb tartozásokat állapítsa meg, és a köztartozások behajtásának 

megszüntetése mellett – azokat vonja le és a fennmaradó összeget a római 

katolikus egyházi alapba fizesse be.  

Megkeresem a budapestvidéki járásbíróságot, mint tkvi hatóságot a fenti 

ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő bekebelezése iránt.  

Végül megkeresem a diósdi község V. B-t annak biztosítása érdekében, hogy 

ajánlattevő a felajánlott földeken lábon álló termést zavartalanul 

betakaríthassa.  

Ezen véghatározatom ellen jogorvoslatnak helye nincs! 

Indoklás: 

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mert a felajánlás az állam 

és a felajánló egyház főhatósága között létrejött megállapodás alapján 

történt. 

A felajánlás elfogadásának feltételeit ezen megegyezés alapján állapítottam 

meg. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Diósd községi Tanács V. B. elnöke 

2) Római Katolikus Egyház képviselője, Diósd 

3) Pénzügyi Oszt. H. 

4) Megyei Földmérési Igazgatóság Bp. II. Iskola u. 13. 

5) Pestvidéki Járásbíróság, mint tkvi hatóság. Bp. V. Markó u. 25. 

Budapest, 1951. október 4. 
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A kiadvány hiteléül:                                       Gulyás András s.k. 

        Előadó (olvashatatlan aláírás)                     osztályvezető 

Szent Gellért 

búcsú 

F. évben szűk keretek között tudtuk megtartani a Szent Gellért 

búcsúzarándoklati napunkat. Megyés Főpásztorunk elfoglaltsága miatt nem 

tudott eljönni.  

Hitoktatás Október hó 15-én kezdődött a hitoktatás. Összesen heti 12 órában. A hittanra 

jelentkezők össz létszáma: 115 tanuló. 

Csereingatlan F. év december hó 3-án a tanácsházán felkérték a helybeli plébánost, hogy a 

visszamaradt 2400 □-öl + házas beltelek 600 □-ölet adja át a helyi T.SZ.CS. 

(Termelő szövetkezeti csoportnak). Erről a következő jegyzőkönyv készült: 

„Jegyzőkönyv. Felvétetett a diósdi tanácsházán 1951. dec. hó 3-án. Jelen 

vannak: Dervalits Anna V.B. elnök, Szikszai Pál V.B. titkár, a járási tanács 

részéről Földi László főelőadó, Mokri Béla T.SZ.CS. elnök, Németh Gyula 

plébános és Petrov Miklósné bulgárkertész. 

Földi elvtárs ismerteti a helyzetet a diósdi egyházközség hivatalos 

képviselőjével. 

Németh Gyula plébános előadja, hogy a Magyarországi Kat. Egyhk. Ig. 

Szab. III. 95. paragrafus értelmében a földterület kicserélése megfelelő 

ellenértékben történő döntés az Egyházmegyei Hatósághoz tartozik. 

Amennyiben az Egyházmegyei Hatóság nem emel kifogást, a helybeli 

plébános a helybeli cseréhez hozzájárul. Kéri azonban, hogy az új 

csereföldterületet az egyházközség nevére telekkönyvileg írassák át.  

Földi elvárs előadja erre vonatkozólag, mivel hogy a helybeli plébános a 

földcserét elfogadta, melyről a székesfehérvári Egyházmegyei Hatóságot 

értesítjük le. Utasítom a helybeli tanácsot a kicserélendő terület kijelölésére, 

mely a 2400 □-ölet nem haladhatja meg, mivel hogy a T.SZ.CS. területe 

2400 □-öllel gyarapodott. 

Dervarits elvtársnő a következőket mondja, hogy a terület a legrövidebb időn 

belül a T.SZ.CS. rendelkezésére bocsátandó, mindkét részről.  

Petrov kartársnő hozzászólásában mondja, hogy ő megérti a helyzetet, hogy 

a gazdasági felszerelést beviszi a T.SZ.CS.-be, de a fia tulajdonát képező 2 

lovat és szekeret a fiam tulajdonában óhajtom megtartani.  

A felszerelést ellenértékben megkapja.  

Ezen indoklás alapján a budai járási tanács elfogadja-e a belépést? 

Mokri elvtárs előadja, hogy belépni csak a saját meggyőződéséből lehet a 

T.SZ.CS.-be, erőszakolni nem kell senkit se. 

Szikszai elvtárs megígéri, hogy a T.SZ.CS. elnökkel karöltve meg fogja 

magyarázni a felmerült munkaegységekkel való problémákat és azután 

döntsön a Petrov kartársnő.  
Petrov kartársnő 3-4 napon belül dönt, és erről értesíti a T.SZ.CS. elnököt és a 

helybeli tanácsot.  

Földi elvtárs erre azt mondja, hogy ha nem lép be a T.SZ.CS.-be, akkor utasítom a 

helybeli tanácsot, a megfelelő természetbeni lakást biztosítson a részére a 

kártalanítás céljából, hogy a lakást és területet 3 napon belül a tulajdonába vehesse 

a T.SZ.CS. 

Jegyzőkönyvet felolvastuk és aláírtuk. K.m.f. 

Dervalits Anna sk. V.B. elnök, Szikszai Pál sk. V.B. titkár, Földi László sk. 

járási t. részéről, Németh Gyula rk. plébános, Mihalovits Kálmánné sk. 

M.D.P. részéről, Mokri Béla T.SZ.CS. elnök, Petrov Miklósné 

sk.bulgárkertész. VB pecsét.” 
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Jóváhagyás Ezen jegyzőkönyv a következő záradékkal jött vissza az Egyházmegyei 

Hatóságtól december 12-én: 

„2629/1951. szám. A róm. kat. egyházi javadalmi földek csereingatlanára 

vonatkozó határozatot tudomásul veszem és jóváhagyom. Székesfehérvár, 

1951. december 10. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök. E. H. pecsét.” 

Betlehem Templomunk f. év december hó 14-én egy tiroli betlehemmel bővült, 

melyhez 20 figura tartozik. A betlehem 1.257.- Frt, azaz 

egyezerkettőszázötvenhét forintba került. Templomunknak eddig még 

betleheme sem volt. Ezen összeget híveink áldozatkészségéből tudtuk 

előteremteni.  

 

1952. év 

 

Házszentelés F. évben is megtartottuk a házszentelést. Szinte alig akadt ház az 

egyházközség területén, ahová most már a hívek ne kértek volna bennünket, 

hogy a házszentelés szertartását végezzük el. A lelki felkészültség az elmúlt 

évekhez viszonyítva még nagyobb volt. A házszentelés szertartását Csutár 

Julianna volt keresztes nővér, mint kántor segédkezett.  

Lelkigyakorlat Ebben a évben március hó 20,21,22-én tartottuk a szokásos évi 

lelkigyakorlatunkat, amelyet 23-án vasárnap fejeztünk be. A lelkigyakorlatot 

Thuri Lajos Bpest Gál utcai lelkész úr tartott komoly felkészültséggel. Ebben 

az esztendőben még nagyobb számban járultak a hívek a szentáldozáshoz, 

mint az elmúlt esztendőkben. 

Ingatlan juttatás Miután az egyházközség az állam részére felajánlotta földjét és a hátramaradt 

2400 □-öl földterületet is kérte a helyi Termelő Szövetkezeti Csoport, az 

egyházközség püspöki jóváhagyás alapján lemondott róla és 

csereingatlanképen barackost kapott. Az erről szóló bekebelezési kérelmet a 

helyi tanács Végrehajtó Bizottsága elküldötte a megyei Birtokrendezési 

Csoporthoz. A kérelem szövege szó szerint a következő:  

„Másolat: Diósd Községi Tanács Végrehajtó Bizottságától.  

Pestmegyei Tanács Mezőgazdasági Osztály Birtokrendezési Csoport, 

Budapest 

A diósdi rk. Egyházközség a tulajdonát képező és a diósdi 959. sz. tkvi 

betétben levő 1498/77 és 1498/79 hrsz. ingatlanokat az állam részére 

felajánlotta és helyébe kérte a diósdi 3683 és 829. sz. tkvi betétben 520/3a és 

b, továbbá az 520/2 hrsz. ingatlanokat csereingatlanképen juttatni.  

Ezen megállapodás a budai járási tanács mezőgazdasági osztályának 

kiküldöttje jelenlétében folyt le, melyhez a járás hozzájárult. Ezen 

megállapodás alapján a csereingatlanképen juttatott ingatlanok a 

következőképen volnának eszközlendők: 

a diósdi rk. plébános részére 655 □-öl térmérték?? 

a diósdi rk. kántor részére 700 □-öl térmérték?? és 

a diósdi rk. sekrestyés részére 700 □-öl térmérték??. 

A tanács s a járás és a diósdi rk. Egyházközség részéről történt 

megállapodást jóváhagyni javasolja és kéri a megyei tanács mezőgazdasági 

osztályát, hogy a csereingatlanokat a fentebb feltüntetettek alapján való 

telekkönyvi átvezetését elrendelni szíveskedjék.  

Diósd, 1952. évi március hó 20-án. 
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Mihalovits Kálmánné sk. V.B. elnök 

Szikszai Pál V.B. titkár /Pecsét/ 

Igazolom, hogy ezen másolat az eredetivel szóról-szóra megegyezik. Diósd, 

1952. márc. 21. Mihalovits Kálmánné sk. V.B. elnök /Pecsét/” 

Első szentáldozás F. év április 20-án tartottuk egyházközségünkben az első szentáldozást. Ezen 

alkalommal 20 (húsz) első osztályos gyermek járult az első szentádozáshoz. 

E napon a szülők is elvégezték szentáldozásaikat.  

Búzaszentelő 

körmenet 

Ebben az évben egyházközségünk először nem tartotta meg a búza szentelő 

körmenetet, miután mezőgazdasági szempontból a lakosság a munkáját 

végezte.  

Szent Flórián nap E nap nagy jelentőségű volt egyházközségünk számára. 100 éves jubileumi nap volt. 

Ünnepelt a község apraja-nagyja május 4-én, mely még vasárnapra is esett. Így tehát 

nem volt semmi akadálya annak, hogy a körmenetet is meg lehetett tartani este ½ 7 

órakor, utána pedig ünnepi nagymise volt. E napot inkább a bensőség, mint a 

külsőség jellemezte. Sokan járultak a szentáldozáshoz. Reggel ½ 8 órakor és este 

volt a szentmise. A körmenet után a község lakossága megújította az ősei által tett 

fogadalmat, amikor is az egyházközség hívei plébánosuk után elimádkozta a 

megújító fogadalom imáját, amely ima a következő volt: 

„Szent Flórián hozzád folyamodunk gyermeki hittel és bizalommal. Őseink által tett 

fogadalmunkat megújítjuk és kötelezőnek ismerjük el mind magunk, mind pedig 

utódaink számára. Utódainknak meghagyjuk, hogy ezt a napot úgy ünnepeljék meg, 

mint mi! Védd meg egyházközségünket mindennemű pusztító tűzvész ellen a mi 

Urunk Jézus Krisztus által, ámen.” 

Keresztjáró napok A keresztjáró napokat ebben az évben csak a templomban tartottuk meg, 

mind a három napon. 

Úrnapi körmenet Az úrnapi körmenet kisebb volt, mint az elmúlt esztendőkben. A körmenet útvonala: 

templomból a Szent Gellért kápolnába, onnan az orvos lak előtt már be kellett 

kanyarodni és a Kossuth L. utcában a Hősök kertje elejénél már ismét fordulni a 

templomba. Virágszőnyeg nagyon gyér volt. Sátrak nem voltak! Helyette 

asztalokat állítottunk fel.  

Templomi 

hangverseny 

Június 22-én vasárnap du. 5 órai kezdettel templomunkban most tartottunk 

először templomi hangversenyt. Ezen alkalommal közreműködött a Budapest 

Gál utcai templomi vegyes énekkar Thury Lajos vezető lelkész úr 

vezetésével, majd Hegyi Margit orgonaművésznő és Szabad Mária 

hegedűművésznő. Nagyon szép és felemelő volt a hangversenyünk, 

amelynek műsora a következő volt: 

1. Bach: A-moll praeludium 

2. Hummel: Alleluja (orgona és énekszóló) 

3. Beethoven: Dicsőit Teged… (vegyeskar orgona kísérettel) 

4. Liszt: O salutaris Hostia (vegyeskar) 

5. Mozart: Ave verum (orgona, hegedű, vegyeskar) 

6. Tartini: Adagio Cantabile (hegedű, orgona) 

                                  Elmélkedés 

7. Schubert: Salve Regina (vegyeskar) 

8. Tota Pulchra (női kórus) 

9. Arcadelt: Ave Maria (vegyeskar) 

10. Gounod: Ave Maria (orgona, hegedű énekszóló) 

11. Veracini-Corti: Largo (hegedű, orgona) 

12. Bárdos: Nyújtsd ki mennyből… (vegyeskar) 
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Utána azonnal kezdődött a litánia, amely a pápai és a magyar himnusszal ért 

véget. A templomi hangverseny műsorszámai egy és fél óra hosszat tartottak. 

A hívő közönségnek nagyon tetszettek a műsor számai, amivel kapcsolatban 

kifejezték külön megelégedésüket.  

Fehér casula vétel Szeptember hó 12-én egy drb gótikus fehér casulával bővült a miseruhák 

száma. Ára 1802.30.- Frt, azaz egyezernyolcszázkettő forint 30 fillér volt, 

amely összeget a diósdi hívek adták össze erre a célra. 

Szent Gellért 

búcsú 

Szeptember hó 28-án Szent Gellért búcsúját ünnepelte az egyházközség. 

Kuthy István kanonok úr tartotta az ünnepi nagymisét, melyen Doroszlai 

Béla főesperes úr mondott szentbeszédet. Ebben az évben körmenetet nem 

tartottunk.  

Kettő virágállvány 

a templom részére 
Szeptember hó 29-én már kész volt kettő virágállvány a templom részére, 

hogy az oltárt szebben lehessen díszíteni. A hívek maguk készítették.  

Németh Gyula 

plébános 

áthelyezése 

Budafok-

Felsővárosra 

F. év okt. 24-én kelt leiratában megyés Főpásztorunk Budafok-Felsőváros 

lelkészének távozásával kinevezett budafok-felsővárosi lelkésszé: „Jelen 

iratom erejével felmentlek a diósdi plébánia vezetésétől és a budafok-

felsővárosi lelkészség gondozását bízom rád. Utódod, Dr. Halmos Béla 

vértesacsai adminisztrátor lesz. Átadási határidő november 1. Kongruádat 

november hónapra még a diósdi kiutalás alapján kapod, december 1-től a 

budafok-felsővárosi lelkész kongruája lesz számodra kiutalva.” 

Hét évi diósdi működésem után az Úr Jézus Szent Szívébe ajánlom kedves, 

jó diósdi híveimet és átadom őket kedves utódomnak: Dr. Halmos Bélának.                                                      
 

Hitemnek rendíthetetlenségét, tudásomnak legjavát, szeretetemnek izzó 

melegét, akarat és tetterőmnek fáradhatatanságát szeretném fordítani 

Diósdon Isten dicsőségére, a gondjaimra bízott lelkek üdvére, Egyházam és 

hazám javára. Segítsen komoly elhatározásomnak napról-napra való életté 

válásába a Mindenható Úr, kinek utolsó szívdobbanásomig hűséges papja 

kívánok lenni. 

Plébánia átvétele A kerületi esperesnek 58/1952. sz. irata értelmében idejében megjelentem az 

1952. november 5-ére kitűzött hivatal átvételre. Az E.H. vonatkozó ügyirata: 

1628/1952. sz. 

Az átadási s átvételi jegyzőkönyveket az Egyházmegyei Hatóság 1707/1952. 

sz. alatt hagyta jóvá s a plebánia irattárában 71/1952. sz. a. vannak 

elhelyezve. 

Maga az átadás perceket vett csak igénybe, igen közvetlenül, bámulatos 

bizalmassággal történt. 

Zivataros, havas-jeges időben érkeztem pótkocsis teherautóval  teljes 

háztartási felszereléssel. Templomunkba vezetett első utam, most léptem át 

küszöbét először! Ki volt ragyogóan világítva, az esti óra dacára is teli 

templom hallgatta végig első szentmisémet. Minden törekvésem az lesz, 

hogy kielégítsem várakozásukat az elődömhöz hűséggel ragaszkodó diósdi 

híveknek.  

Látogatottak voltak rorátéink, amiket reggel 6 órakor tartottunk meg.  

Hiányzik az iskola, de a Megyei Tanács oktatási osztályának megbízása 

nélkül nem mehetek hitoktatást végezni.  

Oltárkép javítás Karácsony előtt még megjavítottuk az ünnepi oltárképet. Festőművész 

végezte – közmegelégedésre. 
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                      1952. XII. 31.                     Dr. Halmos Béla 

                                                                            plébános 

 

1953. év 

 

Házszentelés Élményszerű volt számomra a Vízkereszt körüli házszentelés. Még sehol 

sem tapasztaltam. Körül jártuk a falut. Kis ministráns járt előttünk s 

becsengetett majd minden házba, hogy várnak-e. A válasz szinte kivétel 

nélkül szívesen invitáló volt. Benn kis oltárszerű díszítés az asztalon, előtte 

térdeplő zsámoly. Rövid kis ima után beszenteltem a lakást, felírtam krétával 

az ajtófélfára a G.M.B. monogramot s mentünk tovább.  
 

Erdélyiek égő gyertyával kísértek a kapuig s úgy köszöntünk el egymástól. A 

ministránsnak szánt obulusokat a szentelt víz tartóba tették. Amennyi nem jó 

érzéssel fogtam hozzá, annyi örömmel folytattam s fejeztem be. 

Lelkigyakorlat Húsvéti előkészületül három napos lelkigyakorlatot tartottunk. Palágyi 

Sándor főtisztelendő úr tartotta. Gyakorlott szónok létére mindhárom napon 

teljes mértékben lekötötte a hívek figyelmét, nagy érdeklődéssel hallgatták, 

sokáig emlegették.  

Hitoktatás Január elején jött meg hitoktatói megbízásom, attól kezdve heti 8 órában 

tanítottam. Két-két osztályt összevontam. Nem volt persze könnyű a délelőtti 

vagy délutáni előadások alatt elfáradt gyerekekkel foglalkozni az utolsó órán. 

A tankönyvek hiánya erősen érezteti hatását. Minden igyekezetem, hogy az 

adott körülmények között a lehető legjobb eredményt érjem el, a régihez 

viszonyítva persze ez elkedvetlenítőleg nehéz és kevés, viszont mégis sok 

örömet és bíztatást nyújtó.  

Harangjavítás Egyszer csak elnémult a nagy harang. Ijedtségünk szerencsére majdnem 

alaptalan volt, könnyen megjavíttattuk s újra teljesíthette hivatását.  

Tetőjavítás Templomunk tetőzetén is mutatkoznak fogyatékosságok, további komolyabb 

bajok megelőzésére rendbe hozattuk, jó ideig – reméljük – nem lesz baj vele.  

Körmenetek A feltámadási és úrnapi körmenetek útvonalának az utóbbi években történt 

megrövidülése – úgy vettem észre – sok szomorúságot okozott sokaknak. 

Örömömre szolgált, hogy összeköttetéseim segítségével visszaszereztem a 

régi útvonal engedélyezését. Nagyon szép számmal vettek rajtuk részt a 

hívek. Az úrnapi körmenet útvonalának díszítésére már napokkal előbb 

megindul a virágszedés a határban, felnőttek végzik, még a szomszéd határba 

is átmennek. Pincében őrzik a szirmokat s a körmenet napján kora hajnaltól 

folyik a serény munka, hogy a ház előtti útszakasz minél művészibb, szebb 

legyen. Lelket visznek munkájukba s a nemes versenyben folyó munka 

áldozatkész, szép lelket árul el. A Flórián napi körmenet is a fél falut 

megmozgatta, örömmel vettek rajta részt sokan.  

Első áldozás Az első áldozás napja az egész község ünnepe. A szülők szinte kivétel nélkül 

megáldoztak kicsinyeikkel együtt, kézen fogva vezették őket az oltárhoz. 

Utána ünnepi reggeli volt a plébánián. A gazdák egyetlen kérő szóra szívesen 

adták a szükséges tejet, a szülők meg a kalácshoz, süteményhez való anyagot 

adták össze. Fényképezkedés volt utána, meg az áldozási képek szétosztása, 
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teljes volt az öröm.  

A kántor lemond Június havában állandó munkát vállalt Bpesten kisegítő kántorunk, 

szomorúan kellett beletörődnünk, hogy első péntekjeink, májusi 

ájtatosságaink, októberi ájtatosságaink, rorátéink ezentúl orgona nélküliek 

lettek. Tavalyi fizetését azért ettől függetlenül folyósítottuk neki. Csak 

vasárnapokra járt át ezután. 

Templomkerítés Aug. 20-ra rendbe hozattuk a templom kerítésének keleti oldalán mutatkozó 

hiányosságait.  

Harangozó csere Tóth Gyurka, aki a sekrestyés nővér helyett a harangozást eddig végezte, 

gimnáziumba került, Szántó Józsefné váltotta fel. Megkapta használatra a sekrestyés 

gyümölcsös felét, 350 □-ölet és havi 100 F fizetést. 
                                                                        1953. XII. 31.                   Dr. Halmos Béla 

 

1954. év 

Házszentelés A tavalyi tapasztalatok alapján több bátorsággal és jobb beosztással kezdtem 

és egy hét alatt végeztem el. Megható a hívek ragaszkodása e bensőséges 

szertartáshoz, pedig csak pár éves múltja van Diósdon. 

Új képviselők 

kinevezése 

 

 

 

 

Új világi elnök 

Az egyházközség benső életének intenzívebbé való tevése érdekében 

Megyéspüspök Úr Őnagyméltósága ismét teljessé tette a halálozás által 

megfogyatkozott képviselő testületet, amikor Denkinger Sándort, Haszán 

Gyulát és Rexa Istvánt képviselőkké nevezte ki. A képviselőtestület így a 

következőkből áll: Alagi Antal id, Alagi Antal, Ámon Károly, Bánlaki Jenő, 

Beretvás Lajos, Denkinger Sándor, Domcsek István, Endresz József, Haszán 

Gyula, Jäger Antal, Keresztes Viktor, Markovich Elek, Maurer Károly, 

Peigelbeck József, Rexa István, Schober Ödön, Wágner Imre, Wágner 

József, Zámori István és Hock József, aki egyúttal helyettes világi elnöke is 

lett az egyházközségnek. Múltja – Bfokon hosszú ideig világi elnök – , 

katolikus öntudata, egyénisége a biztosíték arra, hogy kinevezése kis 

egyházközségünk számára nyereséget jelent.  

Új templomatya Ugyancsak örömet jelent minden templomát szerető hívőnek, hogy a 

Schóber Ödön lemondásával megüresedett egyik templomatyai tisztet Alagi 

Antal id-nek juttatta Megyéspüspök Úr Őkegyelmessége. Tapasztalt ember, 

intranzigens katolikus, plébánosnak bizonnyal egyik jobb keze lesz. 

Szeplőtelen 

Fogantatás évi 

ünneplése 

Az egész esztendő a fokozott Mária-tisztelet jegyében folyt le. Minden 

szombatunkat a Szeplőtelen Szűz tiszteletére szentelt szentmisékkel 

ünnepeltük meg. Különösen látogatottak voltak májusi ájtatosságaink és 

októberi litániáink.  

Zarándoklat Május első vasárnapján zarándoklatot rendeztünk Mária-Makkra. Zászlókkal, 

lobogókkal vonultunk az egész úton át. Ahogyan örültünk a tavasszal 

visszatérő első fecskének, úgy örültek nekünk is, amerre csak mentünk. 

Mennyien üdvözöltek minket emlékektől és örömtől könnyes szemmel 

Budaörsön áthaladtunkban! Népes zarándokcsoportunk számára Mária 

Makkon mondtam szentmisét, Megyéspüspök Úr is végighallgatta a 

templomban. Odakünn a szabadban azután tábori misét celebrált a 

szombathelyi püspök úr. Lenyűgöző, lelkesítő érzést váltott ki mindenkiből a 

tízezres tömegnek hitvallása – Ave Maria! 
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Esztergomi búcsú Mária év szelleme lelkesített arra is, hogy Nagyboldogasszony ünnepén, 

zarándoklat jellegét csak benn, a szív mélyén érzett szándékkal, 

meglátogattuk a most árva esztergomi bazilikát! Jól eső érzés volt számomra, 

hogy alaposan megmutathattam a diósdi híveknek az ország első bazilikáját, 

ahol gyerek és kispap koromban oly sok nagyboldogasszonyi búcsút 

ünnepeltem. - A legtöbbek számára újdonságot jelentő hajóút is hozzájárult 

csodás szépségével, hogy örömtől új erőre kapott reményekkel teli szívvel 

tértünk haza az esztergomi búcsúból.  

Lelkigyakorlat Március közepén túl, Gyümölcsoltó B. A. ünnepe alkalmával három napos 

lelki gyakorlatot tartottunk. Gyetven Pál volt szobi esperes beszédei, 

elmélkedései a régi, jobban befelé néző világba vezettek vissza. 

Passió Prológusokból, énekekből és a 14 stáció élőképeiből álló passiós 

előadásunkat a lelkigyakorlat végén, a templom emelvényessé alakított 

szentélyében tartottuk. Oberammergauban nyert benyomásaim alapján 

magam állítottam össze. Iskolás növendékeim voltak nagyszerű interpretálói 

mindannak, amit az értünk szeretetből szenvedő Jézusról és a fájdalmas 

Anyáról kívántam a diósdi hívek lelkébe átplántálni. Ilyen meghatóan szépet 

el sem tudtunk képzelni s nem fogjuk feledni soha – ez volt közvéleménye a 

templomot zsúfolásig megtöltő hívőseregnek. Meg is kellett ismételnünk! 

Esperes Úr kérésére pedig az érdligeti templomban mutattuk be 

Nagypénteken hasonló eredménnyel. Szereplőink jutalma: az esztergomi 

búcsúkirándulás volt.  

Templomszegély 

festés 

Passiós előadásunk után – annak megmaradt jövedelme felhasználásával – 

templomunk belső részén, méteres magasságban körös-körül átfestettük s 

javítottuk a falat. 

Harangkötél 

beszerzés 

Romlásnak indult harangköteleink bármikori kicseréléséhez 3 drb 

harangkötelet készíttettünk, s egyelőre a raktárban helyeztük el.  

Temetőrendezés Az általunk ezen célra beszerzett köveink felhasználásával a községi tanács 

egy termes halottas házat építtetett a temetőben. Boncoló teremnek is 

használják s különösen Bp-ről hazakerülő halottaink ravatalozására. 

Használati díjat a Közs. Tanács szed érte. Ismét rendeztettük, salakoztattuk a 

temetői utakat.  

Gellért búcsú Gellért búcsúnk külső fényét emelte, hogy Szabó Imre püspök Úr tartott 

vigíliáján litániát és szentbeszédet. Az ünnepi szónok dr. Beresztóczy Miklós 

esztergomi érseki helynök Úr volt.  

Halottak napja Nagyon szép volt a temető díszítése Halottak napjára. Sokan vettek részt 

temetői ájtatosságunkon és a sírok egyenkinti beszentelésén. 

Triduum Magával ragadó szónoknak bizonyult és igen megkedveltette magát Rácz 

Károly wekerletelepi plébános úr, aki Szeplőtelen Fogantatás ünneplésére 

tartott számunkra triduumot.  

          Diósd, 1954. XII. 31.                   Dr. Halmos Béla 

      (két olvashatatlan aláírás) 

 

1955. év 
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Orgonajavítás Az idők folyamán nagyon megrongálódott orgonánk komoly javításra 

szorult. Megjavíttatását a képviselőtestület egyhangúlag határozta el. Lelkes 

asszonyok járták végig a falut, hogy az ezen célra megszavazott adót 

beszedjék. Össze is gyült hamarosan 4000.- F. Két cégtől szereztünk be 

árajánlatot. Az Egyházmegyei Hatóság engedélyével a jobbnak mutatkozó, 

drágábbat fogadtuk el. Erdősi Gyula soroksári cég végezte a javítást. 

Örömmel hallottuk tőle, hogy sípjaink javarésze milyen komoly értéket 

képvisel! A szakmunkások egyike a csepeli karnagy úr volt, aki az orgona 

ünnepélyes átvételére kihozta egész dalárdáját s jól sikerült templomi 

hangversenyben részesített minket. A hivatalos átvételt az E. H. szakértője 

Gergely professor úr eszközölte. Kifogástalan, jó munkának minősítette a 

Szent József napra elkészült orgonajavítást.  

Triduum Húsvéti előkészületül triduumot tartott számunkra Rácz Károly wekerle 

telepi plébános úr. Még jobban szívünkbe zártuk őt.  

Tavaszi árvíz Az a borzalmas hatású árvíz, amit a felső Duna vidék lakói szenvedtek át az egész 

ország részvétét kiváltotta, minket is segítségnyújtásra késztetett. Az ezen célra 

gyüjött összeget három, sok kárt szenvedett kath. családnak juttattuk, akiket 

plébánosuk nyilvánított segélyre érdemesnek.  

Temetőrendezés Évről-évre megismétlődő munkánk a temető rendezése. Az idén is 

elvégeztük a szokásos útjavításokat. Kiegészítettük ezt a temető 

térképezésének megkezdésével. Amennyi szeretettel gondozzák a hívek 

elhunytjaiknak sírját, annyi törődést érdemelne a sírok közti utaknak 

rendezése. Szomorú látvány, hogy egy-egy sorban alig akad pár egyforma 

méretű sír, ezek is görbe vonalban elhelyezve! Kerítésre is gondolnunk kell, 

mert bejáró baromfik lehetetlenné teszik a sírok szép karbantartását. Isten 

segítségével előbb-utóbb meglesz ez is.  

Plébánia festés Tavasszal kifestettük a plébánia hivatal és a plébánosi lakószoba helyiségeit, 

a konyha és előszobával együtt. Esedékes lett volna e munka már két évvel 

előbb is, jó, hogy sor került rea legalább most. Padlózás lesz a legközelebbi 

komolyabb program, égetően szükségessé vált már ez is. 

Telekkönyvezés Ez ideig még csak részben sikerült telekkönyvileg is biztosítani részünkre az 

átadott és az eligényelt plébániai javadalmi földek helyett juttatott barackost. 

A Járási Tanács kiküldötteitől ígéretet kaptunk a rendezésre. Az ezen 

tárgyban megindított egyházhatósági eljárás is már egy éve folyamatban van. 

A különböző helyekről összeszedett ezen vonatkozású iratok összesítetten a 

plébánia irattárban 31/1955. sz. a. vannak elhelyezve. 

Disznóól építés A templomkert kerítésének összeomlásából keletkezett, jó részt sérült 

köveket a Közs. Tanács V. B. felhívására, mivel háborús romos külsőt adott 

a környéknek – de egyúttal állandóan fogyott is – felhozattuk a plébániára. A 

kövek alig lettek volna már felhasználhatók a templom kerítéséhez s mivel 

disznóól építéséről már esett szó a képviselőtestületben, így felépíttettem 

belőlük egy ólat – a jövő évi költségvetésbe majd felvesszük, viszont a 

beszerzendő új köveket majd a templomnak adjuk. Az építési költségeket 

magaméból előlegezem.  

Toronyablakok Bátorságot merítve az orgonára való gyűjtés eredményességéből, 

megkezdtük a nyár folyamán a négy, zsalus toronyablak kicserélésére 

szükséges összeg összeszedését. Ez kevesebb eredménnyel járt a nyári 

időszak dacára, mint a tavaszi, orgonára való.  
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Rosszindulattal valaki azt vitte a közvéleménybe, hogy a tavasziból sok 

fennmaradt, s így kisebb mértékű lett a hozzájárulás. Így is bejött 3000 F.- 

Az E. H. hozzájárulásával vaslemezes és keretes ablakok készíttetését 

határoztuk el. Zsák I. lakatos mestert bíztuk meg a munkával. A megvásárolt 

anyagot neki adtuk át. Gellért búcsúra ígérte, hogy elkészíti, de bizony egy 

sem készült el az év végére. Okultam! 

Gellért búcsú Idei Gellért búcsúnk ünnepi szónoka Márász Pál kanonok, püsp. irodaigazgató úr 

volt. Örültünk neki, hálásak vagyunk neki a nagyszerű beszédért. Az ünnepi misén ő 

és Rácz Károly plébános úr assistáltak. Délutánra megjött a csepeli dalárda és ismét 

egy válogatott műsorú, nagyszerű templomi hangversennyel emelték ünnepünk 

külső fényét, s lelki tartalmának gazdagságát.  

Halottasház-

kereszt 

Mindenszentek ünnepére felszerelt Müller József nagytétényi kőfaragó egy 

márvány keresztet a halottas házra, amit kőművesünk még építéskor s később 

egy tanácstagunk megígértek, de elfeledtek. Nem fogadott el érte semmit, 

ajándékba adta. Isten fizesse meg neki. 

Paár O. halála Halottak napjára elköltözött az élők sorából Paár Ottilia néni, a megboldogult 

Paár plebános nővére. Anyagiakban sokkal jobb módúnak bizonyult, mint 

amilyennek látszott! Hagyatéki végrehajtója Németh plébános úr volt. 

Nemcsak ő, illetőleg bfoki plébániája és az egyházmegye örököltek, de a 

diósdi plébánia is kapott egy tűzhelyet, nem veszett kárba a több éven át neki 

juttatott havi 100 F.-os SzentAntal segély! Requiescat. 

Templomkert 

fásítás 

Hogy idővel széppé s esetleg jövedelmezővé váljék, közben meg a fiatalság ottani 

futballozásának korlátot szabjon, ősszel beültettem a templomkertet diófa 

csemetékkel. Mindnyájunk örömére lenne, ha megerednének, megmaradnának.  

 Templompénztárunk helyzete – a hívek bizalmából és áldozatkészségéből – 

évről-évre jobbá vált. Nem kevés felszerelési tárggyal tudtuk templomunk 

lelltárát gyarapítani. 

Beteglátogató 

táska 

Hogy beteglátogatáskor ne kelljen papírba csomagoltan vinni a szükséges 

holmikat, bőrből való kézi táskát szereztem be, használtat, de jót. 

Birétum  A nagyon megzöldült és kopott birétum pótlására újat vettünk. 

Karing Rumburgi??? vászonból, kézimunka csipkével díszített szép karinget 

csináltattunk. 

Ministráns ruha Ministráns ruháink néha nem tudják a szükségletet fedezni, csináltattunk 2 

drb zöld színű ruhát – gallért. Az anyagot vettük, a varrást Maurer Irma 

varrónő ajándékba végezte.  

Szenteltvíz hintő Régi szenteltvíz tartónkat – hintőnket megette a só. Ízléses, szép új darabbal 

pótoltuk. 

Szőnyeg Gellért oltárunk előtt csak egy régi, kimustrált zongoraterítő éktelenkedett. 

Új szőnyeget szereztünk oda, Püspök Úr kegyes engedélyével. 

Húsvéti gyertya Özv. Denkinger Lajosné szép, nagy húsvéti gyertyát ajándékozott a 

templomnak. 

Flórián-kerítés Flórián szobrunk kerítését a Fenyő család hozatta rendbe. Jó ideig nem lesz 

rá gond. 

     Diósd, 1955. XII. 31.                   Dr. Halmos Béla 

(két olvashatatlan aláírás) 
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1956. év 

Kántorváltozás 1953 júniusa óta az istentiszteletek orgona ellátása nagyon meggyérült. Kisegítő 

kántorunk bpesti munkavállalása megfosztott a roráték, májusi litániák és októberi 

ájtatosságaink orgona játékától, pedig híveink szeretik az orgonával kísért éneket. 

Kisegítő kántorunk az év elején kijelentette, hogy a vasárnapi litániákon sem tud a 

jövőben részt venni, súlyosan gyötrő betegsége lehetetlenné teszi ezt számára. Nem 

volt más választásunk: búcsúznunk kellett tőle és más kisegítő kántor után nézni.                       

Csukás László bpesti lakos személyében véltünk megfelelő utódot találni: hétről-

hétre növekvő igényei azonban meghaladták anyagi teherbíró képességünket, s így 

Húsvét után tőle is megváltunk. Dr. Schram Ferenc, a Gellért kápolna volt karnagya 

s a bpesti Múzeum tudományos dolgozója vállalta a kisegítő kántorságot. Számára a 

kántori jövedelem mellékest jelent és nem teljes megélhetési bázist, így bírni fogjuk 

a kántorizálási terheket.  

Földrengés Hamuszürkére vált arccal találkoztunk egymással az utcán, mikor a január 

12-i reggel 7 órai földrengés után indultam a templomba. Hívő – hitetlennek 

éreznie kellett, mennyire Isten kezében van sorsunk. Rettegtető volt az az 

érzés, mit a föld megingását kísérő földalatti moraj óriási kőzeteket 

meggörgető remegés mindenkiben keltett. Pár kémény dőlt le a községben, 

néhány tűzfal omlott össze. Szívesen csatlakozott az országos gyűjtéshez 

mindenki. A templomban is külön gyűjtöttünk még valahol károsult templom 

részére.  

Árvíz Két hónap múltán az ország déli részén okozott óriási károkat a gátjait 

átszakító jégzajlásos Duna. Hetekkel előtte készült a baj megelőzésére 

minden illetékes tényező, megnyugtatásban nem is volt hiány – és mégis: 

valaki megmutatta, mennyire uraljuk a természetet! Pedig de sokan 

hangoztatják ezt hangos szóval. A kár enyhítésében mindenki szívesen 

segített, mi is.  

Missió 1946-ban volt utoljára missió Diósdon, esedékes volt már. Fokozta 

szükségszerűségét, hogy Szentlélek járásra készülünk, bérmálás lesz nálunk, 

az idén dr. Bejczy Gyula főtisztelendő úr jött el Szfehérvárról s rázta fel és 

nyugtatta meg egyúttal a hívek lelkét. „Reggelig elhallgatnánk őt” – 

mondogatták az esti szentbeszédről kijövők. 3 napon át tartott. Márc. 25-én 

virágvasárnap fejeződött be 200 szentáldozással, olyanokkal is közöttük, kik 

mér évek óta nem voltak áldozni. A missiós keresztre a számokat Földvári 

Károly készítette ajándékba.  

Nagyhét Közelebb hozni a nagyhét szertartásait időben és tartalomban a múlt örökké 

emlékezetes eseményeihez és a mai idők emberéhez! Ez a cél vezette 

Szentséges Atyánkat a nagyét szertartásainak átrendezéséhez. Egységesen 

valósítottuk meg az egész világon – Jeruzsálem kivételével, ahol a speciális 

adottságok ezt lehetetlenné tették. Nagyszerű érzés volt látni, hogy egyetlen 

szavára hogyan siettek száz meg száz milliók boldogan követni Őt, 

megváltozatni gyerekkorunktól belénk idegződött szokásokat, első szemét 

kovácsolni meg újabb századokra szóló láncsorozatnak. Aries bene ordinata! 

Plébánia kapu 

javítása 

Hónapok óta éjjel-nappal nyitva volt a kapu, fő oszlopa kikorhadt. A fagy 

felengedtével Jager Antal képviselőnk hozta rendbe ügyes ács taktikával – 

itt-ott heverő anyag felhasználásával – gratis.  
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Kórusra villany Az orgona pedálszerkezetének megvilágítására s a kántor kezének 

melegítésére villanyszerelést végeztettünk a kóruson, sikerrel járt a munka.  

  

1956. VI. 17-én tartott bérmálás és kánoni vizsgálat emlékére főpásztori 

elismerésemmel.  

………………………                               Shvoy Lajos 

             főesperes                                   megyéspüspök 

Templomkerítés Bérmálási előkészületünket hónapokkal előbb megkezdtük. Egyhangú 

határozat alapján a képviselőtestület tagjai maguk járták végig a falut s 

gyűjtötték össze a kerítés rendbehozatalához szükséges összeget: 5000 Ft. 

Nagyon jól eső értés volt látni lelkesedésüket! Munka közben persze adódtak 

nehézségek – de megbirkóztunk velük. Kőműveseink 4000 Ft-ot kértek a 

megrongált kerítés lábazat rendbehozataláért, Müller József nagytétényi 

kőműves, építőmester feleannyiért végeztette el a munkát, 

közmegelégedésre. A már évekkel előbb hasonló célra beszerzett vascsövek 

időközben rozsda áldozataivá váltak, újakat kellett beszereznünk. Rexa 

István napszámos képviselőtársunk nagylelkűsége tette ezt lehetővé: 1600 Ft 

kölcsönzött kamatkérés nélkül az egyh. községnek. Befelé bizonnyal 

elszégyenlették magukat néhányan. Legyen jó példája ezen sorok által 

hosszú időre megörökítve. A vasoszlopok beépítését és a drótháló 

felszerelését maguk a képviselő testületi tagok végezték, a bérmálás 

előestéjén végeztek vele. Jól sikerült munka, mindenki örül neki. Markos 

Ferenc később saját költségén átfesttette az egészet. Ezúton is köszönet érte.  

Hősök kertje Az érdekelt családok támogatásával rendbe hozattuk a templom előtti kertet, 

az emlékoszlop márványtábláin újra festtettük a hősök neveit. A kert kapuit 

rendbe hozattuk szintén.  

Bérmálás 1956. június 17-én volt bérmálásunk. Du. 4 órakor érkezett kíséretével Shvoy 

Lajos megyéspüspök úr a templomhoz, hogy a heteken át tartó előkészület 

után 146 bérmálkozót részesítsen e szentség áldásaiban.. Az egyházközség 

nevében Alagi Antal templomatya üdvözölte az érkező Főpásztort. A 

bérmálkozók nevében Völgyi Éva és Marosi István köszöntötték őt. Dr. 

Halmos Béla lelkész a templom kapujában fogadta. Főesperes úr vezetésével 

a kerület papsága kísérte őt a templomba, ahol Balogh András esperes úr 

mondott szentmisét. A szentbeszédet Ujfalussi Gábor preacursor tartotta. 

Kellemes, jó időben künn a hősök kertjében volt a bérmálás. Utána a 

plébánián fogadta Püspök Úr a képviselőtestület tisztelgését s megköszönve 

eddigi munkájukat az Egyházhoz való áldozatkész, hűséges szeretetre 

buzdította őket, amit szívvel-lélekkel egyöntetűleg meg is ígértek.  

A déli harangszó 

500 éves 

Szerte a nagyvilágon büszkén ünnepelték az idegenbe szakadt magyarok 500 

éves évfordulóját a nándorfehérvári győzelemnek, s hálával emlékeztek meg 

a művelt nemzetek a szolgálatról, mit a maroknyi magyarság hősies 

ellenállása a keleti hordával szemben a nyugati kultúra megmentése 

érdekében tett. Nálunk esett róla a legkevesebb szó.  

Gellért búcsú Gellért búcsúnk az idén is ünnepélyes külsőségek között folyt le. Csík József 

hatvani prépost úr tartott főpapi misét. Rácz Károly Wekerle-telepi plébános 

úr assistált – beszélt.  
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Hitoktatás Október elején megkezdhettem a hitoktatást a megyei Tanács Okt. Osztálya 

engedélyével. A VII. s VIII. osztályosok gyér beiratkozása miatt – félnek 

attól, hogy középiskolai tovább tanulási lehetőségüket ez hátrányosan 

befolyásolná, az V-VIII. o-t egy csoportban taníthatom csak heti 2 órában.  

S. kántorunk 

lemond 

Dr. Schramm Ferenc segédkántorunk, mivel utiköltség megtérítést nem 

tudunk neki biztosítani, lemondott. Endresz József képviselőtársunk látja el 

istentiszteleteinken az orgonálást, amíg jobb megoldást nem találunk. 

Október 23. Ünnepélyes tüntetéssel, néma felvonulással kezdődött – azután véressé vált. 

Budapest ifjúsága és munkássága új március 15-ét írt be a magyar történelembe. 30-

án magam is bementem Pestre körülnézni és ismerősöket megkeresni. Teherautóval 

mentem, ami messzi vidékről vitt élelmiszert Bp-nek, ajándékba! Megható volt az 

ország részvétele. Mi szőlőt és bort küldtünk később pesti kórházba. Imponáló volt 

látni, hogy betört ablakú kirakatokban érintetlenül állt az áru: élelmiszer, ruhanemű, 

sőt aranyóra, karkötők is. Két utcai csetepatéba is belekerültem, épen kerültem ki 

belőlük.  

Pár napra rá falunk melletti műutunkon haladtak át a délről jövő hernyótalpasok 

százai: rendet teremteni Bpesten. Nálunk nem történt semmi baj, semmi kár. 

Népgyűlésen választott forradalmi bizottság vette át a falu vezetését. A Bizottság 

testületileg vett rész Halottak napján a nagymisén. Átvonuló katonai alakulat 5 

tagú küldöttsége és a rendbiztosító csoport 2 tagja fegyveres díszőrséget 

küldtek a misére. Megható, örömteli volt. A templom zsúfolásig megtelt. 

Olyanok is vettek részt, akik már évek óta nem voltak láthatóak 

templomunkban. Aztán lassan a régi kerékvágásba zökkent vissza az élet. 

Októberi ájtatosságaink utolsó héten elmaradtak az esti kijárási tilalom miatt. 

Éjféli misénket azonban már ismét éjfélkor tartottuk. 

             Diósd, 1956. december 31. 

                                   Dr. Halmos Béla adm                                                 
 

 

1957. év 

 

Házszentelés Minden év első lelkipásztori élménye a házszentelés. Igénybe vesz egy hetet, 

reggeltől-estig. Alig maradt ház szentelés nélkül. Röpke pár perc az egész, 

alig marad idő arra, hogy egy keveset elbeszélgethessen az ember a hívekkel, 

pedig ez a szentelés jó alkalom lenne a régi családlátogatás pótlására.  

Toronyjavítás Az idei nagyobb szabású programunk: tornyunk külső-belső renoválása. Két 

debreceni vállalkozótól kaptunk rá ajánlatot, nagyjából 20.000 F. költségre 

kellett készülnünk. Ilyen tervezgetéssel készült képviselőtestületünk a 

gyűjtésre. Alig néhányan voltak, akik nem vállalkoztak a gyűjtésre. Lelkes 

munkájuknak meg is volt az eredménye, 25.000 F-ot meghaladó összeget 

gyűjtöttek képviselőink. Az E. H. ajánlatára Vél Béla székesfehérvári 

toronyfedő mester végezte a torony javítását – közmegelégedésre. Hosszú időre le 

van véve vállunkról ez a gond. 

Szent Gellért 

kápolna 

tatarozása 

Az eredményes gyűjtés és a toronyjavítás váratlanul alacsony költsége 

lehetővé tették, hogy Sz. Gellért kápolnánkat külsőleg teljesen rendbe 

hozathattuk. Mindenkinek örömére szolgál.  

Villámhárító Toronyjavítási munkálatokkal kapcsolatban villámhárítót is szereltettünk 

tornyunkra.  
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A.C. caritas actio A múlt év őszi eseményeinek külföldi visszhangja volt, hogy nagy 

mennyiségű használt ruha féle érkezett ajándékképen az országba az Actio 

Catholica országos elnökségén keresztül. Mi is részesültünk belőle. A 

képviselőtestület határozata értelmében mindenki részesült belőle, aki csak 

igényelt. Kevesen akadtak csak, akik nem kérték. Bánlaki Jenő gondnokunk 

irányítása mellett az Oltáregyesület vezető asszonyai: özv. Wágner Károlyné, 

Alagi Antalné és Beretvás Lajosné végezték a szétosztás fáradtságos és 

hálátlan munkáját.  

Nem sokkal később több mázsás tételt jelentő tejpor és sajt került 

ajándékképen kiosztásra. Minden gyermekes család részesült belőle. Isten 

fizesse meg! 

Beszerzések: 

Szent Mihály 

lova takaró, 

sírkeret 

Nagyon megviselt Szent Mihály lova takarónk helyett újat készíttettünk. 

Sírjaink könnyebb és egyöntetűbb kezelése érdekében sírkeretet készíttettünk 

erős deszkából. Mindenkinek rendelkezésére áll.  

Szenteltvíz tartó Szenteltvíz tárolására ízléses, jól megkonstruált bádogtartályos fa tartót 

készíttettünk, a templom hajójában, az északi sarokban helyeztük el.  

Pieta szobor Megyéspüspök Úr óhajára Pieta szobrunkat áthelyeztük a Gellért ereklyés 

oltárról a szószék melletti falra erősített consolra. Eleinte kifogásolták 

egyesek, később már mindenkinek tetszett az új hely.  

Fali naptár Ízléses templomi falinaptárt készíttettünk, misék után sokan állnak meg 

mellette.  

Oltárlépcső Oltáriszentség kitevéséhez szükséges lépcsőnk már nagyon megviseltté vált, 

rendbe hozattuk és karfával láttuk el.  

Beteglátogató 

stóla 

Templomi stólánk kímélésére 2 színű beteglátogatáskor használandó stólával 

gyarapítottuk leltárunkat.  

Hősök szobra A Hősök kertjét átadta gondozásunkba a községi Tanács, rendbe hozattuk és 

az oszlopon elhelyezett 2 vaskeretes lámpát beüvegeztettük, hogy egyes 

alkalmakhoz mécsest gyújthassunk benne.  

Önfenntartási 

próba 

Próbát tartottunk arról, hogy állami támogatás nélkül hogyan tudja magát 

fenntartani, papját ellátni egy egyházközség? Megyéspüspök Úr és a 

kormány bizonyos kérdésben nem tudtak megegyezni,
6
 ezért a kormány 

beszüntette a Fejér megyei – országos viszonylatban még az esztergomi és 

váci – papok congrua illetményének folyósítását, amit a „Megállapodásban” 

vállalt. Püspök Úr felkérte híveit, hogy próbáljon meg maga 

áldozatkészségéből minden egyházközség gondoskodni a maga papjáról, 

illetőleg papjairól. Hock József h. világi elnökünknek egyik 

képviselőtestületi gyűlésen elhangzott meleg hangú felszólalásán kívül – ami 

még néhány, más Istent imádó, illetőleg Istent csak a saját személyén 

keresztül és a maga elgondolása szerint imádó képviselőnk fagyos szívét sem 

tudta felmelegíteni – nem történt semmi. Mi megbuktunk e vizsgán, sok 

helyütt megható volt a gondoskodás. Később a kormány visszamenőleg 

rendezte kötelezettségét s így még két évig biztosítva a megélhetést. 

Okulnunk kell a tapasztalaton s megpróbálnunk a felkészülést a 

bekövetkezhető nehéz időkre.  
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Gellért búcsú Gellért búcsúnk ünnepélyességét emelte, hogy dr. Potyondy Imre püsp. 

helynök úr tisztelt meg minket actív részvételével. Két kispapot is hozott 

magával assistálni, mindenki örült nekik.  

 

 

Hitoktatási engedélyt újból megkaptam, beiratkozottak száma 130. Különös 

jelenség, kortünet, hogy a magasabb osztályok tanulói mindig nagyobb 

számban hanyagolják el, részben a beiratkozást, illetőleg nagyobb részben a 

hittanórák látogatását.  

Októberi 

ájtatosság 

Októberi ájtatosságaink jelentenek évről-évre lelkipásztori örömet. 50-80 

látogatója van – az időjárástól függően.  

Temetőszentelés Halottak napján temetőnk virágos kertté válik, mindenkinek tetszik, csak a 

baromfik nem respectálják. Nagyon elkelne már egy rendes kerítés – a sírok 

beszentelése a temetőben végzett litániával és beszéddel igénybe veszi az 

egész délutánt.  

Szilveszter Karácsony és Szilveszter est a megszokott volt.  

             Diósd, 1957. december 31. 
                                                    Dr.Halmos  Béla   Pleb. 

 

1958. év 
 

Házszentelés Mint ez ideig is, az első lelkipásztori élmény az év elején a házszentelés volt. 

Nem pontosan utcák szerint, hanem az egyházi adót szedő asszonyok 

körzetei szerinti beosztásban jártam a falut ministránsok kíséretében. 

Rendszerint a még megőrzött karácsonyfa, vagy az ágy fölötti feszület, 

illetőleg szent kép előtt végeztem kis, bensőséges imát magyarul, a szentelési 

imát utána latinul. Különösen aranyosak a kis gyermekek: nagyra nyílt 

szemekkel nézik a papot és ministránsokat, s mutatják be keresztvetési s 

imádkozó tudásukat a szülők büszkeségére, a lelkipásztor örömére.  

Zöld casula vétele Diósd jelenlegi anyagi helyzetéhez nem méltó a templomi ruha készletünk. Ennek 

rendezésére évről-évre gondolni kell, amíg még lehet. A Megyéspüspök Úr kegyes 

engedélyével nagyon szép zöld selyem casulát készíttettünk az Eclesia 

Szövetkezetnél 2600.- F-ért, mindenkinek tetszik s jól esett mindenkinek, amikor 

úgy mutattam meg és mondtam érte köszönetet, mint az ő ajándékukat, hiszen 

perselypénzből fizettem ki.  

Új alba Hozzá illő, ó-keresztény motívumokkal díszített albát is szereztünk. Az 

anyagot Bp-en vettem hozzá, varrását Marosi Antalné és Maurer Irma 

végezték, hímzését pedig Spéth Gézáné készítette ajándékba. A jó Isten 

fizesse meg nekik.  

Fürdőszoba 

berendezés 

Úgy hírlett, hogy vízvezeték létesül utcánkban is s ezért – mivel anyagi 

helyzetünk megengedte – a költségvetés keretén belül teljes fürdőszoba 

berendezést vásároltam Bp-en 2000. F értékben. Hallatszottak ugyan ellene 

kifogásoló megjegyzések, de a nagy többség megértéssel, jóváhagyással 

fogadta.  

Lelkigyakorlat Tavasszal lelkigyakorlatot tartottunk. Dr. Arató Miklós nagytétényi káplán úr 

vezette. Igaz, hogy a régieknek csak árnyéka, három esti ájtatosságra 

szorítkozott, mivel a mai emberek idejükkel nem rendelkeznek szabadon, de 

így is jó volt, eredményessége a szentgyónásokban és áldozásokban 

mutatkozott Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. 
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Kántorváltozás Betegsége miatt abbahagyta kántorkodását eddigi kisegítőnk. Zavart jelentett, mert 

Nagyhét előtt álltunk. Főesperes úr ajánlatára jutottunk Avar István tanár úrhoz, aki 

a bpesti Béke téri templomban működött kisegítőképpen. Egy-egy szentmise, 

illetőleg litánia végzéséért 10-10 F-ot igényel csupán utiköltségének 

megtérítésén kívül. Feltűnő a különbség a tanult és az amatőr között! 

Mindenki örül játékának, modorának, énekének.  

Templom 

csatorna 

Tavasszal került sor templomunk megromlott csatornázatának újjal való 

kicserélésére. Szerencsésen horgonylemezhez jutottunk hozzá és így hosszú 

időre nem lesz vele gond. Egyúttal elvégeztettük a cserépzet itt-ott 

mutatkozó fogyatékosságainak javítását is. A munkát Véh Béla 

székesfehérvári iparos végezte közmegelégedésre.  

Gellért kápolna 

belső renoválása 

A tavalyi külső restaurálás után az idén Gellért kápolnánk belső renoválására 

került sor. Az Egyházmegyei Hatóság engedélyével s az Országos Műemlék 

Bizottság hozzájárulásával Karl József bpesti képző- és iparművészeti 

gimnáziumi tanár személyesen végezte el a kápolna belső festését. A színek 

összeválogatása s a díszítések egyszerűségük mellett is művészies 

megoldása, különösen az oszlopok márványozása osztatlan tetszést keltett. 

2000.- F-ba került. Nagyon jól sikerült Szent István és Szent Imre kőszobrok 

díszítik a kápolnát, amik az egyházközséget nem terhelik. Midőn ezekért a 

képviselőtestület köszönetet mondott Dr. Halmos Béla h. plébánosnak, ő évi 

két szentmisét kért halála utánra: egyet idejövetele, egyet majdani eltávozása 

napjára. A képviselőtestület egyhangúlag ígérte ezt meg, utódomat kérem 

ezen ígéret beváltásának szorgalmazására.  

Átfestettük a kápolna ajtaját, ablakait is. Az utóbbiakra kívülről dróthálót is 

szereltettünk az üvegezés megvédésére. A szobrok alapzatát Karl József és 

felesége készítették ajándékképen Gács Lajos szobrász tanárral, ki a 

festésben is segédkezett. Hasszán Gyula és István szintén ajándékképpen 

festették át és aranyozták újból az oltárt. Ez úton is köszönet nekik. 

Iparművésznő készítette a tabernaculum selyem bélelését az Oltáregyesület 

költségére, ugyancsak ő végezte el a templomi oltár és keresztelő kút 

átfestését.  

Plébánia 

tatarozása 

Sok utánjárás után sikerült a plebánia tatarozása is. Helybeli kőművesek nem 

vállalták, neheztelnek még azért, hogy a templom kerítését tétényi vállalkozó 

végezte. Rendbejött az utcai front, az udvari tűzfal, a folyosó és a pince, 

egyúttal új lakkozást kaptak az utcai ablakredőnyök.  

Gellért búcsú Újjá alakított kápolnánk benedikálását dr. Potyondy Imre püspöki helynök 

Úr végezte búcsúvasárnapján Mórász Pál provicarius, dr. Ásguti Ádám 

főesperes és Balogh András esperes urak actív részvételével. Emelte az 

ünnepség fényét, hogy a bpesti ferencesek templomának teljes énekkara 

templomi hangversenyt adott. Felemelő érzés volt hallgatni őket. Körmenet 

és a délutáni ünnepi mise után a 60 főnyi énekkart megvendégeltük az 

általános iskola termeiben. A helybeli pártvezetőség, a Tanács V.B. és a 

plebánia közötti harmónia jelének tekintettük az iskola használati engedélyt. 

Jól eső érzés volt, hogy egyetlen kérő szavamra minden asszony hozzájárult 

a vendégek bőséges ellátásához, 60 asszony hozta a 60 vendégnek a harapni 

valót, jutott bőven mindenkinek, sokaknak még a zsebbe is. Az utolsó 

autóbusszal mentek el, jó emléket hagytak, jó emléket vittek.  
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Reflektor és 

gyertyatartók a 

kápolnába 

Egy pár szobrász művész faragta, dúsan aranyozott gyertyatartót és egy 

accumulátoros reflectort szereztünk még be a kápolnába, hogy ott tarthassuk 

októberi ájtatosságainkat. Zsúfolt volt a kis kápolna mindig. Hogy 

Oltáriszentséget tarthassunk ott, Megyéspüspök Úr engedélyével minden 

szombaton ott miséztem. Hiszem, hogy ezzel is hozzájárultam kis kápolnánk 

elvételének megakadályozásához, hallottam már hangokat, hogy használaton 

kívül áll, vegyük hát el múzeumnak 

Oltárterítő és 

szószék drapéria 

Sarok Istvánné nagyon szép oltárterítőt készített Gellért oltárunkra és hímzett 

drapériát ajándékozott a szószékre. Köszönetet mondott érte nyilvánosan a 

Helynök Úr.
7
 

Temetőkerítés Költségvetésünkbe beállított programunk volt temetőnknek legalább is az árok 

fölötti oldalon való bekerítése. A rá való gyűjtés vontatottan indult és több 

képviselőnknek rossz indulatú intoleranciája miatt nehézkesen haladt, év végére alig 

haladta meg a 8000.- F-ot. Hock József h. világi elnök jó példája mégis buzdítólag 

hatott és nem vallottunk szégyent. 3 iparos vállalkozó ajánlata közül Szívós 

érdligeti lakatosét fogadta el a képviselőtestület és az E. H. is. November 1-

re elkészült az első részleg: 73 folyóméter. Betonba ágyazott vasoszlopok 

tartják a 125 cm magas dróthálót, felette még szöges drót is feszül. Az iparos 

munkadíját az érdligetiek adták össze, akiknek érdekeltségük van 

temetőnkben. A sírok beszentelése alkalmával minden temetőlátogató 

megelégedéssel nézte meg.  

Hitoktatás 
Megkaptam a megyei V.B.-től a hitoktatási engedélyt. Heti 8 órában tanítok hittant 

a négy csoportba vont 134, hitoktatásra beiratkozott kis diáknak. Magam hibájából 

nem maradt el egy óra sem. A felső tagozat hittan látogatása siralmas: 22-ből 6-8 a 

résztvevő. Mi lesz ebből? Az ifjúság erkölcsi válságáról beszél minden vezető, de 

nem akarnak rájönni, hogy vallás, Isten nélkül az erkölcsös ember: fehér holló. 

Gyászlobogó Szent Atyánk elhalálozása alkalmával az elavult helyett új gyászlobogót 

vettünk. 

Advent – 

Karácsony 

Rorátéink látogatottak voltak, a népének orgona nélkül is szervezett, jól 

vezetett volt. Karácsonyunk zavartalan, boldog.  

             D 1958. december 31. 
                                                             Dr. Halmos Béla 

                                                                        adm 
1959. év 

Házszentelés Elmúlt esztendőt emlékek közé sorolni s újat megkezdeni – mindig megható 

valami. Jó ezt Isten nevében s kegyelmében tenni! A házszentelések 

hangulata, lelkülete ez: köszönet a múltért, segítség kérés a jövőre. Úgy 

hiszem, ezt érzi át mindenki s ezért közkedvelt. Az idén is ilyen volt.  

Nagyheti 

szertartás 

Belénk rögződött szokásoktól megválni nem könnyű dolog. Olyan felemelő 

érzés ezt átélni: a Szentatya egyetlen szavára boldog örömmel siet a több 

száz milliós tábor új nagyheti rendet kialakítani. A tavalyit felülmúló volt az 

érdeklődés a szertartások után.  

Temetőkerítés Még a vasáruk emelkedése előtt beszereztük a temető árokpart menti 

kerítéshez szükséges vasoszlopokat és dróthálót. Egy jó szakasznyi elkészült 

ismét, folytatásaképpen a tavalyinak. A munkadíjat az idén is az érdligetiek 

fedezték temetéseik alkalmával adott hozzájárulásaikból.  
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Az árokpart csipkézett egyenetlensége miatt meg kellett állnunk a kerítés 

végigvezetésével. Elég későn jutottunk hozzá 200 dömper töltésföldhöz, 

ennek megüllepedését meg kell várnunk.  

Templomkerítés Részeg vagy rossz indulatú sofőr betörte pár méteres szakaszon 

templomkerítésünket a kocsma felöli oldalon már egy éve. Helybeli 

kőműveseink csak hitegettek a javítással, végül is érdligeti mester javította 

meg.  

Templom zokni  Ugyanő végezte el a templom zokni hiányosságainak javítását s az egésznek 

cementes híg habarccsal való átmázolását.  

Toronyfestés Vannak még rendes emberek, mint ahogyan fehér holló is akad. A 2 év előtti 

toronyfestés nem bizonyult időtállónak, nagy részét levitte az eső. Véh Béla 

székesfehérvári mester minden zokszó nélkül díjmentesen újból átfestette az 

egészet.  

Képviselőtestület 

felújítása 

Mint ahogyan a szervezetben egyenesen károkozóvá válik a vérpangás. 

ugyanígy az emberi társadalom közületeiben is szükségesnek bizonyul néha 

a felfrissítés. Három éves mandátuma lejárván a képviselőtestületnek hat régi 

helyébe hat újat nevezett ki Megyéspüspök Úr s újabb három évre 

meghosszabbította a többiekét. Képviselőtestületünk így alakult tehát: Hock 

József h. világi elnök, Alagi Antal templomatya, Albitz Mátyás, André 

Károly, Bánlaki Jenő gondnok, Beretvás Lajos templomatya, Denkinger 

Sándor, Földvári Károly, Hasszán Gyula, Hund Miklós, Jäger Antal, 

Keresztes Viktor, Markovich Elek, Maurer Károly, Papp Károly, Schóber 

Ödön, Spéth Géza, Tátrai Antal, Völgyi Károly pénztáros és Zámori István. 

Rendületlen a hitem, hogy több egyetértéssel több eredményt fogunk elérni.  

Templomfestés Nagy fába vágtuk a fejszénket, olyanba, mint az én időmben még nem. 

Templomunk építészetileg nagyon kedves, de meszelt festése egészen 

primitív volt. Ezen szerettünk volna változtatni s templomunkat kifestetni. 

Az új képviselő testület segítségével először közhangulatot igyekeztem 

teremteni a kifestés érdekében. Sikerült. 4 helyről szereztem be kifestési 

tervet és költségvetést. Elgondolásomat, ami apránként érlelődött meg 

bennem, mindnek elmondtam. Figyelembe véve kazettás mennyezetét 

templomunknak a tagoltságot úgy vittem egységbe vonni, hogy – Mária 

templomról lévén szó – négy régi, kedves Mária ünnepünk megörökítését 

szántam legközépre: Gyümölcsoltó, Gyertyaszentelő, Nagyboldogasszony és 

Szeplőtelen Fogantatást. A négy sarokba a négy evangelistát. A nagy képek 

mellé oldalt 4-4 Mária emblémát, a kórus felöli kettőbe Krisztus és Mária 

monogrammokat, az áldoztató rács fölé az Oltáriszentség 2 szimbólumát. 

Legjobban tette magáévá elgondolásomat, leggondosabban dolgozta ki 

tervét, legjutányosabb volt és szinekben a legüdébb Sárosi Béla festőművész, 

ajánlásomra őt választotta a képviselőtestület és őt acceptálta az E. H. is. 

Szeptember elején indult meg a munka, miután a képviselő urak készpénzben 

30.000.- F-ot összehoztak gyűjtésükkel s a továbbiakra is biztató ígéretet 

nyertek.  

Mária neve és Gellért búcsúnk ünnepélyesség nélkül maradtak a 

templomfestés miatt. 

A gyönyörűen restaurált templom fölszentelése alkalmából: 

Gloria pro omnibus Deo. 
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        1959. XI. 29. advent I. vasárnapján 

                                                                         Shvoy Lajos 

                                                                       megyéspüspök 

Hock József világi h. elnökünk példaadó buzgólkodását követve Alagi Antal, 

Alagi Vencel, Bánlaki Jenő, Albitz Mátyás, Beretvás Lajos, Denkinger 

Sándor, Dirner János, Hasszán Gyula, Keresztes Viktor, Karl József, Papp 

Károly, Spéth Géza, Tátrai Antal, Völgyi Károly, Wiedermann Antal 

képviselők és az időközben elhunyt André Károly helyett ö[zv.] Wágner 

Józsefné végezték a gyűjtés nehéz munkáját. Gyűjtésük eredménye 

meghaladta az 50.000.- F-ot. Ez elegendő lett volna a templom rendes 

kifestéséhez, de mivel én igen szépre szerettem volna, másrészt meg rejtett 

fal hibáknak javíttatása is költségtöbbletet igényelt magam jártam végig a 

falut, illetőleg a választott családokat s kértem meg őket egy-egy fali 

festmény költségének külön ajándékképpen való vállalására. Egyetlen hely 
kivételével nem jártam hiába sehol. Hock József, Karl József, Schóber Ödön, ö. 

Wágner Károlyné 3-3000.- F-os mennyezetképet vállaltak Markos Ferenc 5000.- F-

os felajánlását követve. Alagi és Bánlaki Jenő családjai, Denkinger Sándor és 

Lettovits családok, Bánlaki Sándor és családja, Szodoray család 1500-1500 F, 

oldalfali képet, Horváth család, Denkinger Károly családja, özv. Wittinger Andrásné 

és özv. Neer Ferencné 1000-1000 F-os mennyezetképet, Beretvás Lajos és családja 

s Bunth és Jäger családok 1000-1000 F-os szentélybeli, ö. Schóber Mihályné, özv. 

Pátzius Józsefné,  

ö. Mindler Istvánné és özv. Diósdi Jánosné 500-500 F-os mennyezetképeket 

vállaltak. Akik csak pár hónap múlva ígérték a befizetést, azoknak én 

előlegeztem. Maga az állványozás 14.000 F-ba került. Váltakozva 2-3-4 

személy végezte magát a festést, a figurális részt Sárosi Béla maga.  

Alulról nem látható falrepedéseknek erdeje került elő a kaparás nyomán, 

ezeknek szakszerű. gondos javítása sok időt, munkát, költséget igényelt. Meg 

kellett tennünk, hogy a földrengés okozta hiányosságokat eltüntessük, ha 

templomfestésünket nem akartuk idő előtti pusztulás veszélyének kitenni. 

Így bizony november végéig húzódott el a munka, az utolsó héten a száradási 

nehézségek gondot és itt-ott foltot okoztak. Mindenki örül a szépen festett 

templomnak, mindenki büszke reá. 

Templomszentelé

si előkészület 

Rengeteg takarítás kellett hozzá, hogy az állványozás szétszedése után a templom 

tisztává vált, napokon át dolgoztak lelkes asszonyaink, volt olyan nap, hogy 15-en. 

Hasszán Gyula képviselőtársunk időközben Gellért oltárunkat restaurálta, ennek 

költségeit özv. Hamar Sándorné viselte. Áldoztató rácsunk újraaranyozását Beretvás 

Lajos végezte Kovács Istvánnal. Az oltárgyertyatartókat villanyra szerelte át s a fali 

karokat újra galvanizáltatta Keresztes Viktor képviselőtársink. Fényárban 

úszó templomunkba nov. 29-én de. 10 órára érkezett Megyéspüspök Úr. A 
templom előtt a képviselőtestület, a templomkapuban dr. Halmos Béla h plébános 

fogadta. A gyereksereg nevében Kovács István és Irreiter Mária köszöntötték 

verssel-virággal. Rövid adorálás után trónusában ülve hallgatta végig Kegyelmes 

Főpásztorunk a ? plébános beszámolóját a templomfestési tervről, a gyűjtésről, a 

kivitelezésről, majd felkérésére elvégezte a templom benedikálását: először 

szenteltvíz hintéssel, majd incenzálással járva azt körül. Ő tartotta a szentmisét is és 

a szószékről szentbeszédet intézett a templomot zsúfolásig megtöltő hívősereghez; 

elismerés volt benne az áldozatkészségért és lelkesítés a jövőre. Szentmise alatt a 

tusculanumi énekkar hangversenyt adott. A szentmisén Halász Ervin püspöki 

titkáron kívül Dr. Asguti Ádám főesperes, Balogh András kerületi esperes és 

Kudó József érdi plébános vettek részt. 
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Fogadás a 

plébánián 

 

Szentmise után Megyéspüspök Úr a plébánián fogadta az adószedő 

asszonyok hódoló küldöttségét, akiknek nevében Völgyi Károlyné 

köszöntötte. Megköszönte áldozatos munkájukat s kérte ezt a jövőre is. 

Utánuk a képviselőtestület tisztelgett előtte, nevükben Hock József h. világi 

elnök üdvözölte a Főpásztort. Nekik is köszönetet mondott a Püspök Úr s 

további gondjaikba ajánlotta az egyházközséget, utána még hosszasan 

elbeszélgetett velük. 

Ünnepi ebéd Fogadás után – mint az egyházközség vendége – ebéden vett részt 

Megyéspüspök Úr is, és a megjelent papság a plébánián.  

Belső 

renoválások 

A festőmunkával egyidejűleg elvégeztettünk néhány szükségessé vált javítást 

a templomban: a kórus boltozatnak földrengés okozta nagy repedését 

javíttattuk meg, az ablakkereteket kétszer átfestettük, a gyóntatószék 

alapzatát, mivel a sok használat folytán kikopott, betonnal cseréltük ki. 

Stációs képek Régi divatú, színes stációs képeinket az egyházmegyei művészeti tanács 

elnökének tanácsára újakkal váltottuk fel.  

Kazulák 

beszerzése 

Lila és piros casuláink nem voltak már az újjáalakult templomhoz méltók. 2 

újat rendeltem tehát, Püspök Úr viselte először a lilát. Egész éven át 

takarékoskodtam reájuk, mindenki örül nekik.  

Antipendium Rengeteg munkát igénylő, kézi horgolású szép antipendiumot ajándékozott 

templomunknak özv. Hamar Sándorné, s egy hasonló függönyt a 

tabernáculum elé özv. Diósdi Jánosné. Isten fizesse meg nekik. 

Harangozócsere Szántó Józsefné egészségi okok kényszerítő hatására 6 év után megvált a 

harangozóságtól, utóda Pálhegyi Gyuláné lett. 

Rorátéink már az újjáfestett, ragyogó világítású templomunkban a 

megszokottat felülmúló látogatottsággal folytak. 

Karácsonyunk örömteli, Szilveszteri hálaadásunk szent büszkeséggel áthatott volt.  
             Diósd, 1959. december 31. 

                                                                                                                                          Dr. Halmos Béla 

                                                                                                                                                 plébános    
 

1960. év 
 

Házszentelés Évről-évre ismétlődő lelkipásztori munka és élmény a házszentelés. Legtöbb 

házban szeretettel és szívesen fogadják a csengető ministránssal érkező 

papot. Jó lenne mindenütt elbeszélgetni egy kis ideig, de siettet a szomszéd, 

aki már vár. így is egy hét kell hozzá. 

Sekrestyés 

nyugdíjba vonul 

Keifler Klotild v. keresztes nővér, aki már évek óta töltötte be a sekrestyési 

munkakört, januárban helyet kapott a győri szeretetotthonban s ezért megvált 

tőlünk. Megérdemli a pihenést! A jó Isten áldása legyen vele.  

Új sekrestyés, 

harangozó és 

takarító 

Nagy gondtól szabadított meg Szántó Józsefné, aki elvállalta a 

sekrestyésséget, harangozóságot és irodatakarítást. Így az egyesített hármas 

munkakör után járó fizetés a plébánia háztáji gyümölcsösből neki juttatott 

350-350 öl barackossal együtt elegendő keresetet biztosít számára. Így már 

Sz.T.K. illetményre is jogosult, orvosi gyógykezelést vehet igénybe és 

nyugdíjra is számíthat. 118 F-ot fizetünk utána az Sz.T.K. központba minden 

hónapban.  
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Triduum Gyümölcsoltó Boldogasszonyra triduumot tartottunk. Dr. Bejczy Gyula 

székesfehérvári templomigazgató lelkesítő, szép beszédeit mindnyájan 

megilletődötten hallgattuk, szavai sokáig fognak visszhangozni szívünkben. 

Köszönjük sok fáradozását.  

Temetőkerítés A sok hordott föld megülepedése után lehetővé vált a temető árokparti 

részének teljes bekerítése. Megkímélődnek így sírjaink a baromfiseregek 

kártevésétől, nem válik haszontalanná a sírok gondozására fordított sok 

munka. Mindenki örül neki. A drótháló és tartóvasak átfestésére is kell 

gondolnunk, nehogy idő előtt megegye a rozsda. 

Temetői 

vízvezeték 

Elzáródott az árokhoz vezető út, vízről kellett gondoskodnunk a sírok 

öntözésére. Mivel a temetőnek bejárata előtt visz el a községi vízvezeték 

útja, onnan volt a legcélszerűbb a leágaztatás. Skultéti Ferenc, a bejárat 

melletti ház tulajdonosa készséggel járult hozzá, hogy az ő vezetékéből 

ágaztassuk le a temetői vízvezetéket. A csővezeték árkát kérésemre a 

Hazafias Népfront végeztette társadalmi munkával, megásván azt egészen a 

halottas házig, onnan tovább mi csináltattuk a szovjet emlékműig. Két helyen 

szereltettünk csapot. Boldogan használja mindenki.  

Temető fásítás Ezen alkalommal majdnem 100 jegenye nyárfa csemetét ültettünk el a 

temetői fő út 2 szegélyén. Szépen megfogantak és fejlődnek. Sokan vállalták 

egynek-egynek a nyár folyamán való öntözését. Magukat a csemetéket a 

Községi Tanácstól kaptuk ajándékba.  

Templomkert 

parkosítás 

Templomunk előtti hősi kertnek új kerítéssel való ellátását és parkosítását 

végeztette el a Községi Tanács jókor tavasszal, mi pedig templomunk kertjét 

parkosítottuk. Bevezettettük a vizet is oda, a pázsit és virágágy öntözésére. 

Mindenki örül ennek is! 

Oltár restaurálás Még tavalyi templomfestéssel kapcsolatban szülte a szükséglet a tervet, hogy 

az újonnan kifestett templomhoz semmiképpen sem illő, tarka, secessiós 

festésű oltárunkat átfestetjük. Az Egyházmegyei Egyházművészeti Bizottság 

elnökével, Kuthy István praelatus kanonok úrral való előzetes megbeszélés 

alapján kértem pár tervet és árajánlatot néhány szobrász és festőművésztől és 

egy oltárdíszítő és aranyozó mestertől, Tiborcz Józseftől. Ennek az ajánlata 

volt a legjutányosabb, referenciái is igen jók voltak: a fehérvári 

székesegyházban végzett jó munkát. A képviselőtestület egyhangú határozata 

és az E. H. jóváhagyása alapján vele csináltattuk. Oltárunk most szépen 

illeszkedik bele a templom finom, derült színharmóniájába s egyúttal kiemeli 

a főoltár központi  méltóságát és liturgikus komolyságát. Ragyogóan fehér, 

illetőleg enyhén krém színű és dús aranyozású. 

A szépen renovált oltár megáldása és a Szent Gellért körmenet emlékére. 

1960. IX. 25.                                 Kisberk Imre  segédpüspök 

Oltár benedikálás 1960. szeptember 25-én kora ebéd után érkezett meg Kisberk Imre 

segédpüspök úr a plébániára titkárával. Liturgikus ruhába öltözve autóval a 

Gellért kápolnába ment, ahol a képviselőtestület, az egyházi-adó-szedő 

asszonyok és az Oltáregylet vezetői várták. Külön-külön mindenkit 

bemutatott h.plébános a segédpüspök úrnak. Hock József világi elnök 

köszöntésére Püspök Úr köszönő és lelkesítő szavakkal válaszolt. Innen 

körmenetileg vonultunk át a templomba. Plebános referált az oltárfestési 

actióról.  
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A gyűjtésben Maurer Imréé, az adakozásban Burits Pálé és feleségéé az 

oroszlánrész, a jó Isten fizesse meg nekik és minden adakozónak 

áldozatkészségükért. Ez után felkérte segédpüspök urat az oltár megáldására, 

aki azt készséggel el is végezte. Utána hatásos, szép beszéddel fordult a 

templomot megtöltő hívő sereghez, litánia végeztével pedig saját maga 

vezetette szokásos Gellért körmenetünket. Befejezésül az egyházközség 

vendégeképpen uzsonnán vett részt a plébánián és szívélyesen elbeszélgetett 

a plebánia tanács jelenlévő, lelkes tagjaival: Hock József h.világi elnökkel, 

Bánlaki Jenő gondnokkal, Alagi Antal és Beretvás Lajos templomatyákkal és 

Völgyi Károly egyházközségi pénztárnokkal. Hiszem, hogy személyes 

varázsa mélyen meghatotta a híveket és vezetőséget és áldásos hatását még 

sokáig fogja éreztetni a köz javára.  

Hitoktatás Ismét megkaptam egy évre az engedélyt az iskolában való hitoktatásra. Az 

engedély megvan, csak a tanulók fogynak el. Az első osztályba 18, a II-ba 

13, a III-ba 13, a IV-be 15, az V-be 11, a VI-ba 7, a VII. osztályba 8, a VIII. 

o-ba 3 gyerek van beíratva. A V-VIII. osztályt, az I-II. o-t és a III-IV. oszt-t 

összevonva taníthatom heti 6 órában. 2 órám elveszett. Az V-VIII. 

osztályokba beírt 29 tanuló közül rendesen 7-8 jelenik meg. 10 még nem jött 

össze egyszerre. A szülők nem bírnak velük. Dezső Lajos igazgató úrnak 

zene és sport szeretete érleli gyümölcsét. Déli órákban van a harmonika 

tanfolyam s a ping-pong verseny előkészület, vasárnaponként vidéki 

versenyekre járnak. Alig tudom elképzelni, milyen nehézségekkel kell majd 

küzködnie utódomnak, amikor majd ez a gyermeksereg felnőtté válik.. 

Advent Rorátéink szívesen látogatottak. Az újjávarázsolt oltár különös vonzerővel 

bír. A sz.misék előtti régi, gyónásra váró tömegek már csak a múlt emléke. 

Karácsonyunk, szilveszterünk a megszokott volt. 

Diósd, 1960. december 31. 

                                            Halmos Béla 

                                           plébános 

 

1961. év 
 

Házszentelés A polgári év kezdetének megszentelése, lassanként tradícióvá váló 

bensőséges, kedves szertartás. Szomorú volt, hogy az újonnan benépesült 

gyártelep már kiesett egészen minden egyházi befolyás alól. Ott sehol sem 

igényelték. Mindössze két helyen voltam, este, ministráns kíséret nélkül. A 

falu többi része még kitart, de mintha hűlőben lenne a régi lelkesedés.  

Gyertyaszentelő Egyszerű, bensőséges, házi ünnepség. Körmenet a templomban. 

Képviselőink égő gyertyával vesznek részt rajta.  

Nagyhét Szomorú volt, valóban nagyhetes hangulatú. Kántorunk minden igyekezete 

meddő maradt: nem jött össze az énekkar, a passiót kántor úr olvasta fel. 

Hétközben a szertartások közepesen látogatottak voltak, a feltámadási 

körmenet látogatott volt, de a tavaly szerepelt képviselők nem jöttek sem 

mennyezet, sem lámpahordásra. Tavaly mindenkinek kellemetlensége volt 

munkahelyén. A gyár nem vesz tudomást a kormány és püspöki kar közötti 

megállapodásról, a szabad vallásgyakorlatot másképpen értelmezi, mint 

mások.  
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Első vasárnapi 

díszőrség elmarad 

Mindenkire kellemesen hatott, amikor szentségkitételkor 6 képviselő égő 

lámpással a kézben díszőrséget állt az oltár előtt. Ez a szép szokás is 

leépülőben. A fiatalok nem mernek, az idősek nem tudnak jönni. 

Flórián körmenet Száz esztendőt meghaladó tradíció a Flórián körmenet és litánia. Úgy a 

tanács, mint az állami egyházügyi hivatal, mind a rendőrség engedélyezte: a 

hívek maguk szabotálták. Nagyon kevesen vettek részt rajta. A rádió és 

televízió programja érdekesebb volt. 

Úrnapi körmenet Külsőségeiben régi volt. Rengeteg virág, pompás virágszőnyeg, igen szép 

oltárok és igen sok ember. Megköszöntem a jó Istennek, hogy még ennyi 

hitet őriz, véd itt minálunk. Sok idegein is részt vett rajta, elismeréssel 

adóztak a látottaknak. 

Bérmálás Bérmálásra készülünk. Olyanok is kívánnak benne részesülni, akik hittanra 

nincsenek beiratkozva. A bérmaajándék vágya legyőzi azt a tartózkodást, 

amit különben nem kevesen tanúsítanak a szentségekkel, szentelményekkel 

szemben. Iskola hiányában mindössze a szept. vasárnapok délutánjai álltak 

rendelkezésemre előkészületül.  

23-án szombaton délben meggyóntattam az összes bérmálkozókat, az 

iskolából egyenest a templomba jöttek. Délután megérkezett praecursorunk 

Mátyás Kálmán pilisszentkereszti plébános. Esti misém alatt felnőtteket 

gyóntatott, majd lelkes beszédet intézett a bérmaszülőkhöz – 

bérmálkozókhoz.  

1961. IX. 24. bérmálás és kánoni vizsgálat emlékére. Épültem a szép renden 

a hívek buzgóságán és áldozatkészségén a szépen restaurált templomon és az 

új kerítésen,]: Deo [???] laudes  

Shvoy Lajos 

Megyéspüspök 

Megyéspüspök Úr ¾ 9 órakor érkezett a templomhoz autóján, vele jött 

Kárász Pál provicárius úr is. A bérmálkozók nevében Fodor Imre és Marosi 

Anna köszöntötték a Főpásztort, majd én üdvözöltem és fogadtam. Püspök 

Úr csendes szentmisét mondott, Balogh András esperesünk és Pásthy Antal 

püspökpalotai gondnok asszisztáltak neki. Sokan vették kezéből az 

Oltáriszentséget. Mise végén praecursorunk tartott szentbeszédet 

gyermeknek, felnőtteknek. Püspök Úr ezalatt megreggelizett a sekrestyében 

és canoni vizsgálatot tartott. Az időjárás szép volt, megengedte, hogy a 

templomkertben álljanak fel a bérmálkozásra úgy a gyermekek mint 

bérmaszülőik. Az érdeklődők megtöltötték az egész kertet, még a kerítésen 

kívülre is szorultak. Püspökatya lenyűgöző beszéddel fordult a 

jelenlevőkhöz, áldásban részesített mindenkit. A pápai és nemzeti 

himnusszal zártuk az ünnepséget.  

Fogadás a 

plébánián 

Ezek után Megyéspüspök Úr a plébániára hajtott, ahol az egyh. adószedő 

asszonyok és az Oltáregyesület vezetői üdvözölték Őt. Utánuk a 

képviselőtestület tisztelgett Püspökatya előtt. Alagi Antal templomatya 

köszöntötte és megköszönte, hogy 93 gyermekünket részesítette a bérmálás 

szentségében. Főpásztor megdicsérte áldozatkészségéért a képviselőtestületet 

és sokáig elbeszélgetett velük. Utána az egyházközség vendégeként 

kíséretével együtt közös ebéden vett részt Püspök Úr a plébánián a plébánia 

tanács tagjaival egyetemben. 
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Gellért körmenet Délután litániával s szentbeszéddel kapcsolatban Gellért körmenetünket 

tartottuk meg. Az egészet Kárász Pál provicárius úr végezte a templomatyák 

tanácsára szűkített útvonalon: doktorlakás köz és Flórián szobor között. 

Résztvevők száma kielégítő volt.  

Hitoktatás Szomorú a hittan tanulásra való beiratkozás. Mindössze 70 gyermek van 

beíratva 250 közül. Gyermekeinknek nem ízlik a hittantanulás: „mi már 

nagyok vagyunk ahhoz!” – jeligével. A szülők pedig hozzájuk 

alkalmazkodnak. Üres kifogás, hogy felsőbb tanulmányoknak áll útjában! 

Tanítási engedélyt megkaptam. Mindössze heti négy órában tarthatok hittant, 

2 csoport részére: I-IV. oszt. és V-VII. o. 8. osztályos beíratott tanuló egy 

sincs. Templomba járásuk ilyen lehangoló szintén.  

November 2.  Halottak napjára fehérbe öltözik a temető. Alig marad sír díszítetlen. A nagy 

keresztnél tartjuk délutáni litániánkat Mindenszentek ünnepe utáni 

vasárnapon. Litánia, szentbeszéd és imák után minden sírt beszenteltem, 

amelyiknél hozzátartozó állt. Kedvesek, akik egyik sírjuktól sietnek a 

másikhoz, hogy ott legyenek, mire a pap odaér. Aki nem igényli sírja 

megszentelését, egyszerűen félre áll.  

Roráték Rorátéink látogatottságát éppúgy mint az októberi litániákat erősen 

befolyásolja az időjárás. Átlag 60-80 volt a résztvevő mindeniken.  

Karácsony Karácsonyunk bensőséges hangulatos volt. Karácsonyfa díszünket saját 

erdőnk szolgáltatta, olcsóbb volt és kedvesebb. 

Diósd, 1961. dec. 31. 

                                            Halmos Béla  pléb 
 

1962. év 
 

Házszentelés Az adószedő asszonyok közvetítésével szereztem előre tudomást: hová várnak, hová 

nem. Így megszűnik a feszélyező érzés: menjünk be, ne menjünk be? A nagyobb 

többség igényli. Nagyon rossz időjárás miatt a perifériára nem jutottam el. 

Nagyhét A szertartások iránti érdeklődést nem tudtam felkelteni. Alig páran vettek 

rajtuk részt. A körmenet igen népes volt, örültünk neki mindnyájan.   

Flórián körmenet Nehogy kevesen vegyünk rajta részt, előtte vasárnap a 2 misén aláíró ívet 

köröztettem a templomban: kik jönnek? Százan felül írták alá, 120-an 

voltunk. 

Első áldozás Megyéspüspök Úr rendelkezésére I. osztályosok még nem áldozhatnak, 

elmarad hát az egész. Kár! Ki tudja, jövőre eljönnek-e még, akik most 

bizonnyal itt lettek volna! 

Hittan beíratás Siralmas eredmény! Nemtörődömség, állítólagos feledékenység miatt 45 a 

beíratottak száma. I-II. osztály együtt 30, a III-VIII. osztály 15. Ennek a két 

csoportnak lesz 2-2 órája. 

Körmenetek Az Úrnapról való megemlékezés még mindig szép körmenetet produkál. 

Útjavítás miatt valamelyest rövidebb az útvonal: Tanácsház és orvos lakás 

között vonul, a virágszőnyeg pompás!Gellért körmenetünket is előre 

jelentkezettekkel tartottuk meg.  

Toronyjavítás Tavaszi viharok nagyon megviselték tornyunkat, több négyzetméternyi 

területről letépték a horganylemezt. Katasztrofális bajok elkerülésére sürgős 

javító munkára van szükség.  
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A képviselőtestület egyhangúlag szavazza meg pótköltségvetésünket.  Jó 

páran készséggel vállalják a gyűjtés áldozatos munkáját is. Néhány 

illetékesnek húzódzkodása ellenére Hock József elnök példaadása nyomán, 

aki a visszalépők helyett is vállalta az ő körzetük bejárását. Dirner János, 

Tóth György, Albitz Mátyás, Karl József, Denkinger Mihály, Denkinger 

Sándor, Kaszán Gyula, Denkinger Béla, Antal Vencel és Hund Sebő 

képviselők 9.000 Ft meghaladólag gyűjtöttek. A Jó Isten fizesse meg nekik! 

Későre járt már az idő, amikor novemberben megkezdhettük a munkát. Így 

látta jónak a képviselő testület, hogy az adakozók azonnal lássák is 

áldozatkészségüknek munkára válását. A bádogos munka befejezést is nyert, 

nem kellett félnünk esőtől, hótól. Az állványozást kihasználandón kőműves 

tatarozásba is belekezdtünk, de a fagy miatt abba kellett hagyni. Az 

állványozás helyén maradt. 

Rorátéink megszokottan kedvesek. Az énekeket, mint egyéb ájtatosságaink 

alkalmával is, amikor kántorunk nem tud jönni, Zsidákovits Ferencné Helmli 

Anna vezette lelkiismeretes buzgósággal.  

Diósd, 962. dec. 31. 

                                                      Halmos Béla 

1963. év 
 

Házszentelés Ismét az adószedők szívességét veszem igénybe: ők irányítanak előzetes 

érdeklődésük alapján, hová menjek? Utcák, illetőleg az adószedők neve 

alapján hirdetem ki egész hétre a programot. Jobb felvidéken kezdeni, mert a 

végére rendesen elromlik az időjárás, az alvégen jobbak a járdák. 

Nagyhét A szertartások ne tudnak elég érdeklődőt vonzani a templomba, igaz a 

tavaszi munkák dandárja is most van. A feltámadási körmenet kivétel: a 

falunak több mint fele részt vett rajta. Gyerekek, fiatalság a kevés. Az iskolai 

hittan órákon való részvétlenség, nyilvánosan itt érezteti először hatását. Meg 

fogják még bánni az illetékesek! 

Toronyfestés Kitavaszodás után folytatódik a torony tatarozása. Az állványozásért nem 

kell külön fizetnünk: az állványozó egyúttal kőműves vállalkozó is, és nem 

rajtunk múlt, hogy a fagy miatt nem lehetett a tatarozást befejezni. Ha már a 

drága állványozás itt van, szeretnénk kihasználni: át is festetjük a tornyot és a 

templom frontot. Templomi gyűjtéssel próbálunk fedezetet teremteni a 

költségekre. Nem jó szervezés miatt – ellenőrzés nélkül dobhatta mindenki a 

maga hozzájárulását a kitett gyűjtőkosárba és az egyik templomatya 

ellenactiója miatt maradt fedezetlen hiány, amit a rendes adóból kellett 

kifizetnünk, így más kötelezettségünk – plébánosi járandóság – maradt 

teljesítetlen. A torony kifestésének mindenki örül. Kár, hogy nem az egészet 

tataroztattuk és festettük. No, majd előbb-utóbb sor kerül reá. 

Első áldozás Az első és második osztályosok nagy ünnepe volt! Többen nem vettek már 

részt benne. Páran elutaztak, máshová áldozni, nem kevesen egészen 

elmaradtak. Úgy fáj a gyerekek hiánya az áldoztató rácsnál. Minden 

lelkiismeret kutatásom: terhel e ezen kérdésben mulasztásom? – felmentőleg 

végződik és mégis gyötör.  

Úrnap Az úrnapi körmenet előkészítése és a rajta való részvétel – felnőtteket 

illetőleg – még mindig a régi. Bár minden vonatkozásban így tudná 

érvényesíteni konzerváló hatását a tradíció. Bízom benne, hogy megjön még 

a nagy pálfordulás! De hogy meddig kell még kitartani, csak a jó Isten tudja! 
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Hock József 

világi elnök 

halála 

Hosszú, türelemmel viselt betegség után vitte el körünkből a halál 

köztiszteletnek örvendő elnökünket, Hock Józsefet. Nála jobbat, derekabbat 

nem kívánhat magának egyházközség, nem kívánhat pap. Az egyház érdekeit 

érintő minden kérdés szívügye volt, minden gyűjtésből az oroszlán részt ő 

vállalta. Ha arra hivatott kivonta magát a munkából, annak részét is vállalta. 

Hogy tíz év alatt annyi eredményt értünk el, mint amennyit elértünk, Neki 

köszönhetjük. Szentségekhez szívesen járult, szentmiséről, körmenetről nem 

hiányzott. A pap iránti tiszteletadásban felülmúlhatatlan volt. Az első 

péntekeket már régtől fogva sz.táldozással szentelte meg, a szent kenettel 

megerősítve vívta halál harcát s hagyott itt minket árván augusztus 27-én. 

Temetésén Dr. Potyondy Imre püsp. helynök, dr. Ásguti Ádám főesperes és 

Balogh András esperes is részt vettek. Ott volt az egész falu! Adjon neki 

örök nyugodalmat a jó Isten, egyházhűségének jutalma legyen maga a 

szerető Jézus. 

Búcsúnk Gyászunk miatt mindkét búcsúnkat reducált ünnepélyességgel tartottuk. 

Új képviselő 

testület 

Az évek folyamán többen hunytak el örökre képviselőink közül, többen 

kerültek állásuk miatt olyan körülmények közé, hogy képviselői tisztük 

gyakorlása lehetetlenné vált, templomatyáinkat a jövőbe vetett 

bizalmatlankodás késztetett lemondásra, 2 képviselő rokonuk követte 

példájukat. Időszerűvé vált a képviselőtestület megújítása. 

Mivel a nőknek egyházias érzülete, templomszeretete általánosan felülmúlja 

a férfiakét, kézenfekvővé vált, hogy az egyházközség vezetői közé közülük 

is kerüljenek néhányan.  

Néhány helyen gyakorlatban bevált ezen meggondolásnak érvényesítése. 

Nálunk is így történt. Megyéspüspök Úr kinevezése, jóváhagyása folytán így 

alakult meg az új Képviselőtestület s ennek kebelén belül választás útján a 

tisztviselői kar: 

Képviselők: Albitz Mátyás, Antal Vencel, Denkinger Béla, Denkinger 

Károlyné özv., Denkinger Mihály, Denkinger Sándor, Dirner János, Fenyő 

Róbertné özv., Haszán Gyula, Hund Sebő, Kovács István, Pátzins Józsefné 

özv., Schóber Ödön, Spéth Géza, Sóskuti Istvánné, Tóth György, Szabó 

István, Völgyi Károly, Wittinger Andrásné özv., Zsidákovits Ferencné özv. – 

összesen 20. 

Tanácstagok: Albitz Mátyás, Dirner János, Hund Sebő, Kovács István, 

Schóber Ödön, Spéth Géza, Völgyi Károly, Tóth György – összesen 8. 

Pótképviselők Pótképviselők: Bunth István, Diósd József, Irreiter Antal, Irreiter Imre, Jäger 

Antal, Marosi Antal, Mancer Károly, Ring Flórián, Wiedermann Antal. 

Tisztikar A tisztikart 1963. november 24-én tartott gyűlésén a képviselőtestület 

egyhangúlag választotta s Megyéspüspök Úr 2308/1963.. sz. alatt hagyta 

jóvá: világi elnök: Denkinger Sándor; pénztárnok: Völgyi Károly; jegyző: 

Tóth György; gondnok: Hund Sebő; pénztári ellenőrök: Albitz Mátyás és 

Haszán Gyula; számvizsgáló bizottság: Denkinger Béla, Schóber Ödön, 

Spéth Géza. 

Az erre vonatkozó iratok a plébániai irattárban vannak elhelyezve: 40. sz. 

alatt. 

Világi elnök Közös óhajunkat hallgatta meg Megyéspüspök Úr, amikor 2050/1963. sz. 

alatt november 13-án Denkinger Sándort nevezte ki egyházközségünk világi 

elnökévé. 
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Temetőhasználat 

az érdligetieknek 

Az emberek feledékenyek, s ezek között voltak is, vannak is olyanok, akik 

rossz néven vették ha hébe-hóba érdligetiek is igénybe vették temetőnket. 

Kérésemre Megyéspüspök Úr megújította a gyakorlatot alátámasztó régi 

rendelkezést, az érdligeti plébánia alapítólevelében is szereplő döntését, hogy 

azon érdligeti hívek, akik régebbi diósdi plébániai területen laknak, temetésre 

igénybe vehetik temetőnket, ami még hosszú ideig ki tudja elégíteni a kettős 

szükségletet. Ez irányú döntése E.H. 1581/1963. sz. alatt kelt szept. 3-án kelt 

és irattárunkban 29. sz. alatt van elhelyezve. 

Temetői 

szabályrendelet 

Temetőnk hogy s mikénti használatára Megyéspüspök Úr szabályrendeletet 

adott ki. Feltűnő a különbség a teljes és nem teljes jogú, továbbá a helybeli 

és idegen hívek, valamint a más vallásúak között. A plébánia irattárában 37. 

sz. alatt elhelyezve. 

Hittantanulás A hittan tanulásra beíratottak száma ismét csökkent. Kegyetlenül fájó érzés 

látni az iskolákból távozó gyerekeket, hittanra alig tizedrésze marad ott. 

Pedig nem volt a beíratásnál különösebb ellen propaganda, maguk a szülők 

dobják el maguktól a lehetőséget, hogy pap tanítsa gyermekeiket szülői 

tiszteletre! Meg is fognak fizetni érte. Már kezdődik is a fizetség. Hát még az 

erkölcsi lecsúszkálás! 
Egy VIII. osztályos kisleány szült már! 3 osztálytársán végeztek a Rókusban 

vetélést, a feltehetőkről nem lehet statisztikát készíteni. Érik gyümölcse annak a 

hivatalos állásfoglalásnak, amit kórházak falán lehetett pár éve még látni: 

„asszonynak szülni kötelesség, leánynak dicsőség” Ma már megszűnt az ilyen 

hangos propaganda. 

Roráték Kedvesek voltak rorátéink. De mintha azon való részvétele a hívők 

seregének szintén csökkenő tendenciát mutatna. Kissé kellemetlenebb 

időjárás már felére csökkenti a misehallgatók számát. 

Karácsonyunk zavartalan, szép volt. 

Diósd,1963. dec. 31. 
                                                      Halmos Béla 

                                                          plébános 
 

1964. év 
 

Házszentelés Az év bevezető liturgiája s egyúttal a vallásos buzgóság hőmérője: a 

házszentelés. Az erőszakosság látszatának elkerülése helyesnek látszik 

részen az adószedő asszonyok által megtudakolni, hogy akik a templomban 

nem iratkoztak fel, kik igénylik mégis a házszentelést. Könnyebb szívvel lépi 

át az ember a ház küszöbét. Jó hétbe beletelik, míg végzünk, különösen, ha 

az iskola miatt nincs ministráns és csak délután megyünk. 

Megbetegedésem Február vége felé szívtrombózisos rohamot kaptam, egyheti itthoni pihenés 

után mentők vittek a Szent Ferenc kórházba. Ott derült ki igazában, milyen 

komoly a dolog. Pár hónapos gondos ápolás után kerültem haza. Egy heti 

itthonlét után újabb roham, miután megint csak kórházba kerültem. Hat hétig 

voltam bent. Júniusban jöttem haza. Püspökatya kórházi látogatása és a 

híveké igen jól esett. Paptestvérek nem zaklattak, egyetlen esetet kivéve.  

Úrnapja Távollétemben elmúlt Húsvét és Úrnapja is. Ez szokásosan szép volt, bár 

valamicskével rövidebb útvonalon. Csak ilyen maradna mindig! 
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Hittanbeíratás A mélypontra jutottunk! Mindössze 23 gyermeket írattak be szüleik. 

Összesen 2 hittanóra tartására kaptam engedélyt, ezeknek beosztása is olyan 

volt, hogy csak pár osztályból tudtak a gyerekek eljutni egyikre-másikra. 

Megpróbáltam múlt iskolai évben elmaradt első áldozási készület címén a 

gyerekeket összeszedni. 30 is eljött ezen órákra, de igazgatói közbenjárásra 

eltiltottak tőle.  

Búcsú Rendes búcsúnk. Szűz Mária névünnepén egyszerű, de kedves volt. 

Gellért búcsú Gellért búcsúnkat a zsinat sikereiért való buzgólkodásunk jegyében 

triduumal kapcsoltuk össze. Langhammer János érdi, Mersei Antal érd-

postástelepi és Bohus Pál újmisés tartottál az esti szentbeszédeket. Ez utóbbi 

különösen látogatott volt, hiszen az újmisés két évvel ezelőtt gyári munkás 

volt a Csapágy-gyárban. A körmenetet Dr. Potyondy Imre püspöki helynök 

úr vezette. Sokan vettek részt rajta.  

Liturgikus 

változások 

Csak a köteles engedelmesség fogadtatja el a népi nyelv alkalmazását. Nem 

tudjuk megérteni, hogyan szolgálja az Egyház egyetemes egységének szent 

ügyét. Azelőtt szerte a világban ugyanazon szentmisét hallgattuk, mint 

idehaza. Most mindenütt idegenül érezzük magunkat külföldi 

templomokban. A többi szertartás közül csak az esketési és keresztelési 

férközött szíveinkhez.  

Roráték Rorátéink és Karácsonyunk hagyományos volt. 

Diósd, 1964. december 31.                         Halmos Béla 

                                                                       plébános 

 

1965. év 

 

Házszentelés Az év első hitbuzgalmi eseménye! Ahol ez a kedves szokás csak nagyon 

szórványos, ott feltűnő volna az itteni szokás mértéke még ma is, de akik ezt 

átélték itt pár évvel ezelőtt, azok a mostaniban már már az erős lanyhulás 

jeleit látnák. Megcsappant az erős érdeklődés. Ment-ment még az idén is, de 

mintha közönyösebben fogadnák és kevesebben. A fiatalokban nem kelt 

lázas érdeklődést.  

Kórház Megyéspüspök Úr tanácsára ismét bevonultam a Székes kórházba egy kis 

szíverősítő kúrára. Február elején pár hét ment rá. Idehaza Duskovits Iván 

volt érd-ófalusi plébános helyettesített lelkes buzgósággal jó testvér módjára. 

Szentírás 

vasárnap  

Templom falain belüli ünnepélyes körmenet keretében helyeződött a 

Szentírás az oltár trónusára. Miként a zsinaton is. Hogy külsőleg is kifejezést 

nyerjen súlyos fontossága hitünk tartalmában és liturgiánkban. Bár meg 

tudnánk közelíteni a régi szép szokást, hogy keresztény családaink benső 

életében, otthonában is méltó helyet lelne és mindenütt őrzötté és használttá 

válna. 

Áldoztatás Zökkenő nélkül  megy át a gyakorlatba az új áldoztatási formula: „Corpus 

Christi – Amen”.  Szolgáljon ez is szentáldozásunk öntudatosabbá tevésére. 

Első vasárnapok Jó ideig hiányozni fog még a szentségkitétel elmaradása az első 

vasárnapokon és más ünnepélyes alkalmakkor: „Eddig nem tudtuk ezt, amit 

most tudunk?” – kérdezgetik. 
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Máriaremete Szent Háromság vasárnapja ismét Máriaremetei zarándoklattal nyert 

különösebb kegyelmi többletet, főpásztorunkhoz való ragaszkodásban 

erősödést.  

Hittanbeiratás A hittanra való beiratkozások száma javuló tendenciát kezd mutatni. A 

tavalyinak megkettőzése: 46 volt, heti négy órához juttatott. Az óra 

beosztások nagyon megnehezítették az eredményesebb tanítást.  

Búcsúink Mária neve napja mindig bensőséges. Kedves ünnepünk marad. Reá két hétre 

pedig Gellért vértanunk emlékének áldozunk, az ereklyét ünnepélyes 

körmenetben visszük körül a tanácsház és a hősök kertjével határolt 

útvonalon, mint ahogy az úrnapit is tartottuk a feltámadásival együtt.  

Októberi 

ájtatosságok 

Októberi ájtatosságaink szívesen látogatottak csakúgy, mint a májusiak. Az 

időjárástól függően 50-80 a látogatók száma. 

Zsinati 

megemlékezés 

A zsinat kegyelmeiért külön litániákat tartottunk december 6-7-8-án 

szentmisénkkel kapcsolatban.  

Roráték Rorátéink még a régiek, ha nem esik a hó, vagy nincs különösebb hideg. A 

régi gyónó tömegek eltűntek. Szórványos a gyónás.  Karácsonyunk zsúfolt 

templomot teremtett. 

                                                      dr. Halmos Béla 

                                                      h. plébános 

 

1966. év 

 

Házszentelés Új évet kezdtünk megint. A világbékére való törekvés jellemzi egész 

életünket. Hogy ennek egyik kitevőjére, a családi élet békéjére kiesdjük Isten 

áldását, végezzük a házszenteléseket. Minden törekvésem volt annyi 

bensőséget vinni bele, amennyit csak lehet. Az adószedő asszonyok 

gyűjtötték össze az igénylőket, ezekhez mindhez eljutottam. Egy hetet vett 

igénybe, naponta néhány órát.  

Missió 10 évvel ezelőtt tartottunk utoljára missiót. Esedékes volt már s kegyelmeire 

nagyon rászorultunk. Február közepén egy héten át tartottunk reggeli 

szentmisével kapcsolatban külön ájtatosságot, jó közepes látogatottsággal. 

17-18-19-én este 6 órakor voltak a missiós beszédek, az Érd-ófalusi plébános 

– Füstös Antal – tartotta őket, a litániákat én magam. A padsorok megteltek. 

A gyónók száma kielégítő volt. A szentáldozásokkal fejeztük be 20-án 

délután aranymisémen.  

 Aranymis

e 

 Dr. Prohászka Ottokár megyéspüspök úr 1916. február 20-án szentelt 

pappá Székesfehérvárott házi kápolnájában. A világ legboldogabb 

emberévé tett ezáltal s az is maradtam mindmáig. Nem kívántam az 

élettől többet soha. Nem cseréltem volna senkivel soha, s nem 

cserélnék ma sem. Kevés lesz az örökkévalóság is megköszönni 

Istennek, hogy papjává megadott lennem. Áldassék és dicsértessék 

érte szent neve !  

 

Aranymisém emlékére: 

Dr. Potyondy Imre                                     olvashatatlan név 

(4 olvashatatlan sor)                                       főesperes 
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Balogh András                                            Németh István 
Ny. esperes plébános                                                 esp. Érd-Parkváros 
Dr. Bélafalvi Ferenc 
Plébános, Érd-Tusculanum 

Langhammer Ferenc                                  Mersen Antal ??? 
Érd-Újfalu                                                         Érd-Postástelep 
Darik Tibor                                                  Gál Ferenc 
Lelkész                                                                             hitoktató Érd-Ófalu 

Érd-Újtelep 

Özv.Denkinger Károlyné                             Wittinger Andrásné 

Szalay Ferenc, Kerekes János                       Halmos Margit 

Szalay Gábor                                                 Tatárné(,)Halmos Mária 

Páczius Józsefné                                      …  Völgyi Károlyné 

Tóth Ferencné                                                 Szántó Józsefné 

Albitz Józsefné                                               özv. Fenyő Róbertné 

Wágner Károlyné                                            Hász Péterné 

Kántor Sándorné                                              Hász Erzsébet 

 
 

Fényes-ragyogó oltárra tekinthettünk a 16 órakor kezdődő szentmisén. A 

templom zsúfolásig megtelt. A környékből is sokan jöttek hívek. A kerület 

papsága is itt volt majdnem teljes egészében. Átjött az Érd-ófalusi templomi 

énekkar, a szentmisét ők énekelték végig, szépen, igen szépen. 

Mi csak szégyenkezhettünk, nincs énekkarunk. Ünnepi szónokom dr. 

Potyondy Imre nagyprépost, bpesti szemináriumi rector, szfvári püspöki 

helynök úr, manuductorom dr. Ásguti Ádám bfoki apátplébános, főesperes 

volt. Megilletődött voltam nagyon. Nem érdemeltem ennyi ünneplést. 

Képviselőink közül Tóth György, régi diákom, az Oltáregylet nevében 

Völgyi Károlyné köszöntött a templomban. Németh István kerületi esperes 

Shvoy Lajos megyéspüspök úr üdvözlését tolmácsolta, áldását közvetítette. 

A végén örültem annak, hogy hallgattam esperesem tanácsára s nem valahol 

visszavonult csendességben ünnepeltem magam. Hátralevő életem minden 

szentmiséjében emlékezni fogok e napra s lelkiismeretes lelkipásztori 

munkával igyekszem megköszönni Istennek, paptársaimnak, híveimnek 

amiben érdemetlenül részesítettek.  

Ker. oktatások A bérmálás távolabbi előkészületeképpen megkezdtem a keresztény 

oktatásokat gyerekeink részére a templomban. Hittani ismereteket szeretnék 

nyújtani azoknak, kik nem jártak hittan órákra. Egész június folyamán 

hetenkint kétszer gyűltünk össze a templomban. Szeptember elejétől 

folytattuk ezt az elsőáldozásig – szept. 18-ig. Csak 10 elsőáldozónk volt. A 

szülők indolenciájaszinte elképesztő. Soha sem mertem volna ezt elképzelni. 

Bérmálás 1966. szept. 25. 

A szép, rendezett bérmálás emlékére, elismeréssel: 

Ásguti Ádám                                              Kisberk Imre 

Főesperes                                                            segédpüspök 

Bejczy Gyula                                                  Lauber Benedek 

Pápai kamarás                                                  plé. szertartó         

templomig. praecursor                                  Gál Ferenc  hitoktató       

Németh István                                              dr.Bélafalvi                                                                 

Esperes                                                       pléb. Érd-Tusculanum                                                                       
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[1968. év] 
 

Dr. Halmos Béla 

halála 

1968. április 10-én halt meg Dr. Halmos Béla 15 évi diósdi működése után 

75 éves korában. A reggeli órákban halva találták szobájában. Már évek óta 

panaszkodott a szíve miatt, többször volt kórházban, betegszabadságon, a 

halál mégis váratlanul érte őt. Beszentelése után Esztergomba szállították, 

szülővárosába, ahol a családi sírboltban helyezték örök nyugalomba. Hogy 

az ő idejében a hitélet erősen hanyatlott, az általános jelenség. 

Lovas István 

kinevezése 

szeptember 1. 

hatállyal 

A megüresedett diósdi plébániát dr. Polyondy Imre káptalan helynök a 

szigetbecsei plébánosnak, Lovas (Luntz) Istvánnak adományozta, aki 25 év 

után egészségi okokból és korára való tekintettel kénytelen volt a 

szigetbecsei plébániáról lemondani, amelyhez három távol eső filia is 

tartozott.-  

Született Vértesbogláron 1910. december 8-án. Mint késői hivatás 

középiskolai tanulmányait a München melletti Schlossfürstenried-ben kezdte 

a Priesterspatberufenheim-ban, theológiai tanulmányait Bécsben és 

Székesfehérvárott végezte, ahol Shvoy Lajos megyéspüspök úr 1938. június 

24-én pappá szentelte, június 26-án tartotta primiciáját Zsámbékon, ahol 

bátyja Luntz János kántortanító volt.  

Az új plébános már 1966-ban gyógykezelésben részesült a Budagyöngye 

Tüdőszanatóriumban, 1968-ban pedig egy hónapot töltött egy svájci 

szanatóriumban, ahol meg is akarták operálni, de nem vetette alá magát a 

műtétnek, hanem hazajött avval a szándékkal, hogy átveszi előbb a diósdi 

plébániát s azután visszatér a szanatóriumba, Leysin—be kezelésre, esetleg 

műtétre ha az okvetlenül szükséges. A szanatóriumi költségek fedezését a 

németországi Caritaszentrale (Freiburg I.B .) vállalta.  

Hitélet Sok nehézség mutatkozik anyagi és még inkább lelki vonatkozásban. 

Közömbösség és nemtörődömség jellemzi a hitéletet. A fiatalság szinte 

teljesen távol tartja magát a templomtól.  

Hitoktatás Szomorú tény, hogy a katolikus szülők összesen húsz gyermeket írattak be 

hittanra, kb. 7-8%-át a gyermekeknek, pedig úgy hallom, hogy a 

pedagógusok nem támasztottak nehézséget, sőt, jóindulatúak. 

30.000 Frt 

adósság 

Ami pedig a hívek áldozatkészségét illeti és a plébánia anyagi helyzetét, elég 

rámutatni arra, hogy Halmos plébános kénytelen volt 30.000 forint kölcsönt 

felvenni 1966-ban egy nagyon szerény iroda felépítéséhez, hogy ezáltal 

valamivel nagyobb legyen a lakás. Az összeget Hász Péterné budapesti lakos 

adta kamatmentesen 10 évi törlesztésre, de már az első évben, 1967-ben nem 

voltak képesek az első esedékes 3000 forintot visszafizetni. 

Harangok 

villanyosítása 

Az új plébános alighogy átvette a plébániát intézkedett a harangok 

villanyosítása ügyében. Mivel a költséget a plébános és nővére, Luntz Anna 

magára vállalta, az ügyet nem is vitte a plébános a képviselőtestület elé. A 

munkát Hajdú Mihály (Budapest VII. Vörösmarthi u. 12.) végezte, aki már 

sok helyen villanyosította a harangokat. Hogy micsoda áldás, hogy a 

sekrestyéből kapcsolással tudunk harangozni, azt legjobban azok tudják, akik 

eddig a harangozást végezték.  
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Orgonajavítás és 

villany fujtató 

A plébános evvel kapcsolatosan megkérte a híveket, hogy ők is hozzanak 

egy kis áldozatot. A hívek adományaiból megtörtént az orgona tisztítása, 

hangolása, javítása és a villany fujtató beszerzése, amiért összesen 

tizenegyezer forintot fizettünk. 

Szélfogó ajtó A hívek áldozatkészsége lehetővé tette még egy új szélfogó ajtó 

megrendelését. Az ajtó tölgyfából készült, 14.000 forintért. 

 

1969. év 

 

A plébános 

betegszabadsága 

Január 10-én a plébános elutazott Svájcba, Legsin-be, hogy az ottani 

tüdőszanatóriumban alávesse magát a műtétnek. Távolléte alatt Dr. Ganich 

Mihály nyugalmazott lazarista provinciális úr helyettesítette, a hitoktatás 

elvégzésével a Ft Egyházmegyei Hatóság Balázs Tibor nagytétényi káplánt 

bízta meg.  

Diósd, 1969. IX. 8. Németh István esperes 

 

A templom lábazatának javítása, a keresztút festése, a két adoráló angyal 

festése és aranyozása, valamint az oltár részbeni festése is az idén történt.
8
 

4 drb dupla 

drótüveges ablak 

Adventre elkészült a négy drótüveges dupla ablak, amelyek védik a meglévő 

régi ablakokat a betöréstől és egyben óvják a templomot is a hidegtől. A 

vaskeretet egyházközségünk világi elnöke, Denkinger Sándor készítette, az 

üvegezést pedig Richtscheid József helybeli iparos végezte el.  

A papi és kántori 

javadalmi 

gyümölcsös 

eladása 

 

 

 

 

 

 
 

Földjáradék 

A papi és kántori javadalmi gyümölcsös kert eladásához az egyházmegyei 

hatóság 628/1969. sz. a. járult hozzá, a következő kikötéssel: 

„Jóváhagyom a váltságösszegre vonatkozó határozat helyesbítésével. 

Minthogy az eladási ill. a vételár 5%-os kamata 4.800.- Ft. lenne, és az 

eladandó ingatlan a plébános és kántor javadalmazásának egy része, és ez a 

kamat a javadalmasokat illetné, ezért úgy rendelkezem, hogy az 

egyházközség 2.400.- - 2.400.- Ft. kártérítést fizessen mind a plébánosnak , 

mind a kántornak, évenként. Minthogy ez a váltságösszeg jelenleg évi 120-

120 csendes szentmise stipendiumának felel meg, úgy rendelkezem, hogy a 

javadalmasok kárpótlási összege a 120-120 szentmise mindenkori 

stipendiumánál kisebb nem lehet. 

Székesfehérvár, 1969. május 26. 

                                                                 Kisberk Imre sk. püspök 

                                                                       apostoli kormányzó” 

Az állami Egyházügyi Hivatal 4364/1970. sz. a. adta meg a hozzájárulást az 

eladáshoz. A gyümölcsöst budapesti lakosok vették meg 104.000.- Ft-ért, 

vagyis □-ölenként 65.- forintot fizettek. A képviselőtestület úgy döntött, 

hogy az ingatlan eladásából kapott összeget egy új plébániaépület 

felépítésére, vagy pedig a jelenlegi lakás nagyobbítására fordítja, mivel 

javadalmi kertről van szó.  

 

1970. év 
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Templom-

restaurálás 1970-

ben 

Még 1969. év nyarán oltottunk le 56 q meszet, abban a tudatban, hogy 1970-

ben az egyházközség hozzáfog az annyira esedékes templomrestauráláshoz.  

A torony sisakjának javítását és festését Rózsási József budapesti lakos 

végezte. A restaurálás többi munkáját mind helybeli iparosok végezték. 

Az állvány készítésére és a kőműves munkára Renner László kőművesmester 

kapott megbízatást.  

A templomtető javítását és új cseréppel való fedését Scheirich István 

ácsmesterre bízta az egyházközség. 

Denkinger Sándor bádogosmester, az egyházközség világi elnöke végezte az 

összes bádogos munkát. Esedékes volt a csatorna javítása és a párkányok új 

bádoglemezekkel való fedése is. A régi rozsdás drótkerítés helyett új kerítést 

készített ugyancsak Denkinger Sándor redőnyvasból, amely a drótnál sokkal 

tartósabb.  

Ez alkalommal készült el az új betonjárda a templom körül, hogy a víz 

lefolyását megoldjuk. 

A szükséges burkolat a helybeli homokbánya vezetője ingyen adta, 

ugyancsak ingyen adta a pilisvörösvári bányaigazgató a szükséges kőport is.  

A templom belsejében a kórusmellvéd átfestését és aranyozását Tiborcz 

József budapesti aranyozó végezte. 

Rossz állapotban voltak a templom padjai. Nemcsak a padok javítása, és 

festése történt meg ez alkalommal, a padok alá új padló is készült. Ezt a 

munkát Scheirich István ácsmester és Márton Péter asztalosmester végezte.  

A tizennyolc padhoz a párnákat a helybeli szakcsoportnál rendelte meg az 

egyházközség.  

Mindenre kiterjedő templomrestaurálás történt, amit a diósdi hívek 

áldozatkészsége tette lehetővé. Az adakozók neve nem kerül ez alkalommal 

aranybetűkkel márványtáblára, de az újonnan restaurált templom hirdeti a 

diósdi hívek áldozatkészségét. 

Temetőrendezés A temető rendezése folyamatban van. Egyelőre a felesleges növényzettől 

tisztítjuk meg a temetőt, majd rendbe hozzuk azokat a sírokat, amelyeket már 

nem gondoz senki. Távolabbi tervünk a temető bekerítése előre gyártott 

betonelemekkel, valamint díszfák ültetése. 

 

1971. év 

A plébános 

betegszabadsága 

1971.I.7. – II.19.-ig 

A plébános kezelőorvosának tanácsára a folyó évben ismét Svájcba utazott 

gyógykezelésre, a Leysini tüdőszanatóriumba. A szanatóriumból 

megnyugtató orvosi zárójelentéssel tért vissza. 

Bérmálás A bérmálás előtti lelkipásztori jelentés a következőket tartalmazza: 

I. Szentmisehallgatás 

1. Vasár- és ünnepnapokon ált. 220 személy 

2. Hétköznapokon ált. 30 személy. Nagyon bevált hétköznapokon 

az esti szentmise. 

3. Nagyobb ünnepeken, karácsonykor és húsvétkor ált. 320-350 

személy. 

II. Szentáldozás 

1. Vasár- és ünnepnapokon ált. 50-70 személy 

2. Hétköznapokon ált. 20-50 személy 

3. Első pénteken ált. 35 személy 

4. Karácsonykor és húsvétkor ált. 200 személy 
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III. Szentgyónás 

A diósdi hívek nagyon elszoktak a szentgyónástól. Úgy látszik, 

hogy akik életükben nem járulnak a szentségekhez, haláluk előtt 

sem kapják meg a kegyelmet, hogy a szentségekkel ellátva 

távozzanak. A legtöbben szentségek felvétele nélkül halnak meg. 

Szomorú tény, hogy nem hívják a papot mielőtt kórházba mennek 

és súlyos operációnak vetik alá magukat.  
 

IV. Papi utánpótlás 

Emberemlékezet óra csak egy pap került ki Diósd községből, Fusz 

József, aki tudomásom szerint az esztergomi főegyházmegyének 

volt papja.  
 

V. Kereszteltek 

 
1966-70 Fiú Lány Törvényes Törvénytelen Össz. 

1966-ban 8 9 9 8 17 

1967-ben 12 8 16 4 20 

1968-ban 13 11 19 5 24 

1969-ben 12 12 17 7 24 

1970-ben 12 17 20 9 29 
 

VI. Házasultak 

 

Házasultak Vegyes Összesen 

1966-ban 2 9 

1967-ben 2 6 

1968-ban 1 8 

1969-ben - 10 

1970-ben 3 5 
 

VII. Halottak 

 
 Férfi Nő Szentségekkel ellátva 

Igen Nem Össz. 

1966-ban 9 9 10 8 18 

1967-ben 14 6 5 15 20 

1968-ban 16 7 7 16 23 

1969-ben 10 11 6 15 21 

1970-ben 11 10 6 14 21 
 

VIII. Elsőáldozók 

1966-ban, 1967-ben és 1968-ban számuk ismeretlen.  

1969-ben 4 fiú és 8 lány, össz: 12. 

1970-ben 3 fiú és 5 lány, össz: 8. 
 

IX. Hittanra beírattak 

 

1965/66. tanévben számuk ismeretlen. 

1966/67. tanévben számuk ismeretlen. 

1967/68. tanévben számuk összesen 20. (Összlétszám más vallásúakkal 

együtt 270.) 
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1968/69. tanévben 43 gyermek. (Összlétszám kb. 270.) 

1969/70. tanévben 45 gyermek. (Összlétszám kb. 250.) 

1970/71. tanévben 45 gyermek. (Összlétszám kb. 250.) 
 

 

X. Bérmálás 

1966-ban bérmálkozott 24 fiú és 38 lány, összesen 62 gyermek. (A II. és 

III. oszt. tanulók is bérmálkoztak.) 

1971-ben jelentkezett 19 fiú és 28 lány, összesen 47 gyermek. (Az ált. 

isk. IV. oszt.-tól felfelé.) 
 

XI. Egyházi adó 

Az egyházi adót a képviselőtestületi asszonyok szívességből szedik be. 

1966-ban összesen 26,230,- Ft. 

1967-ben összesen 26,233,- Ft. 

1968-ban összesen 24,430,- Ft. 

1969-ben összesen 32,920,- Ft. 

1970-ben összesen 36,505,- Ft egyházi adót fizettek be a hívek. 
 

 

 

XII. Templompénztár  Ft 

 Csengő és 

állóp. 

Sírhelyek Adományok      

és egyéb 

Összesen 

1966-ban 7,489.16 8,200.- 2,506. 18,196- 

1967-ben 6,658.- 7,903.- 2,384,74 16,972.74 

1968-ban 15,456.- 11,300.- 20,460.- 47,216.- 

1969-ben 23,839.- 15,200.- 21,116,66 50,155,66 

1970-ben 35,317.- 13,800.- 9,148.41 58,265.41- 

 

1971. április 18. 

A nagyon szép, rendezett és bensőséges bérmálás emlékére, főpásztori 

elismeréssel! 

Kisberk Imre 

püspök, apostoli kormányzó 

aláírások! 

Székesfehérvári 

Püspöktől 

684/1971. Diósdi bérmálás 

Főtisztelendő Plébános úr! 

1971. április 18-án vasárnap délután megtartottuk Diósdon a bérmálást. 

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is 

ünneplőbe öltöztek diósdi kedves híveink. Lelki élményszámba ment a 

zsúfolásig megtelt templom látványa, a hívek áhítatos imája és lelkes éneke.  

A bérmálást megelőző főesperesi látogatás elismeréssel tett jelentést a 

templomi és egyéb lelkipásztori munkáról. Magam is meggyőződhettem a 

bérmálás alkalmából arról, amit a főesperes állapított meg, hogy t.i. 

kifogástalan munkát végez Főtisztelendőséged.  

1) A templom „valóságos ékszerdoboz”. Állagában, felszerelésében és 

liturgikus ténykedésében hibátlan. A beküldött lelkipásztori jelentés 

ugyancsak pontos és valós képet rajzol az egyházközség életéről. A plébános 

buzgósága a még tapasztalható hiányosságokat is meg fogja oldani 

buzgóságával – minden bizonnyal – reméli a főesperes és remélem én is.  
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2) A temető bejárat telekkönyvileg nincsen tisztázva. Erre vonatkozólag 

mellékelem Németh Gyula püspöki gondnok volt diósdi plébános véleményét.  

3) A plébánia épület tatarozásra szorul. Egyébként sem megfelelő plébánia 

lakásnak s ezért legjobb volna eladni s új plébániát építeni a templom 

közelében.  

4) A plébániai iroda a plébános lakószobájában van, az irattárnak külön 

szekrénye megvan. Az anyakönyvek egy kötetben három részre osztva vannak 

vezetve. Okos volna és erre kérem Főtisztelendőségedet, ha 1971. január 1-

től külön anyakönyveket fektetne fel, keresztelési stb. Az anyakönyvek 

vezetésénél szem előtt tartandók az anyakönyvezési utasítások. 

5) A jelentésben szerepel az iskola udvarán lévő Gellért kápolna, amely 14 

négyszögöl területen épült és a területtel együtt az egyházközség tulajdona. 

Az épület rendben van, de az ablakokat nem merik beakasztani – mondja a 

főesperesi vizitáció – mert a gyerekek állandóan bedobálják. Talán a 

hittanosokon keresztül lehetne odahatni, hogy Főtisztelendőséged higgadt 

okossággal és mindig szeretetettel felhívja a gyermekek figyelmét, hogy a 

kápolna szent hely s ezért tiszteletet, oltalmat érdemel. Nem volna-e 

lehetséges az ablakokat sűrű dróthálóval befedni és így védeni. Játék közben 

a gyerekek legtöbbször nem is felelősek azért, hogy egy labda irányt téveszt 

és ablakot tör. 

6) Külön dicséret illeti a diósdi kedves híveket azért a nagy agyagi 

áldozatáért, amelyről az utóbbi esztendőkben tanúságot tettek. De ugyanez a 

dicséret illeti a plébánost és kedves nővérét is.  

A főesperesi vizitációról készült jelentés azzal a megállapítással záródik, 

hogy: „a hívek templomlátogatása jobb lehetne”. Ez kedves megállapítás, de 

azt hiszem, örülnünk kell annak ami van, mert a folytonos sopánkodás , 
panaszkodás lehangolólag hat reánk papokra is, de különösen lehangolólag hat 

híveinkre, arra a kisded nyájra, akik hűségesek maradtak és azt várják, annak 

örülnének, ha papjuk is velük együtt örül annak a kevésnek, ami valójában még meg 

van Diósdon, azonban dicséretes ébredés támadt az utóbbi években és adjunk 

hálát ezért a lelki ébredésért a Gondviselésnek.  

Hálásan köszönöm minden fáradozását és szeretettel küldöm püspökatyai 

áldásomat mind Főtisztelendőségedre, mind pedig minden szeretetre és 

elismerésre méltó kedves diósdi híveimre.  

Székesfehérvár, 1971. április 27. 

                                                            Kisberk Imre püspök 

                                                              apostoli kormányzó 

A Nep.Szt. János és 

a Szt. Flórián szobor 

restaurálása 

Már régóta aktuális a két műemlékszobor restaurálása. A munkát Bicskei 

István szobrász végezte 11.023 Frt-ért. A szép művészi fényképeket lásd 

külön a fénykép-gyűjteményben! 

Házhely 

megvétele 

Az egyházközség megvette a Szakács Elek tulajdonát képező házhelyet, amelynek 

nagysága 199 □-öl, hrszáma 353/43, betétszáma 4793. A telek ára volt 55.000 frt 

átírással és egyéb kiadásokkal együtt kereken 70.000 frt-ot fizetett az egyházközség. 

Ez az első lépés ahhoz, hogy új plébániát építsünk a templom közelében. A telek 

megvásárolásához a Ft. Egyházmegyei Hatóság 996/1971. sz. a., a Pest 

Megyei Tanács V.B. Egyházügyi Tanácsosa pedig 4.393-2/1971. sz. a. adta 

meg az elvi hozzájárulást.  

1972 

1972-ben kezdtük el az új plébánia építését,  miután az ngyagnak egy nagy 

részét már előző évben beszereztük.  



89 

 

1973. év 
 

1973 1973. febr. 18-tól febr. 25-ig eucharisztikus hetet tartottunk az ausztráliai 

Eucharisztikus Világkongresszus idején. Esténként a szentbeszédet az Érd-

újfalui plébános, Langhammer János esperes tartotta. Február 21-én 

koncelebrációs szentmise volt. Általában 85-110 hívő vett részt az esti 

szentmiséken.  

Szt. Gellért 

kápolna 

restaurálása 

Nagy kár érte a Szt. Gellért kápolnát. Az északkeleti oldalon az eresz alatti 

párkány végig leszakadt, jó, hogy a sok kő és tégla nem csapott agyon senkit, 

hiszen a kápolna körül szoktak játszani az iskolás gyermekek. A 200 éves 

kápolna restaurálása nem tűr halasztást, rossz állapotban van az egész 

tetőszerkezet. Felmerült a gondolat, hogy a tető javításával kapcsolatban 

mindjárt visszaállítjuk a fatornyot, amelyet 1934-ben képviselőtestületi 

határozattal lebontottak avval, hogy ha az egyházközségnek lesz pénze, újat 

készítenek.  

A kápolna restaurálására a Ft. Egyházmegyei Hatóság 50.000 Ft. kölcsönt 

utalt ki, öt évi törlesztésre, így a munkát haladéktalanul meg tudjuk indítani. 

1973. április 16-án képviselőtestületi határozattal az egyházközség a kölcsönt 

elfogadta. A gyűlésen a plébános nagy vonalakban beszámolt az 

építkezésről, mivel Endresz József képviselőtestületi tagnak aggodalmai 

voltak a sok kiadással kapcsolatosan és állítása szerint sokan azt kérdezik, 

honnan a sok pénz.  

Építkezés 1) plébános eladta a saját tulajdonát képező Kossuth L. u. 16. a házát                                                                             

150.000 frt 

2) nővére Luntz Anna eladta Budaörsön a szőlőjét, és előlegezett                                                                   

                                                                                            100.000 frt 

3) IKKán keresztül kapott az egyházközség kb.                105.100 frt 

4) 1970-ben eladta az egyházközség a papi és kántori javadalmi kertet 

104.000 frt. Ebből 39.000 ft ment a templom restaurlására, építkezésre 

maradt                                                                             65.000 frt 

5) templompénztári átutalás                                                46.000 frt 

6) a hívek adományai kitesznek                                          28.000 frt 

7) a sekrestyési javadalmi kert eladásából eddig                26.000 frt 

de jár még                                                                        37.000 frt 

8) átutalás a temetőpénztárból                                             30.000 frt 

9) eladott építési anyagból kb.                                             30.000 frt 

                                                                                             617.000 frt 

A régi plébániaépület még az egyházközség tulajdonát képezi, már többen 

meg akarták venni, de még nem akadt olyan vevő, aki megadta volna az 

értékét, értéken alul pedig nem lehet eladni.  

Haszonbérleti jog 

az új plébánia 

épület után, amely 

megilleti Lovas 

István plébánost és 

nővérét Luntz 

Annát életük égéig.  

Jegyzőkönyv, melyet felvettünk 1973. május 27-én a diósdi rk. templomban a 

diósdi rk. egyházközség képviselőtestületének rendkívüli ülésén. Jelen 

vannak: Lovas István plébános, Denkinger Sándor vil. elnök, Hund Sebő gondnok, 

Domcsek István pénztáros, Denkinger Béla, Kiss Zoltán, Arany Imre, Somogyvári 

János, Wiedermann Antalné, Wittinger Andrásné, Hock Gyula, Fenyő Róbertné, 

Brunth István, Albitz Mátyás, Beretvás Lajos, Wágner Imre, Wágner József, Endresz 

József, Haszán Gyula és Kovács István.  
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Igazoltan távol van: Wiedermann Antal, Keresztes Viktor, Dudás Ferenc, özv. 

Patcius Józsefné,  Spéth Géza és Vencel Antal. Igazolatlanul távol van: 

Zsidákovits Ferencné és Tóth György. 

Elnöklő plébános üdvözli a megjelent képviselőtestületi tagokat, megállapítja 

a gyűlés szabályszerű egybehívását és határozatképességét, a jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri Kiss Zoltánt, a hitelesítésre pedig Arany Imre és 

Somogyvári János képviselőtestületi tagokat, a gyűlést imával plébános 

megnyitja. 

 

Tárgy: az egyházközség függő anyagi ügyeinek a rendezése az építkezéssel 

kapcsolatosan.  

Plébános előadja, hogy a templom restaurálása után 1970-ben volt az 

egyházközségnek kb. 7000 frt-ja az eladott papi és kántori javadalmi 

gyümölcsösből, a többit 34.000 frt-ot a templomra költötte az egyházközség. 

Plébános a maga részéről mindent elkövetett, hogy a templom közvetlen 

közelében lévő 200 □-öles házhelyet megvehesse az egyházközség Szakács 

Elektől.  

Az illetékes Állami Egyházügyi Hivatal elvi hozzájárulásának megszerzése 

után a házhelyet meg is vettük és telekkönyveztettük. Mivel plébániaépítés 

céljára kértük és kaptuk az elvi hozzájárulást a házhely megvásárlásához, az 

építési engedély megszerzése már nem okozott nehézséget. Az építési 

engedély birtokában a munkát már azért is meg kellett indítani, mert a helyi 

Tanács V.B.  avval a kikötéssel javasolta az állami hatóságok felé az építési 

engedély megadását, hogy két éven belül az egyházközség felépíti az új házat. 

Az építkezéshez már nem maradt pénze az egyházközségnek a házhely 

kifizetése után (70.000 frt). El tudtuk volna adni a plébánia épületet, amelyért 

Holka János budapesti lakos 190.000 frt-t ígért, ha az egyházközség azonnal 

át tudta volna adni üresen. Mivel ezt nem tehettük meg, pénzre azonban 

szükségünk volt, hogy a munkát megindíthassuk, azért a plébános és a nővére 

Luntz Anna siettek az egyházközség segítségére. Lovas István plébános eladta 

a Kossuth L. u. 16. sz. a. lakóházát 150.000 frt-t, Luntz Anna pedig eladta 

Budaörs, jobban mondva Budapest határában lévő szőlőjét 100.000 frt-t és a 

pénzt az egyházközségnek rendelkezésére bocsájtották. A 250.000 frt 

birtokában a munka mindig zavartalanul folyt. Nagy segítséget jelentett még 

az a külföldi segély, amit a plébános külföldi kapcsolatai révén kb. két éven át 

a Magyar Nemzeti Bankon és Ikk-n keresztül kapott építkezésre, összesen kb. 

105.000 frt. Ezt a 355.000 frt-ot helyi forrásokból kb. 600.000 frt-ra tudtuk 

kiegészíteni.  

A plébános jónak látta időközönként a templomban kihirdetni, hogy hogyan 

állunk anyagilag, miből és honnan van pénzünk, s talán éppen ennek 

köszönhető, hogy a hívek nem nagyon erőltették meg magukat, összesen 

29.000 frt. adtak a mai napig építkezésre. A kiadások a mai napig messze 

túlhaladják a 600.000 frt-ot, pedig még nem fejeztük be a munkát, aztán az új 

lakást be is kellene rendezni, mert az ő régi, rozoga bútorából keveset vihet át 

az új lakásba. Plébános megjegyzi, hogy ő az ő tulajdonát képező házát már 

annak idején az egyházközségre hagyta végrendeletileg, most, hogy eladta a 

házát és az árát az egyházközségnek rendelkezésére bocsátotta, az 

egyházközség már most kapta meg a háznak az ellenértékét, ő viszont 

elvesztette azt a házat és lakást, ahová visszavonulni szeretett volna, ha 

egyszer nyugdíjba megy, vagy munkaképtelen lesz.  
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Új megoldást kell tehát keresni, hogy öreg napjaiban ne maradjon lakás 

nélkül. Plébános felteszi a kérdést: hogyan tudja az egyházközség függő 

anyagi ügyeit vele szemben és nővérével szemben rendezni, hogyan tudja az 

előlegezett 250.000 frt-ért kártalanítani. Plébános két megoldási lehetőséget 

lát: az egyházközség biztosítsa a testvérpárnak az új plébániának a 

haszonélvezeti jogát, s akkor ők lemondanak a 250.000 frt-ról, amit az 

egyházközségnek rendelkezésére bocsátottak és amellyel lehetővé tették az 

építkezés megindítását és zavartalan levezetését. Ebben az esetben nem 

kellene eladni a régi plébániaépületet, az továbbra is megmaradna az 

egyházközség tulajdonában és rendelkezésére állna a jelenlegi plébános 

utódjának. Senki se fogja kötelezni az egyházközséget a ház eladására, mert 

az új épület megvan terhelve a mostani plébános haláláig a haszonélvezeti 

joggal, az egyházközség csak a mostani plébános halála után rendelkezne 

szabadon a ház felett. Ha Luntz Anna túléli fivérét, köteles az új épületet 

kiüríteni és a régi plébániát elfoglalni fivére halála után ha szüksége lesz a 

lakásra. 

2) A testvérpár nem tart igényt az új plébániaépület haszonélvezeti jogára, ha 

az egyházközség megtéríti nekik az előlegezett 350.000 frt-ot és azt az 

összeget, amit ezen felül költöttek az új épületre, mert ezért az összegért 

tudnak jelenleg közvetlen az új épület mellett egy OTP lakást venni.  

Plébános megkéri a képviselőtestület tagjait, hogy név szerint szavazzanak az 

első vagy a második megoldás mellett. A szavazást elrendeli. Az első 

megoldás mellett szavazott: Denkinger Sándor, Hund Sebő, Domcsek István, 

Denkinger Béla, Arany Imre, Somogyvári János, Kiss Zoltán, Wiedermann 

Antalné, Denkinger Béla, Wittigner Andrásné, Haszán Gyula, Kovács István, 

Hock Gyula, Fenyő Róbertné, Bunth István, Albitz Mátyás, Beretvás Lajos, 

Wágner Imre, Wágner József Endresz József. A második megoldás mellett 

nem szavazott senki.  

A szavazástól tartózkodott Lovas István.  

Elnöklő plébános kimondja a határozatot, mely szerint a diósdi rk. 

egyházközség képviselőtestülete biztosítja az új plébániaépület haszonélvezeti 

jogát Lovas István plébánosnak és nővérének Luntz Annának a plébános 

haláláig. Lovas István és Luntz Anna ennek fejében lemondanak az 

előlegezett 250.000 frt-ról. A régi plébániát az egyházközség nem adja el, az 

rendelkezésre áll majd az új plébánosnak. Ha Luntz Anna túléli fivérét, akkor 

köteles fivérének halála után az új plébániaépületet kiüríteni, az egyházközség 

azonban köteles neki átadni haláláig a mostani régi plébániaépületet, vagy 

pedig biztosítani számára egy hasonló nagyságú lakást ha Luntz Anna erre 

igényt tartana.  

Plébános megígéri, hogy a jövőben is megtesz mindent az egyházközség 

érdekében, hogy az építkezést befejezni és a régi plébániaépületet renováltatni 

tudjuk.  

Bejelenti, hogy június hó folyamán átköltözik az új lakásba. 

Kmf. 

Jegyző helyett Kiss Zoltán                             Lovas István plébános 

Somogyvári János                                           Arany Imre 

 
742/1973. Jóváhagyom. Székesfehérvár 1973. április 20. Kisberk Imre püspök.  
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 1973. szept. 24. 

A megújult Szent Gellért kápolna megáldása alkalmából áldottam meg a 

ragyogó új plébániát is. Gratulálok az építtetőnek és sok kegyelmet kívánok 

hozzá! 

Kisberk Imre püspök, ap. kormányzó 

(aláírások) 

1974. 
 

 Az új plébánia felépítése után rövidesen hozzáfogott az egyházközség a régi 

plébánialak restaurálásához, amely igen rossz állapotban volt. Rossz 

állapotban volt a ház külseje és belseje is. Megtörtént a ház külső tatarozása, 

valamint az egyik szoba faburkolattal való víztelenítése. 

A templom fűtéséhez szükségessé vált egy nagy olajtartály készítése, amely 

4200 l olaj befogadására alkalmas s a templom oldalán földbe van süllyesztve! 

A harangok átszerelése is ebben az évben történt, Berecz Ervin pomázi 

villanyszerelő végezte el a munkát. Sajnos azonban még mindig igen sok baj 

van a harangokkal, pedig 45.000 frt-ba került eddig a harangok villamosítása. 

A temető rendezésére az idén tekintélyes pénzösszeget fordított az 

egyházközség.  

Az adventi triduum alatt Vajk Gyula prépost atya tartotta a szentbeszédeket 

reggel és este. A gyóntatással nem volt sok dolga az atyának, mert közismert 

dolog Diósdon, hogy kevesen járulnak a bűnbánat szentségéhez.  

A hittanra beiratkozottak száma az iskolában 29 főre csökkent.  

Lovas István 

esperesi 

kinevezése 

Németh István érdparkvárosi plébános betegségére való tekintettel, lemondott 

az esperesi teendők ellátásáról. Helyette a megyés főpásztor 1063/1974. sz.a. 

kelt kinevezésével Lovas Istvánt nevezte ki az érdi kerület esperesévé.  

 

1975. 

 

 Az új plébániaudvar bekerítése deszkából nem nyert befejezést. Majd ha az 

egyházközség anyagi helyzete megengedi sor kerül a kerítés folytatására. 

Ugyanaz a helyzet a templom kertnél is, ahol az idén kb. 62 fm-es 

betonlábazatba foglalt vaskerítést készítettünk, azonban még 62 fm kerítés 

szükséges a templom kertjének telkes bekerítéséhez. 

A templomkerítés folytatására jelenleg nincsen kilátás, mert sürgősebb munka 

vált szükségessé a templom belsejében. Kétízben lehullott nagyobb 

mennyiségű vakolat a mennyezet párkányról, melynek kijavítása nem olyan 

egyszerű, hiszen fel kell állványozni a templom egész hajóját. Az 

állványozással kapcsolatosan célszerű lesz egyúttal a templom kifestése és a 

liturgikus térnek az átrendezése.  

A szentévi triduumot a nagyböjti időben dr. Bélafalvi Imre Érd-Tusculanumi 

plébános tartotta a hívek nagy megelégedésére.  

A fehérvári szentévi zarándoklaton a diósdi hívek is nagy számban vettek 

részt.  
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1976. 

 

Mindjárt az év elején sor került a templomban a mennyezet kijavítására. Ezzel kapcsolatosan 

megtörtént a templom teljes kifestése, a szószék eltávolítása, a főoltár a mellékoltárral. A Szent 

Gellért ereklye a Gellért- kápolnában nyert elhelyezést a tabernákulumban. Az új oltár süttői fehér 

márványkőből készült ugyancsak a pasztorium, valamint az ambo és a keresztelő kút. A keresztút 

14 állomása kerámiából készült.  

A négy új márványobjektum és a keresztút Németh Aurelia műve. Németh Auréliába 

sajnos több bizalmat helyeztünk, mint megérdemelte volna. Hiba volt az is, hogy a plébános 

éppen akkor amikor nagyban folyt a munka, súlyos veseműtéten esett át. Távollétében a munka 

végzésében súlyos hibák történtek. Különösen áll ez a pasztorium ajtajára és magára a 

tabernákulumra. Joggal jegyzik meg a hívek, hogy a templom üres, a munka azonban még nem 

nyert befejezést.  

Majd ha megvalósul a tervbe vett három mozaikkép, a régi szobroknál sokkal nagyobb 

értékű képeket kap a templom. Ennek a nagy tervnek a megvalósítása függ azonban a diósdi 

hívek és méginkább a külföldi jótevőink áldozatkészségétől is. 

únius 27-től július 28-ig a plébános a lourdesi Mária-kegyhelyre zarándokolt két érdi plébános 

testvérével, dr. Bélafalvi Imre Érd-tusculanumi és Dusik Tibor Érd-újtelepi plébánossal együtt. 

Felejthetetlen élménnyel tért vissza a három paptestvér. Ez az út lehetővé teszi a diósdi 

templomban megkezdett munkánk folytatását.  

 

1976. október 24. 

A bensőséges szép bérmálás emlékére, főpásztori elismeréssel és köszönettel. A szép megújult 

szentély elismerésre méltó.  

 

                                                                                                           Kisberk pk 

 

Aláírások:                                                                                                              

                 ?????? főesperes 

Dr. Szilassy Ferenc 

Balogh András 

Németh István (Érd-Parkváros) 

Mersei Antal (Érd-Postástelep)  

Aczél László püspöki szertartó 

Dr. Bejzcy Gyula irodaigazgató 

Dusik Tibor érdújfalusi lelkész 

Labancz Medárd? 
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Az 1976 évi bérmáláskor ezt a képet kapták a gyerekek: 

 

 

  

 

Az 1973-ban restaurált Szt. Gellért 

kápolna 

  

 

A keresztelő kút süttői 

márványból. 

Készítője Németh Aurélia 

művésznő. 

 

Bérmáló püspök: 

KISBERK IMRE 

székesfehérvári megyés püspök 

Diósd, 1976,okt.24. 

BÉRMÁLÁSI EMLÉK 
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Az 1976 előtti szentély 

magasított faburkolat (Bozó 

Gyula alkotása), liturgikus tér 

Németh Aurélia alkotása 

A szentély fala.  Csempe-mozaik.  

Készítője. Nemcsics Antal 

műegyetemi tanár Bpest 

 

 

   

A7 1971-ben restaurált Nep. 

Szt. János szobor 
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Az új Plébánia épület 

 

Az 1974-ben restaurált  

régi plébánia épülete 

1971-ben restaurált 

Szt Flórián szobor 
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1977. 

 

 

A históriában talált feljegyzések alapján (+ elődöm gépelése!) még a következőket 

jegyzem be az 1976-77-78-as évekről. (A fényképek nehogy szétfeszítsék a könyvet, albumba 

ragasztottam. 

1976. december 27-én – a plébános névnapját ünnepelve, a kerület papjai koncelebrációs 

misét tartottak – amelyen a szentbeszédet Dr. Bejczy Gyula kanonok, püspöki irodaigazgató 

mondotta. A hívek megtöltötték a templomot. Az aktív papokon kívül részvettek a szentmisén 

Balogh ndrás nyugd. esperes pléb. és Dr. Szilassy Ferenc nyugd. piarista tanár, érdligeti lakosok.  

A mise után ½ 12-kor megérkezett a megyés főpásztor úr is, aki maga vezette autóját. 

Püspök Atya délután ½ 3 óráig volt együtt a paptestvérekkel, örült az összejövetelnek, a 

paptestvérek pedig megtisztelve érezték magukat a megyésfőpásztor megjelenése által és nagy 

szeretettel vették Őt körül. Ez alkalommal szóba került a missió, amelyet a jubileumi évben,  

1977-ben az egész egyházmegyében, minden templomban meg kellett tartani, 

egyházmegyénk 200 éves fennállása alkalmával. Megegyeztek a paptestvérek, hogy maguk 

oldják meg a kerületben ezt a kérdést. 1977. febr. 20-án - diaképekkel illusztrált előadást tartott a 

diósdi templomban dr. Keresztes Szilárd görögszertartású r.k. segédpüspök atya az Amerikában, 

Philadelphiában megtartott eucharisztikus világkongresszusról, amelyen a Püspök Atya 

személyesen vett részt Lékai László bíboros-prímás atyával, tavaly augusztus havában. A hívek 

igen élvezték az előadást. 

1977. febr. 20-án - diaképekkel illusztrált előadást tartott a diósdi templomban dr. 

Keresztes Szilárd görögszertartású r.k. segédpüspök atya az Amerikában, Philadelphiában 

megtartott eucharisztikus világkongresszusról, amelyen a Püspök Atya személyesen vett részt 

Lékai László bíboros-prímás atyával, tavaly augusztus havában. A hívek igen élvezték az 

előadást. 

1977. március 6-án  - orgona és énekestet rendeztünk a templomban. Szerepeltek: Kiss 

Beatrix (orgona), Bartos Kornélia (ének) és Hock Gyula 9 éves fiú, az egyházközség volt világi 

elnökének unokája (hegedű). (Lásd a műsort az albumban!) 

 

Az új plébánia épület hátsó 

udvara  az új deszkakerítéssel 

1975-ben 

Az új plébánia virágoskertje 
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1977. márciusában a jubileumi év alkalmából zarándoklat ment Székesfehérvárra. Ott, a 

volt a diósdi plébános, Németh Gyula – kiből közben fehérvári kanonok, egyházmegyei és 

püspöki gondnok lett – kalauzolta a híveket mindenfelé. 

1977. június 29-én este 7 órakor a szentmisét (második primiciaként!) Marx Ferenc 

nagytététnyi származású újmisésünk tartotta. Beszédet is mondott ügyesen és bátran. A hívek 

miután már előzőleg erre felhívta figyelmüket a plébános úr, nagyon szép összegű perselypénzzel 

(1000 Ft) ajándékozták meg az ünnepeltet.  

1977. szeptember 11-én a templom búcsún dr. Révész Béla egyeki (nagyváradi 

egyházmegye) apát-plébános úr mondta az ünnepi misét és beszédet, a hívek nagy örömére és 

megelégedésére.  

1977. december 28-án – Aprószentek napján – szokás szerint ismét együtt ünnepelte a 

plébános úr névnapját, concelebrációs misével, közös agapéval a kerület papsága. A Püspök Atya 

ez alkalommal nem tudott itt lenni, más elfogaltsága miatt. Megemlékezvén Róla, a következő 

szövegű táviratot küldtük Székesfehérvárra: „A mai napon Diósdon ünneplésre összejött 

espereskerületi papok fiúi szeretettel gondolnak megyésfőpásztorunkra és kívánunk áldásos 

Újévet.” 

Lelkipásztori statisztika: 

1) Keresztelés: 38 gyermek 

2) Házasságkötés: 11 pár 

3) Egyh. temetés: 25. 

 

1978 

 

1978. március 22-én  közösen vették fel az idős hívek a betegek szentségét a templomban. 

Előtte gondosan előkészítette erre őket a plébános úr. 

1978 nyarán a helybeli körzeti orvos többször figyelmeztette Lovas István esperes 

plébános atyát pihenjen sokat, kímélje szívét, mert igen rossz az EKG-ja. Ő azonban senkire sem 

hallgatva a megszokott módon dolgozott, „égett-lángolt”.   

1978. október 21-én szombaton ½ 10 h.órakor aztán bekövetkezett a tragédia, 

szívinfarktus következtében, egyik pillanatról a másikra: meghalt, szobájában, felöltözve találta a 

kántor Rohacsek György, akit előtte még Ő küldött át a gyerekekhez a templomba, hogy tartsa 

meg a ker. oktatást helyette. Mivel még meleg volt teste, a kántor áttelefonálta Bélafalvy 

plébános urat Érdről, aki még így ilyen állapotban a betegek szentségében részesítette. Az 

ugyancsak azonnal megérkező helybeli orvos Dr. Kovács Csaba már csak a halál teljes beálltát 

állapíthatta meg.  

1978. október 26-án pénteken du. 3-kor Kisberk Imre megyéspüspök atyával concelebrált 

szentmise után, körülbelül 60 pap részvételével, a megboldogult végakarata (írásbeli 

végrendelete) értelmében a diósdi temetőben helyezték örök nyugalomba, az első diósdi pap, 

Rösler Ignác mellé. A szentmisén búcsúztató beszédet tartottak: Kisberk püspök atya, Albitz 

György ministráns, Hock Gyula képviselőtestületi tag. A sírnál a kerület papsága részéről: dr. 

Bélafalvy Imre Érd-Tusculanumi plébános atya emlékezett meg elődömről. A hívek 

természetesen igen nagy számban vettek részt mind a szentmisén, mind a temetésen és őszintén 

siratták volt lelkipásztorukat, aki valóban épített fizikailag, láthatóan is (lásd a Historia Domus 

feljegyzéseit), de lelkileg, nem mérhetően is, 10 éves itt működése alatt.  

A németországiak megemlékezését Greszl Ferenc volt nagykovácsi plébános atya az 

ideragasztott, és az „Unsere-Post”-ban megjelent újságcikkben írta meg.  
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Pfarrer Stefan Lovas 

Stefan Lovas-Luntz, Pfarrer in Orasch-Diósd ist am 21. Oktober nach der hl. Messe an einem 

Herzinfarkt plötzlich verstorben. Er war ein bekannter und eifriger ungarndeutcher Priester. 

Am 24. Juni dieses Jahres konnte er in der Diósder Pfarrkirche sein 40jahriges 

Priesterjubilaum feiern. Seine damals freudenvolle Pfarrgemeinde musste ihn in der letzten 

Oktoberwoche schmerzerfüllt zur letzten Ruhe begleiten. […] 

[beragaszott újságcikk] 
 

Természetesen az 1978. évi XIV. sz. püspöki körlevélben megjelent (1691/1978 szám a.) 

nekrológ, valamint a Szolgálat 1979. évi 43. számában J. H. (Josef Hock) megírt megemlékezés 

is, - szép emléket állít boldogult elődömnek. (Mindkettő mellékelve a historiás fénykép-

albumhoz) 

December 1-ig – amíg a kinevezett utód el nem foglalta Lovas atya örökét – 

hétköznaponként Bélafalvy Imre, Dusik Tibor, Langhammer János érdi plébános atyák, 

vasárnaponként pedig  P. Labancz Medárd OFM atya látta el a lelkipásztori szolgálatot Diósdon.  

Dec. 3-án Advent első vasárnap misézett először Felnémeti Ferenc – e sorok írója – akit 

Kőszárhegyről helyezett ide Püspök atyánk. Most másodszor lett utóda Lovas atyának, mert 

Szigetbecsén is követte Őt, így ismerve a megboldogult egyéniségét, metódusát, ha pótolni nem 

is tudja Őt, talán befejezni mégis tudja terveit, elgondolásait. Ismeretségünk 1940. évből 

datálódik, barátságunk 1945 évből. Az áldozatos lelkű nőtestvért Luntz Annát is megtartottam 

házvezetőnőmnek, nem bolygatva meg a berendezést, bútorzatot se. (Csak egy szobát használok 

saját bútoraimmal.) 

A kántort, Rohacsek György személyében, szintén átvettem, megerősítve állásában. Ő is 

régi ismerősöm, sőt mi több egykori „Szív-Gárdista” vezetőm, diákkoromból. Nyugdíjas a 

„Metró” vállalattól, ott lakik a felső, a régi plébánián, őrizve, gondozva azt.  

Dec. 20-án  dr. Nemcsics Antal műegyetemi professzor, leszállította a két oldalsó 

mozaikfreskót is, és Endresz János kőműves irányításával fel is ragasztották a falra. E munkában 

segítettek: Denkinger Sándor, Székely András, Spéth Géza, Tamás Sándor, Ébner László, Arany 

Imre, Wiedermann Antal, Bunth István, Domcsek István, Kiss Zoltán. A jobboldali freskó 

(bejárattól számítva!) a Feltámadt Krisztust, a baloldali pedig a megkeresztelkedő Krisztust 

ábrázolja. Az előbbi, a témához megfelelően pirosas-barna tónusú, az utóbbi bűnbánati, lila szinű, 

de illeszkedik a főfal mozaik (csempe) képhez, amelyben a kék szín dominál.  

Dec. 25-re – Karácsonyra – a hívek már ismerkedtek, barátkoztak a templom újabb 

díszítésével. Furcsálva bár, de egyes részletektől eltekintve, szépnek mondották. Furcsa a 

jobboldali képnél: a fürdőkádszerű sírból kiemelkedő Krisztus, a baloldalinál pedig: a Keresztelő 

János női kombinéhoz hasonló ruhája. Persze a terv, a vázlat megvolt és azt Elődöm fogadta el. 

Az Ő személyére való tekintettel azonban mindent megbocsájtanak a művésznek, mert a 

megboldogult akaratának végrehajtásaként tekintenek mindent. 

Dec. 31-én Szilveszterkor, este 5 órakor a hívek megtöltötték a templomot, annak 

ellenére, hogy erős széllökések kezdődtek már a koradélutáni órákban. A következő napon, Újév 

hajnalán aztán gyászosan kezdődött az újesztendő – szerte az egész országban, így nálunk 

Diósdon is – sok kárt okozott a 100-120 kméteres erősségű, tomboló, többirányú szélvihar.  

Befejezvén első itt töltött évemet – hálát adok mindenért én is, egyénileg is – és 

idejegyzem még az 1978. év statisztikáját, megjegyezvén: feltűnően sok volt a temetés (duplája 

az átlagosnak) és talán ez is siettette Elődöm halálát. 
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Keresztelés: 32, Fiú: 17, Leány: 15. 

Házasság: 10, Itthon: 8, Máshol: 2. 

Haláleset: 51, Diósdi:37, Érdligeti: 14, Férfi: 25, Nő: 26. 
 

 

1979 

 

Január 1-én falunk regisztrálni kezdte a különféle épületkárokat, amiket az éjszaka 

folyamán okozott a dühöngő szélorkán. Kéményeket döntött le, fákat terített le, háztetőket bontott 

meg. A templom-torony két bádog ablakát, kúp és rendes cserepeket sodort le.  

Az 1980-as Szent Gellért millenniumra készülendő – három apró újítással szeretném 

állandósítani – mintegy impregnálni a Szent Gellért kultuszt itt Diósdon. Mégpedig: 

 1) minden oratio fideliumba utolsónak belefoglalom az Ő nevét is, kérvén segítő 

közbenjárását.  

2) A fiúk keresztelésénél második névnek ajánlom, ha elsőnek nem fogadják el a Gellért 

nevet, lányoknak pedig a Szabinát.  

3) Minden templomból kijövet előtt, végső, közös búcsúfohászként ezentúl azt mondjuk: 

„Áldassék és dicsértessék a legfölségesebb Oltáriszentség most és mindörökké. Boldogságos 

Szűz Mária és Szent Gellért könyörögjetek érettünk.”  

Január 3-án a szélvihar következményeként – hiszen az végigszáguldott egész Európán, 

Lengyelországban, de a nyugat európai országokban is – az óriási havazás következtében 

járhatatlanokká váltak az utak. Január 4-én megindult a szakadó havazás nálunk is és bizony két 

napon át élelmezési (kenyér, tej, hús) nehézségeket okozott, mert fővárosi központú lévén az 

ellátásunk, lehetetlenné vált a szállítás, a közlekedés. Az üzemi dolgozók is visszajöttek a 

buszmegállóktól és kényszerszabadságon voltak otthon.  

Februártól kedve az infláció következményeként – amit az általános olajkrízissel 

magyaráznak – az „Új Ember” és „Katolikus Szó” című hetilapok is megdrágultak. (3 Ft) 

Február 2. helyett február 4-én vasárnap volt a gyertyaszentelés illetőleg a balázsáldás.  

A már korábbi években bevezetett templomi vetítéseket az idén is folytatta P. Kiss 

Csongor OFM. szerzetes atya, Februárban: Árpádházi Szt. Margitról, áprilisban: Jézus 

szenvedéstörténetéről, májusban: Lourdesről, Szt. Bernadettről. 

A kitelepített sváb hívek megholtjaiért idehaza is harangozatnak az itteni hozzátartozók, 

ugyancsak szentmisét is kérnek értük. Szép és dicséretes szokás, amit érdemesnek tartok ide a 

historiába feljegyezni. 

Március 17-én szombatról vasárnapra virradóra betörtek a templomunkba. Semmit sem 

rongáltak meg, semmit nem vittek el, csak a hangfalat (2 db) és a hangerősítőt és mikrofont 

lopták ki a sekrestyén keresztül, amit talán a sekrestyés néni elfelejtett bezárni szombaton este 

mise után. Minden jel arra utalt: a „disco ifjúság” járt bent még este. A nyomok, illetőleg szagok 

ui. már hidegek voltak reggelre. (Vide: rendőrkutya.) A nyomozás mégis eredménytelen maradt, 

és annak befejezéséről valamint céltalanságáról – mivel a kár csak 5.000.- Ft – hamarosan 

értesítettek is. Sajnos ilyen esetben az Egyház nem közjogi személy, vagyis nem társadalmi 

tulajdon elleni véteknek veszik a betörést. Mellékesen a kárt mi, a beszerző elektrotechnikus 

szakvéleménye ill. bemondása alapján 9.000.- Ft-ban diktáltuk be a rendőrségnek, mégis csak a 

fenti kisebb összeget írták be a nyomozati jegyzőkönyvbe.  
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A nagyböjti triduumot Ternyák Géza budatétényi plébános atya tartotta, a maga 

megszokott nyugodt stílusában, de alapossággal. Témája: Hit – Remény – Szeretet.  

Az április 14-i körmeneten (föltámadási) 285 fő vett részt, ebből 60 férfi. Azt mondták a 

képviselőtestület tagjai, ennyien szoktak lenni máskor is. (2 mise résztvevői: +85 fő pleb.) 

Április 30-án néhányan részt vettünk Esztergomban új segédpüspökünk Dr. Szakos Gyula 

atya fölszentelésén. Vele együtt szentelték az új esztergomi segédpüspököt Dr. Bagi Istvánt, és az 

új váci segédpüspököt: Marosi Izidor atyát is.  

Június 10-én a Szentháromság vasárnapján a hívekkel Mária-remetére zarándokoltunk. A 

kinti, szabadtéri Máriaoltárnál maga a megyéspüspök atya mondotta a szentbeszédet, - és szokás 

szerint az előre kijelölt paptestvérekkel  concelebrált. 

Június 21-én Németországból először látogatott haza Greszl Ferenc atya és itteni diósdi 

rokonai meglátogatása után, húga és dr. Hantzmann Lipót atya társaságában nálam is töltött 1 

órát. Örültünk a viszontlátásnak annyi sok és kemény szenvedésteli év után.  

Június 24-én volt az elsőáldozás ünnepe. Az idén 18-as létszámmal. A szeretetreggelit a 

plébánián rendezték a szülők. A helybeli Osváth féle cukrászdás tortával és fagylalttal is 

megörvendeztette a gyerekeket: gratis! 

Június 27-28-i hitoktatásra való bejelentkezés az iskolába, ebben az évben is teljesen 

negatív volt. Elődöm már 1977-ben kivonult az iskolából, mert már akkor is csak 4, különböző 

osztályú gyereket irattak be. Az iskola igazgatója (Bokor Gyula) a tanév alatt 1978-ban ezt 

kérdezte az egyik V. osztályban, de lehetséges, hogy a többiben is: „Ki hisz még az Istenben? Ki 

jár még a templomba? Ministráns van-e köztetek?”A szőke Szücsi Ferire nézett mindenki, és Ő 

dicséretére legyen mondva, még ma is jár rendszeresen keresztény oktatásra és oltárszolgálatra 

bátran, mert szülei is gyakorolják hitüket! „Gyáva népnek nincs hazája!” mondják az emberek 

közmondásszerűen és igazságuk vagyon. Becsületes szülő, - vallásos szülő és az alma nem esik 

messze a fájától.  

Június hónap folyamán az egész községet érintő munkálatokat végeztek – a villanydrót 

helyett – egy szálba burkolt kábelt húztak az oszlopokra. (lásd: Értesítés). Augusztus 1-ig tartott a 

munka. (Az idő rossz volt.) 

 

(Beragasztott Értesítés olvashatatlan és másolhatatlan) 

 

Valamikor hajdanában az államosítás előtt, a temetkezéssel kapcsolatos minden munka és 

szolgáltatás (koporsó készítése, sír megásása, hantolás, ravatalozás, stb.) egy felelős ember, 

rendszerint helybeli asztalosmester kezében összpontosult. Amióta járási szinten, az érdi 

temetkezési vállalat intézi ezeket az ügyeket , sokszor történtek kínos esetek és a felelősséget 

senki se akarta vállalni: halottakat elcseréltek, halottat időre nem szállítottak (1 ½ órás késés is 

volt), a sírásás taxája 2.500.- Ft volt. (Nevek: Polacsek Márton és Völgyi Károlyné.) A 

panaszokat, amit a hozzátartozók tettek a Községi Tanács V.B.-a kivizsgálta, megelégelte és 

augusztus 1-i hatállyal egy felelős sírásót bízott meg az Érden lakó Sinka Lászlót. Azóta sírásás, 

hantolás vonatkozásában minden rendben van és a Temetkezési Vállalat új vezetősége is 

igyekszik a többi munkát, nem kegyeletsértőn végezni. Anyagiakban is moderálták magukat.  

Szeptemberben mint mindig és úgy gondolom, mint minden pap, én is nagy 

reménykedéssel fogtam hozzá a templomi hitoktatáshoz. Sajnos az átlagos létszám csak 10-12 fő. 

Azok se rendszeresen járnak, misére vasárnap úgyszintén. Pedig igyekszem szemléltetni is nagy 

képekkel. 
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Szept. 24-én Gellért napján – mivel már 1975 óta körmenetet nem tartottak – hogy mégis 

kiemelkedjen egy kissé a hétköznapok sorából, a szentmisét nem a templomban, hanem az u.n. 

Szent Gellért kápolnában végeztem .  

Szept. 30-án néhányan elzarándokoltunk Makkos-Máriára, az évad bezáró püspöki misére.  

Október havában szokás szerint esténként rózsafüzért imádkozva köszöntöttük a 

Szűzanyát. Résztvevő a szüreti idő ellenére 22-32 fő volt. 

Október 21-ére +Lovas István elődöm halála első évfordulójára elkészült a sírkő és 

sírhelyének bekerítése. A benedikálást az espereskerületi papok – Kiss Csongor és Labancz 

Medárd ferences atyák jelenlétében – a Püspök A. megbízásából dr. Bejczy Gyula provikárius, 

irodaigazgató végezte, a hívek nagyszámú részvételével. 

November 1-re szokás szerint mindenki szépen fehérvirágokkal, krizantémmal díszítette 

hozzátartozója sírját, de nem sokáig voltak ott, mert hajnalban ismeretlen tettesek minden virágot leloptak. 

Nem bosszúból történt, nem rongálási szándékkal, hanem üzleti célból, megszerezve, bizonyára 

teherautóra rakva, hogy aztán valahol jópénzért eladhassák. Máskor is előfordult már ilyesmi kisebb 

mértékben, de ennyire „unisono” és „egybestimmelve” még sohase, mondották az öregek. Magam pedig 

idézem a régi mondást: „Ó idők, ó erkölcsök!” 

Az egyházi év utolsó vasárnapján (új rendelkezés szerint!) az un. Krisztus Király 

vasárnapján, szokás szerint du. Szentségimádást tartottunk. Elképesztően kevesen! Menetrend: 2-

3-ig gyerekeknek, jelen összesen 5 fő. 3-4-ig asszonyoknak, jelen 12 fő, végül 4-5-ig 

mindenkinek, jelen 39 fő. Mikor későbbi napokban érdeklődtem miért volt ez a feltűnően 

alacsony részvétel, többen azt mondták: „nagyon jó műsort volt a TV-ben”. Hát íme, még ilyenre 

is tekintettel kell lenni a jövőben.  

A roráték azonban (ez tradíció és a munka is fogytán, valamint hajnalban TV műsor 

sincsen!) ismét szépen, lelkesen folytak le. Hideg és hó nem számított.  

Dec. 15-re a művész-tanár leszállította az utolsó mozaikcsempe alkotást is: a stációkat. A 

keresztúti ájtatosság képei, két-két falmezőn, oldalt nyertek elhelyezést, egybefolyóan, nem 

külön-külön keretben. Az előző, Németh Aurélia által készített, agyagból égetett stációkat mivel 

azok méretei miatt, meg az egységes összhang hiánya miatt a templomba nem illeszkedtek bele 

stílusosan – grátis – a pusztazámori templomnak (most építik!) ajándékoztuk. 

A dec. 17-i kerületi koronagyűlésünkön megállapodtunk az 1980. évi Szt. Gellért 

millénium egységes megünneplésének módozatain. (Triduum és szept. 24-én közös ünneplés 

Diósdon, elhíván körünkbe Püspök Atyánkat is.  

A karácsony előtti triduumot osztálytársam, Nagy Imre tartotta. Vecsésről jött ide 

esténként, lelkesen beszélve Máriáról, Keresztelő Szent Jánosról, Izaiásról. A gyóntatásban 

ugyancsak osztálytársam, a félig vak és Albertfalván nyugdíjban élő Pollák Ferenc segített. 

Minden jóakaratú hívem eleget tehetett vallási kötelességének és tiszta szívvel ünnepelhette a 

megváltó Jézus ünnepét.  

Szilveszterkor, mivel ez megint csak tradíció, igen nagy buzgósággal adtak hálát a hívek. 

Még a fiatalok is szép számban jelentek meg a szentmisével egybekötött hálaadáson, figyelemmel 

hallgatva az egyházközségi és templomi beszámolót, ami felölelte mind a hitbéli, mind az anyagi 

vonatkozású eseményeket.  

A statisztika főbb adatai:  

Keresztelés: 33, Fiú: 12, Leány: 21. 

Házasság: 10,   Máshol: 3. 

Temetés: 23 Férfi: 11, Nő: 12 

Templompénztár bevétele: 62.000.- Ft (kerekítve!)  

Egyházkgi. ptr. bevétele: 56.000.- Ft (kerekítve!)  
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1980 

 

Kezdődik a Szent Gellért év a diósdiak számára is. Mindjárt megemlítem, hogy a régészek 

megtalálták még 1978-ban a régóta keresett Szent Sabina templomocskát a mostani Ságvári 

Endre utca 19. sz. ház udvarában, a föld alatt. Így tehát ez a probléma is megoldódott. Persze a 

felfedezés után visszahantolták a földet és esetleg a műemlékesek következő ötéves tervében sor 

kerül a kisajátításra, ház, udvar megvételére, hiszen az objektum privát kézben van. (Albecker 

család!) 

Az árrendezések miatt (infláció) január 1-i kelettel megváltozott a Stóla-díj táblázatunk is. 

Legfontosabb érdekessége: ezentúl részesül a szentmisék után is (csendes mise után is) a 

sekrestyés is.  

A tavalyi villanydrót kábelre való kicserélésre következményeként jan. 2-án a 

templomban is, január 3-án a plébánián is kicserélték a villanyórákat nagyobb teljesítményűekre.  

Sikerült találnom idegen gyóntatót híveim számára. (Ezt Elődöm idején szokták meg!) 

Bálint István nyugdíjas esztergomi egyházmegyés pap fog minden hónap utolsó vasárnapján a 8 

és 10 órai misék előtt és alatt gyóntatni. Labancz Medárd OFM szerzetes ugyanis, 1978. 

karácsonya óta a pesti ferencesek templomába szegődött misézőnek és gyóntatónak. 

Január 7-én a képviselőtestületi tagok egy része egy kőműves vezetésével megkezdték a 

szentély mozaik csempe-freskó megerősítését, mert a ragasztása elengedett. Helyette betonba 

rakták. Esténként folyt a munka, társadalmi, azaz felajánlási módon, így csak febr. 24-re fejezték 

azt be. Közös jutalomvacsora érte a plébánián február 27-én volt. Részt vettek: Denkinger Sándor 

világi elnökkel az élén, Albitz Mátyás, Arany Imre, Bunth István, Denkinger Béla, Domcsek 

István, Ébner László, Hasszán Gyula, Kiss Zoltán, Kovács István, Rohacsek György, Spéth Géza, 

Székely András, Tamás Sándor, Wiedermann Antal. Képviselőtestületen kívül: Endresz János 

kőműves, Túri Pál állványozó, Balczer Károly. 

Március 27-28-29-én volt a szokásos nagyböjti lelkigyakorlatunk. Tartotta: Nagy Imre 

osztálytársam, gyóntatni segített Pollák Ferenc osztálytársam. A téma: Isten – Krisztus – Egyház 

volt, igen gyakorlati beállításban, nagyon lelkesen előadva. 

Április 6-án országos rendelkezésre, nálunk is hátraigazították az órákat -1 órával, hogy a 

hivatalos indoklás szerint: az energiatakarékossági program eredményesen megvalósulhasson. A 

nép szerint pedig: hogy többet dolgozhassunk, kevesebbet aludjunk. 

Április 15-től május 5-ig a plébános atya jobblábi mélyvénás trombózissal a Tárogató úti 

kórházban „üdült”, hiszen ez nem betegség, hanem állapot, amibe azonban, ha nem fekszi ki az 

ember, könnyen meghalhat. Ez már a második ilyen „állapota”, mert előző állomáshelyén is már 

előfordult. Helyettese: Langhammer János esperes atya és Bálint István nyugd. atya voltak. 

Június 1-re esett az idén a Szentháromság vasárnapja, egyházmegyénk hivatalos 

zarándoklata Máriaremetére. Szokás szerint ismét elmentem a hívekkel busszal. Szükség volt az 

idegen gyóntatókra, mert hála Istennek szép számmal vettek részt a hívek mindenhonnan. A 

szentmisét Kisberk Imre megyéspüspök atyánk, a szentbeszédet pedig Dr. Szakos Gyula 

segédpüspök atya tartotta.  

Az úrnapi körmenetet, mivel június 8-a, a szavazás vasárnapja volt, egy héttel később 

tartottuk.  Jó is volt ez, mert addigra több lett a virágszirom és így újra szép virágszőnyegeket 

tudtak készíteni a hívek.  

Júniusban került sor az orgona javítására, tisztítására, hangolására. Kántorunk segített a mesternek, 

Krzyrensky Sándornak. Munkájuk egy hétig tartott, és remélhetőleg sokáig megoldotta ezt a problémát.  
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- *  - 
1980- június 24-én Székesfehérváron aranymise, ezüstmise, diakonus szentelés volt. 

Szinte az egész papság ott volt, a hívek megtöltötték a templomot zsúfolásig. Püspök Atyánkat 

nem egyénileg, hanem társaival együtt köszöntöttük. (Ez volt az óhaja.) 

 

Kisberk Imre megyéspüspök aranymiséjén 

Emlékezetes ünnepe volt június 24-e a székesfehérvári egyházmegyének. Kisberk Imre 

megyéspüspök ezen a napon mutatta be aranymiséjét. Az ünnepi eseményről a székeskáptalan 

körlevele tudósít: 

Egyházmegyénk nem mindennapi eseménye június 24-e. Aranymiséseink mutattak be ennek a 

napnak délelőttjén 10 órakor a bazilikában jubileumi miséjüket… Közös emlékképet adtak ki, 

amelyen ez a jelmondat olvasható: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó!” (Zsolt.118.1.) Az 

emlékképen betűrendben szerepel az aranymisések neve: Csontos Márton Ferenc, Desits 

István, Furtner Mátyás, Hladik Nándor, Kisberk Imre, Makk Ferenc, Török Ferenc. Tekintettel 

arra, hogy az aranymisések között szerepel szeretett Főpásztorunk is, egész egyházmegyénk 

ünnepe ez a jubileum. Hálát kell adnunk azokért az ajándékokért, amelyeket Főpásztorunk és 

jubiláló társai kaptak. A püspöki és papi hivatás nem egyéni, hanem a közösségnek szóló 

sajátos kegyelmi ajándék, kegyelmi erő. A papságra az Úr szólítja a meghívottat. 2000 évvel 

ezelőtt a Genezáreti tó partján történt ez a meghívás. Azóta is szólítja Jézus az egyszerű 

papokat és az apostolutódokat. Miért kell köszönetet mondanunk? Mindenekelőtt a kapott 

időért. A hosszú élet ajándék. Még a betegség keresztjével is. Hálát adunk tehát 

Főpászorunkkal és a többi testvérekkel együtt a kapott időért, hogy dolgozhattunk, sokat 

dolgozhattunk, s így eredményeket is tudtunk elérni. Ajándék maga a hivatás is. Legyen ezért 

áldott gondviselő Urunk és Istenünk. Az egyház jól szervezett közösség, amelyben rendnek 

kell lenni. Az apostolutód áll az élen, s ő vezérli, irányítja mindazokat, akiket körébe szólított 

az Úr. A mai napon őszinte és odaadó szeretettel kérjük a Mindenhatót, hogy Imre 

megyéspüspökünket tartsa meg számunkra sokáig. Őrizze, támogassa, szeresse és vezesse 

minden munkatársával együtt. Sokat tapasztalt a papi szolgálat terén, mindent jól ismer és 

lankadatlan  buzgósággal mutatott példát arra, hogyan kell a feladatot teljesíteni. Jubiláló 

oltártestvéreivel együtt az egész egyházmegye papsága és hívei nevében szívből kívánjuk, 

hogy tartsa meg nekünk az Úr lelki és testi erőben sokáig. Ad multos annos! 
 

Augusztus 24-én tehát egy hónappal Szent Gellért napja előtt,- P. Kiss Csongor OFM 

atya,- aki Budapesten sok plébánián tartott triduumot szentünkről, meghívta a budapesti híveket 

Diósdra szentmisére és ugyanakkor vetítettképes előadást is tartott nálunk. A diósdiak álltak a 

templomban, átadták helyüket a bpesti híveknek. Este 6-tól 8-ig, tehát 2 órán át zengett Szentünk 

dicsérete, énekben, szóban, képekben.  

Szeptember 23-án, este 6 órakor Püspök Atyánk vezetésével Szent Gellért körmenet, és 

utána szentmise. Szónok: dr. Katona-Puszta Sándor papköltő, leányfalui plébános, de Püspök 

Atyánk is szólt hozzánk. 

1980. szept. 23-án áhítatos közösségben emlékeztünk meg Szt. Gellért utolsó 

szentmiséjéről, dr. Katona-Puszta Sándor költői szentbeszéddel mélyítette el az emléket.  

                                                                               Kisberk Imre sk 

Aláírások 
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Október 12-én vasárnap volt az elsőáldozás az idén, tavaszi április-májusi betegségem 

miatt. Összesen 14 gyermek vette magához először az oltáriszentségben a mi Urunkat Jézus 

Krisztust.  

A rózsafűzért ebben a hónapban a szokott módon végeztük. A templomban esténként 28-

32 hívő imádkozta ezt a kedvelt imádságot. Remélhetőleg otthon is többen a betegek és más miatt 

akadályozottak is.  

November 2. vasárnapra esett az idén. du. 3 órakor a temetői nagykeresztnél szép 

számban gyűltek össze a hívek imádságra, halottainkról való megemlékezésre.  

November 15-én, a 28 éve szolgáló sekrestyésünk – Szántó (Vígh) Józsefné – otthonában 

eltörte bokában a lábát. Valószínűleg 4-5 hónapig kell Őt helyettesítenie kántorunknak, aki így 

„kettős állást” tölt be.  

November 23-án Krisztus Király vasárnapján volt Szentségimádásunk napja. Du. 2-3-ig a 

gyerekek 3-4-ig az asszonyok és 4-5-ig mindenki részére volt imaóra. A befejezőt Filó Kristóf 

érdligeti plébános tartotta. A létszámot illetően jobb volt az arány a tavalyihoz képest. (Vide: 

H.D. 211. oldalát!) Gyerekek: 10 fő. Asszonyok: 26 fő. Mindenki: 61 fő.  

Adventben a roráték hajnali megtartását szavazták meg a hívek. Volt ugyanis olyan 

vélemény is, este kellene tartani azokat. Létszám: 22 (legkevesebb), 43 (legtöbb). Pedig volt szél, 

hó is bőségesen meg ráadásul hideg is. Kérdem én, milyen szervezet tud ma ilyen időjárási 

körülmények és korai 6 órai kezdés mellett, rendszeresen egy hónapon át, átlagosan 30-32 embert 

összehívni, mozgósítani. Az ilyesmihez hit kell, áldozatkészség kell.  

Dec. 26-án Szent István napján a képviselőtestület márványtáblát helyezett el elődöm 

Lovas István iránti kegyeletből a bejárati falra.  

Keresztelés: 34. 

Házasságkötés: 6. 

Temetés: 26. 

 

1981 
 

A most kezdődő év a bérmálás éve lesz. Dr. P. Kiss Csongor ferences atyával ketten 

elhatároztuk, hogy ebben az évben is minden hónap 24-én Szent Gellért misét tartunk 

(koncelebrálunk) és tüzetesen átelmélkedjük Védőszentünk életét, tetteit, halálát és az ebből 

eredő következményeket. Az „Új Ember” c. katolikus hetilapban Csanád Béla hittudom. 

akadémia tanár tollából evvel kapcsolatosan cikk is jelent meg. (Ideragasztva!) Egyetlen tévedést 

kell rektifikálnom a szövegben a liturgikus térrel kapcsolatosan. Nem sóskúti kőből van a 

liturgikus tér (oltár, ambó, tabernákulum, kerestelőkút) kialakítva, ami Németh Aurélia művésznő 

alkotása. Dr. Nemcsics Antal műegyetemi tanár az összes csempe-kerámia-mozaik készítője. 

(1977-78-79-80 években.) 
 

„Új Ember” 1981.január  18-i szám: 

Szent Gellért szentélye Diósdon 
Az elmúlt évi országos Szent Gellért ünnepségek alkalmával elhomályosult a magyar 

főváros közelében fekvő kisközség, Diósd helyi ünnepe, amely a nép ajkán élő 

hagyományra épül 

Hol misézett utoljára, vértanúsága napján Szent Gellert püspök? A Gellért-legenda szerint 

Fehérvár irányából közeledett a népes küldöttség Gellért püspök vezetésével a pesti révhez (a 

mai Gellérthegy alatt), a Vászolyfiak, Endre, Béla, és Levente fogadására.  
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A vértanúság napjára virradó éjszakát a mai főváros közelében, a fehérvári hadi út mentén 

fekvő Szent Szabina egyházában töltötték, és ott misézett a vértanú püspök. A legenda leírása 

szerint Gellértnek látomása volt, miszerint ő és kísérői még aznap a Bárány lakomájára 

hivatalosak. Gellért közölte mise előtt kíséretének tagjaival látomását és annak jelentését: 

közeli vértanúhalálukat A küldöttség bűnbánattal és eucharisztikus felajánlással készült a 

közelgő dicsőségre. 

Szent Szabina egyházát sokáig keresték a tudósok és régészek. Abból a feltevésből kiindulva, 

hogy Gellért püspök bencés szerzetes lévén valószínűleg a hadi út mentén fekvő valamelyik 

bencés monostorban szállhatott meg éjszakára, a közelben levő hajdani kávai apátság 

„egyházát” tartották Szent Szabina templomának. Mások a Kelenvölgy valamelyik pontjára 

helyezték a kápolnát. Biztos bizonyíték egyikre nézve sem található. A diósdi helyi 

hagyomány azonban ősidők óta Diósdot vallotta a fent nevezett egyház helyéül.  

A mai plébánia- templom mellett, amely 1896-ban épült, áll egy kicsi barokk kápolna, 

amelyet — bár a Szeplőtlen Fogantatásról van elnevezve — a diósdiak Szent Gellért 

kápolnájának hívtak. Arra hivatkoztak, hogy az ősi Szent Szabina kápolna romjaira épült. A 

barokk kápolna történetét azonban pontosan ismerjük: az Illésházyak építették 1771 és 1772 

között. Mire alapít tehát a diósdi „néphit”? Egy váratlan esemény derített fényt az eredetre. A 

Gellért-kápolnának tartott épülettől kb. másfél kilométerre, építkezés közben régi 

falmaradványokra és csontvázakra találtak. Lovas esperes, aki akkor már készült az ezeréves 

Gellért-jubileumra, azonnal hívatta a régészeket, akik megállapították, hogy Árpád-kori 

kápolna alapjaira bukkantak, nyilvánvalóan az Árpád-kori Diósd település helyén. Petneházy 

Zalánné régész 1978-ban jegyzőkönyvbe foglalt véleménye szerint ez lehetett az a Szent 

Szabina egyháza, amelyben Gellért püspök és kísérete, vértanúságuk napján, 1046. 

szeptember 24-én reggel, utoljára misézett. 

Lovas István esperes kezdeményezése és munkája nagyszerű példája annak, hogyan lehet és 

kell a helyi hagyományokat beépíteni a nép mai életébe és értékesíteni a pasztorációban. A 

plébániatemplomot kívül-belül helyrehozta és kifestette. Sóskúti mészkőből faragott, új 

liturgikus teret alakított ki, amelynek egyik legnagyobb értéke Nemcsics Antal nagyméretű 

kerámia-mozaik alkotása, amely a szentély egyenes záródású főfalát a padozattól a 

mennyezetig beborítja. A mozaik-kompozíció a Szentháromságot, a Napbaöltözött Asszonyt 

és a magyar szenteket ábrázolja. Kiemelt helyen Szent Gellért püspököt a diósdi szentmise 

közben. 

Ez évben 935. évfordulója lesz énnek az utolsó szentmisének. Lovas esperes nem érhette meg 

a jubileumi készülődés befejezését, a templom oldalfalait beborító stációsorozatot már utódja, 

Felnéméti Ferenc készíttette el a jubileumra. 

A diósdiak — ősi hagyományukhoz híven — elhatározták, hogy Szent Gellért diósdi 

miséjének emlékére, ez év január 24-én kezdődően (du. 5 órai kezdettel) minden hónap 24-én 

Szent Gellért-áhítatra hívják össze a vértanú püspök tisztelőit. (Budapestről a Kosztolányi 

Dezső térről indulnak autóbuszok.) Így akarják széles körű tisztelettel övezni Szent Gellért 

diósdi szentélyét 

CS. B. 
 

Még egyszer figyelmesen elolvasva a túloldali cikket, rájöttem még egy hibára, mégpedig: 

Petneházy Zalánné régész a plébánia irattárában lévő dolgozata, tanulmánya szerint „a Szt. 

Szabina egyháza 1046-ban már kőből épült, nem szerepel ugyanakkor a Szent István féle 1019-es 

templomépítési rendeletében” – azaz, már a pannon kereszténység idejében meg volt. Szt. 

Szabina tiszteletét tehát a római keresztény-katolikus légiónáriusok hozhatták e területre. (Szent 

Szabina meghalt Kr.u. 126-ban és Rómában templom épült a tiszteletére.) 

9
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Nagyböjt V. vasárnapján templomunkban a 10 órás nagymisén, Rohacsek György 

kántorunk buzgólkodása révén egyházzenei program keretében, a szigetszentmiklósi templomi 

énekkara szerepelt. Műsorok: 1. Werner Alajos: Mercedes mise. Betétek: J. S. Bach: O haupt voll 

Blüt und Wünden (63. sz. korál). Pikéthy Tibor: „Jézus hozzánk lehajoltál, és Bárdos Lajos: 

Golgotádon.” A vendégkórust kántorunk fia, Rohacsek Márton vezényelte nagy hozzáértéssel. 

A nagyböjti lelkigyakorlatot nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerda este 7 órai kezdettel a 

százhalombattai plébános atya, Tóth Andor tartotta a hívek élénk érdeklődésére. 

Április 26-án Húsvét utáni II. vasárnap ismét szép zenei élményben lehetett részünk a 8 

órás misén lévő híveknek. Bpestről kántorunk fiatal fiú és leány ismerősei gitárkíséretes 

énekekkel szerepeltek, helyesebben vettek részt a közös áldozat bemutatásában. A szentmise 

részeinek, a liturgikus előírásoknak megfelelő szövegű darabokat imádkoztak énekelve, hiszen 

aki „szépen énekel, az kétszeresen imádkozik”. Mindannyian szentáldozáshoz is járultak, röviden 

szólt is az egyik fiú a jelenlévőkhöz. Nagy élmény volt egész viselkedésük a híveim és jómagam 

részére is. Hála Istennek, hogy ilyen fiatalok is vannak még. 

A nyáron egy jó ismerősöm átadott nekem egy „Magyar Nemzet”-béli újságcikket az 

1964-es évből. Írója Dr. Sáfrán Györgyi tudományos kutató, régi „Kalász”-vezető. A címe: 

„Beethoven leszármazottjai Magyarországon?” E szerint a diósdi Tóth család régi hite, családi 

hagyománya valóság és tény lehet, hogy Tóth János nevű ősük Beethoven és Brunszvik Terézia 

törvénytelen fia. Az Országos Levéltárban is van valami nyoma a Tóth féle leszármazásnak. 

Magam is beszéltem a család néhány tagjával. Közös vonásuk az ének, zene szeretete, jó hallásuk 

van mindegyiknek. A cikket, mivel az igen nagy terjedelmű a Hist. Domus melléklete 

iratgyűjtőbe helyeztem el. Érdemes áttanulmányozni többször is. 

Esperes-kerületünk népszerű „öspöröse”: Langhammer János, apát-plébános, június 16-án tartotta 

a kerület részére aranymiséjét Érd-Újfaluban. Ó az a paptestvér, Aki mindenkor, mindenkin szívesen segít 

mindenben. Nem lehet sohase „meghallgatatlanul” eltávozni Tőle. Szép, fehér miseruhát adott át Neki 

paptestvérei nevében a kerület h. esperese Dr. Bélafalvy Imre, aki a szentbeszédet is mondta. Utána fehér 

asztalnál is köszöntöttük Őt.  

Június 21-án Úrnapja vasárnapján ismét a régi összefogással virágszőnyeget készítettek a 

hívek az Oltárszentségi Jézus elé. Sok volt a virág! 

Június 24-én papszentelés volt Székesfehérváron. Sajnos csak egy szerpapot és egy 

áldozópapot szentelt Püspök Atyánk. Velük együtt miséztek szokás szerint az ezüst és aranymisés 

Oltártestvéreink is.  

Hittan beíratás ideje: június 24 és 25. Kihirdettem, kifüggesztettem a püspöki körlevél 

kivonatot, de semmi reményem, hogy csak egyet is beíratnak a gyermekek közül a szüleik. De 

legalább a templomi ker. oktatásra jönnének el számosan, hiszen elmúlt évben az átlagos létszám 

12 fő – nagyon de nagyon kevés. Dum spiro spero.
10

 

Elődöm unokatestvére, a budaörsi származású, de jelenleg Bécsben (Horn) működő Dr. 
Páter Sellye-Schőn Vince atya, a szaléziánusok egykori magyarországi tartományfőnöke, kinek itt 

Diósdon rokonai vannak (Sax família) megkért tarthasson itt nálunk Budaörs után, július 8-án második 

aranymisét. Szívesen hozzájárultam és jobb híján magam szónokoltam a szentmisén, amin részt 

vettek a kerület Oltártestvérei és rendtársa Csupor Zoltán tordasi plébános atya is, aki 

„takargatta”, majd elhozta ugyanazt a fehér miseruhát, amiben egykor a jubiláns a primiciát is 

tartotta.  

A Püspök Atyánk körlevéli rendelkezése értelmében július 19-én mi is megtartottuk szép 

számban a lourdes-i eucharisztikus világkongresszussal egyidőben a Szentségi Jézus imádását. 

Odakint pedig Lourdes-ben Segédpüspök Atya vezette a magyar küldöttséget. 
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Augusztus 10-14-ig az egyházmegyei szokásos lelkigyakorlatot Segédpüspök Atya 

irányította, a Tőle megszokott buzgalommal és lelkesedéssel. Kár, hogy mindössze 50-55 fős volt 

a létszám. Elmélkedései tele voltak praktikummal és mindvégig lekötötte figyelmünket. - Az 

öspörösünk értesülése szerint Ő végzi kerületünkben majd a bérmálásokat is délutánonként a 

jelzett vasárnapokon. Nálunk Diósdon, ez szeptember 13. 

Borbély Pál 

főesperes 

A főesperes, Borbély Pál – budafoki belvárosi plébános atya aláírta a históriát – elvégezte 

a vizitációt és most várjuk a bérmálásban a Szentlékek kiáradását gyermekeinkre és az egész 

Egyházközségünkre.   

Dr. Szakos Gyula segédpüspök atya sorai: 

„A hely lelkisége mély hatással volt rám. 935 évvel ezelőtt Szent Gellért innen indult el 

vértanú útjára! Nemcsak emléke, de szelleme is hat és éltet. Gyönyörű templom, méltó Szent 

Gellérthez! - Buzgó lelkipásztor kegyelemmel előkészített bérmálás – Isten éltesse és tartsa e 

szent helyen/et ad multos anno! 

1981. IX. 13. Bérmálás ünnepén!   Dr. Szakos Gyula, s.püspök 

A fenti sorok tanúsága szerint valóban jó volt a kerületi öspörösünk értesülése, mert 

Segédpüspök Atyánk tartotta kezét bérmálkozóink fejére.  

Adná a jó Isten, maradnának meg a gyerekek a kezdeti buzgóságban még sokáig.  

Sajnos nem így történt. A rákövetkező vasárnap a 35 bérmálkozóból már csak 20 jött 

misére, két hét múlva 10 és utána a következő 8: Albitz György, Tóth Klára, Szücsi Ferenc, 

Budai István, Tóth György, Fazekas Zoltán, Jakab János és Jakab Marianna. Ezek eddig is 

szorgalmasan jártak, illetőleg szüleik is járnak templomba.  

Szeptember közepén gyerekek a temetőben, a sírkövekről 41 feszületet téptek le. A temető 

szomszédjában lakó Skultéti Feri bácsi rajtakapott ezek közül néhányat és behozott a plébániára 

19 darab ezüst és aranyszínű corpust. Mikor a Tanács és Tantestület felé kifejeztem 

felháborodásomat Székely András egyházközségi gondnok révén, a válasz ez volt: a gyerekek 

részt vettek a „kincskereső” mozgalomban, nem kell nagyon dramatizálni a történteket. Később a 

Köznevelés 1981. október 23-i számában – a diósdi Tantestülethet közel álló Csontos Magda 

pedagóga – a fenti esetet és még két dolgot tesz szóvá. (Mindahárom Diósdon történt!) A 

villamoson nyilatkozó leány is diósdi volt.) Kántorunk, Rohacsek György a megkerült 

feszületeket később visszaragasztotta a sírkövekre, a „tettesek” egy részének szülei pénzt is adtak 

erre a célra a plébános atyának kezébe. (ifj. Kőnig Ferencné, Füstér Balázsné) A cikkre az „Új 

Ember”-ben (1981. november 8-i számában) megjelent recenziót ideragasztom, hiszen ez helyi 

érdekesség!) 

 

GYEREKEK A TEMETŐBEN címmel Csontos Magda a Köznevelés október 23-i számában 

arról számol be, hogy egy faluban „néhány évvel ezelőtt lefeszegették a kolumbárium jó pár 

márványlapját, az urnákat szétszórták a földön. Azóta sem tudja senki, kik tették. A 

közvélemény szerint garázda suhancok tehették, céljuk nem volt a kegyeletsértéssel. Csupán 

szórakoztak”.  
 

Egy másik falu temetőjében elsős kisdiákok feszegették le a keresztek fém korpuszait. 

Rosszat ők sem akartak: „kincset” gyűjtöttek.  
 

A villamoson fölfigyeltem egy tizenöt év körüli kislányra. Ezt mondta valakinek: – Jé, holnap 

lesz halottak napja? Én azt hittem, hogy az tavasszal van. Különben nem érdekel, én annyira 

nem szeretem ezeket a halottas dolgokat.  
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Az említett urnarablók, az elsős keresztrablók, a kislány a villamoson, aki nem tudja, mikor 

van halottak napja, súlyosan hiányos nevelésűek, nem csupán a halottak tiszteletére nem 

tanították őket. Állítom, meggyőződésem, hogy a világnézeti és az érzelmi nevelésük 

fogyatékos, a tizedét nem kapták meg sem a szüleiktől, sem olvasmányaikból, sem az 

iskolától annak, amit ebben a tekintetben meg kellett volna kapniok” – állapítja meg cikkében 

Csontos Magda. 

„Gondolkodjunk el egy kicsit azon, vajon a mi családunkban, a mi környezetünkben felnövő 

gyerekek, hogyan gondolkodnak a halálról? Szó esett köztünk egyáltalán ilyen dolgokról? Ha 

felmerültek ezek a kérdések (halál, túlvilág, halál utáni élet, feltámadás) őszintén, úgy 

beszéltünk ezekről, ahogy hitünk és szeretetünk diktálta – vagy kitértünk a válasz elől 

(esetleg „te még kicsi vagy ehhez” indokkal). Vagy talán „kímélő nevelésünk” 

eredményeképpen a családunkban soha nem beszélünk a régebben elhunyt családtagokról, 

soha nem voltunk még gyerekeinkkel együtt temetőben, s hallgatólagosan beleegyeztünk, 

hogy a gyerekeink számára a halál nem valóság, inkább valami izgalmat fokozó eszköz, 

amivel csak a krimikben találkoznak.  

Ha úgy látjuk, hogy van pótolnivalónk ezen a téren, használjuk fel jól a halottak hónapját, s 

azt a segítséget, amit egyházunk tanításával és liturgiájával kínál. 

g. m.” 

A pléb. megjegyzése a cikkhez: Az utolsó két bekezdés az”Új ember” szava. 

Nb! 

 

Gyerekeket a Tantestület nem enged a temetésre se. Sem ministrálni, sem résztvenni még ha 

illene se (például gyerek hozzátartozója temetésére se!). 

November 1-én, a  szokásos, halottak fölötti szertartáson is túlnyomó többségben 

idősebbek voltak jelen. Kevés fiatal, -  még kevesebb gyerek. Ez utóbbiak is csak gyertyát égettek 

szülői, nagyszülői kíséret, felügyelet nélkül. Aki nem hisz a „folytatásban” – az öröklétben – az 

nem nagyon akar tudni a halálról, az elmúlásról. 

November 19-e alkalmából Szent Erzsébet körlevelet olvastatott fel a Püspöki Kar – 

ismertetve benne a Kat. Szeretetszolgálat Intézményeit – kérvén ezek fenntartásához a hívek 

anyagi segítségét. Eredmény: 4.430.- Ft.  

Nov. 22-én Krisztus Király vasárnapján du. 2-5-ig tartottuk a Szentségimádást. Az idén 

nem hívtam idegen szónokot. A szokottak jelen voltak, de senki más. 

Decemberben rorátén, hajnali misén ugyancsak a szokottak vettek részt (30-40-ig 

létszámmal). Az idő cudarsága, az időpont korai volta miatt szép ez a részvétel. 

Dec. 13-án vasárnap du. 3 órai kezdettel: templomi egyházzenei hangverseny lett volna, 

de az Egyházügyi Hivatal állami illetékese ezt az utolsó pillanatban letiltotta, indoklás nélkül. Az 

előadók: Kiss Beatrix helybeli ének-zenetanárnő (orgonán) és testvére Kiss Andrea (fuvolán) 

barokk zeneszerzők, főként Bach műveket szerettek volna előadni. Az előző meghirdetés a 

templomban, a személyre szóló meghívók nagy sikert eredményezett volna, de… Kiss Beatrix 

telefonon kért felvilágosítást, miért nem lehetséges a hangverseny megtartása. Az utolsó szó az 

állami illetékes részéről ez a fenyegetés volt: „ha mégis megtartaná, ez az állásába kerülne”. Íme, 

még mindig létezik „kenyérterror”. 

Karácsony előtt az idegen gyóntatónál lerakták a jóakaratú híveim bűneiket, azután 

lelkesen és boldogan ünnepelték az éjféli és karácsonyi misét, valamint adtak hálát az év végi „Te 

Deum-kor”-, Szilveszterkor.  
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- *   
Statisztika főbb adatai: 

1.) Keresztelés: 19+2 = 21  (kettő máshol) 

2.) Házasságkötés: 9+1 = 10  (egy máshol) 

3.) Temetés: 32 összesen (18 érdligeti) 

      Templompénztár: 79.000.- Ft 

             Egyházközségi:    60.000.- Ft 

 

1982 

 

A volt plébánia kerítése (kőoszlopból és fadeszkából) bedőlt a kertbe és a fadeszkák 

elkorhadtak. Jó idő lévén március 9-re elkészítette Kiss Ernő helybeli kőműves az új kerítést. 

Teljes hosszában betonalapra (tehát nem oszlop) téglakerítést alkotott. Remélhetőleg ez hosszabb 

életű lesz és nem fog megsüllyedni. A talaj ui. ott a Lenin utcában igen vizenyős. Az öregek 

szerint nádas volt jellemző arrafelé.  
 

 

Február 5-én – szülei mellé temették dr.Szilassy Ferenc piarista atyát, a környék kisegítő 

lelkiatylelkiatyját, gyóntatóját. Főconcelebráns dr.Varga László piarista tart.főnök volt, 

 

Február 11-i gyűjtés a Katolikus gimnáziumok részére 4.770.- Ft-t eredményezett. Tavaly: 

4.4400.- Ft. 

Márciusi nagyböjti lelkigyakorlatot Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán este Dusik 

Tibor érd-újtelepi plébános atya tartotta, szép sikerrel. 

Március 31-i dátummal ismét megkapta minden háztulajdonos a felhívását: takarítani, 

gyomtalanítani a terepet. Oka: ápr. 4. Ősszel ez megismétlődik október 18-án, hogy nov. 7-re 

minden tiszta, rendes legyen.
11
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Április 24-én meghalt – nyugdíjba ment – volt megyéspüspök atyánk, ki „vér volt a 

vérünkből” (egyházmegyés) és akit jutalmazzon jóságáért az Örök Főpásztor- örök élettel. 

 

 

 
 

Új megyéspüspök atyánk – a már ismerős, volt segédpüspökünk – dr. Szakos Gyula lett. 

Nagyon stílszerűen elhagyta a gyászra való tekintettel az ünnepélyes beiktatást és csak 

egyszerűen bemutatta a kinevező okiratot április 26-án a Ft. Székeskáptalannak és ezzel átvette az 

egyházmegyénk kormányzását.  

Templomunkban – április 25-én – kántorunk fia Rohacsek Márton, a szigetszentmiklósi 

templomi énekkar élén a Kodály misét énekelte. Magam pedig megemlékező beszédet tartottam 

Kodály Zoltánról, különösen kihangsúlyozva hitvalló életét és egyházzenei munkásságát, 

alkotásait a centenárium alkalmával. 

Május 2-án osztrákok németnyelvű miséje örvendeztette meg híveinket. P. Sellye-Schőn 

Vince – kinek itt Diósdon rokonai élnek és jelenleg Hornban Bécs mellett (élnek) működik – az 

ottani plébánia hívei közül két autóbuszra valót hozott magyarországi „tapasztalatcserére”. 

Kántorunk Rohacsek György orgonálása mellett Haydn miséjét énekelték.  
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Kissé emlékezve a múltra,- saját híveim is énekeltek velük együtt. A dallam ment, a szövege már 

kevésbé. Néhány szóval én is köszöntöttem Őket, „echte bécsi” dialektusban. 

Május 13-án megemlékeztünk mi is a templomban, hogy Szentatyánk II. János-Pál pápa 

Fatimába utazott! Lélekben Vele imádkoztunk. 

Május 29-én, du. 3 órakor temettük el másik kisegítő papunkat, Ft. Illés László nyugdíjas 

rozsnyói egyházmegyés papot. Érdligeten lakott, de Diósdon is sokszor működött. A 

főkoncelebráns dr. Koncz Lajos kanonok-rektor volt Egerből. Részt vett a kerület papságán kívül, 

egyházmegyése Dr. Borovi jogász prof. is.  

Május 30-án volt az elsőáldozás, rekord számú résztvevővel, mert 23 gyerek vette először 

az oltáriszentségi Jézust. Szeretetreggelit ismét Osváth cukrászné adott, grátisz. 

Június 6-án Szentháromság- vasárnapján, kb. 100-120 hívő élén vettünk részt, kántorral, 

sekrestyéssel a hagyományos máriaremetei közös egyházmegyei zarándoklaton. Főkoncelebráns 

és szónok: Gyula p. Atya volt. 

Június 13-án Úrnapján – sok virág lévén az idén – nagyon szép virágmintás szőnyeget 

készítettek a hívek. Az autósok is tisztelték ebben az évben az útvonalat és nem mentek keresztül 

a szőnyegen.  

Június 24-25: hitoktatásra való jelentkezés, az iskolában. Eredmény: senkise jelentette be 

gyermekét. Ugyanakkor a templomi hitoktatásra járók létszáma is gyenge: 12-14 fő (I-től V. 

osztályig.) 

Mária búcsúnk az idén szept. 12-ra esett, a Szent Gellért búcsút pedig szept. 26-án 

vasárnap tartottuk templomunkban. Minden hónap 24-én Szent Gellért megemlékezést 

rendeztünk, persze egyre csökkenő résztvevőkkel. Legutoljára szept. 24-én a sóskúti hívek 

zarándokoltak Szent Gellérthez és Ők énekeltek magyar és tót nyelven a megemlékező misén, 

amit P. Kiss Csongor OFM atyával közösen mondottunk. 

Szept. 5-én kezdtem el a templomi hitoktatást. A „Veni Sancte”-n 15-en (tizenöten) vettek 

részt. 

Szept. 26-án tértünk át az őszi-téli időjárásra, óra visszaigazítással. Miatta, bár előtte 

hirdettem, az újságban is megjelent, sokan elkésték a vasárnapi misét.  

Októberben esténként szentolvasó, a szokott résztvevőkkel, de kevesebben – hiszen 

néhányan meghaltak már a tavalyiak közül – fiatalok pedig nem veszik át helyüket.  

Okt. 17-én missziósvasárnap. A gyűjtés eredménye: 3200.- Ft. (Tavaly pedig: 2370.- Ft) 

 

Novemberben Szentatyánk Spanyolországban járt. Mi magyarok pedig a németekkel 

együtt megemlékeztünk Áprádházi, ill. Thüringiai Szent Erzsébetről jubileuma alkalmából. 

Körlevelet is felolvastam. A kat. szociális intézmények részére a gyűjtés eredménye: 7110.- Ft.  

(Tavaly pedig: 4430.- Ft) 

Nov. 21-én Krisztus Király vasárnapján Szentségimádási napunk. De. 8-10 órakor mise, 

du. 2-3-ig gyermekek, 3-4-ig asszonyok, 4-5-ig mindenki részére volt imaóra. Befejezés: 5 

órakor. Valamivel többen voltak mint tavaly, de még nem sokan. 

Adventben a roráték viszont szépen voltak látogatottak. Legkevesebben 40, legtöbben 52-

en. Hiába ez tradíció itt Diósdon. Persze egész idő alatt jó volt az idő, nem volt se hideg, se hó. 

Katalin locsogott, Karácsony kopogott, de hó nem volt. 
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Az éjféli misén feltűnő számban, 22-en vettek részt fiatalok és nem a kórusra mentek fel, 

hanem a jobb oldali hátsó padokba ültek be és tisztességesen ki is tartottak mindvégig.  

 

Statisztika főbb adatai: 

1.) Keresztelés: 19 (9 fiú, 10 leány) 

2.) Házasságkötés: 12 (9 itt, 3 máshol) 

3.) Temetés: 51 (23 ffi, 28 nő) (Érdligeti ill. Budapestről: 10) 

4.) Templompénztár: 148.010.- Ft. 

5.) Egyházkgi pénztár: 109.941.- Ft. 

 

1983 

 

Január hónap hónélküli hónap volt. Átlagos hőmérséklet +4-6 fok. A havazás csak 

februárban szerencséltette a gyerekeket és a Köztisztasági Hivatalt, de akkor két nap, állandó 

jelleggel. Volt is öröm az előbbieknél, kapkodás utóbbinál. 

Január 18-25-ig a keresztény egyházak egységéért imádkoztunk a hívekkel együtt az 

előimádkozó könyvből. 

Február 6-án vasárnap tették le az esküt a képviselőtestület újonnan kinevezett tagjai: 

Csapó András, ifj. Kovács István, ifj. és id. Richtscheidt- József. 

A Katolikus Iskolák részére a gyűjtés febr. 13-án: 6.510.- Ft-ot eredményezett. (Tavaly: 

4.660.-Ft) 

Február 20-án,-Nagyböjt első vasárnapján hamvazkodással és nagyböjti témájú 

szentbeszéddel kezdtük el az idei nagyböjti időszakot. Február 27-én vasárnap idegen gyóntató 

várta a híveket (Ft. Bálint István atya). 

A nagyböjt befejezése a szokásos három estés lelkigyakorlattal főtiszt. Nagy Imre vecsési 

oltártestvérem jóvoltából történt. Ő már 1980-ban is tartott ilyen triduumot, akkor is, most is a 

nála megszokott, lelkes, tüzes stílusban. 

A föltámadási körmenetet szép, kellemes időben tudtuk megtartani, ugyancsak szép 

számú résztvevővel. 

A húsvét utáni héten elkezdődött az elsőáldozó- jelöltek oktatása a templomban esténként, 

hetenként 3x. 

Április 24-én vasárnap du. 3-h.kor a budapesti süketnémák zarándokoltak el Szent 

Gellérthez. Plébánosuk, Ft. Futó Károly atya vezetésével 65 fő volt itt a misén. Nagy élmény volt 

ez azok számára, akik híveim közül eljöttek a templomba erre a misére és nézték, hallgatták a 

jelbeszédes prédikációt és szentmiseáldozatot,- amelyen a maguk megható módján a süketnémák 

énekeltek és imádkoztak-, és nem is hamisan. Biztos, Istennek is tetszett.  

Május 1-én (az idén vasárnapra esett) a helyi Tanács kérésére a 10 h mise helyett 9 h-kor 

miséztem, mert járási összefogással egész napos majálist rendeztek községünkben az újonnan 

épülő iskola részére. Volt énekkari, zenekari, színpadi szereplés, tombola, sorsjegy húzás,  sőt, az 

Elnöki Tanács tagja Bánáti Gézáné (Bruckner) szül. Mersei (Meichl) Mária ünnepi köszöntőt is 

tartott. Ő egyébként Mersei Antal érd-postástelepi plébános atya kishúga. Ide ragasztom a 

meghívót. (Persze én nem vettem részt!) Ugyancsak eltettem megőrzésre a historiai albumba, 

illetőleg irat mappába a köszönő karton nyugtát, mert a Püspök Atya szóbeli engedélyével 

csekken a templompénztárból 2.000.- Ft (Kettőezer)[…] Bekönyvelve: 20/1983. sz. alatt. 
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Május 29-én Szentháromság-vasárnapján csak egyénileg, autóbuszon, személyautóval 

mentünk Máriaremetére, mert erősen megdrágult a „Volán” (sárga) autóbusz viteldíja. (Infláció 

és drágulás!) 

Június 5-én Úrnapja vasárnapot a hagyományos módon ünnepeltük. Szép 

virágszőnyeggel, körmenettel, no persze meg szentmisével köszöntöttük az oltáriszentségi Úr 

Jézust. Valamikor régen az 1720-as években az ide betelepített sváb-katolikus hívek honosították 

meg az ottani, németországi (bajor-würtenbergi) virágszőnyeges szokást. Aztán ugyanoda 

visszatelepítve, ott már ezt a szokást nem találva, ott újra bevezették, meghonosították. Hát nem 

csodálatos az ilyesmi? 

Június 12-én, vasárnap a 8 h. mise keretében volt az elsőáldozás szép napja. Az idén 20-an 

vették magukhoz először a szentségi Úr Jézust. A szeretetreggelit (kávé, kakaó, tej, sőt tea, 

kalács, sütemény, torta, fagylalt) ismét gratis, a cukrászdásunk, Osváth Babi nénink adta, az 

örvendező fiúknak, leányoknak. 

Június 24-én Székesfehérváron három ifjú levitát szentelt föl pappá a Püspök Atya. 

Egyiküket személyesen is megismerték a hívek, amikor a plébános atya újabb lábtrombózis 

betegsége alatt (3 teljes hét) itt helyettesített hétköznap, vasárnap. Törökbálinti származású sváb 

fiú, a neve Hajdú Ferenc. Igen szépen és röviden prédikált.  

Ez az év különösen „hírhedté” vált a betöréses lopásokról. Templomokba, plébániákba, 

sőt a Szépművészeti Múzeumokba is betörtek. Egyházmegyénkben is sok volt a lopás, betörés. 

(Szár, Martonvásár, Tököl, Székesfehérvár, stb.) Ezért a Püspök Atya elrendelte, minden helyre 

vasrácsot csináltassunk. A „Kék Fény” című televíziós adás is kitért e kérdésre és mivel a 

nyomozás igen sokszor holtpontra jut, azaz eredménytelen, különféle zárakat, lakatokat, 

védőrácsokat ajánl. Hát ez szomorú dolog! 

Megkérdeztem egy templomba járó asszonyt, egy szóval jellemezze elődeimet. Kapásból 

válaszolta a következőt: Rösler: az alkoholkedvelő; Paár: a fukar; Németh: a színész; Halmos: a 

szélhámos; Lovas: a rátarti sváb. El is találta, mert R. aki már 41 évesen meghalt, mint tábori 

lelkész, tüdőlövése következtében narkotikumnak használta az alkoholt. Közben azért rendben, 

becsületesen végezte munkáját. P: 1927-től 1938-ig garast-garasra rakott, hogy az 1896 óta nem 

renovált templomot rendbehozassa. Ez meg is történt az Euch. Kongresszus idején. N: 

fiatalember lévén, színdaraboztatta a fiatalokat, illetőleg a politikai helyzet miatt 

„alkalmazkodott”. sőt „forgolódott”. H: sajnos nem számolt el sokszor a gyűjtött pénzzel, el is 

felejtett nyugtát adni összegekről stb. Önállóan intézte, sőt nagyvonalúan az anyagiakat és mikor 

a Képviselőtestülete el akarta számoltatni összeveszett velük, újakat neveztetett irányítókul, akik 

fejbólintó Jánosokként dolgoztak Vele. Persze véleményem szerint becsületes volt, de túlságosan 

„grandszenyiőr” módjára nem lehet egyházközségi ügyeket intézni. (Lásd: az irattár és história 

lapjait.) Végül L: látván milyen nehézkesen adnak, adakoznak egyházi célra – kijelentette nem is 

egyszer – saját maga pénzéből fogja rendbetenni az épületeket. Templom külső, belső renoválása, 

Gellért kápolna kijavítása, új plébánia felépítése. (Vide: historia 194-ik oldalát.) Az ítélet az 

Istené, de a nép szava egy kissé Isten szava is. Ó vajjon rólam mi lesz egykor a vélemény, a 

bírálat? 

A lenti levlapot az 1983. évi canonisatio 900 éves évfordulója alkalmából adta ki az 

„Ecclesia” Szövetkezet Budapesten. Dicséretes, hogy gondoltak erre. Ideragasztom mementóul és 

kérem az Ő közbenjárásukat. 
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                                Imre herceg              István király          Gellért püspök 

                                 Szentté avatásának 900.cévfordulójára     1083-1983 

 

A mi templomunk főoltár freskóján ott van Szent László is, aki Mindhármukat 1083-ban 

szentté avattatta! 

Szeptemberben megkezdtem a hitoktatást. Már valamivel többen járnak mint tavaly. De ez 

talán a jövő évi bérmálás miatt van. Létszám: átlagosan 25-30 fő. 

Októberben a rózsafüzéren az átlagos létszám 38-40 fő. 

Október 1-én a sekrestyés asszonyunk özv. -Szántó Józsefné- 30 éves szolgálati 

jubileumát ünnepelte. Szóval és anyagival (dupla fizetés) köszöntöttük Őt. Természetesen 

továbbra is vállalja feladata, hivatása végzését.  

Október 23-i missiós vasárnapi gyűjtés eredménye 3.200.- Ft volt. Tavaly: 2970.- Ft. 

Lehetne több is! (Infláció!) 

Október 30-án tartottuk az idén a temetőben du. 3 órakor a szokásos halottak fölötti 

ájtatosságot. Résztvevők sokan voltak, és talán egy kissé befelé is fordultak. 

Nov. 20-án volt a Szentségimádásunk napja. Sajnos megint csak gyenge létszám mellett. 

(Vide: előző éveket is.) 

Az adventi rorátékra viszont szépen jöttek. A legtöbben 58, a legkevesebben 30 fő. Ezt a 

misét szeretik a hívek.  

A Katolikus Szociális Intézmények részére a gyűjtés nov. utolsó vasárnapján 6.610.- Ft. 

volt. Tavaly több: 7.110.- Ft. 

Karácsonyunk ebben az évben is fekete volt, azaz hó nélküli. Bánkódtak is a gyerekek 

miatta.  

Az év végi hálaadáson sokan vettek részt. Vajjon az „ár-rendezéseken” (emelés!) kívül 

még mit hoz az Újév? 

 

- *  - 

Statisztika főbb adatai:  

1. Keresztelés: 22+1 (9 fiú, 13 leány) (1 máshol!) 

2. Házasságkötés: 4 itt, máshol: 1. 

3. Temetés: 37 (idegen 5) Ebből 22 ffi, 14 nő. (Ellátatlan: 26) 

4. Templompénztár: 125.282.- Ft. 

5. Egyházközségi pénztár: 109.478.- Ft. 
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1984 

Január hónapban – 18-25-ig – a különböző keresztény egyházak egységéért imanyolcadot 

tartottunk, imádkozva, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Ezzel kapcsolatosan – jan. 22-én 

vasárnap – a 8 h. szentmisén – az itt Diósdon lakó nyugdíjas evangélikus lelkész, Kajós János 

szólt hozzánk.  

Az első komoly havazás január 22-én kezdődött addig folytatódott az előző évi, 1983-as 

aszály, azaz csapadék-nélküliség (sem eső, sem hó!). 

Február 6-án vasárnap gyertyaszentelést és balázsáldást végeztem mindkét szentmisén.  

Február 12-én vasárnap a 10 h. mise után az egyházközség képviselőtestülete letárgyalta 

az 1983. évi egyházközségi és templompénztári zárszámadást, valamint az 1984. évi 

költségvetést, a hideg miatt a fűtött templomban.  

Február 19-én gyűjtés volt a Katolikus Iskolák részére. Eredmény: 6.910.- Ft. Előző évben 

: 6510.- Ft. 

Március 7-én a nagybőjti szent időt a hamvazószerdai hamvazkodással kezdtük, keresztúti 

ájtatossággal folytattuk és szokás szerint, Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán három estés 

lelkigyakorlattal fejeztük be. A szónok és idegen gyóntató: Kincses István pusztazámori plébános 

atya volt, igen kedvesen beszélve a hívekhez. 

Március 25-én vasárnap a Baross Gábor telepi templomban az egész espereskerületi 

gyerekek és felnőtt ifjúság számára volt lelkigyakorlat. A résztvevők közül mi voltunk a 

legkevesebben, csak 8 gyerek, és senki ifjúság jött el velem és a sekrestyés nénivel. 

Április 22-én a feltámadási körmenetet szép időben tudtuk megtartani elegendő számú 

résztvevővel. 

Április 24-28-ig négy napos lelkigyakorlaton vettek részt az egyházközség képviseletében 

Leányfaluban a lelkigyakorlatos házban, Denkinger Sándor és Rohacsek György.  

A májusi Mária litániákat a szentmisék végén tartottuk és ezek statisztikája így fest: 

legkevesebben 24, legtöbben 30-an voltak jelen. Sajnos fiatal leány, fiú egy se.  

Pünkösd vasárnapjától kezdve két új dolgot vezettünk be: 1) a mise közbeni pax 

(kézfogást) az áldozás előtt, és 2) a szombat esti előmisét vasárnapra. 

Június 10-én volt az elsőáldozás. Tizenhatan vették magukhoz először a szentségi Úr Jézust. 

Következő vasárnap már csak 50%-a, majd azóta 25%-a jön. 

Szentháromság vasárnapján Máriaremetére a hívek közül nem sokan, csak 42-en mentek el. 

Úrnap vasárnap június 24-én jó időben, szép virágszőnyeges körmenetet tudtunk tartani. A 

hobbi kertesek kíváncsian nézegették a szép sátrakat és szőnyegeket.  

Augusztus 11-én szombaton – az érdi esperes kerület – 9 autóbusszal, köztük az 1 diósdi 

is, zarándoklatot tartott Márianosztrára. Akik részt vettek ezen, nemcsak szép, hegyes-erdős tájat 

láthattak, hanem testi lelki élményekben is gazdagodtak. Kiss Csongor OFM atya volt a vezetőnk. 

Augusztus 19-én az új iskolánk felavatását a TV is közvetítette. Újságcikkek, meghívó 

mellékelve a Historia iratmappában. Aki a gyerekek nevében a köszöntő verset mondta – Osváth 

Katalin V. osztályos tanuló – a templom hűséges ministránsa és persze felolvasója a szent 

leckének. Ott is, málunk is kb. az „értékesek” a használhatók. 

Szeptember 18-i számban a „Magyar Nemzet” c. lapból vágtam ki az ideragasztott hír 

adatot. Ő egyházközségünk nagy jótevője volt, feleségével Schneider Rózával egyetemben. 

(Vide: Historia 1920,1932,1933, 1934, 1935. évi bejegyzéseket.) 
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Magyar Nemzet, 1984. IX. 18.  

Magyar Gyula növénynemesítő egyetemi tanár születésének századik évfordulója alkalmából 

szerdán emlékülést tartottak a Kertészeti Egyetemen. A tanácskozáson Kozma Pál akadémikus, 

az egyetem tanára méltatta a neves előd munkásságát.  
 

Ez az év a gázbevezetés éve is. Az első ütemtervben a lakótelepek kapják meg a gázt, 

majd a második évben a falu. Az utcák fel van túrva, szinte művészet közlekedni még gyalogosan 

is. Nem olcsó dolog az egész, mert 1) tervezési díj címén 1.600.- Ft-ot, közhasználati 

hozzájárulás címén a lakótelepiek 5.700.- Ft, a falusiak házanként 27.000.- Ft kötelesek fizetni. 2) 

Ehhez járul még a házba való bevezetés költsége. Ráadásul a lakótelepiek „OTP” hitelt kapnak, 

15 évi törlesztésre, a falusiaktól egy vagy kétszerre kérik a fizetést készpénzben. Megmondottam 

a híveknek, a templomba és a plébániára is csak azután vezettetem be a gázt, ha már 2/3 többsége 

bevezette. Templomunkban „Dautherm” féle olajfűtés, plébániánkon központi olajfűtés működik 

kifogástalanul. Drága. de még bírjuk! 

A szeptemberi iskolai évvel egyidőben megkezdtem a hitoktatást is a templomban. 

Engedélyt kaptam 844/1984. sz. a. az Egyházmegyei Hatóságtól, hogy a plébánián 

hitoktathassak. Az alagsorban, kazánházban mód és lehetőség lesz ilyen hittanterem kialakítására. 

Talán 1985/86. isk. évre már meg is lesz. 

Októberben esténként szokás szerint rózsafüzért imádkoztunk. Átlagos létszám: 38-42 fő volt.  

Október 28-án – missiósvasárnap – a missiók javára gyűjtöttünk. Eredmény: 4.695.- Ft. 

(Tavaly: 3.140.- Ft) 

November 2-re elkészült egyheti munkával a templomi toronysisak és kereszt lefestése, 

kétszer. A torony zöld, a kereszt ezüst színű, szóval mint azelőtt is volt, vagyis „Fradi” színű. A 

munkát kötéllétráról Török Lajos nagykanizsai bádogos m. végezte, elfogadható áron. Tíz évig 

nem lesz vele gondunk.  

Nov. 4-én vasárnap – du. 3 órakor a temetőben a nagykeresztnél gyülekeztünk és 

elvégeztük a halottak feletti ilyenkor szokásos ájtatosságot ill. új sírkövek megáldását. 

November 25-én Krisztus Király vasárnap du. 2-3-ig a gyerekek, 3-4-ig az asszonyok, 4-

5-ig mindenki számára Szentségimádást tartottunk. Az asszonyok imaóráján kevesen, a 

befejezésnél 4-5ig sokan voltak jelen. 

Ugyanezen a napon gyűjtöttünk a Katolikus Szociális Intézmények részére a templomban. 

Az eredmény: 6.840.- Ft. (Tavaly pedig: 6.610.- Ft) 

Decemberben roráté miséken imádkoztunk közösen és énekeltünk a szép és hangulatos 

adventi énekeket. Szokás szerint szépen jöttek el reggel 6 órára. A legkevesebb 40, legtöbb 54 fő. 

Két ministránsleány a Balczer Éva és a Wild Erika is kitartottak mindvégig a hideg ellenére. 

Karácsony előtt a jóakaratú hívek lerakhatták bűneiket a gyóntatószekrényben idegen 

gyóntatónk, Ft. Bálint István atya lábához. 

Megjött a hó majd a tartós hideg is. Az éjféli misére és az ünnep első napjára – szokás 

szerint megjöttek az ünnepi katolikusok is 

Az év végi hálaadáson is szép számban vettek részt a hívek, mert kíváncsiak voltak az 

egyházközségi és templomi beszámolásra, amit már évek óta részletesen tartok meg.  

- *    - 

-  
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Statisztika főbb adatai:  

1. Keresztelés: 34 (19 fiú, 15 leány)  

2. Házasságkötés: 3 itt, 1 Bpesten. 

3. Temetés: 39 egyházi, 2 társadalmi. Providálva: 18.  

4. Templompénztár: 171.311.- Ft. 

5. Egyházközségi: 119.841.- Ft. 

 

1985 

Január 3-án kezdődött Európa-szerte a nagy hideg. [-]27-28 fokig süllyedt le a hőmérő h. 

szála.  

Január 11-én már fagyhalál is előfordult Amerikában is. Kitartó volt a hideg és mivel 

előtte kiadós, vastag hótakaró is borította a földet, semmi remény nem volt a javuláshoz. A 

plébánia épületi olajtartályában az olaj megdermedt és két napig fűtés nélkül voltunk.  

A január 18-25-i imanyolcadot az idén is megtartottuk, de a helybeli evangélikus 

nagytiszteletű úr nélkül. Ő ugyanis – mivel náluk is egyre kevesebb a pap – Békés megyében 

helyettesített már hosszabb ideje óta egy kollégáját, aki beteg lett. 

Februárban is folytatódott a nagy hideg. Néha a [-]30 fokot is túlhaladta.  

Gyertyaszentelésre és balázsolásra azért szép számban eljöttek a hívek. Egyébként erősen 

csappant a létszám. Néha síkos volt az út is. 

Február 17-én perselygyűjtés volt a Katolikus Iskolák részére. Eredmény: 7.110.- Ft, 

tavaly: 6.910.- Ft. 

Február 24. Szent Mátyás apostol napja. Ez se, és előtte januárban Pál fordulása se 

enyhített a nagy hidegen. Mindenki didergett szerte az utcán, szerte az országban, sőt az egész 

világon. 

Voltak azonban un. „erős fiatalok”, kik erejüket kipróbálandó a temetőben lévő kripta 

fedeleket mind megmozdították, félretolták. Hát ilyesmire se emlékeznek a legöregebb hívek 

sem. A nyomozás eredménytelen, azaz holtpontra jutott. (Vide. 207. 222 old.) Talán ha a szovjet 

emlékművet is meggyalázták volna, akkor nagyobb eredményű lenne a rendőrségi nyomozás.  

Végre március 5-én, -7-8 fok lett a meleg és így megindult a hó olvadása. Viszont a 

kellemetlen böjti szelek még mindig nagyon fújtak viharszerűen is. 

A nagybőjti három estés lelkigyakorlatunkat az idén is szokásosan nagyhétfőn, 

nagykedden és nagyszerdán tartottuk. A szónok: Purszki Géza, tárnoki plébános atya volt. 

Nagyon okos dolgokat mondott híveimnek a bűnös1, a kegyelmes2, az Isten elgondolta3 

emberről. 

Március 12-én, Szent Gergely pápa még mindig megrázta szakállát, azaz újra havazott. 

Március 31-én újra áttértünk a nyári időszámításra, azaz  előre igazítottuk az órákat 

Április-május hónapban az esperes kerületünkben Szentlélek-járás (bérmakörút) lesz. 

Velem együtt 38 bérmálkozó várja, a hívek élén Püspök Atyánkat. 

1985. IV. 20. szombat délután Húsvét 3. vasárnap előtt Bérmálás- 949 évvel ezelőtt itt 

misézett utoljára Szent Gellért vértanú püspök! Újra megcsodáltam a szép templomot. Gyermekek 

(38) szépen felkészítve – áldozatos lelkipásztor, amit lehet, ma is törekszik megtenni.!Az 

idősebbek hite buzgó! Fiatalok, máshonnan jöttek lassan illeszkednek, de reméljünk! 

Gyula püspök                                           ALÁÍRÁSOK 



119 

 


