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Búcsúzás a régi plébánia épületétől 
Épült 1873-ban, élt 141 évet. 

 

 
 
Az 1868-ik évben gróf Károlyi István templom és paplak részére az egyháznak adományozta a 
ma is tulajdonát képező területeket. Az 1873-ik évben gróf Károlyi István és a váci püspök anyagi 
támogatásával és egyéb adományok segélyével új plébániai és iskolai épületet emeltetett és az  
1873.évi május 1-én a lelkész, a tanító, a kántor, és egyházfi által el is foglaltatott. 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Gondolatok a szülővé válásról és a kisgyermek kereszteléséről 
 

Az elmúlt vasárnap keresztelte meg Zoltán atya a három hónapos kislányunkat, ennek apropóján 
kért meg minket, hogy írjunk néhány gondolatot a szülővé válásról és a kisbaba kereszteléséről. 
Két és fél éve még mindketten a szüleinknél laktunk és egyetemre jártunk. Aztán egymás után 
peregtek az események: diploma, munkahely, esküvő, költözés, gyerek. ….Gyorsnak tűnik, de 
egész eddigi életünkben ezekre készültünk. 
Hogy milyen érzés szülővé válni, azt elmondani nem lehet, elbeszélés alapján valami sokkal 
euforikusabb érzésnek képzeltük. Valójában azonban szépen csendesen lopózott az életünkbe a 



kis jövevény. Észrevétlenül növögetett ő is és az iránta érzett szeretetünk, féltésünk, 
ragaszkodásunk, gondoskodásunk. 
Elbűvölve szemléltük a teremtés csodáját: ahogy elképesztő sebességgel növekedett a kis 
magzat, fejlődtek a szervei, meghatározott program szerint, “magától”. Majd a születés 
pillanatában kibújt a világra és folytatta fejlődését, szigorú tempóban, napról napra tanulva, 
próbálgatva valami újat, de még mindig anélkül, hogy bárki tanítaná emelni a fejét, vagy 
átfordulni. Ráadásul ez a beépített program nem minden, amit a Teremtőjétől kapott útravalóul, 
hiszen van még két ajándék: az anyatej, ami mindig olyan és annyi, amennyi az adott babának 
kell, és a nyugtató- altató- gondűző szoptatás. 
A keresztség szentségében ez a feltarisznyázott piciny ember találkozott gondoskodó Istenével. 
Számunkra nehezen megfogható, de mégis megható esemény volt ez. Nehezen megfogható, 
mert nem tudjuk, mit jelentett számára ez a találkozás, nem tudjuk, megrezdítette-e a kis lelkét a 
Szentlélek, hiszen mi még most is csak sejtjük, csak halványan érezzük, hogy ki is ő, milyen is ő, 
Isten viszont tudja, hogy milyen magokat vetett el benne. 
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