
Őcsényi Katolikus Templom

Virág Ferenc pécsi megyéspüspök úr az őcsényi hívek kitartó kérésére (az 1918 év 
őszétől a decsi lelkészség leányegyházát, ŐCSÉNYT) önálló lelkészséggé alakította 
1932 év július 28.-án.  Katolikus lakói száma az 1930. évi országos népszámlálás 
szerint 1814 fő. Temploma a régi iskola. 
Lelkészlak: a Széchenyi u. 139. sz. alatti 
háza 3 évi bérbevétellel. 1932. augusztus 
1.-én nevezték ki őcsényi lelkésszé Pulay 
Jánost.  1935.  május  27.-én  volt  az  első 
bérmálás  Őcsényben,  a 
megbérmálkozottak  száma  227  fő.  A 
bérmálás  előtti  hónapban  vette  meg  az 
Egyházközség  plébániául  az  eddigi 
bérlakást.  1938.  augusztus  07.-én 
ünnepélyes  keretek  között  tették  le  a 
templom alapkövét, Szent István király és 
Boldog Mór pécsi püspök tiszteletére. (A 
szertartást  Horváth  Károly  kerületi 
esperes, Szekszárd-Újvárosi plébános úr 
végezte.) Augusztus 31.-én megkezdődött 
a  templom építése.  (Tervező és  ellenőr: 
Gosztonyi  Gyula  pécsi  építészmérnök.) 
December  04.-én  került  tető  alá  a 
templomépület.   1939. november 19.-én 
Virág  Ferenc  megyésfőpásztor  Szent 
István király és Boldog Mór pécsi püspök 
tiszteletére  felszentelte  a  templomot. 
Előzőleg  beépítették  a  pécsi  Székesegyháztól  ajándékul  kapott  kb.  250  éves 
márványoltárt.  1940.  április  01.-én  folytatták  a  torony  és  árkádsor  építését.  A 
budapesti  örökimádó  apácák  felkérésére,  a  budapesti  Eucharisztikus  Világ 
kongresszus  alkalmából,  1938.-ban XI.  Pius  pápának teljes  miseruha  felszerelést 
készítettek  ajándékba  egyházközségünk  kézimunkázó  asszonyai.  A 
Hímezőegyesület  hírnevére példa, hogy 1938.-ban az Encharisztikus Kongresszus 
alkalmából XI. Pius pápának népi hímzéses casulát kívántak átadni ajándékba, ezért 
országos  pályázatot  hirdettek.  Nagy  Lászlóné  az  őcsényi  református  tanító 
feleségének terve alapján a Sárköziek nyerték el a pályázatot. A miseruháról és a 
hozzátartozó  kehelytakarókról  részletesen  írtak  a  helyi  lapok.  1941.  évben  új 
lelkipásztorunk lett Sümegi Kálmán személyében. 



Ekkor festi a templom belsejét Ollé Imre. 1942 év pünkösdjén szentelik a 135 kg-os 
„Szent  István”  harangot.  Ami  a  hitéleti  eredményeket  illeti  ez  évben  a fejlődő 
egyesületi  élet  említésre  méltó.  (Kalot  és  Kalász  ifjúsági  mozgalmak,  kulturális 
munka, színdarabok, előadások jellemzik az egyházközségi élet mozgalmasságát.) 
1943.-ban történt  a templom és a torony külső vakolása Szabó Gyula szekszárdi 
építész vezetésével. 1966. július 22.-től új lelkipásztora a falunak Rozs László. 1980-
as évek elején betegség miatt nem tudta tovább ellátni hivatalát, így újra Decshez 
csatolták  filiaként  a  falut  Dóra  Antal  decsi  plébános  vezetése  alá.  1985.  év 
októberétől Dóra Antal plébános úr hirtelen halálát követően a Szekszárd-belvárosi 
plébániához tartozik filiaként a falu, Mayer Mihály plébános úr gondjaira bízva. Ez idő 
alatt  be lett  vezetve a templomba a gázfűtés.  Beüvegezésre került  az árkád egy 
része.  1988.  december  23.-án a Szentatya  (II.  János Pál  pápa)  kinevezte Mayer 
Mihály szekszárdi plébános urat pécsi segédpüspökké, majd 1989. november 03.-án 
megyéspüspökké.  1989.  év  novemberétől  új  lelkipásztora  a  falunak  Farkas  Béla 
plébános úr. Vezetése alatt megtörtént a templom belsejének átalakítása (a szentéj 
ünnepélyessé  tétele,  a  padozat  márvány burkolása,  a  sekrestye lebetonozása és 
kifestése).  A  terveket  Scultéty  Erzsébet  készítette.  A  kivitelezést  az  Athene  Kft. 
végezte. Püspöki segédlettel és anyagi hozzájárulással a teljes tetőzet felújítása, a 
templom  és  torony  külső  festése.  1999.  november  28.-án  a  felújított  tornyot 
megszenteli  Mayer  Mihály  pécsi  megyésfőpásztor.  2000.  év  augusztus  20.-án  a 
templom  jubileumi  búcsúja  (30  ember  összefogásával  az  ünnepi  szentmise  után 
előadásra  került  templomunk  védőszentjének:  Szent  István  király  élete.)     A 
„Tolnamegyei  ujság”  1938.  augusztus  3-i  számában  a  címoldalon  foglalkozott  az 
őcsényi katolikus templom alapkőletételi ünnepséggel. E cikk egy előzetes, mely a 
vasárnapi (augusztus 7-i) ünnepélyes alapkőletételre hívja fel a figyelmet.  A hívek 
összefogása ma is példaértékű lehet.

Az őcsényi katolikus templom alapkőletételi ünnepe
Istenben bízó hittel,  áhitatos és buzgó együttérzéssel  évtizedek óta olyan szépen 
növekedett az Őcsényi római katolikus hívek száma, hogy a régen meglévő iskola 
mellé  már  plébániát  is  kellett  szervezni.  A  lelkész  vezetése  alatt  a  hívek  arra 
törekedtek,  hogy a régi,  kicsiny kápolna helyett  templomuk legyen.  A Mindenható 
meg is jutalmazta fáradozásukat, mert nemsokára már az őcsényi katolikus hívek is 
megfelelő méretű templomban tehetnek eleget vallási kötelességeiknek. Gosztonyi 
Gyula pécsi építészmérnök készítette el a templom terveit és e tervek szerint épülő 
szentegyháznak Szent István király és Szent Mór püspök lesz a védszentje. Az új 
templomnak e hó 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz az alapkőletételi ünnepélye, 
melyre  az  őcsényi  hívek  ide  várják  a  Virág  Ferenc  pécsi  megyéspüspököt  is. 
Megjelenésüket  máris  megígérték:  Szongott  Edvin  alispán,  Polgár  István  járási 
főszolgabíró, továbbá több kerületi esperes és a környékbeli papság tagjai közül igen 
soka. Az impozáns ünnepségen jelen lesznek a szekszárdi, tolnai, decsi, bátaszéki 
és sióagárdi katolikus egyházközségek és egyházi szervezetek küldöttségei is.   
 Az őcsényi  katolikus templom alapkőletételére 1938. augusztus 7-én ünnepélyes 
keretek között  került  sor. A jeles eseményről  a „Tolnamegyei  ujság” címoldalának 
közepén adott  közzé.  E jelentős eseményről  szóló eredeti  írást  változtatás nélkül 
közöljük:

Az őcsényi katolikus templom alapkőletétele
Emlékezetesen  szép  ünnepély  keretében  vasárnap  volt  az  őcsényi  katolikus 
templom alapkőletétele, melyen megjelentek: Szongott Edvin alispán, Polgár István 
főszolgabíró,  vitéz  Vendel  István  szekszárdi  polgármester,  Kiss  Gergely  őcsényi 
főjegyző,  dr  Mátis  Lajos  községi  orvos,  az  ózsáki  nagybérlők,  a  szomszédos 



egyházközségek képviseletei és számosan a környékből.  Az alapkövet a belé zárt 
okmánnyal  együtt  a  szekszárdi  leventezenekarral  az  élen  körmenetben  vitték  a 
templomtérre,  ahol  Virág  Ferenc  megyéspüspök  megbízásából  Horváth  Károly 
kerületi  esperes, szekszárd-újvárosi  plébános tette le az előírt  szertartások között 
papi  segédlettel,  hatalmas tömeg jelenlétében.  A szertartást  végző esperes szent 
beszédben  vázolta   Őcsény   katolikusságának  hetvenöt  évre  visszavezethető 
történetét és felemlítette, hogy az őcsényi katolikusok mai lélekszáma 2156, amely a 
község összlakosságának több mint a 60%-át jelenti. Ecsetelte azt a küzdelmet és 
vágyat,  amelyet  az  őcsényi  katolikusok  a  templomépítés  érdekében kifejtettek.  A 
fáradhatatlan munka – úgymond az esperes –meghozta a maga gyümölcsét és a 
templom  nemsokára  állni  fog.  Az  alapkőletételi  szertartás  után  a  templomtéren 
felállított tábori oltáron Pulay János plébános az erre az alkalomra elkészült "sárközi" 
hímzésű  miseruhában  mondott  hálaadó  szentmiseáldozatot.  Mise  végeztével  a 
megjelent előkelőségek a plébánián voltak ebéden, délutántól hétfő reggelig pedig a 
hívek szórakoztatására és a templomépítő  alap javára a Kovácsféle vendéglőben 
táncmulatság volt.  Mint  már  említettük,  a  Szent  István király és Szent  Mór  pécsi 
püspök tiszteletére épülő templomot Gosztonyi Gyula pécsi építészmérnök tervezte a 
modern  művészi  törekvések  szerint  elgondolt  ókeresztény  stílusban.  A  900  lélek 
befogadására alkalmas szentegyház hossza 29 méter, szélessége 11 méter, belső 
magassága 9 méter, külső tetőmagassága 14 méter. 

                                                                                                                            



Harminckét  méter  magas  tornyát  árkádsor  köti  össze  a  templommal.  Az  építés 
megkezdését  a  hívek  önkéntes  hozzájárulásán  kívül  Virág  Ferenc  pécsi  püspök 
bőkezű adományai tették lehetővé, úgyhogy a templom még ebben az évben tető alá 
kerül. Virág Ferenc püspök felszentelte az őcsényi katolikus templomot
A pécsi megyés főpásztor, akinek szívügye a templomok szaporítása, vasárnap már 
a  tizenötödik  Istenházát  szentelte  fel,  amikor  az  őcsényi  szentegyházat  átadta 
rendeltetésének.  Nagy  öröme  volt  ez  nemcsak  az  őcsényieknek,  hanem  a 
szekszárdiaknak  is,  akik  Gaál  János  apátplébános  vezetésével  körmenetszerűen 
hatszázan vettek részt a szomszédban lakó hittestvérek lélekemelő ünnepén. Virág 
Ferenc püspök dr Erdélyi Gyula titkár kíséretében autóján már szombaton délután 5 
órakor megérkezett  Szekszárdra, ahol  a plébániára szállt,  majd látogatásokat  tett. 
Felkereste  Szongott  Edvin   alispánt,  Horváth  Károly  esperest,  továbbá  itt  élő 
rokonságát.  Vasárnap  reggel  7  órai  misén  volt  a  belvárosi  templomban  és 
meghallgatta  Kovács  Pál  segédlelkész  prédikációját.  Azután  10  órakor  érkezett 
Őcsénybe,  ahol  a  közigazgatási  hatóság  nevében  Polgár  István  főszolgabíró 
üdvözölte.

 
Az  üdvözlő  közönség  között  ott  volt  Szongott  Edvin  alispán,  dr  Szakáts  Pál  a 
szekszárdi kerület országgyűlési képviselője, dr Treer István szekszárdi
kórházigazgató főorvos,  Őcsény község elöljárósága, Szekszárd,  Decs, Bátaszék, 
Báta, Várdomb, Tolna, Bogyiszló és Sióagárd népe óriási számban. Az üdvözlés és 
a püspök köszönő válasza után megkezdődött a Gosztonyi Gyula pécsi műépítész 
tervei  szerint  épült  művészi  templom felszentelése,  melyben  Kiss Lajos  kanonok, 
Gaál János apátplébános, Dr Erdélyi Gyula püspöki titkár, Horváth Károly esperes, 
Dr.  Hauser  Imre  bátaszéki,  Cselenkó  János  püspöklaki,  Putay  János  őcsényi 
plébánosok, dr Taksonyi József pécsi énekiskolai prefektus, Kovács Pál szekszárdi 
és  Báter  Károly  pécs  belvárosi  káplánok  segédkeztek.  A  templom  külső 



megszentelése  után  a  püspök  bevonult  a  templomba  és  a  belső  szertartások 
elvégeztével csendes szentmisét olvasott. Evangélium után szentbeszédet mondott, 
melyben azt a kérdést magyarázta, -mély hatást keltve - hogy mi célból épülnek a 
templomok.  Az emberel  – úgymond Virág  püspök -  az Istennek magasztos céljai 
vannak.  A  saját  képére  és  hasonlatosságára  az  örök  boldogságra  teremtette, 
felruházta  értelemmel  és  szabad  akarattal.  Ezzel  azonban  nem  fejeződött  be 
Istennek az emberről való gondoskodása, mert a bűnbe esett embert az ő egyszülött 
fia által meg is váltotta. A megváltás kegyelmének a folytonosságára itt hagyta az ő 
anyaszentegyházát az ő szentségeivel. A templomok azért épülnek, hogy rendszerint 
itt szolgáltassák ki a szentségeket, hogy Isten céljai érvényesüljenek. A templomban 
vannak a megváltás áldozatának állandó felújítására és bemutatására az oltárok, a 
hit  igazságainak  a  hirdetésére  a  szószékek  és  a  megtévedteknek  Istenhez  való 
visszatérésére a szószékek. Szent beszéde végén nagy örömét fejezte ki a püspök, 
hogy  ez  alkalommal  egyházmegyéje  tizenötödik  templomát  szentelhette  fel.  A 
szentbeszéd  után  folytatódott  a  püspöki  mise,  melynek  áhitatát  nagyban  emelték 
Nemes  József  kántor-tanító  gyönyörű  énekszámai.  Mise  végeztével  a  püspök 
Szekszárdra autózott, a plébánián átöltözött, majd gépkocsiján Pécsre tért vissza. A 
misét  követően  déli  1  órakor  150  terítékes  közebéd  volt  az  őcsényi  katolikus 
kultúrházban.  Délután  4  órakor  a  vidéki  vendégek  számára  litánia  volt  az  új 
templomban. Öt órakor pedig Kiss Lajos kanonok körmenettel vitte át a templomba 
az Oltári Szentséget a szükségkápolnából. Ezt követően ismét litánia volt, amelyen 
Várkonyi János pécsi hittudományi főiskolai lelkiigazgató prédikált. Este a katolikus 
kultúrházban  a  templomépítési  alap  javára  jól  sikerült  estélyt  és  táncmulatságot 
rendeztek. Itt említjük meg, hogy Virág Ferenc pécsi püspök az új őcsényi templom 
számára ajándékozta a régi pécsi székesegyház egyik legszebb empire-stílű oltárát. 

Külön köszönet Scultéty Erzsébetnek és Stiener Máriának a cikk megjelenéséhez 
nyújtott segítségért.



Összeállította: Pollák Csaba
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