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Már csak be kellene rendezni a templomot, illetve az épületben kialakított kis helyiségeket. FOTÓ H. BARANYAI EDINA

II. János Pálról nevezik
el a szőgyei templomot
Tavaly októberre gyakorlatilag
elkészült a szögyei templom, s
még mindig nem szentelték fel.
Az. épület ajtaja zárva van, a
bútorok viszont megérkeztek.
Most úgy tudjuk, jövő áprilisban, II. János Pál szentté avatásának évfordulóján nyitja meg
kapuit a hívek előtt.

ZOG
SUDÁR ÁGNES
Két hivatalos ígéretet írtunk le
az elmúlt fél évben: az egyik
nyári, a másik őszi felszentelésről szólt. A hívek mégsem
használhatják
egyelőre
a
szőgyei templomot, ami amiatt
vált érdekessé, hogy az a Balogh Tibor álmodta meg és épít-

tette, aki - a beruházás utolsó
fázisában - elhagyta az egyházat és civil életet kezdett. ő
most Nagybajcs polgármestere.

A szögyei templom
továbbra is fontos az
egyháznak, s azt is
szeretnék, hogy kívül-belül szép otthona legyen Istennek.
Rövid múltidézést érdemes tennünk, miért épült Szőgyén
templom. Az 1930-as években
épült az az iskola, amelyben a
több évszázados folyóparti település katolikus hívei a rendszerváltás után a szentmiséket

tartották. Később a kisbajcsi
önkormányzat kívül-belül felújíttatta az épületet, amit a
2013-as nagy árvíz teljesen elöntött. Ekkor fogalmazódott
meg a szándék, hogy a százötven lelkes falu szívében templom épüljön.
Balogh Tibor még plébánosként vezényelte le az „Istennek
szentelt hajlék" építését. Sok
támogatója volt, a Győri Egyházmegye és a Katolikus Karitász anyagi támogatásából, Gál
Imre szőgyei származású atya,
valamint a nagybajcsi, kisbajcsi, vámosszabadi és helybeli
hívek nagylelkű adományaiból
valósulhatott meg a beruházás.
Idén februárban, amikor a
használatbavételi engedélyt is
megkapta a templom, a Győri

Egyházmegyei hivatal illetékese - érdeklődésünkre - azt
mondta, hogy a szőgyei templom továbbra is fontos az egyháznak, s azt is szeretnék,
hogy kívül-belül szép otthona
legyen Istennek s a templomba
járó híveknek. A bútorzatot
kellett akkor még beszerezni, s
úgy számoltak, hogy nyáron
megtörténhet a templom felszentelése. Aztán őszre csúszott az időpont.
Mivel a tervet nem tudták
tartani, a templom védőszentje
pedig II. János Pál lesz, így az a
döntés született, hqgy a volt
pápa szentté avatásának második évfordulóján, tehát április 27-én szentelik fel a templomot. Másfél évvel az utolsó
ecsetvonások befejezése után.

