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Személyi adatok: 
 

 sz.: Palást 1889. (Hont megye) 

 Középiskola: Vác Piarista Gimnázium 

 Teológia: Vác 

 Szentelés: 1913 Vác 

 Elhunyt: 1951. 12. 20, nyughelye: Felsőgöd, Jácint utcai 
temető 

 
Állomáshelyek, beosztások  
 

 1913-1914 Palotás   káplán 

 1914-1915 Jászkarajenő  káplán 

 1915-1916 Pestszentlőrinc  káplán  

 1916-1919 Csongrád  káplán 

 1919-1920 Kiskunfélegyháza káplán  

 1920-1922 Kiskundorozsma káplán 

 1922-1927 Újpest   káplán 

 1927-1935 Felsőgöd   káplán 

 1935-1951 Felsőgöd  plébános  
 
Kitüntetések, megbízások: 
 

 teológiai doktor Szeged 

 1923 Újpesti legényegylet elnöke 
 1923 - 1925 „Harang” szépirodalmi és társadalmi lap, az Újpesti Katolikus Legényegylet 

hivatalos lapjának főszerkesztője. 

 1936 – 1945 Felsőgödön községi képviselő 

 1938–tól haláláig a Váci Esperesi Kerület kerületi esperese (Felsőgöd székhellyel), 

 1948-tól haláláig a Szentkereszt egyesület pestkörnyéki megbízottja 

 1949-től a Szentkereszt egyesület lelki vezetőjének kérik fel 
 
Egyházi tevékenységek Felsőgödön:. 

 

 1928 a plébánia építkezésének befejezése (Kialakult a Bozóky tér mai arculata) 

 1929 a 801. sz. Losonczy István cserkészet a Római Katolikus Egyházközség csapata 

 1928 – 1940 a templom-belső berendezéseinek kialakítása (padok, szobrok, stb.) 

 1936 – önálló plébánia és esperesi kerület 

 1937  Szent István harang a toronyban 

 1941 A templomtető javítása, mert beázott a Mária oltárnál 

 1942 A templom-belső festése (Bicskei Karlé János templomfestő) 

 1943 A templomi orgona beépítése (Bagról érkezett, ekkor már több mint 100 éves volt.) 

 1944-1945 a II. világháború alatt is a híveivel maradt, akiket mindig megvédett. A 
plébánián orosz katonai korház is működött. 

 1949 a templom felszentelésének 25. évfordulójára elkészült a „márvány” Mária oltár. 
 
Főbb egyéb érdemei:  
 

Az egyházközség életét teljesen megalapozta. Élénk szerepet visz a község társadalmi 
és kulturális életében. Sűrűn szerepel egyházi és hazafias ünnepélyeken, Elnöke a 
felsőgödi dalárdának és zenekarnak. Községi képviselő 1936 – 1945 között. 
Egyszerűsége és nemes gondolkodása miatt nemcsak hívei, de Felsőgöd teljes 
lakossága kedvelte. 

 
(Forrás: Váci Egyházmegye Levéltára) 


