In memoriam
Egy tudós, latinos műveltségű, teológus pappal lett szegényebb a Magyar Katolikus
Egyház. 2007. november 29én szentségekkel megerősítve,
életének 81., papságának 55.
évében megtért teremtőjéhez
Fila Lajos atya, aki korábban
öt évig a sződi plébánián
lakott. Nyugdíjas, helyettesítő
plébánosként gyakran misézett a sződi és csörögi híveknek is.

A tudós jelző Fila Lajos esetében
nem túlzás, mivel a teológiatudomány doktora volt, valamint hét
könyve jelent meg. Mi, egy mindig víg kedélyű, humoros embert, jó tulajdonságokkal bíró
idős papot ismerhettünk meg
személyében. Szentbeszédei nem
felületes, az érzelmekre ható
népies szónoklatok voltak, hanem mélyen filozofikus bölcseletek.
Ha életének legfontosabb
sorsfordító eseményeit kívánjuk
lajstromba venni, akkor a következő eseményekről kell megemlékeznünk: Lajos atya 1927.
június 5-én, az erdélyi Felsőbányán született. A Központi Papnevelő Intézetben tanult, majd
1953. június 21-én Budapesten
pappá szentelték és a következő
évben, 27 évesen már katolikus
általános teológiai doktorrá
avatták. Ezt követően 1954 és
1957 között segédlelkész volt a
hódmezővásárhelyi Belvárosi
Plébánián, majd két évig Csongrá don. 1 95 9 -ben k e rü l t
Rákosligetre (Budapest, XVII.
kerület), ahol hitoktató volt.
Budapesten segédlelkészként
először 1959-1961 között Pester-

20

† Dr. Fila Lajos
(Felsőbánya, 1927 – Pásztó, 2007)
zsébeten, a Magyarok Nagyaszszonya plébánián, ezt követően
1961-1967 között Újpesten, a
Szent István plébánián teljesített
szolgálatot. Vecsés, Andrássytelepen 1967-1968 között, a
Nógrád megyei Csécsén a következő két évben, majd 1969-ben
újra Vecsésen, az Andrássytelepen lett segédlelkész. Három
évig a ceglédi Szent Kereszt
plébánián volt lelkész, majd hat
évre Diósjenőre helyezték át.
Bagon 1978-1983, Pécelen 19831989, Soroksár főplébánián
1989-2001 között volt plébános,
majd 74 évesen nyugállományba
vonult.
A plébánosi feladatokon felül
szentszéki bíró 1975-től, egyházmegyei moderátor 1978-tól,
címzetes esperes 1979-től, zsinati
vizsgáztató 1984-től, címzetes
prépost 1990-től, egyházmegyei
cenzor 1992-től lett.
Lajos atya 2001-től 2006-ig
nyugdíjas (kisegítő) plébánosként
Sződön lakott. Itt, a plébánia
emeletén lévő és sok évtizede
lakatlan, volt plébánosi
„lakosztályban” felszabadulva az
aktív plébánosok napi feladatai
alól, tudományos munkássága
kiteljesedhetett, és tervbe vett
munkái sorra születtek. Öt év
alatt három könyvet írt és rendezett sajtó alá. Sajnos 2006-ban
úgy döntött, a nagy parókián
nem marad tovább egyedül és a
Nógrád megyei Pásztóra került.
Itt közel nyolcvan évesen, újra
aktív plébánosként, két fiatal
káplánnal (Kovács Zoltán és
Szabó Zsolt) kezdte vezetni a
plébániát, melyhez Mátraszőlős
és Tar egyházközségek valamint
Hasznos és Mátrakeresztes filiák
tartoznak. Pásztóról 2006-ban a
képviselő-testületi karácsonyi
vacsorájára és később is egy-egy
összejövetelre a sok baráthoz,
ismerőshöz nagy örömmel látogatott vissza. Az átélt nyolcvan

év sok élménye, vibráló egyénisége, a papi hivatás szépsége, a
megmosolyogtató, derűs, mulatságos emberi történetek voltak
anekdotái kifogyhatatlan forrásai.
2007-ben kaptunk hírt betegségéről, mellyel szervezete nem
tudott megbirkózni.
Kívánságának megfelelően
utolsó szolgálati helyén, Pásztón
helyezték örök nyugalomra. A
pásztói templomban december
10-én 10 órakor vettünk búcsút
Lajos atyától. Gyászszertartásán
közel 80 paptestvér, Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök, Sisák
Imre, Pásztó város polgármestere, Barotai Endre maglódi-ecseri
plébános emlékezett meg Dr.
Fila Lajos prépost, esperes plébánosról, de a diósjenői, a soroksári, a sződi, a pásztói hívek és
rokonai is búcsúztak tőle. A
temetésre különjáratú autóbuszszal utazó sződi, sződligeti és
csörögi hívek 80 szál vörös rózsából készült koszorúval tisztelegtek volt papjuk emléke előtt.
Dr. Fila Lajost a pásztói templom altemplomába az ott nyugvó
plébánosok mellé temették.

Sződiek Híradója

Kiadott művei
Katolikus családi hittankönyv
– Örökmécs Kiadó, 1990, Bp.
Krisztus igazsága – Örökmécs
Kiadó, 1992, Vác
A szüzesség értelme – Örökmécs Kiadó, 1994, Bp.
Katolikus vallási kalauz –
Örökmécs Kiadó, 1997, Bp.
A házasság értelme – Örökmécs Kiadó, 2005, Bp.
Bölcselettudomány – A dinamikus létfogalom teológiai alkalmazása (Fila L. doktori disszertációjának átdolgozott változata) –
Örökmécs Kiadó, 2006, Bp.
Zsinati katekizmus – Örökmécs Kiadó, Cegléd, 1970-71 Pásztó, 2007
Sajnos eddig nem került kiadásra
„A magyarok kincse” című drámai műve.
Fila atya e sorok írójának is sokat
segített a sződi plébániatörténet
korabeli latin nyelvű kéziratainak
szakszerű fordításában, értelmezésében, megértésében.
Nyugodjon békében, Lajos atya!
A csörögi és sződi hívek nevében:
Volentics Gyula

2008. tavasz

