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ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Ezúton kívánunk minden kollégistának,
nevelőnek és kollégiumi dolgozónak valamint a hozzátartozóknak kegyelmekben
gazdag békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekkel teli boldog új esztendőt valamint
kollégistáinknak sikeres félévzárást!

A HÓNAP

2. szám

nyainak befejezése után választották meg
IV. Piust, aki az akkor huszonegy éves
Károlyt azonnal Rómába hívta. 1560. január 31-én bíborossá, nyolc napra rá, február 8-án milánói érsekké nevezte ki. Reformjai végrehajtása közben egyre több
oldalról támadták. Amikor föloszlatta a
ferencesek humiliáták nevű ágát, egy barát, belopakodva az érsek kápolnájába,
rálőtt. Az érseknek nem voltak illúziói afelől, hogy rendelkezései és reformjai teljesen megszüntetik a visszaéléseket. Ezért
teljes erejével a jövő számára perdöntő
papnevelés ügye felé fordult, így a papságra készülők számára internátust és
iskolát nyitott 1565-ben; ez lett a milánói
szeminárium őse. Lelkipásztori buzgóságát, nagylelkűségét és szervezőkészségét
különösen a nagyon veszélyes időszakokban mutatta meg, pl. 1576 nyarán, amikor
pestis pusztított Milánóban. A járvány terjedésével egyre többen menekültek el a
városból, a város vezetői mind eltűntek,
különösen akkor, amikor a közrend és
közellátás egyre súlyosabb kérdéssé vált.
Akkor az érsek vette kezébe a gyeplőt, és
részben a saját javaival, részben a gazdagok adományaival segített, ahogy csak
tudott: ruhát, élelmiszert, gyógyszert adott
az embereknek, menhelyeket állítottak föl,
a betegeket ideiglenes kórházakba gyűjtötték össze, ahol ápolták őket, és megkapták a szükséges lelki ellátást is.

AFORIZMÁJA:
Könyveket írni, képeket festeni, házakat
építeni vagy akár egész államokat is vezetni szép dolog. De legszebb, ha szeretetet tudunk adni.
Luise Rinser
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Jézus adott nekik feleletet:
„Nem az
egészségeseknek van szükségük orvosra,
hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek.”
Lk 5,31-32
A HÓNAP SZENTJE:
BORROMEI SZENT KÁROLY
Borromei Károly a milánói hercegség
egyik legnevezetesebb családjából származott, politikai hatalmuk és tekintélyük
nem utolsó sorban a nagy vagyonból fakadt, a Borromeiek között bankárok is
voltak, és Londonban meg Barcelonában
fiókintézetük volt. Ugyanakkor a családtagok a diplomáciában és a politikában is
tevékenykedtek, és jól szerepeltek a franciákkal vívott háború idején. Károly mostohaanyja úgy határozott, hogy a család
számára fenntartott sok egyházi javadalomra való tekintettel Károly klerikus le- Kérünk, Istenünk, őrizd meg Egyházadban
gyen. E határozat szerencsésen egybeváazt a lelkületet, amellyel Borromei Szent
Károlyt eltöltötted, hogy Egyházad mindig
gott Károly elgondolásaival, ezért tizenkét
évesen reverendát öltött és fölvette a ton- megújulhasson, és meg tudja mutatni a világzúrát. Néhány héttel egyetemi tanulmá- nak a te Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust!

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség

Mendikálás a Szent Anna Otthonban

Grimm mese németül és angolul

A mendikálás szorosan a karácsonyi szokásokhoz köthető. Karácsony felé az emberek
összegyűlnek, imádkoznak, közösen énekelnek. Az adventi ünnepkörhöz tartozik még a
kántálás és a betlehemezés is. Kollégiumunkban már több éves hagyomány a mendikálás,
amikor az Idősek Otthonaiba látogatnak a kollégisták Győrújbarátra és ide Győrbe a Szent Anna Otthonba. Idén először én is átélhettem ezt az élményt. Az Szent Anna Idősek Otthona lakóihoz mentünk. Nagyon jó érzés volt látni, hogy mekkora lelkesedéssel
és milyen kedvesen fogadtak bennünket. Két csoportra válva mentünk
körül a főépület folyosóin. Én Márti nénivel, a másik csoport Csaba bácsival. Szinte le sem tudom írni azt a szeretetet, örömet , amit az idősek
szemében láthattunk.
Rengeteg ajándékkal tértünk vissza, amit szétosztottunk a kollégisták
között. Örülök, hogy átélhettem ezt az eseményt.
 Tóth Sára Boglárka

Der Dreschflegel vom Himmel
Es zog einmal ein Bauer mit einem Paar Ochsen zum Pflügen aus. Als er auf den Acker kam,
da fingen den beiden Tieren die Hörner an zu wachsen, wuchsen fort, und als er nach Haus
wollte, waren sie so gross, dass er nicht mit zum Tor hinein konnte. Zu gutem Glück kam
gerade ein Metzger daher, dem überliess er sie, und schlossen sie den Handel dergestalt,
dass er sollte dem Metzger ein Mass Rübsamen bringen, der wollt ihm dann für jedes Korn
einen Brabanter Taler aufzählen. Das heiss ich gut verkauft! Der Bauer ging nun heim, und
trug das Mass Rübsamen auf dem Rücken herbei; unterwegs verlor er aber aus dem Sack
ein Körnchen. Der Metzger bezahlte ihn, wie gehandelt war, richtig aus; hätte der Bauer das
Korn nicht verloren, so hätte er einen Brabanter Taler mehr gehabt. Indessen, wie er wieder
des Wegs zurückkam, war aus dem Korn ein Baum gewachsen, der reichte bis an den
Himmel. Da dachte der Bauer 'weil die Gelegenheit da ist, musst du doch sehen, was die
Engel da droben machen, und ihnen einmal unter die Augen gucken.' Also stieg er hinauf
und sah, dass die Engel oben Hafer droschen, und schaute das mit an, wie er so schaute,
merkte er, dass der Baum, worauf er stand' anfing zu wackeln, guckte hinunter und sah, dass
ihn eben einer umhauen wollte. 'Wenn du da herabstürztest, das wär ein böses Ding' dachte
er, und in der Not wusst er sich nicht besser zu helfen, als dass er die Spreu vom Hafer
nahm, die haufenweis da lag, und daraus einen Strick drehte; auch griff er nach einer Hacke
und einem Dreschflegel, die da herum im Himmel lagen' und liess sich an dem Seil herunter.

Török kori bajvívó előadás
November 18-án,délután csoportfoglalkozás
keretein belül egy török kori szablyavívó
bemutatón vehettünk részt a díszteremben.
A Nándi bácsi által szervezett bemutatót
Schunder László, a HEMA vívóiskola oktatója, az Ars Ensis egyesület tagja tartotta.
(Honlapja elérhető az alábbi címen:
kardazelet.blogspot.hu)
Az előadás, melynek címe – utalva a török-magyar végvári harcokra – a
„Végek művészete” volt, nagyrészt nyugati, főként német vívókódexek és
keleti, oszmán források ismeretanyagán alapult, rendkívül érdekfeszítő
volt, s többek közt bepillantást nyerhettünk a szablyavívás eredetébe és
történetébe, valamint a sport- és bajvívás közti különbségbe. Az előadás
végén tanúi lehettünk egy érdekes, interaktív gyakorlati bemutatónak is.
 Pintér Bernadett
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Er kam aber unten auf der Erde gerade in ein tiefes tiefes Loch, und da war es ein rechtes Glück,
dass er die Hacke hatte, denn er hackte sich damit eine Treppe, stieg in die Höhe und brachte den
Dreschflegel zum Wahrzeichen mit, so dass niemand an seiner Erzählung mehr zwei feln konnte.

The flail from heaven
A countryman was once going out to plough with a pair of oxen. When he got to the field,
both the animals' horns began to grow, and went on growing, and when he wanted to go
home they were so bigthat the oxen could not get through the gateway for them. By good
luck a butcher came by just then, and he delivered them over to him, and made the bargainin
this way, that he should take the butcher a measure of turnip-seed, and then the butcher was
to count him out a Brabant thaler for every seed. I call that well sold! The peasant now went
home, and carried the measure of turnip-seed to him on his back. On the way, however, he
lost one seed out of the bag. The butcher paid him justly as agreed on, and if the peasant
had not lost the seed, he would have had one thaler the more. In the meantime, when he
went on his way back, the seed had grown into a tree which reached up to the sky. Then
thought the peasant, "As thou hast the chance, thou must just see what the angels are doing
up there above, and for once have them before thine eyes." So he climbed up, and saw
that the angels above were threshing oats, and he looked on. While he was thuswatchingthem, he observed that the tree on which he was standing, was beginning to totter; he
peeped down, and saw that someone was just going to cut it down. "If I were to fall down
from hence it would be a bad thing," thought he, and in his necessity he did not know how to
save himself better than by taking the chaff of the oats which lay there in heaps, and twisting
a rope of it. He likewise snatched a hoe and a flail which were lying about in heaven, and let
himself down by the rope. But he came down on the earth exactly in the middle of a deep,
deep hole. So it was a real piece of luck that he had brought the hoe, for he hoed himself a
flight of steps with it, and mounted up, and took the flail with him as a token of his truth, so
that no one could have any doubt of his story.
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FÜLLEN SIE DIESES ENGLISCHE KREUZWORTRÄTSEL AUS. IHRE NACHRICHT WIRD NACH
DEM AUSFÜLLEN IM GRAU HERVORGEHOBENEN LÖSUNGSFELD SICHTBAR

Szent Miklós est

Felirat egy vendéglő kirakatában: Ha olyat rendel amit nem tudunk teljesíteni
5000 Ft-ot adunk magának. Egy vendég kipróbálja: zsiráfpörköltet kér burgonyával. Elképedve látja, hogy egy zsiráfot vezetnek be a konyhára. Majd érkezik a
pincér egy tálcával rajta az ötezressel. „Rosszul láttam, nincs zsiráfjuk?” „De,
zsiráf az van, ……. (a folytatás a rejtvényben)!

Miklós valószínűleg 270 és 286 között született Patara kisvárosban, Kis
-Ázsiában. 19 éves volt, amikor nagybátyja pappá szentelte. Utóbb a
Sion kolostor apátja lett. A szüleitől örökölt vagyont szétosztotta a szegények között. Segítette a szegény gyermekeket és ezért szentnek tartották őt. Egy elszegényedett nemesembernek három lánya volt, akiket
megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Miklós elhatározta, hogy segít rajtuk, de szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple
alatt egy arannyal telt erszényt dobott be a szegény ember ablakán, aki
legidősebb leányát így tisztességesen férjhez tudta adni. Az elkövetkező években így tett a másik két lánnyal is, a harmadik évben azonban
az apa megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de
Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.
Kollégiumunkban a végzős diákok tartották az idei tanévben is a Mikulás-estet. A kollégisták hét-hét fős csapatokban versenyeztek egymással. A feladatok izgalmasak és egyben szórakoztatóak is voltak. Az est
végén a Mikulás értékelte a versenyszámokat és a legjobbakat szaloncukorral díjazta. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat és rengeteget nevettünk.
 Balázs Villő Júlia

Tiszta Szívek Mozgalom előadásai
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A Tiszta Szívek Mozgalma összejövetelei, előadásai az ország számos
részében kerülnek megrendezésre. Lényege, hogy a fiatalokat a testi és
lelki tisztaság megtartására biztassák. Az Apor Iskola az idei tanévben
eddig kétszer vett részt a Mozgalom eseményein. Az első előadásra a
Karmelita templomban került sor. Először egy korábban már tisztasági
fogadalmat tett fiú mesélt nekünk arról, hogy mit is jelent valójában a
fogadalomtétel. Ezután Renátó atya, egy fiatal szerzetes mesélt a szenvedélyek leküzdéséről. Majd a második előadáson egy fiatal hölgy beszélt életéről. Fiatalkorában lázadó, Istentől távoli életet élet, majd férjének köszönhetően megtért. Azóta 4 gyermekes anyuka lett és teljes
odaadással szolgálja Istent. Mindkét előadás nagy hatással volt ránk és
reméljük egész életünkre.
 Kolonics Hella
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Karácsony ünnepe
A karácsony keresztény ünnep, amelyen
Jézus Krisztus születésére emlékeznek.
Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. Minden év december 25-én
tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének.
Talán azért esett erre a választás, mert
egyes keresztény szerzők szerint Jézus
szenvedése, azaz a húsvét, illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor van a téli napforduló a Föld északi féltekéjén, illetve a korai keresztények ezen a napon a kötelező Mithrász-ünnep helyett Jézus születését
ünnepelték. Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe. Annak
ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nemkeresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. A modern
és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a
különböző mintázatú üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például
karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, girlandok, fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése.
Karácsonyi est a kollégiumban:
Idén a karácsonyi esten a kollégisták pásztorjátékot adtak elő. Az előadás a királyok útjáról szólt. Gáspár, Menyhért és Boldizsár szerepét két
fiú és egy lány töltötte be. A szereplők közt voltak angyalok, ördögök,
írástudók, és az udvari bolond is szóhoz jutott. A műsort élőzene festette
alá gitárral, zongorával, énekkel.
Az előadás végeztével Csaba bácsi szólt néhány szót a kollégistákhoz,
kellemes karácsonyt kívánt és a félévről tájékoztatott minket. Ezt követően ünnepi vacsorán vettünk részt. Csoportonként átsétálva az ebédlőbe
szemléltük meg a terítést, üdítőket és később a vacsorát is. Önkéntes
kollégisták szolgálták fel nekünk a finom ételt. Az est nagyon kellemesre
és meghittre sikeredett.
 Tóth Anna
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Nemzeti parkjaink
Aggteleki
Nemzeti Park
Az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) Magyarország negyedik, 1985-ben
alapított nemzeti parkja. Ez volt az első olyan nemzeti park az országban, amely kimondottan a geológiai értékek – a vidék felszíni karsztjelenségei és a híres cseppkőbarlangok – védelmére alakult meg. Az Aggteleki-karszton kilencven kisebb-nagyobb karsztforrás fakad. A nemzeti
park legnagyobb hozamú vízfolyása a Jósva-patak. De jelentős vízgyűjtő területe van a Telekes-pataknak is. Az Aggteleki-karszt és a Szlovákkarszt barlangjait az UNESCO Világörökség Bizottsága 1995. december
6-án a Világörökség részévé nyilvánította. A Nemzeti Park két barlangja
is világrekorder: a Szlovákiába is átnyúló, zömmel Magyarország területén elhelyezkedő, 25 kilométeres kiterjedésű Baradla-Dominicabarlangrendszer a mérsékelt égöv leghosszabb aktív patakos barlangja,
az 503 méteres tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő Sziliceijégbarlang pedig a világ legalacsonyabban fekvő jégbarlangja. A Meteor
-barlangban található Magyarország egyik legnagyobb föld alatti terme,
a Titánok csarnoka, mely nevét a közepén található hatalmas méretű
cseppkövekről kapta. A Parkban 1327 hektáros erdőrezervátumot alakítottak ki. Az ANP területén 413 védett és fokozottan védett állatfaj fordul
elő. A nemzeti park erdőiben költ az egyetlen Magyarországon fészkelő
fajdféle, a császármadár. A vizek mentén viszonylag nagy példányszámban élnek jégmadarak. A gyíkok közül a pannon gyík számít a legértékesebbnek, a kétéltűek közül pedig a park címerében is szereplő foltos
szalamandra emelendő ki. A lepkék fajszáma meghaladja a kétezret! Csak itt
fordul elő hazánkban a zöld rétisáska. Ötszáznál is több barlanglakó és barlangkedvelő faj él itt. Az Európában élő 28 denevérfaj közül 21 előfordul a nemzeti park
barlangjaiban. A park területén látható
hazánk egyetlen állami tulajdonú, több
mint 120 lóból álló huculménese.
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Népművészet: Sárköz
A Sárköz vagy Tolna megyei Sárköz, mint néprajzi kistáj a
magyar néprajztudományban többnyire Alsónyék, Decs,
Öcsény és Sárpilis községek területét jelenti. A négy falu lakosságát Református vallása különítette el a környező települések lakóitól. Népművészetének sajátos stílusával a vidék korán felhívta magára a figyelmet. A sárközi népviselet a magyar népviseletek között megkülönböztetett figyelmet érdemel.
A férfi és női viselet alakulása között nagy különbség van: míg
a férfi viselet az országostól soha nem tért el különösebben,
lassabban is változott és a 19.század fordulójára elvárosiasodott, addig a nőké mindig sajátos utakon haladt; a 19. század végén felért a
csúcspontra, de azóta is virágzik. A magyar népviseletek közül ez a legrégibb
formájú, legdíszesebb és a legdrágább anyagokból
készült. A Sárközben a nők viselete koruk és családi
állapotuk szerint annyira különbözött, hogy viselőjének
helyzetét könnyű kikövetkeztetni. A színek használatát
például a kor szabta meg: a legszínesebb a fiatalok
viselete, az idősebbeknél szinte évről évre elmaradt
egy-egy szín. A Sárközben munkára, útra és ünnepekre külön öltözéket állítottak össze, természetesen az
ünnepi volt a legszínesebb, amelyben táncba, bálba,
vásárokba jártak. A sárközi népszokások változatosak, bonyolultak és gazdagok, igen sok régi elemet
őriztek meg. Három csoportra oszthatjuk őket: Az emberi élet főbb állomásaihoz
kapcsolódóak (születés, házasság, halál), a gazdasági élettel kapcsolatos szokások (aratás, szüret, fonó, disznótor stb.) és a jeles napokhoz (ünnepekhez)
kapcsolódóak. A sárközi táncdialektus a kelet-dunántúli csoporthoz tartozik. A
sárköziek minden alkalmat megragadtak a táncra. A sárközi táncok legrégiesebb
rétegét a kanásztáncok képviselik. E régi férfi szóló a Sárközben már fejlettebb
páros, csoportos tánccá alakult; a kanásztáncból sarjadt a
cinöge, az ugrós és még több más tánc. A verbunk is ismert
volt. A páros táncok közül a lassúcsárdás eléggé színtelen,
annál jellemzőbb a gyors, friss csárdás. A viszonylag épen
fennmaradt női körtáncok mindmáig nagyon sok alkalmi változatban élnek. A sárközi táncok közül a nők karikázója
(körtánca) tér el legjobban az országosan ismert típusoktól,
ez a legjellemzőbb és talán a legszebb táncuk.

Vass Gergely
Lényeg a sorok között
Illusztráció: Horváth Andrea
Van, amikor
Csak fekszem az ágyban,
Nézem a plafont,
Csendben, magányban.
Aztán bevillan pár sor,
S addig hajtom őket,
Míg meg nem lesz egy versszak,
S míg le nem írom őket.
Gondolatok cikáznak
A fejemben, rengeteg
A lehetőség, hogy mi legyen a vége,
De én mégis rettegek,
Hogy jön gondolat,
Mi rossz irányba visz el.
Felmerülnek tények,
Amit az ember amúgy nem hisz el.
S végül az indító eszme
Megint színre lép,
Átgondolom újra,
Hogy mit is akartam tulajdonképp?
Megvan!
Csak elmondani azt, amit akarok,
Vagy csak egyszerűen bemutatni
Azt, aki vagyok.

 Vitáris Kitti
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Bruno Ferrero tanulságos történetei
A két jégtömb
Volt egyszer két jégtömb. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal körbevett üregben, a hegyoldalt beborító erdő közepén. Makacs közönyösséggel méregették egymást. Viszonyuk meglehetősen hűvös volt.
Néhány "jó napot", egy-két "jó estét". Semmi több. "Jégtörésről" szó sem
volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról: - Igazán eljöhetne hozzám!
De a jégtömbök egyedül nem tudnak elmozdulni a helyükről. Így nem
történt semmi és a jégtömbök még jobban önmagukba zárkóztak. Az
üregben lakott egy borz, aki egy nap így fakadt ki: - Milyen kár, hogy itt
bent kell lennetek! Gyönyörűen süt a nap odakint! A két jégtömb feljajdult. Kis koruk óta tudták ,hogy a nap a legnagyobb veszélyt jelenti számukra. Meglepő módon azonban, most az egyik jégtömb azt kérdezte: Milyen a nap? - Csodálatos... Maga az élet. - válaszolta zavartan a borz.
- Csinálhatnál egy kis rést az odu tetején... Szeretném látni a napot! mondta a másik. A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis
lyukat a gyökerek közé és a nap meleg, enyhe fénye aranysugárként hatolt be az üregbe. Néhány hónappal később egyszer délben, ahogy a
napfény felmelegítette a levegőt, az egyik jégtömb észrevette, hogy olvadni kezd és kis patakká változik. Másképpen érezte magát, nem volt
már többé ugyanaz a jégtömb, ami eddig. A másik jégtömb is ugyanezt
érezte. Pár nap múlva a jégtömbökből két kis folyócska kezdett csordogálni. Ki is folytak az üregből és nem messze onnan, csillogó kis tavat
alkottak, amelyben az ég kékje tükröződött. A két jégtömb még érezte
saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységét és a magányt. A közös
aggodalmat és bizonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük egyforma és valójában szükségük van egymásra. Jött két tengelice és egy
pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott zümmögtek a tó körül, egy
puha, hosszú farkú mókus pedig megfürdött benne. És ebben a boldogságban ott tükröződött a két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak.
Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük
azokat, akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 2. rész
Pápa
Katolikus Nagytemplom
A pápai nagytemplom az elmúlt évszázadban Pápa város
egyik meghatározó jelképévé vált. A jelenlegi templomot
1774-ben kezdték el építeni, 15 év alatt épült fel. A templomot nagy méretei miatt szokták csarnoktemplomnak is
nevezni. A templom a Dunántúl legnagyobb hatású épülettömbje: hossza 42 méter, szélessége 22 méter, belső
tere 24 méter magas. A két torony magassága eléri a 72
métert. A három kupolafreskó, a szegélyképek és a főoltárkép együttesen mondják el Szent István első vértanú
életét. A három kupolában Szent István és társai diakónussá szentelése, prédikálása, a szent elfogatása látható. A vértanú sorsa jeruzsálemi megkövezésével a főoltárképen teljesedik be.
Különösen szép és értékes alkotások a templom bronz keresztelőmedencéje
és a libanoni cédrusból faragott szószék. A nagytemplom alatt található egy
kripta, amelyben nyugszik az Esterházy család több tagja és néhány pápai nemes, polgár.
 Fábián Katalin

Tapolca
Katolikus Temploma
A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt román stílusú templomot a karthauzi szerzetesek kibővítették, egy
gótikus, keresztbordás mennyezetű szentélyt emeltek
hozzá, amelynek déli külső falán Szent Kristóf freskójának töredéke látható.
A török idők alatt megsérült templomot Padányi Bíró
Márton veszprémi püspök 1756/57-ben építtette át barokk stílusban. Homlokzatát Szent István és Szent Imre
fülkeszobrai díszítik. Északi oldalához az irgalmas nővérek rendháza és óvodája kapcsolódik, amelyet Ranolder János püspök építtetett 1872-ben.
 Balázs Villő Júlia
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