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Shvoy Lajos megyéspüspök a 9 órai szentmisén nagy asszisztenciával megáldja a részben elkészült templomot Legányi Norbert pannonhalmi főapát segédletével és megtartja benne az első szentmisét. Az ősz
Wenkheim gróf az egyik perselyezőtől elvette az ezüst tálcát és maga perselyezett. Egyedül 568 pengőt gyűjtött össze. Első nap több misét is tartottak, mert a filléres zarándokvonatok későn futottak be Pécsről, Esztergomból.
Az ünnepélyes püspöki szentmise után 12 órakor Kéri Nándor plébános mondta a megszentelt templom első
szentmiséjét, amely után 3 párt esketett meg. Ettől kezdve az összes istentiszteletek a templomban tartották
az 1944-es szőnyegbombázásáig.
Ádventben reggel 6 ó. a hajnali misét tartottak, a triduumot Bergendy János mondta. Szilveszterkor a templomba tartott első hálaadó litánia alatt betörtek a Lövölde utcai plébániára, 215 pengő kézpénzt és kb. 1000
pengő értékű arany ékszert vittek el, amit a fehérvári nők adtak össze az emléktemplomi kelyhek aranyozására
1934
Január végén egy reggel a templomba induló plébános a bejárati ajtó kilincsére akasztott csomagot talált.
Legnagyobb meglepetésére, még szilveszter esti betöréskor ellopott ékszerek voltak benne, hiánytalanul. A
készpénzt viszont megtartotta magának a betörő.
A megyés püspök úr Kéri Nándor plébánost püspöki tanácsossá nevezte ki.
Vadász József világi elnököt XI. Piusz pápa Szt. Szilveszter Rend Lovagjává nevezi ki. Okmány aláírója
Pacelli Eugéne bíboros a későbbi XII. Piusz pápa. Az emléktemplom építésében végzett fáradhatatlan működéséért. A kitüntetésben nem csak az egyházközségünk, de az egész város is osztozott az örömben.
Úrnapi körmenet, útvonala oltárok: Kümmel kertészet, VOKE, Vasútállomás, Pálos Lajos műhelyfőnök háza. A vasúti cserkészek, a MAV zenekar és az egyházközségi énekkar részvételével.
Folytatódik a templom építése, kiírják a Prohászka síremlék pályázatot. A beérkezett pályaműveket a megyeház nagytermében tették közszemlére. A pályázatot Orbán Antal, az Iparművészeti Főiskola tanára nyeri
meg.
Kiírják a pályázatot a bal oldali szárny a kultúrház építésére is, amit az Opus RT. és Tóth Ferenc építészvállalkozó nyer meg. 42.000 pengő költségvetéssel. Ennek építését nem a Templom alapból finanszírozzák, az
egyházközség építi a saját költségvetéséből.
Az egyházközség átvette a Tóvárosi Szent Imre Óvodának a fenntartását, amit eladnak 23.000 pengőért az
Óvoda Egyletnek. A Lövölde úti régi Kápolnánkat - óvodává alakítják át – Fábián Gáspár tervei szerint - ide
költözik majd az óvoda. Átépítésére fordítanak 3.000 P. A maradék húszezer pengő a kultúrház építését finanszírozza. A kultuszminiszter 6.000 pengővel. járult hozzá az építéshez. A fennmaradó 16.000 P. összeget
a hívek kölcsönözik az egyházközségnek.
Meghalt a nemes lelkű fehérvárcsurgói gr. Károlyi József dr., aki nagy jótevője volt az egyházközségnek. A
temetésen küldöttséggel képviselte magát az egyházközség.
A visszakapott fehérvári nők aranyaiból aranyozták be azt a míves kivitelű ezüst miséző kelyhet, amit
Okrutzky Erzsébet ötvös tervezett és készített 3 db. opál kővel és egy kis arany korpusz keresztel, amit Ottokár püspök íróasztalában találtak a halála után. Amit ma is használnak, bár az aranyozása megkopott az eltelt
85 év óta, csak Ottokár püspök úr keresztje ragyog rajta fényesen.
Nyáron betörő járt a templomban, mindhárom perselyt feltörte, de pórul járt, mert a plébános előző este ürítette ki a perselyeket, és meg is zavarták.
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A város elhatározza, hogy a Boldog Margit leánygimnáziumtól a Horvát István utcáig, a Széchenyi utcai és
a Kuthy utcai telkekből kisajátítás útján utcát nyit. A budai úttól egészen a vasútállomásig. A Prohászka
templom előtt elvezetve egy jelentős közlekedési utat nyer a város közössége. Megkezdik a közművek lerakását a leendő Új Várkörúton
Városi közösségi katolikus képviselőtestületi választáson, az egyházközségünk vezetőségi tagjainak egy része is bekerült, többségi szavazattal, a testületbe. Kéri Nándor 881 szavazattal, Vadász József 877 szavazattal, Bernáth Pál 671 szavazattal Regő Károly 648 szavazattal, Lapos István 611 szavazattal, dr. Molnár István 570 szavazattal, Szőke Lajos 566 szavazattal, Jancsó Sándor 564 szavazattal kerül a testületbe. Nyolc
fővel képviseli megát a városi katolikus testületben egyházközségünk.
Ősszel a női csoport gyűlésén a régi kápolnában Kéri Nándor az előadó, aki a családi élet válságáról beszélt.
A következő hónapban a férfi csoport gyűlésén is ugyan erről a témáról volt szó. A megdöbbentő statisztikai
adatok után dr. Sinkó József orvosi szempontból szól hozzá az előadáshoz.
Az egész város számára dec. 15-23-ig katolikus misszió volt. A missziót templomunkban tartották. A miszszió alatt gyónt meg 1600 felnőtt és 450 gyerek. A szentáldozások száma 3400 volt. A missziós kereszt a
templomunk előterében látható két évszámmal, 1934 és1947. Az 1958-ban, a templom szentelésekor Ottokár püspök 100 éves centenáriumakor tartott misszió évszáma nincs a kereszten.
1935
Shvoy L. püspök úr és Csitár G. E polgármester úr vezetésével egy bizottság megtekinti Bp.-en az Iparművészeti Iskola műtermében Orbán Antal készítette Prohászka síremléket. Fokozatos egyeztetések és módosítások után, kivitelezésre elfogadják.
Minden hónap első péntekjét követő hétfőn szentmisét mutatnak be, a hívek szentáldozásukat felajánlják Ottokár püspök boldoggá avatásáért.
Folytatódnak a havonta megrendezett előadások, amelynek témái a férfi csoportnál: „A komoly tudomány és
a hit között nincs és nem is lehet ellentét”. A női csoportnál: Serédi Jusztián hercegprímás által tervezett a
„családvédelmi törvény javaslatairól”. Lendvai István író is rendszeres vendégelőadója a női és a férfi csoportnak, főleg művelődéstörténeti témákat ad elő.
Nagyszombaton délben a böjt megszűnt a du. 4 órakor tartandó körmenettel. Zarándoklat indul Máriazellbe,
amit a püspök úr vezet.
Kultuszminiszter megvásárolta Zala György szobrász 6 m magas, Gábor arkangyal gipsz szobrát, és leszállíttatta Székesfehérvárra, amit később kívánnak a templomba elhelyezni. Egyelőre nem tudták a nagy mérete
miatt a templomba bevinni, így a Tűzoltóságon éjszakázott, majd a Sörház téri nagy raktárba vitték. További
sorsát nem ismerjük.
Budapesti Vasutas Ének-zene Társaság, Fehérváron hangversenyezett a Szent István teremben a templom
javára. A zsúfolásig megtelt teremben Ábrányi E a zenekart, Seres L. az énekkart vezényelte óriási sikerrel.
Ottokár püspök haláláról a megemlékezés a Szt. István teremben volt megtartva, ahol Sík Sándor „ A püspök” c. versét dr. Keszei István, a leány gimnázium tanára szavalta el. Ottokár püspök sógornője, Prohászka
Gusztávné meghal, a Hosszú temetőbe Kéri Nándor temeti április 2-án.
A templomépítő bizottság megköszönte és elismerését fejezte ki annak a 40 kőművesnek, 75 napszámosnak,
6 ácsnak, 6 lámpakészítőnek (villanyszerelők?), akik a legutolsó munkálatok alkalmával naponkint ½ óra
ingyen munkát ajánlottak fel. Amivel a Bizottság 605 P. 86 fil. takarított meg.
Vadász József állomásfőnököt, egyházközségünk világi elnökét a MÁV vezetősége soron kívül felügyelőnek nevezte ki.
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Volorics Ferenc vasútvidéki káplánt a megyés püspök úr, öreghegyi önálló lelkésznek nevezte ki. Helyette
szept. 1. hatállyal városunk szülöttjét Túrzó Antal váli káplánt nevezte ki vasútvidéki segédlelkésszé.
A lövölde utcai kápolna átalakult egyházközségi óvodává, megkezdődik a gyermekek beíratása.
Őszre elkészült a kultúrház, beköltöznek, és nov. 24-én szenteli fel Shvoy püspök úr. A megnyitón Herceg
Ferenc: Péter és Pál c. egyfelvonásos művét adják elő. Ettől kezdve állandó programok vannak a kultúrházban. Itt tartják karácsonyi műsorukat a Deák Ferenc úti Iskola, a Baross Gábor Vasutas Cserkészcsapat, stb.
Ezek bevételét karitatív célokra használják.
Ekkor még nem sejti az egyházközség, hogy ez év 1935 decemberében templomunkban vette magához utoljára az Oltáriszentséget Kaszap István fiatal novícius, aki már akkor nagyon küzd az életéért.
1936
Januárárban a női csoport az új kultúrházban tartotta gyűlését, Pálos Lajosné elnök vezetésével. Kérte a
megjelenteket, hogy az új kultúrotthonban a régi szeretettel, hűséggel és áldozatkészséggel végezzék az
egyházközség karitatív munkáját. Kéri Nándor előadást tartott az édesanyák kötelességeiről a gyermekek
nevelésében.
Márciusban 3 napos lelkigyakorlatot tartottak templomunkban a város leventéinek. Ezzel készülnek a 8-án
megtartott katolikus napra, amikor 2000 fiatal vette magához az oltáriszentséget. Ezen a napon használják
először a ruskiczai márványból készült áldoztató korlátot a főoltárnál, melyet Marschall Béla győri építész
és neje a fehérvári születésű Héjj Irma (Mária) ajándékozott, és a bp-i Nordin Nazaréno olasz cég készített.
Kovácsoltvas rácsos ajtaját Kéri József lakatos mester. Az áldoztató korlát most a Prohászka sírnál látható.
Márc.15-i ünnepi mise után, a templomban mikrofonnal és hangosítóval próbát tartottak a rossz akusztika
miatt, de a hívek megállapítása szerint ez nem sokat javított a helyzeten.
25-én az egész világ női kat. közösségei szentáldozást végeznek a világbékéért. Székesfehérvár női közösségei Prohászka templomban a ¼ 9-es misén kapcsolódnak be ebbe a világmozgalomba.
Engedélykérés a Belügyminisztériumtól, hogy a Kultúrházban Mozgókép színház működjön.
Júniusban a megyés püspök úr zarándoklatot vezet Máriaremete kegyhelyre. Este vonattal visszatérő zarándokok befejező ájtatosságát a Prohászka templomba végzik ¼ 9-kor litániával. Az egyházközségből 2 napos
zarándoklatot vezetett Kéri Nándor Mátraverebély – Szentkút kegyhelyre.
Szept. 20. a Vízivárosi templom felszentelésének 25 éves évfordulóján egész napos Szentségimádás, a vasútvidékiek imaórája du. ½ 6 – ½ 7 kötött.
Okt.13. Kéri Ferenc prépost perkátai plébános halála. A mi plébánosunk testvérbátya. Majd közös sírhelyen
nyugodnak 32 év múlva a sóstói temetőben.
Novemberben Rómába utazott a magyar küldöttség a Missziós világ kongresszusra. A küldöttség tagja volt
Kéri Nándor vasútvidéki plébános is. Két hetet töltött az Örök Városban, hazafelé Páduában misézett. Volt
szentmise a tengerparti gyönyörű Velencében is.
Meghalt Péterfalvi Molnár Elek tábornok a Prohászka templom jótevője és bőkezű mecénása 68 éves volt.
Megérkezett a Prohászka síremlék 38 darabból álló ruskiczai márvány tömbje, öt társzekéren, Orbán Antal
szobrászművész munkája. Dec.28-ra felállították a templom jobb oldali oltár fülkéjében. A Budapesti Székes Főváros közössége és a Keresztény Nemzeti Liga ajándéka (26.000 P.). Petrovácz Gyula országgyűlési
képviselő adta át a síremléket a Prohászka Templomépítő Bizottságnak. Az áttemetést egy későbbi időpontra
halasszák el.
A plébániai hivatal és a plébános ideiglenesen a Gyümölcs u 32/a alá költözött. Vilinek Gizella ny. tanítónő
Erzsébet utcai lakos gyönyörű selyem zászlót adományozott a templomnak a Női csoport részére.
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1937
Az Egyházi Hatóság 2968/1936 sz. alatt a püspök atya engedélyt ad a Prohászka templom gyóntatóinak a
fenntartott esetek alól való feloldozására.
Az Igaz. Szab. értelmében megújul az egyházközség vezetősége. 2341 szavazó van az egyházközségben. A
választást a püspök úr jan.31 – re tűzi ki, 20 rendes és 14 póttagot kell választani az új vezetőségbe.
A templom padlózatának elkészítéséhez – eddig csak betonozva volt – „Mozaik lap” jegyeket bocsátottak ki
1 – 7100 db -ig. 1 pengő értékben darabját. Mindenki megvásárolhatta a maga mozaik lapját a Walla féle
mozaik lapokat. Minden jegy elkelt.
Februárban a város leventéinek 3 napos lelki gyakorlatát a Prohászka templomba tartják. A beszédeket Bergendy János - a későbbi mártír – püspöki irodaigazgató tartotta. 1500 levente vett részt rajta.
Március. Kéri Nándor plébános a Honvéd Korházban vakbél operáción esett át. A Prohászka templom környékének kertészeti kiképzésére pályázatot hirdettek. 26 pályamű érkezett be és 3 db. díjaztak.
A Fővárosi Önkormányzat ígérete, ill. főpolgármesteri megajánlása ellenére, még nem járultak hozzá anyagiakkal a templom építéséhez. Az évek során már 4 levelet írtak ez ügyben, mindezidáig kitérő választ kaptak.
Orbán Antal szobrász készíti el a keresztút gyönyörű stációit. Egy – egy stációt családok vásárolnak meg,
darabját 120 p.-ért (lásd függelék). Fekete Ferenc István kőművesmester ragasztja fel a terrakotta lapokat.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a nők közös szentáldozása volt az Eucharisztikus Kongresszus sikeréért. Shvoy püspök atya a hónap végén indult el Amerikába, hogy ott a katolikus magyarok között toborozzon
az 1938 évben Magyarországon megrendezendő Eucharisztikus Kongresszusra.
Meghirdetik a jobb oldali oltárfülkére a pályázatát. A vele szemben már meglévő Mária oltárhoz kell hasonlatosnak lenni.
Prohászka ünnepen az emléktemplom javára a Budapesti Vasutas Ének – Zene Társaság 140 tagú ének és
zenekara felejthetetlen művészi élménnyel ajándékozták meg a Fehérváriakat a Szt. István teremben.
Pünkösdvasárnap a bérmálkozás szentségének kiszolgáltatása templomunkban volt, a Székesegyház belső
restaurálása miatt. Az amerikai missziós úton lévő Shvoy Lajos püspök úr helyett és nevében dr. Hári István
tábori püspök úr 680 (?) katolikus hívőt részesített a bérmálás szentségében.
Júniusban mutatta be templomunkban P. Cser-Palkovics István jezsuita atya első szentmiséjét és áldását adta
a hívekre.
43.726 db kérő körlevelet küldtek szét a dunántúli vármegyékbe és Budapestre. A gyűjtő akciót a Belügyminiszter engedélyezte. A körlevelek megcímzésével és továbbításával járó munkát, névtelenül ajánlották
fel Ottokár püspök tisztelői.
Bejelentik, hogy Ottokár püspök végső nyughelyére az áttemetésre 1938. június 1-én kerül sor, az Eucharisztikus Világkongresszus keretében.
A kultúrházban a Prohászka munkaközösségek 3 napos kongresszusa volt. A nyáron meghalt Schlógl Adolf
pályamester, egyházközségünk hűséges, hitvalló, plébániánk és a lelkészség megalapításától kezdve fáradhatatlan önzetlen vezetőségi tagja, pénztárnoka. Áldott emlékét hűségesen ápolják.
Kéri Nándor ezüstmiséjét mondta el teljes visszavonultságban Budapesten a pálosok Szikla Kápolnájában.
Augusztusban ért haza püspök úr amerikai missziós útjáról.
Fábián János és felesége Hegyi Anna Tobak u. 10 sz. lakos 1000 pengőt – tervező szülei – adományoztak az
emléktemplom befejezésének költségeire.

