GICZI GYÖRGY MUNKÁSSÁGA

A kapuvári templomban mindig volt előimádkozó. Ezek feladata volt, hogy az első harangszó
után megkezdték és vezették a közös imádkozást és éneklést (pap nélkül), búcsújárásban
vettek részt, sokszor nagyon messzi helyekre mentek el gyalog vagy szekérrel.
Legismertebbek voltak Osli, Boldogasszony, Kiscell, öreg Máriazell és a mátreverebélyi
Szent Kút. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen az egész utat ki kellett tölteni imával és
énekkel. A kapuvári Nagytemplom keleti mellékhajójába beleépítik a lourdes-i barlangot
Máriával, mely több mint egyszáz éve a kapuvári hívek, főleg az asszonyok kedvelt imádkozó
helye. Itt mondják ma is közösen az egyes jelenések napján a lourdes-i ájtatosságot, melyet
előimádkozó asszonyok vezetnek. Ezen kibővített templomnak lett országosan ismert
előimádkozója Giczi György, akinek néhány szép éneke ma is felhangzik a templomban: Úr
Jézus szülését pásztorok jelentik, Betlehemnek őslakói álmotokból keljetek, Kössünk szép
koszorút Szűz Máriának. Az idős emberek elbeszélése szerint szabómester volt és a mai Deák
Ferenc utcában lakott. Sok imádságot , éneket és kegyhelytörténetet írt. Ezek közül sokat kis
füzetekben kinyomtatott Budán, Bagó Mártonnál, később a kapuvári nyomdában, s árulta a
vásárokban a ponyván. A buzgó férfiak ezeket a kis füzeteket könyvkötővel összeköttették
egy vastag imakönyv alakba és így használták. A templomban a szertartásokon kívül
imádkoztak, hiszen nem voltak egyházilag jóváhagyva. Bár több ilyen füzetre is rá volt
vezetve: Átnézte Jáky Ferenc osli plébános. A legismertebb a karácsonyi: Úr Jézus születését
pásztorok jelentik. Ezt mindig a karácsony ünnepi, főleg az éjféli mise után énekelték. Úgy
harsogott, hogy majdnem szétrepedtek a templom falai, írják a feljegyzések. A házi
karácsonyi köszöntőkben is használták, amikor a fiatal házasok, legények és lányok házról
házra jártak kis zeneszerszámokkal. A Házasultak Anyakönyvébe az 1855. évben történt a
templomi esküvő bejegyzése. Giczi György, aki 26 éves, február 11-én kötött házasságot
Varga Katalinnal, aki 18 éves. A Megholtak Anyakönyve pedig följegyzi az 1903-as évben
164-es sorszámmal: Giczi György meghalt 1903. augusztus 22-én, 78 éves korában. Állapota
özvegy.

