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A kereszténységgel a katolikus egyház megalapítása
a falunban közművelődési tekintetben is egy korszakot
alkotott. Az 1755-ös lakossági összeírás szerint a faluban
640 katolikus és 479 protestáns volt. Az 1732. Évi egyházi
jegyzőkönyv szerint a falu grófja Pálffy Miklós a keresztény
hit terjesztéséért mindent megtett, és 1720-28 között régi
középkori romokra a templom dombon felépítette a római
katolikus templomot. Néhány év múlva, 1735-ben Pálffy
Miklós az eredeti alapokat kibővítve, barokk toronnyal látta
el a templomot. Ezt 1797-ben klasszicista stílusban építették át, és a szentély jobb oldalához 1795-ben
sekrestyét építettek. Végül az utolsó átépítés és kibővítés 1889-ben történt. Ekkor készült el az emeletes
oratórium, és neogótikus stílusban átépítették a homlokzatot. A keresztelő medence a 19.századból
való.
A templom újjáépítését a főbejárat feletti latin nyelvű hatsoros márványtábla örökíti meg.
A táblán a következő szöveg olvasható:

IOSEPHYS E COMITIRVS PALFFIIS
ABAVLAE REGIAE CONSILIIS
HONORI

B.VIRGINIS ELISABETH VISITANTIS
VIVO GENITORE CANCELLARIO REGIO
ANXIT RENOVAVIT INSTRVXIT.

„József a Pálffyak nemzetségéből a királyi udvar határozatából az Erzsébetet látogató
Boldogságos Szűz tiszteletére a királyi kancellária élő alkotásaként megnagyobbíttatta, felújította és
felszereltette.”
A templom barokkos díszítő elemeiből mára csupán a toronytörzs díszei maradtak meg, a többi
elem a későbbi tatarozások folytán eltűnt. A masszív toronytörzsből kecses, karcsú toronysisak
emelkedik az ég felé. A torony ablakainak magasságában négy harang sorakozik. A legrégibba Szent
József és Lélekharang. További két harangot a hívek adományából a chomutovi Herold Richard
harangöntő mester készítette

1926-ban. A kisebbik harang a Szent István király nevet, a nagyobbik

pedig a Boldogasszony nevet viseli.

1945.január elején a német és magyar erők
er
visszavonulása
következtében az orosz csapatok Komárom vonaláig nyomultak előre.
el
Onnan visszaszorítva közvetlenül Bátorkeszi dél-nyugati
dél
oldalán
állapodott meg az orosz front, s így az orosz tüzérség foglalta el a
templomot. A háború folyamán megsérült templom felújítására 19491949
ben került
került sor Weis János plébános vezetése alatt.
A

templomba

belépőtt

szépen

kifestett,

egyhajós

keresztboltozatos, barokk stílusú templombelső
templombels fogadja. Az egyszerű
faoltár a művészi
m
kivitelű tabernákulummal az ötszögletű
ötszöglet szentélyben
foglalt helyet 2013-ig.
2013
Háttérfal híján a nagyméretű
nagyméret oltárkép a szentély
zárófalán függ.
Plébánia templomunk a Sarlós Boldogasszony nevét viseli. A főoltártól
f oltártól jobbra Árpádházi Szent
Erzsébet, balról Szent László szobra látható. A templom egyik legértékesebb tárgya az evangéliumot
író Szent János apostola a sassal ábrázoló olajfestmény.
A templomtornyot 1999-ben
ben felújították, lecserélték. A toronysisak új rézlemezborítást kapott
és a torony csúcsára új érckereszt került.
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