
TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍR ÚJSÁGA 

2018. MÁJUS 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 

Donászy Magda: Anyák napján 

Tavaszodik, kis kertemben kinyílik a tulipán. 

Ragyognak a harmatcseppek anyák napja hajnalán. 

Kinyílott a bazsarózsa, kék nefelejcs, tulipán, 

neked adom anyák napján, édes-kedves anyukám. 

Májusi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 

2018. május 1. Munkás Szent József 
kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida 

Szent Atanáz püspök és egyháztanító 
2018. május 2. 7.30 Iskola, 16.00 Óváros - Szent Borbála imakör, 17.00 Óváros(+ Julianna és Lajos 

szerda keresztszülőkért), 18.00 Alsógalla + májusi litánia - utána Bibliaóra , 
18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018 . május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok 
csütörtök 18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás - Felsőgalla+ Agapé 

2018. május 4. Elsőpéntek - Szent Flórián vértanú 

péntek 
7.30 Iskola, 16.30 májusi litánia + 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla + májusi litánia, 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida (élő családtagok) 

Köznap 

2018. május 5. 9.00 órától gyóntatás az elsőáldozóknak és hozzátartozóiknak Bánhidán 

szombat 
10.00 -11 .00 elsőáldozási felkészítő Felsőgalla templom 
18.00 Alsógalla - Szent István templom (+ Mónikáért), 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida(+ Zábráczki Lajos) 

Húsvét 6. vasárnapja 
Tömegtájékoztatás világnapja 

7.30 Bánhida(+ Kovács Zoltán) , 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 
2018. május 6. 9.30 Alsógalla(+ István), 9.30 Kertváros(+ Mária Magdolna), 10.30 Iskola, 

vasárnap 11.00 Óváros(+ Mária édesanya), 11.00 Bánhida(+ Tibor halálának első 
évfordulója) - elsőáldozás - osztálymise 3. osztály- gitáros szentmise, 

14.30 litánia Bánhidai templomban, 
19.00 Bánhida (élő családtagokért) 

2018. május 7. Boldog Gizella 

hétfő 
18.00 Alsógalla + májusi litánia, 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida (+ Gizella és Ilona) 

2018 . május 8. Köznap 

kedd 
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 16.00 Felsőgalla -Szent István imakör, 
17.00 Kertváros(+ édesapa halálának 30. évfordulója)+ májusi litánia 

2018 . május 9. Köznap 

szerda 
7.30 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla+ májusi litánia, 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida (élő Ádámért) 



2018. május 10. Köznap 
csütörtök 7.30 Bánhida 

2018. május 11. Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú 

péntek 
7.30 Iskola, 16.30 májusi litánia+ 17.00 Felsőgalla, 

18.00 Alsógalla+ májusi litánia, 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

Köznap 

2018 . május 12. 10.00 - 11.00 elsőáldozási felkészítő Felsőgalla templom - gyóntatás 

szombat 
15.00 - 16.00 gyóntatás az elsőáldozóknak és hozzátartozóiknak Bánhidán 

18.00 Alsógalla -Szent István templom(+ szülőkért), 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida (+ Fejér Gyuláné Mária és Fejér Gyula) 

Urunk mennybemenetele 

2018 . május 13. 
7.30 Bánhida, 8.00 Alsógalla(+ Kocsis és Gedeon család tagjaiért)- gitáros szentmise, 

9.00 Vértesszőlős, 9.30 Felsőgalla - elsőáldozás, 9.30 Kertváros(+ testvérek és 
vasárnap feleség)- gitáros szentmise, 10.30 Iskola, 11.00 Óváros(+ Julianna és József 

szülőkért), 11.00 Bánhida - elsőáldozás a városi iskolák hittanosai részére, 
15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai templomban, 19.00 Bánhida 

2018 . május 14. Köznap 

hétfő 
18.00 Alsógalla (Szűzanya tiszteletére)+ májusi litánia, 18.00 Prohászka 
lmaszövetség, Bánhida, 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018 . május 15. Köznap 

kedd 
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 

17.00 Kertváros(+ Luca és Imre)+ májusi litánia, utána Prohászka lmaszövetség 

2018. május 16. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú 

szerda 7.30 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla+ májusi litánia - utána Bibliaóra, 
18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018. május 17. Köznap 
csütörtök 7.30 Bánhida 

Szent 1. János pápa és vértanú 
2018. május 18. 7.30 Iskola, 11.00 Szentmise a Szent Teréz Idősek Otthonában (Cseri u.), 

péntek 16.30 májusi litánia+ 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla(+ Somhegyi Antal)+ májusi 
litánia, 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018. május 19. Köznap 

szombat 
10.00 - 11.00 elsőáldozási felkészítő Alsógalla plébánia 

18.00 Alsógalla-Szent István templom, 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

Pünkösdvasárnap 

2018 . május 20. 
(teljes búcsú nyerhető a búcsú elnyeréséhez szükséges feltételek teljesülése esetén) 

7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla(+ szülő, nagyszülő, dédszülő Anna és testvérekért), 
vasárnap 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros (+ Anna) - Szent Erzsébet Óvoda 

óvodásainak műsora a szentmise keretében, 
10.30 Iskola, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018. május 21. Pünkösdhétfő 

Egyházmegyei Nap Székesfehérváron 
hétfő 

18.00 Alsógalla+ májusi litánia, 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 
2018 . május 22. Szent Rita szerzetesnő 

kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros (élő családtagok)+ májusi litánia 

2018 . május 23. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 

szerda 
7.30 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla+ májusi litánia, 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 
2018 . május 24. Szűz Mária, keresztények segítsége 

csütörtök 7.30 Bánhida 

2018. május 25. Köznap 

péntek 
16.30 májusi litánia+ 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla (Boldog Apor Vilmos 
tiszteletére) + májusi litánia, 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 



Néri Szent Fülöp áldozópap 

2018. május 26. 
9.00 -10.00 elsőáldozási felkészítő Óváros templom - gyóntatás 

10.00 - 11.00 elsőáldozási felkészítő Alsógalla plébánia 
szombat 15.00 - 16.00 elsőáldozási felkészítő Vértesszőlős templom 

18.00 Alsógalla - Szent István templom (+ édesapáért), 18.30 májusi litánia -
Bánhida, 19.00 Bánhida (+ Anna) 

Szentháromság vasárnapja 
7.30 Bánhida 8.00 Felsőgalla(+ édesapa és édesanyáért, nagyszülőkért), 

2018 . május 27. 9.00 Vértesszőlős(+ Slezák Béla és felesége Veronika, valamint fiuk István), 

vasárnap 
9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros(+ szülőkért), 

9.30 Bánhida - Görög Katolikus Szent Liturgia , 
10.30 Iskola, 11.00 Óváros(+ szülőkért és testvérekért) - elsőáldozás, 

11.00 Bánhida - osztálymise 5. osztály- gitáros szentmise, 19.00 Bánhida 
2018. május 28. Köznap 

hétfő 18.00 Alsógalla + májusi litánia , 18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 

Köznap 

2018. május 29. 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 

kedd 
17.00 Kertváros(+ Erzsébet és Károly szülők)+ májusi litánia 

18.00 -19.00 virrasztás, körmenet és áldoztatás a Bánhidai templom-hozzunk 
magunkkal imákat, énekeket, elmélkedéseket 

2018. május 30. Szent István király ereklyéinek átvitele 

szerda 
7.30 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla+ májusi litánia - utána Bibliaóra, 

18.30 májusi litánia - Bánhida, 19.00 Bánhida 
2018. május 31. Köznap 

csütörtök 7.30 Bánhida 

2018. június 1. Első péntek 

péntek 
Szentmisék előtt litánia 

17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018 . június 2. Köznap 

szombat 
10.00 - 11.00 elsőáldozási felkészítő Alsógalla plébánia - gyóntatás 

18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida 

Úrnapja 
2018. június 3. 7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla - elsőáldozás, 

vasárnap 9.30 Kertváros, 10.30 Iskola, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 
14.30 litánia a Bánhidai templomban, 19.00 Bánhida 

Elsőáldozások időpontjai: 

Bánhida: május 6. vasárnap 11.00 és május 13. vasárnap 11.00 

Felsőgalla: május 13. vasárnap 9.30 

Óváros: május 27. vasárnap 11.00 

Alsógalla: június 3. vasárnap 9.30 

Vértesszőlős: június 10. vasárnap 9.00 

Az elsőáldozások előtti napon, szombaton lesz a szentgyónás. 

2018 . május 21-én, Pünkösdhétfőn kerül megrendezésre idén is Székesfehérváron a Bregyó Közi Ifjúsági 

Szabadidő Központban a 13. Egyházmegyei Nap. 

A találkozó délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart . 

Ebben az évben is szeretettel hívjuk keresztény családjainkat a találkozóra, ahol a gyermekjátékok mellett minden 

korosztálynak színvonalas lelki-szellemi programot kínálunk . 

9 órától gyülekező 

10 órakor kezdődik a koncelebrált püspöki szentmise . 

11 óra 30-kor kezdődnek a fakultatív programok. 

A találkozó 15 óra 30-kor kezdődő közös szentségimádással ér véget. 



Edesapak imaja szent Józsefhez 

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm fele ségem, és köszönöm gyermeke imet, akikkel 
megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek : 

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet . 

- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülő i hivatá somnak . 
- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem . 

- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen . Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József 
szerette jegyesét . 

- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel , hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a 
követésre . 

- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. 

Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra , szerénységre, rendre, fegyelemre, köte lességteljesítésre nevelni 
őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést . Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül 
adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül. 

- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék 
bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet , és szeressék egyházadat . Mindig, a nehézségek idején is 
érezzék gondviselő, atyai szeretetedet . 

- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól. 

- Tudják értékelni teremtésed csodáját . Az életet mindennél többre tartsák , az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak . 
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra 
vagy a papi, szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek . 
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék. 
- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek , és nem az általam helyesnek 
tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni. 

- Segíts, hogy családfői feladataimat , döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor 
hallgatni, amikor annak ideje van. 

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan , lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem 
mások szolgálatára. 

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát . Áldd meg életünket, mai napun kat. Amen . 

Kertvárosi altemplom látogatási rendje: 
kedd: 16.00-18.00, vasárnap: 8.30 -11.00 

Isten éltesse mindazokat, akik május hónapban születésnapot, névnapot, házassági évfordulót és más rendkívüli 
ünnepet ünnepelnek . Imádkozzunk mindazokért, akik szociális otthonokban bentlakók, bejárók. Az otthonok 
dolgozóiért, idős, beteg, elfáradt, kórházban, otthon, betegágyban fekvő, első péntekes testvéreinkért . 
Imádkozzunk azokért, akik gyermekáldást várnak, s azokért is, akik gyermekáldást kaptak. Gyászolókért, 
özvegyekért, szomorúakért, árvákért, elesettekért, s mindazokért, akik az örökkévalóságba költöztek. Számunkra 
itt a földön kialudt egy gyertyaszál, de fenn az égen ragyog egy csillag. 
Kéréseikkel és észrevételeikkel forduljanak a szerkesztőhöz. Közérdekű cikkek, információk megjelentetéséhez 
kérjük megjelentetni kívánt cikkeiket, írásaikat leadn i minden hónap harmadik vasárnapjáig a plébánián, vagy a 
templomokban . Tatabánya és Szőlős Templomai Hírújsága - Felelős szerkesztő: Gedő Attila plébános 

Római Katolikus Egyházközség 2800 Tatabánya, Gellért tér 6. Tel: 34/337-422 E-mail: banhida iplebania@gmail.com 
Megjelenik minden hónap első vasárnapján 100 Ft 

Halottaink: Lackerné dr. Újhelyi Judit (1939.06.30. Pusztacsalád), Szent B. u. 27., Horváth József (1937.03.30. 
Pusztakeresztúr), Május 1. park, Szántó István (1965.12.31. Tatabánya), Béla király krt. 45., Kovács János 

(1958.06.04. Tatabánya) Verebély L. u. 9., Prekob Gézáné (1929.08.25. Felsőgalla) Otthon u. 23/ A., Solymos Sándor 
(1942.05.16. Tatabánya) Köztársaság u. 22., Mádli Jánosné (1939.12.18. Nova) Németh L. u. 7. 



Cserkész-és hittantábor- Péliföldszentkereszt, 2018. június 25 - 29. 

Kedves Szülők ! 

Az idén is megrendezésre kerül a Tatabányai Plébániák Cserkész- és hittantábora . A tábor helyszíne a Gerecse mélyén 

található Péliföldszentkereszt lesz. A Szalézi Szerzetes Közösség által üzemeltetett Ifjúsági Ház ideális helyszínül szolgál majd a 

gyermekek nyári kikapcsolódásához és lelki feltöltődéséhez. 

A tábor költsége : 18.000 Ft/fő, mely tartalmazza a szállás, az étkezés, az utazás és a programok belépőinek költségét 

Tervezett programjaink : közös imádságok, szentmisék, kirándulások, városnézés, vetélkedők, strandolás és sok-sok játék 

Szeretettel várjuk gyermekeiket! 

Jelentkezési lap - Cserkész- és hittantábor - Péliföldszentkereszt , 2018 . június 25 - 29. 

Gyermek neve: ...................................................................................................................................................................... 

Gyermek születési helye, ideje : .................................................................................................................................................................... . 

Gyermek lakcíme: ······················· .. ·························· .. ································································ ........................................... . 
Szülő neve : • •• •• • •• • ••• • ••• • •• • •• •••••••••• • • O •• • • • • • •••• • • • ••••• • •• • ••••••••• • •• • • • •• • • ••••• • • • •• • ••••• •••••••••• • • • •••• •U••• • ••• ••••• • • • ooo ooo ooo•• •• • •••••••• •••••" OO•• .. O 

Szülő telefonszáma, e-mail címe: ................................................................................................................................................................. . 

Befizetett összeg: 

Tatabánya, 2018 . ............................................ . 

szülő aláírása 

Napközis tábor - Tatabánya, Bánhidai plébánia, 2018 . augusztus 21-24. 

Kedves Szülők! 

Napközis tábort szervezünk 6 és 14 év közötti hittanos gyermekek számára. A tábor helyszíne a Bánhidai plébánia lesz. 

A hitoktatók által szervezett színes programok között minden gyermek megtalálja a kedvére való programot . 

Gyülekező naponta 7.30 -8.00 óra között , a tábor 8.00 -16.00 óra között lesz, a gyermekeket 16.00 órakor lehet elvinni. 

A tábor költsége: 1.000 Ft/fő/nap, mely tartalmaz háromszori étkezést. 

Tervezett programjaink: közös imádság, vetélkedők, kézműves programok, kirándulás, ping-pong, foci és sok-sok játék, 

táborzáró szentmise 

Szeretettel várjuk gyermekeiket! 

Jelentkezési lap - Napközis tábor - Tatabánya, Bánhidai plébánia, 2018. augusztus 21-24. 

Gyermek neve: •• •• •• ••• • •• •• ••• ••oo •• •• •• •••oo • •"••• •• • ••• • • ••••" • •• • ••••• • • ••"••••••••••••• *"•• ••••• " ••••• •• • ••••oo•••• "• • •• • • • • •••• ••••"•"••oo• • •• • • • -• ••• ••• • • • •oo•••• •• 

Gyermek születési helye, ideje: .................................................................................................................................................................... . 

Gyermek lakcíme: •••••••••••• ••• • •" ••• • • •• • ••• ••• • • •• •••••••oo•• • • •oo••• • oo •• •••• •• ••oo•• • ••••• ••• •• •• • •• • • oooo, .. , ••.• ,,.,o • •• • •• • • ., • • • • • •• •••" • •• • •oo•• • ••••oo• • • • • • " ••-- ••• 

Mely napon kíván a gyermek részt venni a napközis táborban? (Kérjük, az adott nap alá tegyen X-et!) 

augusztus 21. (kedd) augusztus 22. (szerda) augusztus 23. (csütörtök) augusztus 24. (péntek) 

Szülő neve: ..................................................................................................................................................................... 

Szülő telefonszáma, e-mail címe: ................................................................................................................................................................. . 

Befizetett összeg: ..................................................................................................................................................................... 

Tatabánya, 2018 . ........................................... .. 

szülő aláírása 


