
TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍR ÚJSÁGA 

2018. JÚNIUS 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 

Júniusi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 

2018. június 1. Elsőpéntek - Szent Jusztinusz vértanú 

péntek 
Jézus Szíve litánia minden szentmise előtt 

17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla (hálából}, 19.00 Bánhida 

Köznap 

2018. június 2. 15.00 -16.00 elsőáldozási felkészítő Vértesszőlősön 

17.00-18.00 Eucharisztikus Kongresszus szentségimádási órája templomainkban 
szombat 

17. 30 Jézus Szíve litánia az Oltáriszentség előtt, 18.00 Alsógalla - Szent István 
templom, 18.30 Jézus Szíve litánia az Oltáriszentség előtt, 19.00 Bánhida (+ édesapa} 

Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja 
körmenet minden templomban - sátrak építése 

2018. június 3. 7.30 Bánhida (+ Kovács Zoltán}, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 
vasárnap 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros(+ szülők és nagyszülők} - gitáros szentmise, 

10.30 Iskola, 11.00 Óváros,11.00 Bánhida - osztálymise 4. osztály- gitáros szentmise, 
14.30 litánia Bánhidai templomban, 19.00 Bánhida 

2018. június 4. Köznap 
hétfő 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú 
kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros 

2018. június 6. Köznap 

szerda 
7.30 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida(+ Antal és Mária és élő 

hozzátartozók} 

2018. június 7. Köznap 
csütörtök 18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás - Óváros+ Agapé 

Jézus Szentséges Szíve 
2018. június 8. Szentmisék előtt litánia 

péntek 7.30 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla(+ Andorfer József és neje 
Reinhardt Erzsébet és nagyszülők}, 19.00 Bánhida 

Boldog Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
2018. június 9. 15.00 - 16.00 gyóntatás az elsőáldozóknak és hozzátartozóiknak Vértesszőlősön 

szombat 18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida - jegyesoktatás utolsó 
alkalma szentmisével egybekötve 

Évközi 10.vasárnap 
7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla(+ Anna és Gáspár szülőkért}, 

2018. június 10. 9.00 Vértesszőlős - elsőáldozás, 9.30 Alsógalla - gitáros szentmise, 

vasárnap 
9.30 Kertváros(+ Ferenc}, 

9.30 Bánhida - Görög Katolikus Szent Liturgia, 
10.30 Iskola, 11.00 Óváros(+ Erzsébet és János}, 

11.00 Bánhida (+ Imre, György, Katalin és Eszter}, 19.00 Bánhida 

Szent Barnabás apostol 
2018. június 11. 17.00 Engesztelő szentmise Alsógalla (+Papp Károly), 

hétfő 18.00 Alsógalla (+ Szilványi Jenő}, 
18.00 Prohászka lmaszövetség, 19.00 Bánhida 



Köznap 
2018. június 12. 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 

kedd 8.30 Máltai Szeretetszolgálat miséje Alsógallán a Bem utcai templomban 
17.00 Kertváros(+ Ilona és László), utána Prohászka lmaszövetség 

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító 
2018. június 13. 7.30 Iskola, 

szerda 15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai templomban, 

17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 
2018. június 14. Köznap 

csütörtök 7.30 Bánhida 

2018. június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 

péntek 
11.00 Szentmise a Szent Teréz Idősek Otthonában (Cseri u.), 

17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. június 16. Köznap 
szombat 18.00 Alsógalla-Szent István templom, 19.00 Bánhida 

Évközi 11.vasárnap 
2018. június 17. 7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 

vasárnap 9.30 Alsógalla(+ János édesapáért), 9.30 Kertváros, 
11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018. június 18. Köznap 
hétfő 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida(+ László) 

2018. június 19. Köznap 
kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros(+ János) 

2018. június 20. Köznap 
szerda 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

Gonzága Szent Alajos szerzetes 
2018. június 21. 7.30 Bánhida 

csütörtök 18.00 Bánhidai Egyházközségi tábortűz - kérjünk mindenkit hozzon magával 
szalonnát, hagymát, süteményt vagy innivalót és aki tud nyársakat 

Köznap 

2018. június 22. 17.00 Felsőgalla, 

péntek 
18.00 Felsőgallai Egyházközségi tábortűz - kérjünk mindenkit hozzon magával 

szalonnát, hagymát, süteményt vagy innivalót és aki tud nyársakat 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

Köznap 
2018. június 23. 10.00 Papszentelés Székesfehérváron 

szombat 18.00 Alsógalla - Szent István templom (Ferenc édesapáért és nagyapáért), 
19.00 Bánhida (+ Klára feleség, édesanya és nagymama) 

Keresztelő Szent János születése 
7.30 Bánhida 8.00 Felsőgalla(+ Gubicza József és János), 9.00 Vértesszőlős, 

2018. június 24. 9.30 Alsógalla - szentmise után Egyházközségi Nap, 
vasárnap 9.30 Kertváros - szentmise után Egyházközségi Nap, 

9.30 Bánhida - Görög Katolikus Szent Liturgia, 
11.00 Óváros - gitáros szentmise, 11.00 Bánhida, 19.00 Bánhida 

2018. június 25. Köznap 

hétfő 
június 25-29. Cserkész- és hittantábor Péliföldszentkereszten 

18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

Köznap 
2018. június 26. 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros, 

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

2018. június 27. Szent László király 
szerda 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 



2018. június 28. Szent lréneusz püspök és vértanú 
csütörtök 7.30 Bánhida 

2018. június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok 
péntek 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. június 30. Köznap 

szombat 18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida 

2018. július 1. Évközi 13.vasárnap 

vasárnap 
7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 19.00 Bánhida 

Elsőáldozás időpontja: 

Vértesszőlős: június 10. vasárnap 9.00 

Az elsőáldozások előtti napon, szombaton lesz a szentgyónás. 

MEGHÍVÓ- EGYHÁZKÖZSÉGI NAP/PLÉBÁNIAI NAP 

Szeretettel hívjuk és várjuk közösségeink apraját-nagyját Egyházközségi Napjainkra 

2018. június 21-én csütörtökön este 6 órától Bánhidán 

2018. június 22-én pénteken este 6 órától Felsőgallán 

2018. június 24-én vasárnap napközben Kertvárosban 

2018. június 24-én vasárnap napközben Alsógallán 

Az eseményekre társplébániáink tagjait szintén szeretettel várjuk. 

Énekekkel, zenével és játékos programokkal készülünk, aprósüteményt és gyümölcsöt, innivalót hozzunk a 

rendezvényre. 

Úrnapja 
Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni 

csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep. 

A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát 

kellőképpen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült 

Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után 

körmenettel folytatódik a liturgia. A XII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i 

kanonok tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor 

színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal 

visszavonta. Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magánkinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna 

ágostonrendi szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság 

vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt 21 év múlva mondta el 

lelkiatyjának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában. IV. Orbán pápa 

csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében 

átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban 

tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges 

rendelkezés csak 1312-ben készült el. Ennek ellenére A népi jámborság és a liturgia direktóriuma című instrukció az 

ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Ebben a lelkileg és szellemileg is nehéz században hihetetlen 

erőforrást jelentett az Eucharisztia ezen kiemelkedő ünnepe. Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. 

Először csak kehelyben, illetve áldoztatókehelyben vitték az Oltáriszentséget, később már szentségtartót 

készítettek különleges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai 

napig megmaradt. Az Oltáriszentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök vitte díszes baldachin alatt. Az utcák 

díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek, és négy oltárnál álltak meg 

útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, vagy a diakónus majd áldást adott; utána 

folytatódott a körmenet. Ennek rendjét a ma is érvényben lévő Rituale tartalmazza. 



2018. július 8-án vasárnap 10.00 órakor, püspöki szentmise lesz a vértessomlói Sarlós Boldogasszony 
templomban. A templom búcsújára kiemelten hívják és várják azokat a családokat, akik gyermekáldásra várnak, 
vagy gyermek születésére készülnek. Spányi Antal megyés püspök szentmise keretében imádkozik és áldja meg 
őket, a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve. 

A szentmise előtt a hagyomány szerint a falu kápolnájától templomi és történelmi zászlókkal érkeznek a 
környékbeli zarándokok Vértessomlóra, a falu közepétől népviseletbe öltözötten, körmenetben vonulnak a 
kegytemplomhoz. A zarándoklaton közös imádságba foglalják mindazokat, akik gyermekeket szeretnének. 
A megyéspüspök kéri a híveket, vegyenek részt minél többen a búcsún, hogy együtt imádkozhassanak erre a 
szándékra. 

A püspöki szentmisére autóbuszt indítunk, melynek részleteit a későbbiekben jelezzük a testvérek felé. 
Kérjük részvételi szándékát jelezze a plébánián! 

Az Oltáriszentség vértanúja 

257-ben Rómában Valerianus császár uralkodott, aki a keresztényeket Róma ellenségeinek 
tekintette, ezért börtönbe vettette és kényszermunkára hurcolta őket. Tarzíciusz, aki igen 
bátor fiú volt, gyakran belopódzott a bebörtönzött keresztények közé. Vigasztalta őket, 
élelmet és híreket vitt nekik. 
A császár nagy népünnepélyre készült, ezért elküldte a börtönbe egy tisztjét, hogy válogassa 
ki a fiatal, erős keresztényeket, akiket majd a vadállatok elé vetnek. Ez a hír Tarzíciusz révén 
eljutott II. Sixtus pápához. Arra nem volt lehetőség, hogy kiszabadítsák a halálraítélteket, 
ezért a pápa úgy gondolta, jó lenne, ha Krisztus Szent Testével megerősítve indulhatnának 
utolsó útjukra. Igen ám, de hogyan juthatna el hozzájuk az Eucharisztia? Hiszen az őrséget 
megkettőzték, senki sem juthat be a börtönbe! 

Tarzíciusz felajánlotta, hogy ő elviszi a raboknak az Eucharisztiát. A Szentatya beleegyezett. Tarzíciusz egy 
bőrzacskóba tette az Oltáriszentséget és a nyakába akasztva a köntöse alá rejtette, majd útnak indult. 
Útközben azonban találkozott iskolatársaival. 
Egyikük rákiáltott: 

-Hová sietsz? Gyere, játsszál velünk! 
-Nem lehet - tiltakozott Tarzíciusz -, sürgős dolgom van. 

A fiúk körülvették és egyikük megjegyezte: 
-Barátunk rejteget valamit a köntöse alatt. Meg kell mutatnod! 

Tarzíciusz tovább akart sietni, de társai visszatartották. Erőszakkal próbálták elvenni féltve őrzött kincsét. Már 
leteperték a földre és keményen ütlegelték. Egyikük felkiáltott: 

-Lehet, hogy Tarzíciusz is keresztény, és az Istenüket rejtegeti! El kell vennünk tőle! 
Már-már sikerült is, amikor az utolsó pillanatban egy katona lépett közéjük. Ez a katona szintén keresztény volt és 
ismerte Tarzíciuszt. Elkergette a kegyetlen gyerekeket, és a vérző fiút karjába vitte be egy közeli keresztény házába. 
Tarzíciusz arcán a fájdalom mellett annak öröme tündökölt, hogy sikerült Jézus Testét megvédenie. Utoljára még 
megáldozott, és mint az Oltáriszentség vértanúja indult el az örök hazába. (György Attila nyomán) 

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

Isten éltesse mindazokat, akik június 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 leadni 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 : banhidaiplebania@gmail.com 
Megjelenik minden hónap első vasárnapján 100 Ft 

Halottaink: 
Életének 66. évében elhunyt városunk egykori alpolgármestere Papp Károly, engesztelő miséje június 11-én 17 órakor a 
Szent Gál templomban lesz. 


