
TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍR ÚJSÁGA 

2019 . JANUÁR 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 

Kedves Testvérek! 

Istentől megáldott boldog új Esztendőt kívánok településünk minden lakójának . 

Újévi köszöntő 

Legyenek az új évben gyönyörű álmaid! 

Valósuljanak meg terveid, vágyaid! 

Hordjon a teremtő a tenyerén téged! 

Vidám szeretetben teljen el az éved! 

Kerüljön betegség, szomorúság, bánat, 

mit igazán szeretnél, még valóra válhat . 

Hit, öröm, szeretet alapja a létnek, 

kívánok boldog, élhetőbb új évet! 

Gedő Attila 

plébános 

Nagy László: Adjon az Isten 

Adjon az Isten szerencsét, 

szerelmet, forró kemencét, 

üres vékámba gabonát , 

árva kezembe parolát, 

lámpámba lángot , ne kelljen 

korán az ágyra hevernem, 

kérdésre választ ő küldjön, 

hogy hitem széjjel ne düljön, 

adjon az Isten fényeket, 

temetők helyett életet -

nekem a kérés nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha nem kérem . 

Januári miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban {az Egyházi C év kezdete) 

Újév, Szűz Mária , Isten anyja főünnep - ünnepi miserend 

2019. január 1. kedd 
8.00 Iskola - búcsúi szentmise , 8.00 Felsőgalla, 

9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros, 
11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida 

2019. január 2. 
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és 

szerda egyháztanítók 

17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019. január 3. 
Köznap 

csütörtök 18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás -
Iskola + Agapé 



2019. j anuár 4. 
Köznap - Elsőpéntek 

pént ek Jézus Szíve litánia templom ainkban 
8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla , 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019 . janu ár S. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla - Szent István templom , 18.00 Bánhida 

Vízkereszt -víz megáldá sa templomainkban 
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

2019. január 6. 
vasárnap 

9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 
11.00 Bánhida - osztálymi se S. osztály, 
14.30 litán ia a Bánhida i templomban , 

18.00 Bánhida 

2019. január 7. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019 . január 8. 
kedd 

Köznap 
7.30 Felsőgalla , 7.30 Bánhida, 16.00 Kertváros 

2019 . január 9. szerda 
Köznap 

8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019 . január 10. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2019 . január 11. 
péntek 

Köznap 
8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla , 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019 . január 12. szombat 
Köznap 

17.00 Alsógalla -Szent István templom, 18.00 Bánhida 

Urunk megkeresztelkedése 

2019 . január 13. 
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

vasárnap 9.30 Kertv áros, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 
15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai templomban, 

18.00 Bánhida 

2019. január 14. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019. január 15. kedd 
Remete Szent Pál 

7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 16.00 Kertváros 

2019. január 16. 
szerda 

Köznap 
8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla , 18.00 Bánhida 

2019 . január 17. 
csütörtök 

Szent Antal apát 
7.30 Bánhida 

2019 . január 18. 
Árpád-házi Szent Margit szűz 

péntek 11.00 Szentmise a Szent Teréz Idősek Otthonában (Cseri u.), 
17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019 . január 19. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla - Szent István templom, 18.00 Bánhida 

Évközi 2.vasárnap 

2019. január 20. vasárnap 
20-27. Ökumenikus imahét 

8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 
9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 

11.00 Bánhida - osztálymise 4. osztály, 18.00 Bánhida 

2019. január 21. 
Szent Ágnes szűz és vértanú 

hétfő 17.00 Prohászka lmaszövetség Bánhida, 
18.00 Bánhida, 18.00 Alsógalla 

Szent Vince diakónus vértanú és 

2019. januá r 22. kedd 
Boldog Batthyány -Strattmann László 

7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 
16.00 Kertváros+ Prohászka lmaszövets ég 



2019. január 23. szerda 
Köznap 

8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019. január 24. 
csütörtök 

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 
7.30 Bánhida 

2019. január 25. péntek 
Szent Pál apostol megtérése , Pál fordulása 

8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019. január 26. szombat 
Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök 

17.00 Alsógalla - Szent István templom, 18.00 Bánhida 

2019. január 27. 
Évközi 3. vasárnap 

vasárnap 8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 
9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida 

2019 . január 28. 
hétfő 

Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019. január 29. 
Köznap 

kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 16.00 Kertváros, 
18.00 - 19.00 virrasztás a Bánhidai templomban, körmenet 

2019. január 30. szerda 
Köznap 

8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019. január 31. 
csütörtök 

Bosco Szent János áldozópap 
7.30 Bánhida 

2019. február 1. péntek 
Köznap - Elsőpéntek 

8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2019 . február 2. 
szombat 

Urunk bemutatása - Balázsáldás 
17.00 Alsógalla -Szent István templom, 18.00 Bánhida 

2019 . február 3. 
Évközi 4. vasárnap - Balázsáldás 

vasárnap 8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 
9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida 

Az elmúlt négy évben pályázatok útján sikerült templomainkban több szükséges munkálatot elvégezni: 

Bánhida : - templom villamos berendezéseinek korszerűsítése, toronyóra kivilágítása 

- padok festése, új padfűtés kialakítása 
- irodaház kialakítása 
- Szent Ignác terem felújítása, nyílászárók cseréje 
- plébánia nyílászáróinak cseréje 
- gyermekek kápolnájának kialakítása 
- sekrestye és hittanterem felújítása 

Felsőgalla : - orgona felújítása 
- főbejárati és kórusfeljárói lépcső felújítása és ajtók cseréje 

- toronyóra felújítása 
- Körtvélyespusztai kápolna felújítása 

Alsógalla : - orgona felújítása 
- kis ház felújítása 
- Bem utcai templom sekrestyéjének és oldalsó helyiségeinek felújítása, nyílászárók cseréje 

Óváros: - templomtér kialakítása 
- templom lábazatának felújítása, lépcsők, korlátok cseréje 

Kertváros: - gyermekek kápolnájának kialakítása 
- altemplomban miséző hely kialakítása és beléptető rendszer kiépítése 

Vértesszőlős : - plébánián ablakok, nyílászárók cseréje, 3 szoba felújítása, tisztasági meszelés 

- templomtető és vaskapu felújítása 
- márványtábla állítása a 225 éves templom ünnepségén 

A munkálatok, felújítások a 2018-as év végéig befejeződtek, az elszámolások megtörténtek . 



A 2019- es esztendőt mind enek előtt a 2020-ban Budapesten megrendezé sre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra 
való felkészülé sre fogom fordítani. Fontosnak tartom, hogy minden Plébánia vegye ki részét az előkészületekből, 

ennek az ünnepnek fényében készülünk a templomok búcsúira, az elsőáldozásokra, a bérmálá sra, a 
zarándoklatokr a, az elsőcsütörtöki szentségimádásokra és a hónap utolsó keddjén ta rtandó virra sztásokra . 
A Kongresszusra való felkészülés jegyében szeretném összeállítani ez évi rendezvényeinket, programja inkat . 

Az alábbi hitéleti programokat szeretném megvalósítani: 
imafüzet kiadása 
Emlékkere szt felállítása az Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan 
emlékzászló készítése az Eucharisztiku s Kongresszus alkalmából 
bet egek szentségének kiszolgáltatá sa minden egészségügyi intézm ényben 
szerzetesnők által tartott előadások 

rövid koncertek a szombat esti szentmi se után a kántorok előadásában 

Erdő Péter bíboros úr gondolatai az Eucharisztiáról szóló kongresszuson hangoztak el: 

Készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ez a szentség pedig Egyházunk hite szerint áldozat, lakoma 
és szent jelenlét . Krisztus adja értünk önmagát. Üdvösségünkért , szeretetből és az Atya iránti engedelmességből. 
Áldozata vérontás nélkül megújul, vagy pontosabban jelenvalóvá válik minden szentmisében. Egyszeri és egyetlen a 
keresztáldozat, de jelenléte a szentmisében meg-megújuló valóság. De lakoma is az Eucharisztia: Krisztus valóságo s 
testét és valóságos vérét vesszük magunkhoz . Isten kegyelme tesz méltóvá minket a szentáldozásra a keresztség 
szentségében. Ha pedig keresztségünk után halálos bűnt követtünk el, a bűnbánat szentségében tisztít meg minket. 
Aki viszont bocsánatos bűnökkel küzd és megbánja azokat, annak a számára maga az Eucharisztia is megtisztulás és 
bőséges kegyelem forrása. Ahogyan Ferenc pápa is hangsúlyozza, az Eucharisztia nem a tökélete sek kiváltsága. 
Ezen a földön senki sem tökéletes, Isten irgalma folytán kaphatjuk vissza a kegyelmi állapotot a gyónásban, hogy 
újra szentáldozáshoz járulhassunk . Nemcsak a szentáldozás pillanatában, hanem a szentmise után is valóságosan 
jelen van Krisztus az átváltoztatott szent színekben. Őrizzük tehát és imádjuk az Oltáriszentséget. 
A szentségimádás manapság fellendülőben van az egész világon. A több órás szentségimádás Európától Amerikáig 
újra terjed sok plébánián . Nem Isten dicsősége lesz nagyobb a mi dicséretünkkel, de különleges jelenlétének 
kisugárzása járja át az életünket. Új, szükséges erőforrás számunkra Krisztus közelsége az Oltáriszentségben . 
Isten mindenütt jelen van. Egyszerre van túl az időn és a téren , túl a világon, és egyszerre van benne az anyagvilág 
mélységeiben . ő valóban mindenek fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van. 
Jó tudni, hogy külön a mi számunkra, emberek számára, a nekünk legjobban megfelelő módon akar jelen lenn i. Így 
akar közel állni hozzánk az Eucharisztiában . De az Eucharisztia elsődlegesen magát a hálaadást, a szentmise 
ünneplését jelenti. Ez Krisztus és az egész Egyház cselekménye. Benne a püspök vagy a pap Krisztus személyében 
cselekszik. A szentmise tehát papságunk alapja és erőforrása is. Az eucharisztikus ünneplésben jelenik meg teljes 
gazdagságában maga az Egyház, amelyről valljuk, hogy Krisztus titokzatos Teste. 
Kérjük tehát , hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki megújulás forrása legyen Egyházunk és az egész 

világ számára. Ámen . 

Kertvárosi altemplom látogatási rendje: 
Minden nap 8.00-19.00 óra között a kiadott belépőkártyákkal lehet az altemplomba bejutni. 

Isten éltesse mindazokat, akik január hónapban születésnapot, névnapot, házassági évfordulót és más rend kívüli 
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: banhidaip lebania@gmail.com 
Megjelenik minden hónap első vasárnapján 100 Ft 


