
                                                                                                                              
 

Májusi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 

2020. május 1. 
péntek 

Munkás Szent József 
Elsőpéntek - Eucharisztikus kilenced 5. alkalom 

19.00 szentmise (+ János halálának 2. évfordulója),  
utána Lorettói litánia 

2020. május 2. 
szombat 

Szent Atanáz püspök és egyháztanító 
19.00 szentmise (+ Mónika), utána Lorettói litánia 

2020. május 3. 
vasárnap 

Húsvét 4. vasárnapja 
Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja 

11.00 szentmise (+ Anna, + Buzás Kálmán és Lapis Ilona szülők, 
valamint + Kálmán testvér), utána Lorettói litánia 

2020. május 4. 
hétfő 

Köznap 
19.00 szentmise (Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért),  

utána Lorettói litánia 

2020. május 5. 
kedd 

Köznap 
7.30 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 6. 
szerda 

Köznap 
19.00 szentmise (Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért),  

utána Lorettói litánia 

2020. május 7. 
csütörtök 

Boldog Gizella emléknapja 
18.00-19.00 szentmise, Lorettói litánia, utána szentségimádás 

2020. május 8. 
péntek 

Köznap 
19.00 szentmise (+ János férj és édesapa, + Katalin),  

utána Lorettói litánia 

2020. május 9. 
szombat 

Köznap 
19.00 szentmise (Szűzanya tiszteletére), utána Lorettói litánia 

2020. május 10. 
vasárnap 

Húsvét 5. vasárnapja 
11.00 szentmise (+ édesapa, + István, + Ferenc férj, édesapa, nagyapa 

halálának 2. évfordulója), utána Lorettói litánia 

2020. május 11. 
hétfő 

Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú emléknapja 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 12. 
kedd 

Köznap 
7.30 szentmise (tisztítótűzben szenvedőkért), utána Lorettói litánia 

2020. május 13. 
szerda 

Fatimai jelenés emléknapja 
Nagy László (Laci bácsi) születésnapja 

15.00 Fatimai imaóra 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 14. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 15. 
péntek 

Köznap 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 16. 
szombat 

Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 17. 
vasárnap 

Húsvét 6. vasárnapja - A tömegtájékoztatás világnapja 
11.00 szentmise (+ szülők, nagyszülők, + özvegy Krupánszki Jánosné 
Anna és szülőkért, + Szigeti Ferenc férj, édesapa, nagyapa, + Antal és 

Anna szülők, nagyszülők), utána Lorettói litánia 

TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍRÚJSÁGA 

2020. MÁJUS 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://unitedprayerforeurope.com/wp-content/uploads/2014/03/constantine-cross.gif&imgrefurl=http://alfa-img.com/show/constantine-cross-meaning.html&h=244&w=250&tbnid=fIoUEHraFbIG8M:&docid=K1RR4bNI4rkqRM&ei=lGA7VtPmB4W3swGGw5KICg&tbm=isch&ved=0CDoQMyg3MDc4rAJqFQoTCNOAsbO4-cgCFYXbLAodhqEEoQ


2020. május 18. 
hétfő 

Köznap 
19.00 szentmise (betegekért), utána Lorettói litánia 

2020. május 19. 
kedd 

Köznap 
7.30 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 20. 
szerda 

Köznap 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 21. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 szentmise (bűnösök megtéréséért), utána Lorettói litánia 

2020. május 22. 
péntek 

Casciai Szent Rita szerzetesnő 
19.00 szentmise (+ Somhegyi Antal), utána Lorettói litánia 

2020. május 23. 
szombat 

Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 24. 
vasárnap 

Urunk mennybemenetele 
11.00 szentmise (+ szülők, + Hermann Lukács), utána Lorettói litánia 

2020. május 25. 
hétfő 

Köznap 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 26. 
kedd 

Néri Szent Fülöp áldozópap 
7.30 szentmise (+ Anna), utána Lorettói litánia 

18.00 – 19.00 virrasztás (kérjük küldjenek elektronikusan 
elmélkedéseket, énekeket) 

2020. május 27. 
szerda 

Köznap 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 28. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 29. 
péntek 

Szent VI. Pál pápa 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 30. 
szombat 

Szent István király ereklyéinek átvitele 
19.00 szentmise, utána Lorettói litánia 

2020. május 31. 
vasárnap 

Pünkösdvasárnap 
ezen a napon teljes búcsú nyerhető (ima a pápa szándékára, kegyelmi 

állapotban szentmisén való részvétel, áldozás) 
ezen a napon befejeződik a húsvéti idő 

11.00 szentmise (+ Károly és Erzsébet, + Hermann Ferenc, ifj. Hermann 
Ferenc és Fogner Ilona), utána Lorettói litánia 

 

A papi és szerzetesi hivatások vasárnapja  
Imádkozzunk papjainkért, szerzeteseinkért a Prohászka Imaszövetség imájával: 
Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain.  
Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet!  
Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok neked tetsző örömet bennünk Téged szolgáló életükben!  
Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, és ha Neked úgy tetszik, hívj az én családomból 
is, hogy ők magukat neked adva, a világról lemondva neked tetsző, boldog életet éljenek!  
Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk! Ámen 

Pünkösd 
Pünkösd a Húsvét és a Karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Pünkösddel lezárul a húsvéti idő és elkezdődik 
az évközi idő.  
A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a 
keresztények számára. 
Az ünnep neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep volt, 
majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt 
hirdetett. A keresztény egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként 
szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt 
az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus 
missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan 
megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. A püspöki szinódus 305-ben rendelte el 
a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését. 

Lelki áldozás imája:  
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a 
lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon a szívembe!  
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! 



A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján további intézkedésig templomainkban felfüggesztésre került a 
nyilvános liturgia és minden közösségi alkalom, kivéve a temetések, melyek egyszerűbb formában megtarthatók. 
A szentmisék - a bánhidai miserend alapján – megtartásra kerülnek (vasárnap este nincs szentmise), melyet a plébánia youtube 
csatornáján https://www.youtube.com/channel/UC42YxiUAaQdZ28nRV6zz-7Q/ élőben közvetítünk, valamint itt 
csatlakozhatnak be egyéb eseményeinkbe is. 
A felvett miseszándékokat a szentmisékben elmondjuk. 
A bánhidai Szent Mihály templom a lengőajtóig reggeltől estig nyitva van, így imádságra, csendes elmélkedésre napközben 
mindig van lehetőség. Újságok ebben az időszakban a templomban lesznek kirakva, onnét lehet őket elvinni. 
Beosztás szerint továbbra is látogatjuk kérésre a betegeket, illetve kórházban lévő testvéreinket. 
Továbbra is buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjék be az este kilenc órai közös imádságba, mely során otthonainkból együtt 
kérjük Isten segítségét a nehéz időkben.  

Halottaink április hónapban: 
Varga Mátyásné Fink Erzsébet (szül: Felsőgalla, 1930.08.09.), temetése 04.21-én volt 
Fazekas Árpád (Lupény, 1925.12.28.), temetése 04.27-én volt 
Farkas Ferenc Sándor (Budapest, 1973.11.18.), temetése 04.28-án volt 

Kereszteltek április hónapban - Bánhida:   
Aradi György és Vizslóczki Krisztina gyermeke Dániel György (szül: Tatabánya, 2019.08.13.), keresztelése 04.25-án volt 

Mária imádságok:  
Most segíts meg Mária 
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, 
a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy 
anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. 

Mennynek Királyné Asszonya 
Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, alleluja. 
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. 
Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. 
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja! 
Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja! 
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja! 
Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál: 
add, kérünk; hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által elnyerjük az örök életet. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Oltalmad alá futunk: 
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket 
minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld 
meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. 

Lorettói litánia 
Uram, irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk!  Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket! 
Mennybéli Atyaisten   Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten   Irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen   Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten  Irgalmazz nekünk! 
Szentséges Szűz Mária   Könyörögj érettünk! 
Istennek szent anyja   Könyörögj érettünk! 
Szüzeknek szent Szüze   Könyörögj érettünk! 
Krisztusnak szent anyja   Könyörögj érettünk! 
Egyházunknak anyja   Könyörögj érettünk! 
Isteni kegyelem anyja   Könyörögj érettünk! 
Tisztaságos anya   Könyörögj érettünk! 
Szeplőtelen Szűzanya   Könyörögj érettünk! 
Sérelem nélkül való anya  Könyörögj érettünk! 
Szűz virág szent anya   Könyörögj érettünk! 
Szeretetre méltó anya   Könyörögj érettünk! 
Csodálatos anya   Könyörögj érettünk! 
Jó tanács anyja    Könyörögj érettünk! 
Teremtőnk anyja   Könyörögj érettünk! 

https://www.youtube.com/channel/UC42YxiUAaQdZ28nRV6zz-7Q/


Üdvözítőnk anyja   Könyörögj érettünk! 
Nagyokosságú Szűz   Könyörögj érettünk! 
Dicsérendő Szűz   Könyörögj érettünk! 
Nagyhatalmú Szűz   Könyörögj érettünk! 
Irgalmas Szűz    Könyörögj érettünk! 
Hűséges Szűz    Könyörögj érettünk! 
Igazság tükre    Könyörögj érettünk! 
Bölcsesség széke   Könyörögj érettünk! 
Örömünk oka    Könyörögj érettünk! 
Lelki edény    Könyörögj érettünk! 
Tiszteletes edény   Könyörögj érettünk! 
Ájtatosságnak jeles edénye  Könyörögj érettünk! 
Titkos értelmű rózsa   Könyörögj érettünk! 
Dávid király tornya   Könyörögj érettünk! 
Elefántcsonttorony   Könyörögj érettünk! 
Mária aranyház    Könyörögj érettünk! 
Frigynek szent szekrénye  Könyörögj érettünk! 
Mennyország ajtaja   Könyörögj érettünk! 
Hajnali csillag    Könyörögj érettünk! 
Betegek gyógyítója   Könyörögj érettünk! 
Bűnösök menedéke   Könyörögj érettünk! 
Szomorúak vigasztalója   Könyörögj érettünk! 
Keresztények segítsége   Könyörögj érettünk! 
Magyarország oltalmazója  Könyörögj érettünk! 
Angyalok királynéja   Könyörögj érettünk! 
Pátriárkák királynéja   Könyörögj érettünk! 
Próféták királynéja   Könyörögj érettünk! 
Apostolok királynéja   Könyörögj érettünk! 
Vértanúk királynéja   Könyörögj érettünk! 
Hitvallók királynéja   Könyörögj érettünk! 
Szüzek királynéja   Könyörögj érettünk! 
Minden szentek királynéja  Könyörögj érettünk! 
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk! 
Mennybe fölvett királyné  Könyörögj érettünk! 
Szentolvasó királynéja   Könyörögj érettünk! 
Családok királynéja   Könyörögj érettünk! 
Béke királynéja    Könyörögj érettünk! 
Magyarok nagyasszonya  Könyörögj érettünk! 
(Kármel ékessége és királynéja  Könyörögj érettünk!) 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk! 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire! 
Könyörögjünk! 
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, 
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által 
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, 
és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

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

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 leadni minden hónap harmadik vasárnapjáig a plébánián, vagy a templomokban. Tatabánya és Szőlős Templomai 
Hírújsága - Felelős szerkesztő: Gedő Attila plébános Lindmayer Miklós káplán 20/663-3591 
Római Katolikus Egyházközség 2800 Tatabánya, Gellért tér 6. Tel: 34/337-422 E-mail: banhidaiplebania@gmail.com 
Megjelenik minden hónap első vasárnapján    100 Ft 
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