
TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍRÚJSÁGA 

2018. SZEPTEMBER 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 

Szeptemberi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban: 

2018. szeptember 1. 
Köznap 

szombat 18.00 Alsógalla - Szent István templom (élő családtagokért), 
19.00 Bánhida 

Évközi22. vasárnap 

2018. szeptember 2. 
7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

vasárnap 9.30 Kertváros (unokáért), 10.30 Iskola, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 
17.00 Veni Sancte, tanévnyitó szentmise a Szent Margit Általános 

Iskola tanulóinak, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 3. 
hétfő 

Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 4. kedd 
Köznap 

7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros 

2018. szeptember 5. szerda 
Kalkuttai Szent Teréz szűz 

8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 6. csütörtök 
Köznap 

18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás -
Bánhida + Agapé 

Elsőpéntek 

2018. szeptember 7. péntek 
Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk 

Litánia a szentmisék e lőtt vagy után 
8.00 Iskola, 17.00 Fe lsőga lla (+édesanya Erika és István hitvestársért), 

18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 8. szombat Szűz Mária születése - Kisboldogasszony 
18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida 

Évközi23.vasárnap 
7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla, 

2018. szeptember 9. vasárnap 
9.00 Vértesszőlős - búcsúi szentmise, 9.30 Alsógalla, 

9.30 Kertváros(+ Ilona és István és+ keresztszülő Mária), 

10.30 Iskola, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 

14.30 litánia Bánhidai templomban, 
19.00 Bánhida 

2018. szeptember 10. hétfő Köznap 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 11. kedd Köznap 
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros 

2018. szeptember 12. szerda Szűz Mária Szent Neve 
8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 13. csütörtök 
Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító 

7.30 Bánhida 
15.00 Fatimai Imaóra a Bánhidai templomban 

Szent Kereszt felmagasztalása 

2018. szeptember 14. péntek 8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 
18.30 keresztút Bánhidán, 19.00 Bánhida 



2018. szeptember 15. szombat 
A fájdalmas Szűzanya emléknapja 

Nyitott Templomok Éjszakája 
18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida 

Évközi24.vasárnap 
Elsőáldozók zarándoklata Bodajkra 

2018. szeptember 16. vasárnap 7.30 Bánhida, 8.00 Alsógalla, 9.00 Vértesszőlős, 

9.30 Felsőgalla - búcsúi szentmise, 

9.30 Kertváros(+ szülők Mária és József), 10.30 Iskola, 11.00 Óváros, 
11.00 Bánhida - osztálymise 8. osztály, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 17. hétfő Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

Köznap 

2018. szeptember 18. kedd 
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 

17.00 Kertváros (élő és meghalt családtagok) 

18.00 - 19.00 virrasztás, körmenet és áldoztatás a Bánhidai 

templom-hozzunk magunkkal imákat, énekeket, elmélkedéseket 

2018. szeptember 19. szerda Köznap 
8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 20. csütörtök Köznap 
7.30 Bánhida 

Szent Máté apostol és evangélista 

2018. szeptember 21. péntek 8.00 Iskola, 
11.00 Szentmise a Szent Teréz Idősek Otthonában (Cseri u.), 

17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 22. szombat 
Köznap 

18.00 Alsógalla - Szent István templom (Gábor gyermekért és 
testvérért), 19.00 Bánhida 

Évközi25. vasárnap 

2018. szeptember 23. vasárnap 
7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla (élő Mercédesz), 9.00 Vértesszőlős, 

9.30 Alsógalla (+ Imre édesapa, nagyapáért), 9.30 Kertváros, 

10.30 Iskola, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 
19.00 Bánhida 

2018. szeptember 24. hétfő Szent Gellért püspök és vértanú 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 25. 
kedd 

Köznap 
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros 

2018. szeptember 26. 
szerda 

Szent Kozma és Damján vértanúk 
8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2018. szeptember 27. 
csütörtök 

Páli Szent Vince áldozópap 
7.30 Bánhida 

2018. szeptember 28. 
Szent Vencel vértanú és Szent Lőrinc 

péntek Egyházmegyei Ifjúsági zarándoklat Mór-Bodajk 
8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida(+ Attila) 

Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok 

2018. szeptember 29. 
szombat 

Egyházmegyei Ifjúsági zarándoklat Mór-Bodajk 
18.00 Alsógalla - Szent István templom, 

19.00 Bánhida - búcsúi szentmise 

Szentírás vasárnapja 
Makkosmária búcsú 

2018. szeptember 30. 
vasárnap 

7.30 Bánhida, 8.00 Felsőgalla(+ Anna és János szülőkért), 
9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros(+ Erzsébet), 

10.30 Iskola, 11.00 Óváros - gitáros szentmise, 11.00 Bánhida, 
19.00 Bánhida 



Mária ünnepek szeptemberben: 

Kisboldogasszony napja, a Szűzanya születésnapja - szeptember 8. 

Kisboldogasszony napja Szűz Mária születésének emléknapja, ami pontosan kilenc hónappal van a Szeplőtelen 

fogantatás (dec. 8.) ünnepe után. 

Mária születéséről a Szentírásban semmit sem olvashatunk. Csak apokrif hagyományból ismerjük történetét. 

Eszerint Joachim és Anna sokáig magtalan volt és csak idős korukra született kislányuk. A születés keddi napon 

történt és a néphagyomány szerint Mária születésekor Gábor főangyal is megjelent. A jeruzsálemi hagyomány a 

Betheszda-fürdő mellett tiszteli Mária születésének helyét. 

Már a Xl. században számon tartott ünnepünk. Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek 

kódexirodalmunkba is bekerültek. Kultusza a régi időkben - és napjainkban is - káprázatos gazdagságban 

bontakozott és bontakozik ki. 

A középkori templomok többségének eredetileg Mária-patrónusa volt, a barokk időkben aztán a Kisasszony

búcsúnapot választották hozzá. Egy korabeli eredetű legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok zengnek 

éneket a mennyekben. E régi hiedelemnek jellegzetes népi hajtásai is vannak. 

Ma Magyarországon közel 180 Kisboldogasszony templom vagy kápolna van, melyeknek általában ezen a napon 

van a búcsújuk. A legismertebb zarándokhely a máriaremetei Kisboldogasszony templom, ahol már számos csoda 

és jelenés megtörtént. 

Szűz Mária Szent neve ünnep - szeptember 12. 

Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. 

Mária nevét különböző napokon a 11. századtól kezdve ünnepelték. 

Ünnepét az egész Egyház számára Xl. lnce pápa rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott 

győzelem emlékére, hasonlóan a nándorfehérvári győzelem vagy az 1456-ban elrendelt Urunk színeváltozása 

hálaünnephez. Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. X. Pius pápa az ünnepet áthelyezte 

a győzelem napjára. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte hazánk felszabadítása is, melyet szintén Mária 

közbenjárásnak tulajdonítottak. 

A kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) tisztelete ihlette. Bécs 

ostroma idején 1. Lipót császár és udvara Passauba menekült, és a kapucinus kolostor e kegyképe előtt könyörgött 

a szabadulásért. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors terjedéséhez. A 18. században 

hazánkba települő németek, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választották az új templomok, kápolnák 

titulusául Mária nevét, s általában a Mariahilf-kegykép másolatát helyezték oltárukra. 

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós 

közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a 

mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen. 



Nyári tábori élmények: 
Az idei nyáron egyházközségeink hittanos gyermekei két táborban is részt vehettek. 
Nyár elején 30 gyermekkel Péliföldszentkereszten a szalézi szerzetesek vendégeiként töltöttünk el öt napot. 
Napi szentmisével, elmélkedésekkel, közös keresztútjárással, éjszakai énekes imaórával, kirándulással, 
számháborúval, kézműves foglalkozásokkal sikerült tartalmassá és emlékezetessé tenni ezt a pár napot. A 
pályaudvaron még a szülők kezeit szorongató gyermekek hamar összebarátkoztak egymással és igazi csapattá 
kovácsolódtak össze. Egy lányokból álló kis csapat véleménye a táborról : ,,Mindig finomakat ettünk. Nagyon jó 
volt az akadályverseny, főleg az oltár berendezős, ahol öltöztetni is kellet Káplán atya állomásánál, a tésztából 
templomépítés és a mocsárjárás. Jó volt a túra a végén a számháborúval és a kirándulás Komáromba. Jó hogy 
minden táborban van strand, de külön szuper volt, hogy most borús időben meleg vízben voltunk és miénk volt a 
medence. Szuper, hogy volt csocsó és jókat lehetett játszani. Jó volt mágneses gipszformákat készíteni és sokat 
társasozni. Nagyon tetszett ez a hely." "Én úúgy örülök, hogy nem mentem haza! Olyan jól érzem itt magam!"
mondta egy elsőtáboros kisfiú, aki érkezéskor még megij~dt a táborban alvástól. 

A nyár végén pedig a bánhidai plébánián tartottunk napközis tábort 35 gyermek részvételével. 
A négy nap során nagyon sok élménnyel gazdagodtak a gyermekek. Reggelente közös imádsággal kezdtük a 
napot, majd kézműves foglakozások, vetélkedők, sportesemények, strandolás várt a gyermekekre. Pénteken 
közös záró szentmisével ért véget a tábor. 
Néhány gyermeki gondolat a napközis táborról : 
Lili: ,,legjobban az tetszett a táborban, hogy volt ping-pong verseny, akadályverseny, gyorsasági verseny, én is 
nyertem, mások is és valahogy mégis mindenki nyert". A póló festésekor mesélte Kornél: ,, ... és a templom nyitva 
van. Nem kell neki fal. Nincs rá szükség, mert bárki bejöhet. Ilyen Jézus!" Kornél a tábor óta szívesen megy a 
szentmisére és ministrál is. Dorottya: Nagyon jó volt. Szerettem, hogy együtt imádkoztunk az étkezéseknél. 
Zotyó:kár lett volna kihagyni, jó programok voltak. Jó, hogy nem kellett ott aludni és este m~r a család együtt volt. 

Kertvárosi altemplom látogatási rendje: kedd: 16.00 - 18.00 és vasárnap: 9.00 -11.00 
Isten éltesse mindazokat, akik szeptember 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 Tatabánya, Gellért tér 6. Tel: 34/337-422 E-mail: banhidaiplebania@gmail.com 
Megjelenik minden hónap első vasárnapján 100 Ft 



EGYÉB PROGRAMJAINK 2018 SZEPTEMBER HÓ FOLYAMÁN 

Szeptember 7-9. Katolikus Társadalmi Napok/ 7-én Veres András misézik, 
részletes programajánló a templomainkban kihelyezett plakátokon 

Szeptember 10-én Bánhidán az esti szentmise előtt 18:00 órától Prohászka 
imaszövetség 
Szeptember 11-én Kertvárosban a 17 órási mise után Prohászka imaszövetség 

Szeptember 13-án Alsószentivánra zarándokolunk, jelentkezni a 
templomokban kihelyezett lapon, saját néven lehet csupán jelentkezni, várható 
költség 2.000.- Ft. 

Szeptember 14-én Bánhidán 18:30 keresztút és az idősek világnapja, 
szeretnénk az időseket felköszönteni, mise és agapé 

Szeptember 15-én nyitott templomok éjszakája/ minden templomunkban 
18:00-20:00 óra között csendes adoráció elmélkedés imádság gyertyagyújtás 
szeretteinkért, kérő és hálaadó imára lehetőség 

Szeptember 15-én Óvárosban 16 órakor lengyel nyelvű szentmise 

Szeptember 16-án Kertvárosban Szent Kereszt felmagasztalása, a felállított 
kereszt megáldása 

Szeptember 22-én elhunyt Keindl Antal atya halálának évfordulója 

ARS SACRA fesztivál nyitott templomok napja Bánhidán 22-én 18 órakor 
Szeptember 29-én 16:00 Szent Mihály búcsú, püspöki szentmise Spányi 
Antal megyéspüspökkel és szoborszentelés. 

Megkérjük a híveket a havi újságból tájékozódjanak, telefonon nem tudunk 
tájékoztatást adni minden egyes programunkról. 
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