TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI
HÍRÚJSÁGA
2021. FEBRUÁR
LAUDETUR JESUS CHRISTUS!
Februári miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban
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Köznap
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 16.00 Kertváros
Szent Balázs püspök és vértanú
17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Elsőcsütörtök
7.30 Bánhida
18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás – Óváros –
agapé elmarad
Szent Ágota szűz és vértanú - Elsőpéntek – litániák
Eucharisztikus kilenced II. alkalom
17.00 Vértesszőlős, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Miki Szent Pál és társai vértanúk - Balázsáldás
17.00 Alsógalla – Szent István templom (+ Margit édesanya, nagymama
és dédnagymama), 18.00 Bánhida
Évközi 5. vasárnap - Balázsáldás
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla,
9.30 Kertváros (+ szülők és családtagokért),
11.00 Óváros, 11.00 Bánhida,
15.00 Körtvélyes, 18.00 Bánhida
Köznap
17.00 Prohászka Imaszövetség – Bánhida
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Köznap
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida,
16.00 Kertváros (+ szülők Erzsébet és Károly),
16.30 Prohászka Imaszövetség – Kertváros
Szent Skolasztika szűz
17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Betegek Világnapja
7.30 Bánhida,
16.00 Lourdesi imaóra a Felsőgallai templomban
Köznap
17.00 Felsőgalla (+ János és Anna szülők), 18.00 Alsógalla,
18.00 Bánhida (+ László)
Köznap
15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai templomban
17.00 Alsógalla – Szent István templom (+ Julianna nagymama),
18.00 Bánhida
Évközi 6. vasárnap
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős,
9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros (+ szülők és nagyszülők),
11.00 Óváros (+ Katalin), 11.00 Bánhida,
14.30 Litánia a Bánhidai templomban,
18.00 Bánhida
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Köznap
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Köznap
kedd
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida,
16.00 Kertváros (+ nagyszülők Erzsébet és Lajos)
Hamvazószerda – Szigorú böjti nap - Hamvaszkodás
7.30 Felsőgalla, 16.00 Kertváros,
szerda
17.00 Óváros, 17.00 Vértesszőlős,
17.00 Nagyböjti gyóntatás a Bánhidai templomban,
18.00 Bánhida, 18.00 Alsógalla
Köznap
csütörtök
7.30 Bánhida
Köznap
16.30 keresztút + 17.00 Felsőgalla,
péntek
16. 30 keresztút + 17.00 Vértesszőlős,
17.30 keresztút + 18.00 Bánhida, 18.00 Alsógalla + keresztút
Köznap - Hamvaszkodás
szombat
17.00 Alsógalla – Szent István templom,
17.30 keresztút a Bánhidai templomban, 18.00 Bánhida
Nagyböjt 1. vasárnapja - Hamvaszkodás
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős,
9.30 Alsógalla (+ Magyar Péter),
vasárnap
9.30 Kertváros (+ Árpád halálának 1. évfordulója),
11.00 Óváros (+ Mária édesanya halálának 6. évfordulója),
11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida
Szent Péter apostol székfoglalása
hétfő
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida
Köznap
7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 16.00 Kertváros + keresztút,
kedd
18.00 – 19.00 virrasztás, szentségimádás, Nagyböjti gyónási
lehetőség a Bánhidai templomban
Szent Mátyás apostol
16.30 keresztút + 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida,
szerda
18.30 Szentségimádás énekekkel, gitáros kísérettel
a Bánhidai templomban
Köznap
csütörtök
7.30 Bánhida
Köznap
16.30 keresztút + 17.00 Felsőgalla,
péntek
16. 30 keresztút + 17.00 Vértesszőlős,
17.30 keresztút + 18.00 Bánhida, utána bérmálási felkészítő
18.00 Alsógalla + keresztút
Köznap
szombat
17.00 Alsógalla – Szent István templom,
17.30 keresztút a Bánhidai templomban, 18.00 Bánhida
Nagyböjt 2. vasárnapja – Gyűjtés a katolikus iskolák javára
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla,
vasárnap
9.30 Kertváros (+ rokonok), 11.00 Óváros (+ Flóra) – gitáros szentmise,
11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida
hétfő

Keresztutak időpontjai templomainkban a Nagyböjt folyamán:
kedd:
szerda:
péntek:

16.30 Kertváros
16.30 Óváros
16.30 Felsőgalla
16.30 Vértesszőlős
17.30 Bánhida
18.30 Alsógalla
szombat: 17.30 Bánhida

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150.
évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának
ismertetése.
150 évvel ezelőtt jelent meg Boldog IX. Piusz pápa Quemadmodum Deus kezdetű dekrétuma,
amelyben Szent Józsefet a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította.
Azzal a céllal, hogy megerősítse az egész Egyház Jézus hatalmas védelmezőjébe vetett bizalmát,
Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy a mai nappal (2020. december 8.), amely a dekrétum
kihirdetésének évfordulója és egyben Szűz Mária – a tisztaságos József jegyese – Szeplőtelen
fogantatásának ünnepe is, egészen 2021. december 8-ig legyen Szent József Év, amely során
minden hívő képes legyen a hitéletét Isten akaratának tökéletes teljesítésében megerősíteni
napról-napra, Szent József példája nyomán. Így minden hívőnek - elnyerve Szent Józsefnek, a
Názáreti Szent Család fejének segítségét - legyen lehetősége tenni azért, hogy az imádságok és
jó cselekedetek által korunk súlyos emberi és szociális megpróbáltatásai közepette
megerősítésre és megnyugvásra találjon.
A megkívánt cél tökéletes elérésében nagy segítséget jelent a Szent József Évre kiáradó búcsúk ajándéka, mely a jelen
dekrétumban leírtak révén történik.
A teljes búcsú elnyerésére alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és
imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József Év folyamán:
a) Legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan - legalább egy napos lelkigyakorlaton, amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről. Szent József, a valódi hittel teli férfiú arra hív bennünket,
hogy fedezzük fel újra az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatot. Újítsuk meg hűségünket az imádságban, tudjuk meghallani az
Istent és mély megkülönböztetéssel alakítsuk életünket az ő akarata szerint.
b) Mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják.
Az Evangélium Szent Józsefet úgy jellemezi, mint „igaz embert” Ő oltalmazója „annak a bensőséges titoknak, mely a szív és
lélek legmélyén található”, valamint az Isten misztériumának részese, és ezért kiváló pártfogója a belső fórumnak. Arra késztet
bennünket, hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság és a saját feladataink révén megvalósuló kötelességteljesítés értékét. Az
igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére,
„a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be.
c) A rózsafűzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén. Szent József hivatásának fő jellemzője, hogy a
Názáreti Szent Család őre, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus nevelő atyja. Azért, hogy minden keresztény család
késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság ugyanezen belsőséges légkörének kialakítására, amely a Szent
Családban létezett.
d) Akik saját tevékenységüket naponta Szent József védelmére bízzák, vagy akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve
fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni, és hogy a munka mindenki
számára nagyobb méltóságnak örvendjen. Isten szolgája, XII. Piusz 1955. május 1-jén elrendelte Munkás Szent József ünnepét
„azzal a szándékkal, hogy mindenki ismerje el a munka értékét, s ez adjon ihletet a szociális élet és a törvények számára, melyek
alapja a javak és jogok egyenlő elosztása
e) Azok a hívek, akik az üldözött Egyházért, és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért
fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát; illetve elmondanak más egyéb Szent József imádságot.
A Szent Család Egyiptomba menekülése „megmutatja számunkra, hogy Isten ott van, ahol az ember veszélyben forog; ott, ahol
az ember szenved; ott, ahol menekül; ott, ahol megtapasztalja az elutasítást és az elhagyatottságot”.
f) Azoknak a híveknek, akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére,
különösképpen március 19-én és május 1-jén, Szent Család ünnepén, illetve minden hónap 19-én, és minden szerdán, mely
a latin hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap.
A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók
és mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben
elszakadjanak minden bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni a három megszokott feltételt, és
imádkozzanak el otthonaikban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak, egy kegyes imádságot Szent József a betegek
vigasztalója és a jó halál védőszentjének tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.

2021-ben az alábbi időpontokban lesz jegyesoktatás a Bánhidai templomban (Tatabánya, Gellért tér 6. )
1. alkalom: március 6. (szombat) este 6 órától a szentmisével kezdődően
2. alkalom: március 27. (szombat) este 6 órától a szentmisével kezdődően
3. alkalom: április 10. (szombat) este 7 órától a szentmisével kezdődően
4. alkalom: április 24. (szombat) este 7 órától a szentmisével kezdődően
5. alkalom: főpróba - május 8. (szombat) este 7 órától a szentmisével kezdődően
Május 15-én (szombaton) 10.00 órakor szolgáltatja ki Püspök atya a bérmálás szentségét a Bánhidai templomban.
A bérmálási felkészítők az alábbi időpontokban lesznek a Bánhidai templomban szentmisével kezdődően, utána a felkészítő:
február 26. péntek 18.00 óra
március 26. péntek 18.00 óra
április 16. péntek 19.00 óra
május 7. péntek 19.00 óra
Imádkozzuk közösen minden nap este 9 órakor a Nagyböjt ideje alatt II. János Pál pápa imáját a keresztről:
II. János Pál pápa: Ima a keresztről
Urunk, Jézus Krisztus,
aki a kereszt súlya alatt megalázkodva
kinyilatkoztattad a világnak
megváltásod árát,
add meg minden embernek
a hit világosságát,
hogy fölismerve Benned
Isten és az ember Szenvedő Szolgáját,
legyen bátorságuk követni Téged
ugyanezen az úton,
mely a kereszten és a kiüresedésen át
a vég nélküli életbe vezet. Amen.
Halottaink december, január hónapban:
Bánhida: Magdák Fülöp (szül: Sárisáp, 1945.04.22.), temetése: 12.28-án volt
Papp Ernő (szül: Tatabánya, 1934.08.24.), temetése 01.12-én volt
Mári Zsigmond (szül: Tatabánya, 1968.01.15.), temetése 01.15-én volt
Hazafi Imréné Schek Etel (szül: Szűcs, 1938.01.14.), temetése 01.16-án volt
Balázs Mihályné Jancsek Ilona (szül: Bánhida, 1934.06.06.), temetése 01.12-én volt
Sámson Antal (szül: Olaszfa, 1938.09.29.), temetése 01.16-án volt
Jakab Sándor (szül: Újiráz, 1950.08.31.), temetése 01.11-én volt
Izing Mihályné Izing Stefánia (szül: Bánhida, 1928.01.10.), temetése 01.13-án volt
Wiszt József (szül: Bánhida, 1939.12.13.), temetése 01.19-én volt
Toppler Zsolt (szül: Budapest, 1983.12.17.), temetése 01.19-én volt
Polyák Szabolcs (szül: Tatabánya, 1976.08.12.), temetése 01.19-én volt
Méri János (szül: Bakonycsernye, 1937.03.03.), temetése 01.22-én volt
Bolla Árpád (szül: Bánhida, 1941.06.10.), temetése 01.26-án volt
Golda Mária Terézia (szül: Tatabánya, 1949.03.10.), temetése 01.28-án volt
Bezzeg Mátyásné Fleckenstein Katalin (szül: Kunbaja, 1926.09.12.), temetése 01.27-én volt
Szaráka János (szül: Geszteréd, 1933.09.05.), temetése 02.01-én lesz
Felsőgalla Stein Ottó (szül: Tatabánya, 1954.02.28.), temetése 02.06-án lesz
Keindl János (szül: Felsőgalla, 1925.09.20.), temetése 02.01-én lesz
Alsógalla Határvölgyi Mihályné Recsák Róza (szül: Tordas, 1922.03.05.), temetése 01.15-én volt
Kertvárosi altemplom látogatási rendje:
Minden nap 8.00-19.00 óra között a kiadott belépőkártyákkal lehet az altemplomba bejutni.
Isten éltesse mindazokat, akik február 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

