
                                                                                                                        
 

Áprilisi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 

2021. április 1. 
csütörtök 

Nagycsütörtök 
Szertartások: 16.30 Óváros, 16.30 Vértesszőlős, 18.00 Bánhida 

2021. április 2. 
péntek 

Nagypéntek - Elsőpéntek 
Eucharisztikus kilenced IV. alkalom 

15.00 Családok keresztútja a Bánhidai templomban, 
Szertartások: 16.00 Keresztút + 16.30 Óváros,  

16.00 Keresztút + 16.30 Vértesszőlős, 
17.30 keresztút + 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2021. április 3. 
szombat 

Nagyszombat 
9.00 – 17.00 Szent Sír őrzés az Alsógallai, Felsőgallai  

és a Bánhidai templomban, 
Húsvét vigíliájának szertartása: 16.30 Vértesszőlős,  

16.30 Óváros (Gallavölgyi Egyházközségeknek), 18.00 Bánhida 

2021. április 4. 
vasárnap 

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása - Eledelszentelés 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 
9.30 Kertváros (+ Katalin és Ilona), 11.00 Óváros, 
11.00 Bánhida, 15.00 Körtvélyes, 18.00 Bánhida 

2021. április 5. 
hétfő 

Húsvéthétfő 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida 

2021. április 6. 
kedd 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2021. április 7. 
szerda 

Köznap 
17.00 Óváros - igeliturgia, 18.00 Alsógalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. április 8. 
csütörtök 

Elsőcsütörtök 
7.30 Bánhida 

18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás – Alsógalla –  
agapé elmarad 

2021. április 9. 
péntek 

Köznap 
17.00 Felsőgalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. április 10. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom, 

18.00 Bánhida, utána jegyesoktatás III. alkalom 

2021. április 11. 
vasárnap 

Húsvét 2. vasárnapja – Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 
8.00 Felsőgalla (+ Szelényi Józsefné hitvestárs, édesanya, nagymama), 

9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros (+ Csilla és József), 
11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida 

2021. április 12. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Bánhida 

2021. április 13. 
kedd 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2021. április 14. 
szerda 

Köznap 
17.00 Óváros- igeliturgia, 18.00 Alsógalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. április 15. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2021. április 16. 
péntek 

Köznap 
17.00 Felsőgalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida, utána bérmálási felkészítő 

TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍRÚJSÁGA 

2021. ÁPRILIS 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 
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2021. április 17. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom,  
18.00 Bánhida (+ édesapa és nagyapa) 

2021. április 18. 
vasárnap 

Húsvét 3. vasárnapja 
8.00 Felsőgalla (+ András atya), 9.00 Vértesszőlős (+ Jenei Mihály és 

neje Reiner Anna), 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros (élő és meghalt 
családtagok), 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 18.00 Bánhida 

2021. április 19. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Bánhida 

2021. április 20. 
kedd 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2021. április 21. 
szerda 

Köznap 
17.00 Óváros - igeliturgia, 18.00 Alsógalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. április 22. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2021. április 23. 
péntek 

Köznap 
17.00 Felsőgalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. április 24. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom,  

18.00 Bánhida utána jegyesoktatás IV. alkalom 

2021. április 25. 
vasárnap 

Húsvét 4. vasárnapja  
Szent Adalbert püspök és vértanú - Egyházmegyei gyűjtés 

8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős (+ Mohai István és neje Jenei Paulin),  
9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros (+ Károly),11.00 Óváros – gitáros 

szentmise, 11.00 Bánhida (+ Sándor és Irén nagyszülők, Mária, Márton,  
József és Katalin), 18.00 Bánhida 

2021. április 26. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Bánhida 

2021. április 27. 
kedd 

Köznap 
7.30 Bánhida, 

18.00 – 19.00 virrasztás, szentségimádás a Bánhidai templomban 

2021. április 28. 
szerda 

Köznap 
17.00 Óváros - igeliturgia, 18.00 Alsógalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. április 29. 
csütörtök 

Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító 
7.30 Bánhida 

2021. április 30. 
péntek 

Köznap 
17.00 Felsőgalla - igeliturgia, 18.00 Bánhida 

2021. május 1. 
szombat 

Szent József, a munkás 
17.00 Alsógalla – Szent István templom, 18.00 Bánhida 

2021. május 2. 
vasárnap 

Húsvét 5. vasárnapja 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

9.30 Kertváros (+ szülők, nagyszülők), 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 
15.00 Körtvélyes, 18.00 Bánhida 

 

Kedves Gyermekek! Kérünk Benneteket, hogy küldjetek rajzokat a virágvasárnapi, nagyheti és Húsvéti ünnephez kapcsolódóan. 

 



Ezekben a hónapokban több jegyespár készül a házasságra, valamint sok fiatal készül a bérmálás szentségének felvételére. 
Az ő felkészülésükhöz nyújtjuk segítségül Ferenc pápa gondolatait: 
 

Ferenc pápa nyolc tanácsa jegyes- és házaspároknak: 
1. A házasságon nap mint nap dolgozni kell. Azt is mondhatnánk, olyan, mint egy mesterember munkája, mint az 
aranyművesség, hisz a férj feladata, hogy még inkább nővé tegye a feleségét, a feleség feladata pedig még inkább férfivá tenni 
a férjét. Az emberségben is együtt növekednek, férfiként és nőként. 
2. A szeretet kapcsolat. Olyan valóság, amely napról napra növekszik. Ha példával szeretnénk illusztrálni, azt mondhatnánk: 
úgy épül, mint egy ház. Együtt építitek a házat, nem egyedül! 
3. A házasságot ne az érzelmek homokjára építsétek, melyek jönnek-mennek. Építsétek a valódi szeretet sziklájára, a szeretetre, 
amely Istentől való. 
4. Nem csak az a fontos, hogy sokáig tartson a házasság. A házasság minősége is számít. 
5. Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, azt kérjük: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A házastársak megtanulhatnak 
így imádkozni: Urunk, mindennapi szeretetünket add meg nekünk ma. 
6. Szabad? Így kérhetjük kedvesen, hogy beléphessünk a másik ember életébe, tisztelettel és figyelemmel. Tudjuk, hogyan kell 
köszönetet mondani? Jegyesként, hamarosan házaspárként fontos éltetni magatokban annak tudatát: házastársatok Isten 
ajándéka. És amikor az ember ajándékot kap Istentől, azt mondja: Köszönöm. 
7. Mindannyian jól tudjuk, nem létezik tökéletes család, tökéletes férj, tökéletes feleség. A tökéletes anyósról nem is szólva… 
Mi létezünk, mi, bűnösök. Jézus jól ismer minket, és elárul nekünk egy titkot: soha ne fejezzük be úgy a napot, hogy ne kérnénk 
bocsánatot, ne bocsátanánk meg egymásnak. 
8. Tegyetek róla, hogy az esküvő valóban ünnep legyen, mert a házasság ünnep. Keresztény ünnep, nem világi. Arra 
gondoltatok, teát iszogattok majd? Semmi esetre se, bor nélkül nem ünnep az ünnep. Ami kétezer évvel ezelőtt Kánában 
történt, valójában minden esküvőn megtörténik: az Úr jelenléte lesz az, ami teljessé, mélyen igazzá teszi a házasságotokat. És 
az Ő jelenléte az, ami megadja a jó bort. 

A bérmálás Isten ajándéka: erőt ad, hogy örömmel haladjunk előre a keresztény életben – Ferenc pápa gondolatai 
 

Ez a szentség – más néven konfirmáció, vagyis megerősítés – folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a 
két szentség az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez: ezek a keresztény beavatás szentségei, amelyek 
révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk. 
Ezért van az, hogy kezdetben ezt a három szentséget egyidejűleg szolgáltatták ki, a katekumenális út végén, amely általában 
véve húsvét vigíliája volt. Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a keresztény közösségbe való fokozatos beilleszkedést, 
amely néhány évig is eltarthatott. Lépésről lépésre történt, hogy a katekumenek felvehessék a keresztség szentségét, majd 
eljussanak a bérmálkozáshoz és az Oltáriszentség vételéhez. 
A bérmálás szentsége a megkenést jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek erejében még inkább 
hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, 
hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat 
az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran 
megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt. 
Fontos, hogy gondosan neveljük gyermekeinket, hogy részesüljenek ebben a szentségben. Mindnyájan gondoskodunk arról, 
hogy meg legyenek keresztelve. Ez jó, de talán nem teszünk meg mindent azért, hogy bérmálkozzanak is: így félúton maradnak. 
Ez a szentség nagyon fontos a keresztény életben, mert erőt ad nekünk, hogy előre haladjunk! Gondolkozzunk egy kicsit el: 
valóban törődünk-e vele, hogy gyermekeink részesüljenek a bérmálás szentségében? Ez nagyon fontos. 
Ha vannak olyan gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és olyan korban vannak, hogy a szentséghez 
járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban és megkapják a Szentlélek erejét!  
Ez nagyon fontos! Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést kapjanak, amelynek az a célja, hogy 
személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett hithez és felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke. 
A bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten műve. Isten gondját viseli életünknek és Fia képmására kíván 
átalakítani bennünket, hogy képesek legyünk szeretni, mint ahogy Ő szeretett minket. Eláraszt bennünket Szent Lelkével, 
akinek cselekedete áthatja személyünket és életünket, mint ahogy ez kitűnik a Szentlélek hét ajándékából, amelyet a 
hagyomány a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott. 
Az ajándékok: 1. bölcsesség, 2. értelem, 3. jótanács, 4. tudomány, 5. lelki erősség, 6. jámborság, 7. istenfélelem. Ezeket az 
ajándékokat a Szentlélek adta nekünk a bérmálás szentségében. 
Amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá életünkben és 
általunk maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani. Ő szolgálja a testvéreket, ő áll közel a 
szükséget szenvedőkhöz, az utolsókhoz, ő teremt szeretetközösséget, ő hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak el, hogy ez 
milyen fontos: a Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a gyermekek, a fiatalok 
részesüljenek ebben a szentségben”. 
Kedves testvérek, emlékezzünk rá, hogy mindnyájan részesültünk a bérmálás szentségében! Emlékezzünk rá, hogy 
mindenekelőtt köszönetet mondjunk az Úrnak ezért az ajándékért, és kérjük: segítsen, hogy valódi keresztényekként élhessünk, 
hogy mindig örömmel haladjunk előre a Szentlélek szerint, amelyet nekünk adott. 
 



A szeretethadjárat ábécéje 
 

1. Tisztelj mindenkit – Krisztus jele van felebarátaidban. Légy megértő másokkal – ők a te testvéreid! 
2. Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat! Még a legrosszabb körülmények között is találj az életedben valami jót! 
3. Mindig jót mondj másokról – ne pletykálkodj és ne rágalmazz! Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt! Ne kelts viszálykodást 
mások között! 
4. Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne emeld föl a hangod! Ne káromkodj! Ne bosszants másokat! Ne fakassz könnyeket! 
Nyugtass meg másokat, és légy jószívű! 
5. Bocsáss meg embertársaidnak! Ne légy haragtartó! Mindig te nyújts békejobbot elsőként! 
6. Mindig felebarátod javát tartsd szem előtt! Tégy jót másokkal, viselkedj velük úgy, ahogyan szeretnéd, hogy ők veled 
bánjanak! Sose arra gondolj, hogy mások mivel tartoznak neked, hanem arra, hogy te mivel tartozol nekik! 
7. Légy együttérző mások szenvedései láttán! Siess mindig a segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel! 
8. Dolgozz lelkiismeretesen – mások a te munkád gyümölcsét élvezik, ugyanúgy, ahogy te is élvezed mások munkájának a 
gyümölcsét! 
9. Tevékenyen vegyél részt közösséged életében! Légy nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslására! Oszd meg 
velük anyagi és lelki javaidat! Próbáld észrevenni, mások miben szenvednek hiányt! 
10. Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is! 
     (Stefan Wyszyński bíboros) 

2021-ben az alábbi időpontokban lesz jegyesoktatás a Bánhidai templomban (Tatabánya, Gellért tér 6. ) 
3. alkalom: április 10. (szombat) este 6 órától a szentmisével kezdődően  
4. alkalom: április 24. (szombat) este 6 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: 
április 16. péntek 18.00 óra 
május 7. péntek 19.00 óra 

Halottaink február, március hónapban: 
Bánhida: Dr. Hetényi István (szül: Budapest, 1952.02.04.), temetése 03.19-én volt, 
 Emmer Jánosné Földes Irén (szül: Fegyvernek, 1934.05.10.), temetése 03.23-án volt, 
 Kémenes Józsefné Laufer Ilona (szül: Tatabánya, 1930.10.21.), temetése 03.10-én volt, 
 Behánné Komár Erika Zsuzsanna (szül: Tatabánya, 1962.10.12.), temetése 03.05-én volt, 
 Beck Jánosné Hartdégen Erzsébet (szül: Budapest, 1941.02.17.), temetése 03.13-án volt, 
 Dr. Röszler Guidóné Farkas Katalin (szül: Bánhida, 1934.07.31.), temetése 03.16-án volt, 
 Dr. Ferenczi Lajos Zoltánné Földi Rozália (szül: Bakonyszentiván, 1933.11.24.), temetése 03.18-án volt, 
 Barabás Ákosné Kis Erzsébet (szül: Tatabánya, 1955.10.31.), temetése 03.22-én volt, 
 Horváth Zsolt (szül: Szombathely, 1977.08.31.), temetése 03.25-én volt, 
 Dr. Ignits Györgyné Kálmán Mária (szül: Hont, 1928.11.16.), temetése 03.16-án volt, 
Felsőgalla Kovács Vilmos (szül: Felsőgalla, 1944.05.08.), temetése 03.18-án volt, 
 Kissné Stein Ágnes (szül: Tatabánya, 1948.07.10.), temetése 02.05-én volt, 
 Bota András (szül: Szalkszentmárton, 1931.12.29.), temetése 02.10-én volt, 
 Redling Ferencné Bitman Ilona (szül: Felsőgalla, 1932.11.29.), temetése 02.18-án volt, 
Alsógalla Faili Mihályné Kutenics Mária (szül: Tatabánya, 1936.09.23.), temetése 03.09-én volt, 
Vértesszőlős Molnár Boldizsárné Schneider Róza (szül: Budapest, 1935.01.06.), temetése 02.26-án volt, 
  Ipi Ernő (szül: Zagyvapálfalva, 1941.04.12.), temetése 03.17-én volt 

Keresztelés március hónapban: 
Rigó Richárd Krisztián és Németh Cintia Karolina gyermeke Aisa Szofia Mária (szül: Tatabánya, 2020.10.31), keresztelése 
03.13-án volt 

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

Isten éltesse mindazokat, akik április 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 

mailto:banhidaiplebania@gmail.com

