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Januári miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 
 

2022. január 1. 
szombat 

Újév, Szűz Mária, Isten anyja parancsolt ünnep – ünnepi miserend 
A béke világnapja 

8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros,  
11.00 Óváros, 11.00 Bánhida – az iskola kápolna búcsúi szentmiséje , 

18.00 Bánhida 

2022. január 2. 
vasárnap 

Karácsony 2. vasárnapja 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros,  

11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 15.00 Körtvélyes, 18.00 Bánhida 

2022. január 3. 
hétfő 

Jézus Szent neve 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 4. 
kedd 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2022. január 5. 
szerda 

Köznap 
17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

 

2022. január 6. csütörtök 

Vízkereszt, Urunk megjelenése, főünnep - parancsolt ünnep, 
vízszentelés - Elsőcsütörtök 

7.30 Felsőgalla, 17.00 Vértesszőlős, 17.00 Óváros,  
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida, szentmise, szentségimádás, gyóntatás 

2022. január 7. 
péntek 

Elsőpéntek - litániák 
17.00 Vértesszőlős, 17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 8. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom, 18.00 Bánhida 

TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍRÚJSÁGA 

2022. JANUÁR 

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


 

2022. január 9. 
vasárnap 

Urunk megkeresztelkedése 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla,  

9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 
15.00 Imaóra a Bánhidai templomban, 

18.00 Bánhida 

2022. január 10. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 11. 
kedd 

Köznap 
7.30 Bánhida 

 

2022. január 12. szerda 
Köznap 

17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla,  
18.00 Bánhida, utána zenés szentségimádás 

 

2022. január 13. csütörtök 
Köznap 

7.30 Bánhida, 
15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai templomban 

2022. január 14. 
péntek 

Köznap 
17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida  

2022. január 15. 
szombat 

Remete Szent Pál 
17.00 Alsógalla – Szent István templom, 18.00 Bánhida 

 

2022. január 16. vasárnap 
Évközi 2. vasárnap 

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

2022. január 17. 
hétfő 

Szent Antal apát 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 18. 
kedd 

Árpád-házi Szent Margit szűz 
7.30 Bánhida 

2022. január 19. 
szerda 

Köznap 
17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 20. 
csütörtök 

Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk 
7.30 Bánhida 

2022. január 21. 
péntek 

Szent Ágnes szűz és vértanú 
17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 22. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom, 18.00 Bánhida 

 

2022. január 23. vasárnap 
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja 

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

2022. január 24. 
hétfő 

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

 

2022. január 25. kedd 
Szent Pál apostol megtérése (Pálfordulás) 

7.30 Bánhida, 
18.00 – 19.00 virrasztás, szentségimádás a Bánhidai templomban 

2022. január 26. 
szerda 

Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök 
17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. január 27. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2022. január 28. 
péntek 

Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító 
17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

 

2022. január 29. szombat 
Köznap 

17.00 Alsógalla – Szent István templom, 18.00 Bánhida 

 

2022. január 30. vasárnap 
Évközi 4. vasárnap 

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

2022. január 31. 
hétfő 

Bosco Szent János áldozópap 
18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

 
 
 



 
A Szinódus folyamata a Székesfehérvári Egyházmegyében: 
 
A Szinódus minden egyházmegye számára meghívás, hogy Isten Lelkének kegyelme által inspirálva a mélyreható 
megújulás útján elinduljon. Amint az előkészítő dokumentumban szerepel, a Szinódus egy fő kérdést vizsgál: Hogyan 
valósul meg ma az Egyházban „együtt járásunk”? Milyen lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk az „együtt 
járásban”? 
 
Erre a kérdésre a szinódus folyamata alatt Isten egész népe keresi a választ. Mivel a keresés útja mindenhol egyedi lesz, 
így a válaszok és a szinódus gyümölcseinek learatására is egyedi lesz. Összességében a szinódusi iránymutatások 
emlékeztetnek bennünket arra, hogy: 
• A cél az, hogy minél többen vegyenek részt, hogy meghallgathassák Isten egész népének élő hangját. 
• Ez csak akkor lehetséges, ha annak érdekében különös erőfeszítéseket teszünk, hogy aktívan elérjük az embereket 
ott, ahol vannak, különösen azokat, akik gyakran kirekesztettek vagy nem vesznek részt az Egyház életében. 
• Egyértelműen a szegények, a kiszolgáltatottak és a kirekesztettek részvételére kell összpontosítani, hogy 
meghallgassuk hangjukat és megismerjük tapasztalataikat. 
• A szinódusi folyamatnak egyszerűnek, hozzáférhetőnek és mindenki számára befogadónak kell lennie. 
 
A folyamat meghirdetése, megtervezése már az átalakulás kezdete! 
 
Az egyházmegye útjának meghatározásához néhány javasolt irányelvet, támpontot adunk, melyek felhasználhatók.  
 
A későbbiekben az egyházmegyei kapcsolattartók és a szinódusi csapat a püspökkel együtt közösen vitatják meg ezeket: 
1. Az előkészítő dokumentum és a Vademecum imádságos és elmélkedő olvasása után melyek azok a pontok, 
amelyek a mélyebben érintenek vagy megmozdítanak minket? Miért? 
2. Melyek egyházmegyénkben azok a csoportok, akik elérésére különös erőfeszítéseket kell tennünk? 
3. Milyen módszerekkel érhetjük el hatékonyan őket? Kivel tudunk együttműködni? 
4. Milyen szintű a szinodális tapasztalat, illetve az emberek felkészültsége és képességei? Milyen fontos folyamatok 
zajlottak a közelmúltban, ha voltak ilyenek? 
5. Egyházmegyénkben milyen meglévő struktúrák állnak rendelkezésre a részvétel megkönnyítésére? Milyen 
fejlesztésekre lehet szükség ezekben a struktúrákban, hogy hatékonyabbá tegyük ezeket a szinodalitás szempontjából? 
6. Milyen új vagy kreatív struktúrákat és folyamatokat próbálhatnánk ki? 
7. Melyek azok a jelentős tényezők a helyi körülményeinkben, amelyek hatással lesznek a szinódusi folyamatunkra? 
(pl. súlyos járványhelyzet, politikai konfliktus, természeti katasztrófa, a közelmúltban lezajlott helyi szinódusi folyamatok). 
8. A szinódusi kérdés mely szempontjaira kell összpontosítanunk, ha van ilyen? Miért? Melyek lehetnek a szinódusi 
átalakulás olyan szempontjai, amelyre a Szentlélek az egyházmegyét meghívja? 
 
A 2021-2023-as szinódusi folyamat egyházmegyei szakasza tehát lehetőséget kínál arra, hogy elmélyültebben figyeljünk 
a Lélek hangjára, megerősítsük a részvételt és a megismerést, javítsuk a párbeszéd minőségét, további kérdéseket 
különböztessük meg és elmélyítsük az emberekben a helyi, a regionális és a globális Egyház közötti kapcsolat érzését. Az 
alábbiakban néhány kérdést hozunk, amelyek segíthetik a folyamat átgondolását azon egyházmegyék számára, amelyek 
lelkipásztori tervezésen, egyházmegyei szinóduson vagy más hasonló konzultációs folyamaton mennek keresztül: 
• Milyen szintű volt a részvétel? 
• Milyen kegyelmeket és gyümölcsöket tapasztaltak? 
• Miben lehet javítani? Mik voltak a hiányosságok? 
• Milyen döntések, javaslatok, ajánlások vagy kulcsfontosságú pontok merültek fel a legutóbbi folyamat során, 
amelyek további mérlegelés, párbeszéd, kidolgozás és az emberek közötti fogadtatás szempontjából hasznosak lennének? 
• Milyen új kérdéseken vagy további témákon kell elgondolkodni, különösen a közösség, a részvétel és a misszió 
témájával kapcsolatban? 
• A párbeszéd és a közösségi megkülönböztetés milyen új módjait tanulhatják meg az emberek, és milyen új 
módszereket alkalmazhatnak a további gyakorlatban? 
• Milyen további csoportokat lehet elérni, különösen a perifériákon? 
• Milyen más módon lehet a 2021-2023-as szinódus egyházmegyei szakasza jó alkalom arra, hogy előrehaladjunk 
azokban a hívásokban, amelyeket Isten Lelkétől a közelmúltbeli folyamatunk során hallhattunk? 
 

 



Javasolt szakaszok a szinódus folyamatában a Székesfehérvári Egyházmegyében: 
 
1) A Szinódus imájának közös imádkozása (pld. szentmisék, szentségimádások alkalmával) 
2) Advent kezdetéig: A papság személyes imádsága a szinódusi folyamatért (Mire indít engem, mint lelkipásztort a 
Szentatya felhívása és a Szentlélek?) 
3) Advent I. vasárnapjától: meghirdetni a hívek felé azt/azokat a kommunikációs lehetőséget (pld. e-mail), amelyre 
várják a hívek, közösségek, jó szándékú emberek gondolatait, javaslatait január végéig; és kijelölni a plébániai 
kapcsolattartó személyt, aki mindezeket gyűjti, összegzi, és visszajelez a küldőnek; 
4) Adventi időben plébániánként/lelkipásztori körzetenként közös imádság/ok meghirdetése és megtartása (Mit 
akar a Szentlélek Egyházunkban, Egyházunkkal?) 
5) 2022. február: közös találkozó szervezése esperes kerületi szinten, melyre meghívást kapnak a kerület papjai, 
plébániai kapcsolattartók és mindazok, akik használható javaslatokat küldtek. A találkozó célja a közös imádság, és a 
beérkezett javaslatok témáinak (irányoknak) összegzése; 
6) 2022. március: a kerületi gondolatok, javaslatok elküldése az Egyházmegyei Hivatalnak; 
7) 2022. április (Húsvét után): egyházmegyei találkozó a Paptestvérek, plébániai kapcsolattartók és a közösségek 
vezetőivel. Célja a közös imádság és a javaslatok egyházmegyei összegzése. 
 
Az Egyházmegyei Hivatalnak 2022. május 1-ig kell elküldenie az egyházmegyei szinódusi munkadokumentumot  
az MKPK-nak. 
 

SZINÓDUSI IMÁJA 
 

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze. Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben; taníts 
minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk; ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk. 
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket. Add, 
hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem 
attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Kereszteltek november hónapban: 
Felsőgalla:  
Dobai András és Kulcsár Nóra gyermeke András Lőrinc (szül: Tatabánya, 2012.03.05.), keresztelése 11.07-én volt, 
Dobai András és Kulcsár Nóra gyermeke Sándor Márton (szül: Tatabánya, 2014.08.07.), keresztelése 11.07-én volt 
Halottaink november, december hónapban: 
Bánhida: 
Kaposi Istvánné Máramarosi Julianna (szül: Kisbér, 1935.12.17.), temetése 11.26-án volt, 
Harasta Ernőné Schvarcz Julianna (szül: Bánhida, 1941.07.15.), temetése 12.10-én volt, 
Ungvári Istvánné Horváth Lujza (szül: Felsőgalla, 1933.01.10.), temetése 12.08-án volt, 
Golda Sándor (szül: Veszprém, 1930.10.10.), temetése 12.14-én volt, 
Kincses Mihály (szül: Bánhida, 1931.02.13.), temetése 12.22-én volt, 
Vida Tivadar (szül: Tatabánya, 1951.06.26.), temetése 12.18-án volt, 
Boldizsár Ferenc (szül: Tatabánya, 1943.11.10.), temetése 12.27-én volt, 
Barkóczi Sándorné Sümegi Ilona (szül: Guta, 1924.09.24.), temetése 12.28-án volt 
Alsógalla 
Liczkiné Frank Mária (szül: Tatabánya, 1959.05.03.), temetése 12.16-án volt 
Vértesszőlős 
Tuboly József (szül: Pusztaedelics, 1944.05.03.), temetése 11.hó 

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 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

