
                                                                                                                                              
 

 

Adventi gyertyák 
 
Négy gyertyát fogok készíteni, hogy felszakadjon a sötétség köntöse, amely néha beborítja a világot, sőt az emberek szívét is,  
és megakadályozza, hogy meglássunk téged. 
 

Az első gyertya mosolyom fénye lesz, melyet mindennap mindenkinek ajándékul adok, 
mert Te Uram, mindenki örömére érkezel! 
 

A második gyertya imádságom fénye lesz, mely mindennap hosszan, szeretetteljes 
tekintettel fordul Feléd, mert Te, Uram, szívünk legmélyén szólítasz meg minket. 
 

A harmadik gyertya megbocsátásom fénye lesz, melyet kinyújtott kézként ajánlok 
mindenkinek, mindennap, mert Te, Uram, minden bűnünket eltörlöd. 
 

A negyedik gyertya kedvességem fénye lesz, melyet mindennap mindenkinek kenyérként 
nyújtok, mert Te, Uram, mindenkinek adod szeretetedet. 
 

Pilinszky János a „várakozás szentségéről” 
 

Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön.  
Arra várakozunk, ami már réges-rég megtörtént. 
Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három – 
múlt, jelen és jövő –, látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta az 
emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és az igazság ereje. Elég, ha a nagy 
drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy 
a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk. 
A minőség ideje időtlen. Mikor Bach passióját hallgatjuk: honnét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A jövőből? Egy bizonyos: 
mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés, és sokkalta több, mint reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől. 
Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki 
van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban 
megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden egyéb súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek – 
megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi 
arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk 
utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. 
Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás.  
Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként  
a karjai között tart. 
 

Kedves Testvérek! 
 

Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket kívánok településünk lakóinak, a testvértelepülések lakóinak, minden keresztény 
testvéremnek határon innen és túl, hívőnek, nem hívőnek egyaránt, az ünnepek alatt ügyeletben dolgozóknak és minden 
jószándékú embernek. 
 
 

 Gedő Attila 
 plébános 
 

 
 

W.Gy. János: Advent várás 
 
 

Advent várás csoda várás sötétségben fény imádás.   Büntesd meg a nép falókat nemzet jövő árulókat. 
Görnyedezve hitet kérünk feltámadást így remélünk.   Támaszd fel a reménységet összetartó köteléket. 
Láncunk csörög, jövőnk elfogy gyermek gyilkos létet nem hoz.  Mutasd meg az igaz utat küzdő népünk régtől kutat 
Urunk segítsd meg a néped pusztulásunk Te csak félted?   Összefogunk bízzál bennünk máskülönben létet vesztünk. 
Évezredes halál tusánk árulástól hová jutánk?    Harangoznak, advent fénylik helyes utat sokan kérdik. 

 

TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍRÚJSÁGA 

2022. DECEMBER 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 
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Decemberi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 

2022. december 1. 
csütörtök 

Köznap 
Roráte: 6.30 Iskola 

7.30 Bánhida (élő Kornél) 
18.00 – 19.00 szentmise, szentségimádás és gyóntatás – Óváros 

2022. december 2. 
péntek 

Köznap 
elsőpéntek – litánia minden templomban 

Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 
17.00 Vértesszőlős, 17.00 Felsőgalla 

2022. december 3. 
szombat 

Xavéri Szent Ferenc áldozópap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom (+ Emília és Imre szülők, Márton és 

Béla testvérek), 18.00 Bánhida (Hetzl család élő és elhunyt tagjaiért) 

2022. december 4. 
vasárnap 

Advent II. vasárnapja 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős (Hansági család elhunyt tagjaiért),  

9.30 Kertváros (+ Erzsébet, István, Anna, Géza és Miklós),  
9.30 Alsógalla (+ Ilona és László), 11.00 Óváros (betegekért),  

11.00 Bánhida (Katalin testvérért), 15.00 Körtvélyes,  
17.30 Óváros – Szent Borbála mise,  

17.00 gyertyagyújtás a Puskin Művelődési Ház előtti téren, 
18.00 Bánhida (+ szülők és élő és elhunyt családtagokért) 

2022. december 5. 
hétfő 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 

8.00 Óváros – gimnázium kápolna 

2022. december 6. 
kedd 

Szent Miklós püspök 
Roráte: 6.00 Felsőgalla, 6.00 Vértesszőlős 

7.30 Bánhida (élő Szilvia) 

2022. december 7. 
szerda 

Szent Ambrus püspök és egyháztanító 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Óváros– gimnázium kápolna 

18.00 Alsógalla 

2022. december 8. 
csütörtök 

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása - főünnep 
Roráte: 6.30 Iskola 

7.30 Bánhida (élő Alexa) 

2022. december 9. 
péntek 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 
17.00 Felsőgalla (+ Margit testvér) 

2022. december 10. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom, 18.00 Bánhida 

2022. december 11. 
vasárnap 

Advent III. vasárnapja – Nagyszülők vasárnapja 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős (+ István),  

9.30 Kertváros (hálából családért) – gitáros szentmise,  
9.30 Alsógalla (+ Erzsébet, Albert és Péter lelkük üdvösségéért),  

11.00 Óváros (+ Maronga Pál), 11.00 Bánhida,  
15.00 Imaóra a Bánhidai templomban,  

17.00 gyertyagyújtás a Puskin Művelődési Ház előtti téren, 
18.00 Bánhida 

2022. december 12. 
hétfő 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 

8.00 Óváros – gimnázium kápolna 

2022. december 13. 
kedd 

Szent Lúcia szűz és vértanú 
Roráte: 6.00 Felsőgalla, 6.00 Vértesszőlős 

7.30 Bánhida,  
15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai templomban 

2022. december 14. 
szerda 

Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Óváros– gimnázium kápolna 

18.00 Alsógalla 

2022. december 15. 
csütörtök 

Köznap 
Roráte: 6.30 Iskola 

7.30 Bánhida  

2022. december 16. 
péntek 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 
17.00 Felsőgalla (élő gyermekekért) 

 



2022. december 17. 
szombat 

Köznap 
17.00 Alsógalla – Szent István templom,  

18.00 Bánhida (+ Tibor lelke üdvösségéért) 

2022. december 18. 
vasárnap 

Advent IV. vasárnapja 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős (+ Zachara Istvánné Bohács Anna),  

9.30 Alsógalla (dr. Hubert János kanonok úr), 9.30 Kertváros (+ János),  
11.00 Óváros, 11.00 Bánhida,  

17.00 gyertyagyújtás a Puskin Művelődési Ház előtti téren, 
18.00 Bánhida 

2022. december 19. 
hétfő 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 

8.00 Óváros – gimnázium kápolna 

2022. december 20. 
kedd 

Köznap 
Roráte: 6.00 Felsőgalla, 6.00 Vértesszőlős 

7.30 Bánhida,  
11.00 szentmise a Cseri úti Idősek Otthonában 

2022. december 21. 
szerda 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida 

18.00 Alsógalla 
18.00 gitáros szentségimádás a Bánhidai templomban 

2022. december 22. 
csütörtök 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida 

2022. december 23. 
péntek 

Köznap 
Roráte: 6.00 Bánhida, 6.00 Alsógalla 

17.00 Felsőgalla 

2022. december 24. 
szombat 

Köznap 
Pásztorjátékok 16.00 Bánhida, 16.00 Alsógalla, 16.00 Vértesszőlős 
Éjféli szentmisék: 21.30 Kertváros, 21.30 Óváros, 22.00 Felsőgalla,  

24.00 Vértesszőlős, 24.00 Alsógalla, 24.00 Bánhida 

2022. december 25. 
vasárnap 

Urunk születése, Karácsony 
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős,  

9.30 Kertváros (élő és meghalt családtagokért),  
9.30 Alsógalla (Schlégl József és Wachter Anna rokonokért),  

11.00 Bánhida, 11.00 Óváros, 18.00 Bánhida (+ Sztojka-Bihari Elemér) 

2022. december 26. 
hétfő 

Szent István első vértanú 
8.00 Felsőgalla (+ Tamás), 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Kertváros,  
9.30 Alsógalla, 11.00 Bánhida, 11.00 Óváros, 18.00 Bánhida 

2022. december 27. 
kedd 

Szent János apostol 
7.30 Bánhida (+ János és + nagyszülők),  

18.00 – 19.00 virrasztás, szentségimádás a Bánhidai templomban 

2022. december 28. 
szerda 

Aprószentek 
18.00 Bánhida, 18.00 Alsógalla 

2022. december 29. 
csütörtök 

Köznap 
7.30 Bánhida 

2022. december 30. 
péntek 

Szent Család Jézus, Mária és József 
17.00 Felsőgalla, 18.00 Alsógalla, 18.00 Bánhida 

2022. december 31. 
szombat 

Köznap 
Hálaadó szentmisék: 16.00 Kertváros, 17.00 Vértesszőlős, 

17.00 Alsógalla- Szent Gál templom, 18.00 Bánhida 

2023. január 1. 
vasárnap 

Újév, Szűz Mária, Isten anyja főünnep – ünnepi miserend  
8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Kertváros, 9.30 Alsógalla,  

11.00 Bánhida, 11.00 Óváros, 18.00 Bánhida 
 

Roráte szentmisék: Advent folyamán az alábbi rend szerint lesznek roráte szentmisék templomainkban: 
hétfő: 6.00 óra Bánhida és Alsógalla, kedd: 6.00 óra Felsőgalla és Vértesszőlős, szerda: 6.00 Bánhida és Óváros–gimnázium kápolna, 
csütörtök: 6.30 óra Iskola, (utolsó héten 6.00 Bánhida), péntek: 6.00 Bánhida és Alsógalla 

Betlehem készítésre hívjuk a családokat az idei adventben. 
A családok által elkészített Betlehemeket december 11-e (vasárnapig) lehet leadni a templomokban, melyeket kiállítás és 
elbírálás után visszajuttatunk a családoknak. Várjuk minél több család kreatívan elkészített Betlehemét! 

Pásztorjáték december 24-én templomainkban: 16.00 Bánhida, 16.00 Alsógalla, 16.00 Vértesszőlős 

Hálaadó szentmisék templomainkban: 16.00 Kertváros, 17.00 Vértesszőlős, 17.00 Alsógalla- Szent Gál templom, 18.00 Bánhida 

 



Jászol és kereszt - Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök karácsonyi gondolatai 
„Ez lesz a jel: találtok egy gyermeket pólyába takarva és jászolba fektetve” (Lk 2,12).  
A végtelen, csillagmilliárdokat teremtő Isten nem földi pompával érkezett ebbe a világba. 
Gyönge, védtelen gyermekként, szegényes barlangistállóban született, s az állatok etetőjébe, 
a jászolba fektették. 
A betlehemi Születés-bazilikában van az a barlang, ahol a legelső keresztény nemzedékekre 
visszanyúló ősi hagyomány tanúsága szerint Krisztus született.  
A bazilikában térdelve az egyik hosszabb imádság alatt az a gondolat hasított belém, hogy 
Isten talán azért akart ilyen körülmények között emberré lenni és közénk jönni, azért 
érkezett védtelen, gyönge kisgyermekként, hogy merjük végre elhinni, semmi mást nem akar 
tőlünk, mint önmagát adni nekünk. Azért érkezik így, hogy merjük őt a karjainkba venni, 

magunkhoz ölelni. Isten bizonyos értelemben rendkívül egyszerű. Mi, emberek vagyunk olyan bonyolultak, telve sokféle hátsó 
gondolattal és görcsökkel. Isten végtelenül egyszerű. Önmagát ajándékozza nekünk. Ő kristálytiszta, túlcsorduló szépség, jóság, erő, 
kegyelem és irgalom, ragyogó igazság és harmónia, teljes béke. 
Karácsony legfőbb üzenete ez. Isten mérhetetlenül szereti porszemnyi teremtményét, az embert. Számára végtelenül fontosak és 
értékesek vagyunk. Jobban szeret, mint ahogy a legjobb szülő tudja szeretni a gyermekét, mint a legjobb házastárs a kedvesét, mint 
a legjobb nagyszülő az unokáját, hiszen ő minden létező és így minden emberi szeretet forrása is. Amikor megszülettünk, nemcsak a 
szüleink ujjongtak, hanem ujjongott az örök teremtő Isten is, aki öröktől fogva akarta, hogy legyünk, megálmodott és megalkotott 
minket. 
Ha valaki megérti ezt a nagy titkot, akkor a szíve megtelik örömmel, az élete pedig tartalommal, hiszen az örök, teremtő Isten számára 
végtelenül értékesek vagyunk. Karácsony ünnepe arra hív bennünket, hogy az ünnep csendjében nyissuk meg a lelkünket, és 
engedjük, hogy a szelíden önmagát ajándékozó Isten belépjen, és betöltsön minket. 
Hívjuk be, engedjük be Istent és az ő békéjét a családjainkba! Ha szeretnénk, hogy több házasság kötődjön, több gyermek szülessen, 
ahhoz mindenekelőtt erre van szükség. Szeretettől túlcsorduló, derűs, nagylelkű emberi szívekre. Kedves Szülők! A gyermekek 
legfőbb nevelője Isten. Sok mindent, amit a szülő sohasem tudna elérni a gyermeke életében és lelkében, azt Isten meg tudja tenni. 
Vezessük, engedjük hozzá a gyermekeket, a fiatalokat! 
A jászol alázata és a kereszt végsőkig menő önfeláldozása minket is alázatra és nagylelkűségre hív. Aki mindig önmagával, a maga 
panaszaival, a maga akaratával van tele, az sohasem lesz képes belépni a másik ember szívének szentélyébe. Csak az őszinte, alázatos, 
hiteles szeretet előtt nyílnak meg az emberszívek kapui. Ha a házastárs képes megfeledkezni a saját sérelmeiről, és teret adni a társa 
érzéseinek, fájdalmainak, vágyainak, kéréseinek, ha tudja őt legalább háromszor annyit dicsérni, mint ahányszor kritizálja, akkor 
jutalmul megkapják az egység, a kiengesztelődés, a béke, az öröm ajándékát és csodáját. 
A jászol alázata keresztény közösségeinket is arra hívja, hogy nyitott szívvel, baráti szeretettel forduljunk szegény, idős, beteg 
testvéreink felé. Ha a plébániáinkon nem lesz helye a szegénynek, a szenvedőnek, akkor hamarosan Istennek sem lesz helye a 
közösségeinkben. Az új evangelizációnak két fő tartóoszlopa van. Az egyik a hiteles istenkapcsolat, a vele megélt egység öröme és 
mélysége, az imádság, a szentségimádás és Isten igéjének bátor hirdetése. A másik pedig a szegények iránti szeretet. Ha ez a kettő 
együtt jár, azt a megélt örömhírt a világ észre fogja venni, be fogja fogadni. 
A jászol alázata és a kereszt önfeláldozása minket is hív. Ez a világ szeretetből lett, és mi is arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, 
odaadni az életünket, s így Isten örök szeretetének hatalmas szimfóniájában a szeretet énekét énekelhessük, élhessük. Minden 
kedves olvasónak azt kívánom, hogy az idei karácsonyon újra megszülessen a szívünkben és családjainkban Krisztus, és segítsen 
minket, hogy a jászol alázatával, a kereszt nagylelkűségével élhessük az életünket. 

Kereszteltek november hónapban: 
Bánhida: Nyitrai Róbert és Iváncsik Anett gyermeke Noel László (szül: Tatabánya, 2017.10.05.), keresztelése 11.05-én volt, 
 dr. Geiszelhardt Mátyás és Benkő Dóra Rózsa gyermeke Ilka Ilona (szül:Budapest, 2022.09.18.),keresztelése 11.06-án volt, 
 Tímár Tamás és Fellegvári Ivett gyermeke Gergő (szül: Tatabánya, 2022.08.04.), keresztelése 11.12-én volt, 
 Setét Róbert és Bancsók Ramóna gyermeke Róbert Nolen (szül: Tatabánya, 2021.11.28.), keresztelése 11.19-én volt 

Halottaink november hónapban: 
Bánhida: Sóki Imréné Rettich Ildikó (szül: Budapest, 1942.07.21.), temetése 11.07-én volt, 
 Kalló Istvánné Reichenbach Rozália (szül: Nadap, 1947.04.05.), temetése 11.16-án volt, 
 Kovács Lászlóné Burghardt Anna (szül: Vértesboglár, 1943.04.21.), temetése 11.15-én volt, 
 Kapás Ferencné Lőrincz Margit Angyalka (szül: Szil, 1937.09.23.), temetése 11.19-én volt, 
 Varga Mihály (szül: Bánhida, 1942.11.22.), temetése 11.23-án volt, 
Alsógalla:  Schlégli Antal (szül: Alsógalla, 1938.06.26.), temetése 11.26-án volt, 
Vértesszőlős: Kolevné Topisak Györgyi (szül: Tata, 1967.03.23.), temetése 11.04-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 december 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 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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