
TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI 

HÍRÚJSÁGA 

2019 . ÁPRILIS 

LAUDETUR JESUS CHRISTUSf 

Áprilisi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban 

2019. április 1. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2019. április 2. 
kedd Köznap 

7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros+ keresztút 

2019 . április 3. 
Köznap 

szerda 8.00 Iskola, 16.30 keresztút+ 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 
19.00 Bánhida - szentmise után ének kari próba 

2019. április 4 . 
Köznap 

csütörtök 18.00-19 .00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás -
Alsógalla, Szent Gál templom+ Agapé 

Köznap - Elsőpéntek - Jézus Szíve litánia a szentmisék előtt 

2019. április S. 8.00 Iskola, 16.30 keresztút+ 17.00 Felsőgalla, 
péntek 17 .00 Vértesszőlős keresztút+ áldoztatás, 

17.00 Bérmálási előkészítő a Bánhidai templomban, 
18.00 Alsógalla+ keresztút, 18.30 keresztút+ 19.00 Bánhida 

Köznap 
11.00 Bábjáték az Alsógallai Bábkör előadásában Alsógallán 

2019. április 6. 
szombat 15.00 iskolások megkeresztelése a Bánhidai templomban, 

16.00-19.00 óra között gyónási lehetőség a Bánhidai templomban, 
18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida (+ László atya) -

szentmise után emlékszoba felszentelése) 

Nagyböjt S. vasárnapja 
Gyűjtés a Szentföld javára 

2019. április 7. 
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős (hálából a Szűzanya 

vasárnap tiszteletére), 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros(+ Tibor), 
11.00 Óváros(+ Ferenc), 11.00 Bánhida - osztálymise 6. osztály, 

14.30 litánia a Bánhidai templomban, 15.00 keresztút és szentmise a 
Felsőgallai Kálvárián (a program tervezett ideje 1,5 óra), 19.00 Bánhida 

2019. április 8. 
hétfő 

Köznap 
18.00 Alsógalla, 18.00 Prohászka lmaszövetség Bánhida, 19.00 Bánhida 

2019. április 9. 
Köznap 

kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 
17.00 Kertváros + keresztút+ Prohászka lmaszövetség 

2019. április 10. 
Köznap 

szerda 8.00 Iskola, 16.30 keresztút+ 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 
19.00 Bánhida - szentmise után énekkari próba 

2019. április 11. 
csütörtök Köznap 

7.30 Bánhida 

Köznap 
8.00 Iskola, 11.00 Szentmise a Szent Teréz Idősek Otthonában (Cseri u.), 

2019. április 12. 
péntek 16.30 keresztút+ 17.00 Felsőgalla, 

17.00 Vértesszőlős keresztút+ áldoztatás, 
17.00 Bérmálási előkészítő a Bánhidai templomban , 

18.00 Alsógalla+ keresztút , 18.30 keresztút+ 19.00 Bánhida 

Köznap 

2019. április 13. 
10.00 Elsőáldozási előkészítő Bánhidán, 

szombat 15.00 Fatimai imaóra a Bánhidai temp lomban , 
18.00 Alsógalla - Szent István templom, 

19.00 Bánhida - jegyesoktatás a szentmise után IV. alkalom 



Urunk szenvedésének vasárnapj a - Virágvasárnap 
Barkaszentelés és Passió 

2019. ápr ilis 14. 
vasárnap 8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 

9.30 Kertváros (élő gyermekek ért és unokákért), 11.00 Óváros (+ Pap 
Erzsébet halálának 3. évfordul ója), 11.00 Bánhida, 15.00 Imacsoport ok 

keresztútja Bánhidán, 19.00 Bánhida 
2019. április 15. 

hétfő 
Nagyhétfő 

Triduum - Nagyböjti lelkigyakorlat :16.30 Alsógalla , 18.00 Bánhida 
Nagykedd 

2019. áprili s 16. 
kedd 

7.30 Felsőgalla, 8.00 Iskola, 
17.00 Kertváro s (+Mária és József)+ keresztút 

Triduum - Nagyböjti lelkigyakorlat: 16.30 Alsógalla, 18.00 Bánhida 
Nagyszerda 

2019. április 17. 
szerda 

16.30 keresztút+ 17.00 Óváros, 
Triduum - Nagyböjt i lelkigyakorlat : 16.30 Alsógalla, 18.00 Bánhida -

szentmise után énekkari próba 

Nagycsütörtök 
2019 . április 18. 

csütörtök 10.00 krizmaszentelési szentmise Székesfehérváron 
Szertartások : 16.00 Felsőgalla, 17.00 Óváros, 17.00 Vértesszőlős, 

18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

Nagypéntek 
12.00 Városi Szabadtéri Keresztút a Fő téren , 

2019. április 19. 
15.00 családok keresztútja a Bánhidai templomban 

péntek Szert artások:15.30 Keresztút + 16.00 Felsőgalla, 
16.30 Keresztút+ 17.00 Óváros, 

16.30 Keresztút+ 17.00 Vértesszőlős, 

17.30 Keresztút+ 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

Nagyszombat 
2019 . április 20. 

szombat 
9.00-1 7.00 Szent Sír őrzés az Alsógallai , és a Bánhidai templomban 

Húsvét vigíliájának szertartása : 16.30 Vértesszőlős, 
18.00 Óváros (Gallavölgyi Egyházközségeknek), 19.00 Bánhida 

2019. április 21. 
Húsvétvasárnap - Eledelszentelés 

vasárnap 8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 
9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 19.00 Bánhida 

Húsvéthétfő 

2019 . április 22. 
hétfő 

8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 9.30 Alsógalla, 
9.30 Kertváros( + szülőkért és+ családtagokért), 

11.00 Óváros, 11.00 Bánhida, 19.00 Bánhida 
2019. április 23. 

kedd 
Kedd húsvét nyolcadában 

7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida 
2019 . április 24 . 

szerda 
Szerda húsvét nyolcadában 

8.00 Iskola, 17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 
2019. április 25. 

csütörtök 
Csütörtök húsvét nyolcadában 

7.30 Bánhida 

Péntek húsvét nyolcadában 
2019 . április 26. 

péntek 
8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 

17.00 Bérmálási előkészítő a Bánhidai templomban , 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2019. április 27. 
Szombat húsvét nyolcadában 

szombat 18.00 Alsógalla - Szent István templom, 
19.00 Bánhida - jegyesoktatás a szentmise után V. alkalom 

Húsvét 2. vasárnapja -Az Isteni irgalmasság vasárnapja 
8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 

2019. áprili s 28. 
vasárnap 9.00 Vértesszőlős(+ Mohai István és felesége Jenei Paulin), 

9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros(+ Károly), 
11.00 Óváros(+ Mária és Dezső) - gitáros szentmise, 11.00 Bánhida, 

19.00 Bánhida 
2019. április 29 . 

hétfő 
Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje 

18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 



Köznap 
2019. április 30. 

kedd 7.30 Felsőgalla, 7.30 Bánhida, 17.00 Kertváros(+ édesapáért), 
18.00 -19.00 virrasztás a Bánhidai templomban, körmenet- hozzanak 

magukkal imádságokat, énekeket 
2019. május 1. 

szerda Köznap 
17.00 Óváros, 18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2019. május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító 
csütörtök 18.00-19.00 Szentségimádás, szentmise és gyóntatás -

Felsőgalla + Agapé 

Szent Fülöp és Jakab apostolok - Első péntek - Jézus Szíve litánia a 

2019. május 3. szentmisék előtt 
péntek 8.00 Iskola, 17.00 Felsőgalla, 

17.00 Bérmálási előkészítő a Bánhidai templomban, 
18.00 Alsógalla, 19.00 Bánhida 

2019. május 4. 
szombat Köznap 

18.00 Alsógalla - Szent István templom, 19.00 Bánhida 

Húsvét 3. vasárnapja 

2019. május 5. 8.00 Iskola, 8.00 Felsőgalla, 9.00 Vértesszőlős, 
vasárnap 9.30 Alsógalla, 9.30 Kertváros, 11.00 Óváros, 

11.00 Bánhida - Elsőáldozás a Szent Margit Iskola diákjai részére, 14.30 
litánia a Bánhidai templomban, 19.00 Bánhida 

Nagyböjti Triduum : április 15-17 . 16.30 óra Alsógalla - 18.00 óra Bánhida 
Nagyböjti gyónási lehetőség: április 6. 16-19 óra között a Bánhidai templomban 
Nagyböjti bábjáték az Alsógallai bábkör előadásában április 6-án 11.00 órakor Alsógallán 

2019-ben az alábbi időpontokban lesz jegyesoktatás a Bánhidai templomban (Tatabánya, Gellért tér 6. ) 
3. alkalom : március 30. (szombat) este 6 órától a szentmisével kezdődően 
4. alkalom: április 13. (szombat) este 7 órától a szentmisével kezdődően 
5. alkalom: április 27. (szombat) este 7 órától a szentmisével kezdődően 
főpróba, utolsó alkalom : május 11. (szombat) este 7 órától a szentmisével kezdődően 

Bérmálási előkészítő a nem a Szent Margit Iskolába járó diákok számára: 
április 5., 12., 26., május 3., 10. (péntek) 17.00 óra Bánhida 

A Nagyhét és Húsvét az egyházi év szíve, középpontja 

A Húsvéti misztérium a szó legszorosabb értelmében a keresztény élet forrása, hitünk legbelső magja. 
Jézus Húsvétja Virágvasárnap kezdődött és a kereszten teljesedett be. Igyekezzünk magunkat minél jobban átadni az 
ünneplésnek, elmélyedni Húsvét titkában, imádsággal, olvasmányainkkal és részt venni lehetőleg valamennyi szertartáson. 
Fontos, hogy a hívők az év e három legnagyobb emléknapját jól felkészülve és lelki nyugalomban 
éljék át. Ügyes-bajos dolgainkat és a húsvéti előkészületeket zárjuk le nagyszerdán. 

Ezekben a napokban elmélkedjünk Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, Isten ajándékairól. Időzzünk tehát minél 
többet Jézus társaságában. 

Virágvasárnap: Az Úr ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe, s mi elkísérjük Őt ezen az úton, a szenvedés útján. 
Szent színjáték zajlik le előttünk, melynek azonban nemcsak nézői, hanem szereplői is vagyunk az Olajfák-hegyétől a Jeruzsálem 
kapujáig vezető úton. Krisztus, Őt kell látnunk a papban és a körmeneti keresztben, a tanítványok serege pedig mi vagyunk . 
Nagycsütörtök: Nagycsütörtök délelőtt, az egyházmegye papjai és hívei összegyűlnek a püspöki székhelyeken, az olajszentelési 
szentmisén . A jelenlévő papok, ekkor újítják meg a szenteléskor tett ígéreteiket, hisz nagycsütörtök a papság alapításának a 
napja. Ekkor szenteli meg a püspök a szent olajakat, melyet egész évben használnak. 

Az esti szentmisével megkezdődik a Szent három nap, hitünk legnagyobb titkának, a megváltásnak ünnepe. Nagycsütörtök az 
utolsó vacsora, az első Szentmise emléknapja. Ezen az estén a templom, különösen is az utolsó vacsora termévé válik . A 
Szentmisét bemutató pap Jézust képviseli, a hívek, az apostolokat. Jézus ezért ma különösen is nekünk mondja : "Vegyétek és 
egyétek, ez az én testem ... " Csodálatos kettőség figyelhető meg tehát ezen a Szentmisén, az ünnep és a fájdalom. A Szentmise 
végén oltárfosztás van. A minden díszétől megfosztott templom a pusztaság és vigasztalanság képét mutatja . A pap az 
Eucharisztiát a Szentmise utolsó könyörgése után a mellékkápolnában rejti el, a tabernákulum üresen áll, hiszen elvitték 
közülünk a Mestert. 

Nagypéntek : Nagypéntek, az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája. Mélységes fájdalom, gyász borul az egész világra 
Urunk halálának emléknapján. Ezen a napon a templomokban keresztutakat tartanak. Az esti szertartáson nincs csengő, nincs 
orgona, a pap bevonulása alatt nincs ének, csak mélységes hallgatás. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. A pap 
a vértanúság piros ruhájában jelenik meg és leborul az oltár előtt. A Passiót, Jézus szenvedéstörténetét hallgathatjuk meg, Szent 
János evangéliuma szerint, majd a kereszthódolat következik . A liturgia végeztével megkezdődik a csend, a vir rasztás ideje. 



Nagyszombat: Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Ezen a napon készülődünk a 
feltámadás örömére. Ilyenkor betölti szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének, halálának titkában elmélyedni. 
Nagyszombat -Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított szent sírt . 

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az Egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a 
szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják 
a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult 
Krisztus halála után. Ekkor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg 
a remény: Krisztus feltámadásának fénye. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az 
igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A húsvéti vigília szertartása a tűzszentelés szertartásával kezdődik. 
Erről az új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus 
halálos sebeit jelzik. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. 

Ezután hangzik föl az Egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének . A húsvéti örömének az ünnep tartalmát 
fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az 
igeliturgia, mely végigvezet minket az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újszövetségig. Ekkor felhangzik a Glória, 
Isten dicsőítése és "visszatérnek a harangok", felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően 
az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. 
Ezt követi a keresztvíz megszentelése. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat: ellene mondanak a Sátánnak és megvallják 
hitüket a Szentháromság egy Istenben, s keresztségükre emlékezve az Egyház meghinti őket az új vízzel. A szertartás a szentmise 
szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők 
ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét. Ez a szép közép-európai hagyomány kiviszi a 
föltámadás örömhírét a világba, megáldva a négy égtájat. Az egész világ számára elviszik az Örömhírt: Krisztus feltámadt! 
Valóban feltámadt! Alleluja! 

Húsvétvasárnap: Urunk feltámadását ünnepeljük! Az egész Egyházat az Úr feltámadása feletti öröm járja át Szent Ágoston így 
foglalja össze az ünnep jelentőségét: Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe, és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat 
feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe. 

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ 
elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték 
az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették? Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de 
a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem 
ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt 
együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. 
Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

Halottaink március hónapban: 

Bánhida: Szabó Györgyné Nemes Erzsébet szül:Tatabánya, 1924.01.04.,Március 15.úti lakos,temetése március 8-án volt 
Kiss Józsefné Luczi Mária szül:Kerecsény, 1930.08.16.Álmos vezér u. 19.sz.alatti lakos,temetése márc.1-én volt 
Móger Ferenc György szül: Budapest, 1933.08.24., Fő tér 7.sz. alatti lakos, temetése március 6-án volt 
Pataki Sándorné Hímesházi Klára szül: Mohács, 1926.04.04. Oroszlány, Rákóczi u. 65. sz. alatti lakos, 
temetése március S-én volt 

Nagy Józsefné Ízing Ilona Terézia szül: Bánhida, 1936.11.07. Moravcsik úti lakos, temetése március 8-án volt 
Kós István szül: Tatabánya, 1959.02.28. Dózsa Gy. úti lakos, temetéséről később intézkednek 
Majer Lászlóné Horváth Gizella szül: Iván 1928.01.16. Sárberki ltp-i lakos, temetése március 19-én volt 

Vértesszőlős: Ocskay László, Valusek u. 85.sz. alatti lakos, temetése március 6-án volt 
Jeney Ferenc, Jókai u.21.sz. alatti lakos, temetése március 27-én volt 

Kereszteltek március hónapban: 
Vértesszőlős: Gombás Csaba és Szoták Ildikó gyermeke Dániel szül: 2018.04.12. 

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 
Római Katolikus Egyházközség 2800 Tatabánya, Gellért tér 6. Tel: 34/337-422 E-mail: banhidaiplebania@gmail.com 
Megjelenik minden hónap első vasárnapján 100 Ft 



TATABÁNYA-BÁNHIDA 
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

SZENTMIHÁLY TEMPLOM 
2800 Tatabánya, Gellért tér 6. Tel : (34) 337-422 

E-mail: banhidaplebania@gmail.comWeboldal:http:/ /www.tatabanyaiplebania .hu/ 

Kedves Testvérek! 

2019. április 6-án (szombaton) a 19.00 órai szentmise után szenteljük fel a sekrestyében 

berendezésre került emlékszobát, mely Nagy László, Makk Béla és Nagy István korábbi 

bánhidai plébánosok bútoraival és emléktárgyaival lett berendezve . 

A szentelés után szeretettel hívom és várom Önt és házastársát a Szent Ignác teremben 

tartandó szeretetvendégségre . 

Kérem az asszonyokat, hogy egy tányér süteménnyel a férfiakat pedig, hogy egy kis innivalóval 

járuljanak hozzá a közös ünnepséghez. 

Kérem, hogy 2019. április 3-ig jelezzen vissza, hogy részt tud-e venni az ünnepségen. 

Emlékezzünk együtt a bánhidai templom korábbi plébánosaira. 

Tatabánya, 2019. március. 25. 

Imádságos szeretettel: 

Gedő Attila 

plébános 



VÉRTESSZŐLŐS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
KIS BOLDOGASSZONY TEMPLOM 

2837 Vértesszőlős Templom u. 49. 
Postacím : 2800 Tatabánya Gellért tér 6. Tel : (34} 377-422 

E-mail: banhidaiplebania@gmail.com, Weboldal: http ://tatabanyaipleban ia.hu/ 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és párját 2019. április 7-én a 9.00 órási 
szentmisére és az azt követő köszöntésre, melyen közösen ünnepeljük meg 
Lukács József Tamás atya 72. születésnapját. 

Köszöntsük együtt József atyát, aki sok éven 
keresztül szolgált Közösségünkben! 

Vértesszőlős, 2019. március 27. 

Imádságos szeretettel : 

Gedő Attila 
plébános 



TATABÁNYA-ALSÓGALLA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
SZENT GÁL TEMPLOM 

2800 Tatabánya Táncsics Mihály u. 26. 
Postacím : 2800 Tatabánya Gellért tér 6 . Tel : (34) 377-422 

E-mail: banhídaiplebania@gmail.com, Weboldal: http://tatabanya iplebania .hu/ 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt a felújított alsógallai Kálvária felszentelésére 
2019. április 14-én (vasárnap) 16.00 órakor. 
Indulás 16.00 órakor az alsógallai Szent Gál templom elől, majd közösen 
végigjárjuk a keresztutat. 

Lassan két év telt el azóta, hogy sok jószándékú ember egy asztalhoz ülve 
megfogalmazta a közös célt, hogy kerüljön felújításra az alsógallai Kálvária. 
Gábor Éva Mária művésznő a Stáció képeit újraöntötte, magas hőfokon 
kiégetve, időálló anyagból elkészültek, és helyükre lettek ragasztva. 
A kőoszlopok hibái is ki lettek javítva, és fehérre lettek lefestve 

Most hálát adhatunk a Jóistennek, hogy Virágvasárnap felszentelésre kerülhet a 
megújult Kálvária. 

A Jóisten után szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik 
segítségünkre voltak a felújítás során. 

Tatabánya, 2019. március 29. 

Imádságos szeretettel: 


