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Olajfa 
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 

Kedves Vácrátótiak! Kedves Testvérek! 
Szeretném rendszeresen tájékoztatni a testvéreket, hogy mi történik a 
közösség életében. Ezért gondoltam egy kis hírlevél indítására. Kérem, 
fogadják szeretettel:  Ipoly atya - urr.ipoly@vaciegyhazmegye.hu 

MISEREND VÁLTOZÁS 
Augusztus 20-tól  
• a vasárnapi szentmisék 11:00-kor 

kezdődnek 
• a hétköznapi szentmisék (kedd, 

csötörtök, szombat) újra 18:00-tól 

TANSZERGYŰJTÉS 
Egyik testvérünk javaslatára mától 
augusztus 20-ig iskolakezdéshez 
szükséges, de otthon esetleg feles-
leges tanszereket gyűjtenénk, amit 
rászorulóknak osztanánk szét. A 
tanszerek a plébánián leadhatók. 

SZENT ISTVÁN 
Vácrátóti aratási és kenyérsütési 
hagyományokat eleveníténénk fel 
Szent István ünnepén. Számunkra, 
katolikusoknak ünnep ez a nap, de 
legyen a megőrzendő hagyományok és 
a plébániai közösség napja is.  
• Mit kínálunk fel? Program: 11:00 

ünnepi szentmise, 12:00 közös 
vendégség: mindenkinek egy tál 
finom étel és frissen sült vácrátóti 
kenyérre, utána gyermekfoglal-
koztatás és felnőtt programok. 

• Mit kérünk? Idősebb testvéreinktől 
várjuk a régi világ felevenítését, 

emlékeket, képeket, eszközöket - ha 
még valami fellelhető (a plébánián 
előtte lévő napokban leadható). 
Vegyék fel testvéreink a szép 
népiviseltetüket. Jöjjenek el és 
hívják meg családtagjaikat, 
ismerőseiket, vácrátótról elszár-
mazott ismerőseiket, hogy felfedez-
zék újra azt a helyet ahol sok értéket 
kaptak induló életükhöz. Persze, ha 
valakinek van jó bora, pálinkája 
elbüszkélkedhet vele körbe kínálva, 
örömmel fogjuk fogadni. 

Ünnepeljünk közösen, ismerjük meg 
a múlt hagyományait, építsük a falu 
közösségét a jelenlétünkkel! 

SZEPTEMBERTŐL 
Várjuk a jelentkezéseket:  
• ministránsnak (fiúk, lányok iskolás 

kortól) 
• elsőáldozásra 
• bérmálkozni szándékozó fiatalokat 

és olyan felnőtteket is akiknek ez 
elmaradt 

• karitászba segítőket 
• házas csoportba fiatal házasokat 
• esküvőre készülőket 
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Több lelki alkalmat felkínálunk test-
véreinknek, ahol lelkileg töltekezhet-
nek, megerősödhetnek hitükben: 
• minden csütörtökön szentségimádás 

a szentmise előtt (2020 Budapesti 
Eucharisztikus kongresszusra 
készülődve) 

• Felnőtt Bibliaóra - ebben van mit 
fejlődnünk  

• Házascsoport és hittanóra 
• Családos Zsibongómise - minden 

hónap első vasárnapján 17:00-tól 

AMIRE LEHET TERVEZNI  
• Lecsófőzés - szeptember 1., szombat 

09:00-13:00 
• Vácártóti szüreti mulatság - 

szeptember 8. 
• Hétkápolnához gyalogos zarándok-

lat szeptember 15-én, indulás 06:00-
kor a templomtól 

ŐSZI ZARÁNDOKLAT 
Október 2-án, a Szűzanya Szentol-
vasójának hónapjában újra elme-
gyünk egy egy napos buszos zarándok-
latra. Állomásaink: Debrecen - Szent 
Anna székesegyház, Máriapócs - 
nemzeti kegyhely, Feldebrő - középkori 
templom. 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
Közösségünk életéhez és fejlődéséhez 
elengedhetetlen az éves hozzájárulás 
vagy adomány fizetése. Lehetőség van: 
• sekrestyében befizetni 
• csekken (templom előterében és a 

sekrestyében található) 
• átutalni a 66000080-10007187 

plébániai számlaszámra 
• bankkártyás fizetési lehetőség a 

plébánián 

ELÉRHETŐSÉGEK 
• Postai cím: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 

3a. 
• plébániai hivatal:  

szerda 13:00-16:00 
péntek 11:00-15:00 

• Email: 
vacratot@vaciegyhazmegye.hu 

• Elérhetőség: +36 28 743 223 
• Bankszámlaszám: 

66000080-10007187 
• Honlap: 

vacratot.vaciegyhazmegye.hu 
• Facebook: facebook.com/

vacratotikatolikusok 
• Pinterest: hu.pinterest.com/

ipolyurr/vácrátót/ 

VÁCRÁTÓTI IMÁDSÁG 
az első termésig 

Urunk, Istenünk, vácrátóti közössé-
günkért imádkozunk hozzád, erősítsd 
meg plébániánk tagjait a hitben, 
újítsd meg szívünket az evangélium 
hirdetésében, adj életet számunkra, 
hogy sokáig hirdesse a Szenthárom-
ságnak szentelt templomunk: Te itt 
laksz közöttünk! Olts lelkünkbe 
felelősséget a jövőért, adj szánkra 
imádságot, hogy dicséreted ne érjen 
véget közösségünkben. Az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében. Ámen! 
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