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Olajfa 
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 

Új tanév és plébániai munkaév elé nézünk. A következő kilenc hónap sok 
közösségi alkalmat fog kínálni, hogy lelkileg építsük a vácrátóti katolikus 
közösséget. A vácrátótiak kb 10-13% jár aktívan a közösségbe. Az egyház 
szolgálatait ezentúl is igénybe veszik a testvérek a keresztelés, esküvő, temetés 
alkalmával. Jó lenne, ha ez a kilenc hónap hozzá segítene bennünket egy belső 
misszióhoz. A rendszeresen templomba járó testvérek lelki megújulása ezért 
elengedhetetlen. A következő időszak programjai és katekézisei ezt szeretnék 
segíteni.  Minden korosztály megtalálhatja majd a saját életállapotának és lelki 
helyzetének megfelelő alkalmat. Aki keres talál! Rendezhetjük szentségi életünket 
is a következő időben, a plébánia ehhez minden segítséget megad a testvéreknek. 
Kérem, a testvéreket olvassák nyitottan és figyelmesen a hírlevél közösségnek 
szervezett programjait. Lelkesítsük egymást :-) Ipoly atya 

KÖSZÖNET 

Nagyon köszönöm minden 
testvéremnek, aki valamilyen 
formában résztvett az aug-20-i 
előkészületben és lebonyolításban. 
Csodálatosan rendben volt a 
templom, ünnepi virágdíszekkel. 
Köszönet azoknak, akik sütöttek, 
főztek, hangosítottak, az ünnep előtt 

vágták a füvet, énekeltek a kóruson, 
szolgáltak a liturgiában. Csodálatos 
volt  a sok népviseletet büszkén 
viselő testvérünket látni! Hála legyen 
érte. A közösség méltóságteljes arcát 
mutatta. Köszönöm Polgármester 
úr jelenlétét. Köszönöm, hogy az 
önkormányzat segített a 
lebonyolításban eszközökkel. 
Isten éltesse a kitüntetett 
testvéreinket. Ők mindannyiunk 
előtt példaképek abban, hogy fontos 
a közösségért tenni. Ez a 
gyarapodásunk útja. 
Köszönöm azoknak, akik fogadták 
az 1Úton zarándoklaton 
résztvevőket. Köszönöm 
Nővérünknek, aki befogadta a 
cserkészcsaládot egy hétre 
otthonába. 
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ELSŐÁLDOZÁS 
Kedves Szülők és Keresztszülők! 
Jézussal való első nagy találkozására 
a gyermekeknek lekileg és 
szellemileg is fel kell készülni. 
Amikor gyermeteket megkeresztelték 
a templomban a lelki fejlődésre a 
szűlők és keresztszülők ígéretet 
tettek, hogy oda fognak figyelni. 
Tarsuk Isten iránt fontosnak, hogy 
ennek eleget tegyünk. 
• az iskolában lehet jelentkezni 

Mariann néninél 
• ha a gyermek helyi, kérem 

jelentkezzenek a plébánián 
személyesen vagy e-mailben 

• ha van olyan, akinek valamilyen 
oknál fogva elmaradt az 
elsőáldozása és vágyik a 
szentáldozás kegyelmére, - 
életkortól függetlenül - kérem, 
keressen meg bizalommal 
személyesen vagy e-mailben: 
vacratot@vaciegyhazmegye.hu 

BÉRMÁLKOZÁS 
A bérmálás egy olyan szentség, 
amelyben a megkeresztelt megkapja 
a Szentlélek ajándékát, erőt és 
küldetést kap, hogy Krisztus élő 
tanúja legyen az Egyházban és a 
világban. A bérmálásban részesülők 
elkötelezik magunkat az egyházi 
közösségben való életre, Jézus 
tanítványainak iskolájában. A 
bérmálkozók az egyházi közösség 
jelenlétében újítják meg keresztségi 
ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú 
kereszténnyé. Szeretettel hívjuk 
azokat a fiatalokat és felnőtteket, 
akik a Szentlélek kegyelme által 
szeretnének még erősebben 

kapcsolódni Krisztushoz a bérmálás 
kegyelmein át. Jelentkezés 
személyesen vagy e-mailben: 
vacratot@vaciegyhazmegye.hu 

JEGYESOKTATÁS, 
HÁZASSÁGKÖTÉS 
Aki fontolgatja a templomi szentségi 
házasságot kérem, jelentkezzen 
időben. Legalább fél évvel az esküvő 
előtt, hogy legyen idő a 
jegyesoktatásra és a szükséges iratok 
beszerzésére és egyéb szükséges 
intézkedére. 

MINISTRÁNSTOBORZÓ 

Jó látni, hogy a közösségben vannak 
olyan gyermekek, fiatalok, akik 
alkalmasak lennének a liturgia 
szolgálatára. Hívom a fiatalokat, 
szolgálják Istent és a közösség 
ünneplését a ministráns 
közösségben. 

KATEKÉZIS - HITTAN 
Érzem a nyitottságot és az 
érdeklődést a testvéreknél a szentírás 
és a hit alapvető kérdései iránt. 
Fontosnak tartom, hogy minden 
korosztály megtalálja a közösségét 
ahol lelkileg tud fejlődni. Kérem, 
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hogy kapcsolodjunk be az alábbi 
lehetőségek közül oda, amit korunk 
és lelkiállapotunk igényel: 
• indulna karitász csoport (imádság 

és szolgálat, havonta) 
• Bibliaóra felnőtteknek (kéthe-

tente) 
• a mindennapi életünket támogató 

hit és lelkiségi közösség, hittannal 
és közösségi megosztással 
(kéthetente) 

• felnőtteknek szentségi felkészítés 
(áldozás, bérmálkozás, 
megbeszélés szerint) 

 
JÉZUS SZÍVE NAGYKILENCED 

Kilenc hónapon 
keresztül 
imádkozunk és 
engesztelünk. A 
Jézus Szíve 
tisztelet része 
a rendszeres 
szentgyónás, 
szentáldozás és 
szentmisén való részvétel. Ezért 
minden hónap első péntek reggelén 
szeretettel várjuk testvéreinket: 
• 06:45 gyóntatás 
• 07:00 szentmise 
• Jézus Szíve litánia, engesztelés 
• 09:00 beteglátogatás (kérés 

alapján) 

SZENTSÉGIMÁDÁS 
2020-ban Budapest lesz az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus. Erre az eseményre 
lelkileg az egész ország készül. Mi is 
szeretnénk ebbe nagy lelki 
folyamatba bekapcsolódni. Minden 

csütörtökön a szentmise előtti 
félórában szentségimádás van 
templomunkban. Ez lehetőséget 
nyújt csendes elmélyülésre, de van 
vezetett imádság is. Minden 
alkalommal elimádkozzuk a vácrátóti 
imádságot közösen. Várunk, amikor 
lehet gyere! 

ZSIBONGÓMISE 
Minden hónap első vasárnapján 
17:00-tól szeretettel várom a 
családokat a templomba, hogy a 
gyermekkel közösen ünnepljük Jézus 
Krisztust. Csodálatos, hogy milyen 
mélységek tudnak feltárulni ilyenkor 
gyermekeikben.  

SZENTMISE SZÁNDÉKOK 
Szentmise szándékok a sekrestyében 
előjegyeztethetőek. Őszre sok üres 
időpont van még. Nemes dolog 
szeretteinkre emlékezni, házassági 
évfordulókért hálátadni, és sok sok 
más szándék lehet még, ami ott bújik 
meg a szívünkben. Bátran 
terjesszük a szentmisében Isten 
elé. 

KÖZELI 
LITURGIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 

ALKALMAK  

AUGUSZTUS 
26. vasárnap Évközi 21. vasárnap 
(miserend változás!) 
• 11:00 szetmise 
28. kedd 18:00 szentmise 
30. csütörtök 
• 17:30 Szentségimádás 
• 18:00 Szentmise 

� /� . oldal4 3



2018. szeptember I. évf. 2. szám

SZEPTEMBER 
01. szombat 
• 09:00-14:00 Lecsófőzés 
• 18:00 Szentmise 

02. vasárnap Évközi 22. vasárnap  
• Veni Sante - Iskolafelszerések 

megáldása 
• 11:00 szentmise 
04. kedd 18:00 Szentmise 
06. csütörtök 
• 17:30 Szentségimádás 
• 18:00 Szentmise 
07. péntek Elsőpéntek - Plébániai 
nagy kilenced kezdete! 
• 06:45 gyóntatás 
• 07:00 Jézus Szíve mise és litánia 
• 09:00 Beteglátogatás 
08. szombat Szüreti vigasságok 
(Vácrátót) 18:00 Szentmise 

09. vasárnap Évközi 23. vasárnap 
• 11:00 szentmise 
• 17:00 zsibongómise 
11. kedd 18:00 Szentmise 
13. csütörtök 
• 17:30 Szentségimádás 
• 18:00 Szentmise - Aranyszájú Szent 

János, emléknap 
15. szombat 18:00 Szentmise 

16. vasárnap Évközi 24. vasárnap - 
Hétkápolna búcsúja 
• 06:00 gyalogos zarándoklat 

indulása a templomtól 
• 11:00 szentmise (Vácrátót) 
18. kedd 18:00 Szentmise 
20. csütörtök 
• 17:30 Szentségimádás 
• 18:00 Szentmise - Koreai vértanúk, 

emléknap 
22. szombat 18:00 Szentmise 

23. vasárnap Évközi 25. vasárnap 
• 11:00 szentmise 
25. kedd 18:00 Szentmise 
27. csütörtök 
• 17:30 Szentségimádás 
• 18:00 Szentmise - Páli Szent Vince, 

emléknap 
29. szombat Szent Mihály, 
egyházmegyénk fővédőszentje, 
ünnepe 
• 10:00 Püspöki szentmise - Vác, 

Székesegyház 
• 18:00 Szentmise 

30. vas Évközi 26. vasárnap - 
Szentírás vasárnapja 
• Családi Szentírások megáldása! 
• 11:00 szentmise 

Szívesen várom testvéreim javaslatát, 
hogy milyen lelki-szellemi programo-
kat szervezzünk, ami által a közösség 
erősődik. 

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 
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