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Olajfa
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
Kedves Vácrátótiak!
November a népi hagyományunkban Szent András
apostolról kapta az elnevezését. Szent András Betszaidában
született. Előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt, majd
később Krisztust követte, és elvezette hozzá testvérét, Pétert
is. Fülöppel együtt ő vitte Jézushoz az érdeklődő pogányokat.
A csodálatos kenyérszaporításkor ő hívta fel Jézus figyelmét,
hogy az egyik gyermeknél van hal és kenyér. A hagyomány
szerint az első Pünkösd után több helyen hirdette az
evangéliumot, és Achájában, a mai Görögország területén
keresztre feszítették, de nem úgy mint az Úr Jézust mert arra
méltatlannak tartotta magát. Ebben a hónapban sok ismert
szenttel járhatjuk még a szentté válás útját.
November hónapban a mulandóság talál szembeötlőbb. Meghal körülöttünk a
természet, a nyár zöld üdeségét színes pompázatos ruhára cseréli a táj, mielőtt beköszönt a
tél. Szeretetteinkre is emlékezünk, akik előttünk jártak és a hiányuk fájó seb minden
lélekben. Imádkozzunk szeretetteinkért, hogy Isten jóságos és irgalmas szeretete
megkönyörüljön rajtuk. Ipoly atya
HALOTTAK NAPJA, SÍRKŐMEGÁLDÁS
November az emlékezés hónapja.
Mindazokért imádkozunk, akik már
nincsenek közöttünk. Mivel kiemelt napok,
közöljük a menetrendet:
November
01. csütörtök - Mindenszetek, parancsolt
ünnep
- 17:30-tól gyóntatás
- 17:30 Szentolvasó elhunyt
szeretteinkért
- 18:00 Szentmise utána
- Lucernárium - elhunyt szeretteinkre való
emlékezés és imádság!
02. péntek - Halottak napja - Első péntek
- nagykilenced 3. alkalom

- 06:45 gyóntatás
- 07:00 Jézus Szíve mise és litánia a
-

szentmisében a vácrátóti elhunytakért
imádkozunk
09:00 Beteglátogatás
15:00 Sírhelyek megáldása (kérésre)

ZSIBONGÓ SZENTMISE
November 4-én, 17:00-tól várjuk a
családokat családos, kisgyermekes
szentmisére.
- következő december 2-án :-)
2019 - SZENTMISESZÁNDÉKOK
A sekrestyében már előjegyezhető a jövő
évi szentmise szándék. Elhunyt
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szeretteinkért, házassági évfordulók és más
közérdekű imaszándékokokra kérhető
szentmise.
HÉTKÖZNAPI SZENTMISÉK
- november 6-án, keddtől a hétköznapi
szentmiséket a téli kápolnában tartjuk.
VÁCRÁTÓTI
LITURGIKUS NAPTÁR
NOVEMBER
IMAAPOSTOLSÁG NOVEMBERI
IMASZÁNDÉKA
A béke szolgálatáért. Hogy a szív és a
párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a
fegyverek szaván.
01. csütörtök Mindenszetek - parancsolt
ünnep
- 17:30 Szentolvasó (alatta gyóntatás)
- 18:00 Szentmise, Lucernárium - elhunyt
szeretteinkre való emlékezés!
02. péntek Halottak napja - Első péntek,
nagykilenced 3. alkalom
- 06:45 gyóntatás
- 07:00 Jézus Szíve mise és litánia
(templomban)
- 09:00 Beteglátogatás
- 15:00 Sírhelyek megáldása
03. szombat - 18:00 Szentmise
04. vasárnap - Évk. 31. vasárnap
- 11:00 szentmise
- 17:00 Zsibongó szentmise
06. kedd - 18:00 szentmise
08. csütörtök
- 17:30 Szentségimádás
- 18:00 Szentmise
- Bibliaóra
10. szombat - 18:00 Szentmise
11. vasárnap - Évközi 32. vasárnap
- 11:00 Szentmise
13. kedd - 18:00 Szentmise
15. csütörtök
- 17:30 Szentségimádás

- 18:00 Szentmise
- Felnőtt hittan - hit és közösség
17. szombat - 18:00 Szentmise
18. vasasárnap - Évközi 33. vasárnap
Ma a Karitász javára gyűjtünk!
20. kedd - 18:00 szentmise
22. csütörtök - Szent Cecilia emléknap
- 17:30 Szentségimádás
- 18:00 Szentmise - Hálaadás a
kórusunkért
- Bibliaóra
24. szombat - 18:00 Szentmise
25. vasárnap - Krisztus Király, főünnep
- 11:00 szentmise
27. kedd - 18:00 szentmise
29. csütörtök
- 17:30 Szentségimádás
- 18:00 Szentmise
- Felnőt hittan
DECEMBER
“C” liturgikus év - Szent Lukács
01. szombat - 18:00 Szentmise
02. vasárnap - Advent 1. vasárnapja
- 11:00 szentmise
- 12:00 forraltborozás
RORATE SZENTMISÉK
Vácrátóton minden hétköznap reggel 6-ra
várjuk a testvéreket, utána szeretetlakoma
(agapé).
ELÉRHETŐSÉGEINK
- Facebook: facebook.com/
vacratotikatolikusok
- Online jelentkezés keresztelőre,
házasságkötésre, keresztlevél igénylés
a plébánia honlapján
- Telefon: +36 28 743 223 (átirányítva
mobilra)
- Email: vacratot@vaciegyhazmegye.hu

www.vacratotiplebania.hu

