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Olajfa 
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 

Kedves Vácrátótiak! 
Októberben az Egyház mindig a Szúzanyára figyel. Ilyenkor minden templomban szól a 
rózsafűzér imádság. Megható volt látni májusban az asszonyokat, ahogy letelepednek a 
Mária szobor körül és énekelnek, imádkoznak. A rózsafűzér (Szentolvasó, régi magyar 
kifejezéssel) imádság Jézus életének az eseményeire és csodáira mutat rá. Azt tanítja meg 
számunkra, hogy elmélkedve átgondoljuk, mi határozza meg életünk eseményeit. Az 
örvendetes rózsafűzér az élet örömteli eseményire hív meg, melyek a családról és az életről 
szólnak. A világosság titkai hitünket gondolkodtatják át, a fájdalmas tizedeiben 
ráismerhetünk életünk nyomorúságaira. Az örvendetes rózsfűzér titkai pedig azt mutatják 
meg, mit készít számunkra Isten. Ez az imádság is az életünkről szól. Ebben a hónapban 
imádkozzuk ezzel a lelkülettel, köszöntve a Szűzanyát. Ipoly atya 

AMI ELINDUL OKTÓBERBEN 
- ministráns foglalkozások - 
szeretettel hívom és várom a régi 
és új ministránsokat az oltár 
méltó szolgálatára, pénteken 
16:30-17:30 
- bibliaóra - mert fontos 
ismernünk Isten 
kinyilatkoztatását, hogy jobban 
meghaljuk és értsük miről szólnak 
nap mint nap azok a rövid 
részletek, amiket felolvasunk a 
szentmisén (kéthetente) 
- felnőtt hittan - szép görög nevén 
katekézis. Körülöttünk gyorsan változik a 
világ és ha gyermekeinknek, unokáinknak 
válaszolni szeretnénk a kérdéseire, nekünk 
felnőtteknek is képezni kell magunkat a 
hitben. Lesz szó elméletről és gyakorlati 
élethelyzetekről is. (kéthetente) 
- rózsafűzér minden szentmise előtt!  
- zsibongó szentmise gyermekeknek és 

családoknak 

ŐSZI MÁRIÁS 
ZARÁNDOKLAT 
Október 2-án, kedden 
egyházközségi 
zarándoklatra megyünk. A 
cél nemzeti kegyhelyünk 
Máriapócs, útközben 
megállunk Debrecenben 
megtekinteni a Szent 
Anna székesegyházat és 
ha visszafelé van idő és 
energia, akkor Feldebrői 
templomot, mely hazánk 

egyik legkorábbi éppen maradt szentistváni 
szentélyét tekinthetjük meg.  
- Indulás: 05:00 a templom elől (a busz 

az M3-on fog menni ezért Veresegyház fel 
fog menni a templomtól. Azokat tudjuk 
útközben felvenni, akik arra laknak.) 
Helyfoglalás érkezési sorrendben. 

- Érkezés: kb. 20:00 óra 
- Ár: 4000,-HUF 
- Ebéd: 1100,-HUF/két fogás a 

zarándokházban 
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IMÁDSÁG A KÖNNYEZŐ MÁRIAPÓCSI 
SZŰZHÖZ 
Könnyező Szűz Anyám, bűnösök 
menedéke, könnyeidre kérlek 
eszközöld ki Jézusnál bűneim 
bocsánatát, nyerd meg számomra és 
enyéimre szent Fiad áldását. 
Enyhítsd szenvedéseinket, gyógyítsd meg 
betegségeinket, vigasztalj 
szomorúságunkban segíts az erénye 
életbe, vezess végül a boldog 
mennyországba! 
Ó könnyező szűz, ó drága Istenanya, 
emlékezzél meg rólunk Jézusnál, most 
és halálunk óráján. Ámen. 

HALOTTAK NAPJA, SÍRKŐMEGÁLDÁS 
November az emlékezés hónapja. 
Mindazokért imádkozunk, akik már 
nincsenek közöttünk. Mivel kiemelt napok, 
már 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 
- 16:00 Sírhelyek megáldása (kérésre) 
- 17:30 Szentolvasó (temető kápolna) 

ZSIBONGÓ SZENTMISE 
Októbertől minden hónap első vasárnapján 
17:00 - tól várjuk a kisgyermekes 
családokat szentmisére.  
- Októberben 07-én, vasárnap 

- következő november 4-én, 17:00 

FÉRFI KÖZÖSSÉGEK 
TALÁLKOZÓJA RIMÓCON 
Tavasszal vendégül láttuk a rimóci férfi 
közösséget egy “Kézfogás” estre. Most 
ősszel mi látogatnánk el közösen Rimócra 
az ottani férfiak meghívására és 
vendéglátásukra.. 
Időpont: 2019. október 21. vasárnap 
16:00-20:00 
Utazás: autókkal 

2019 - SZENTMISESZÁNDÉKOK 
A sekrestyében már előjegyezhető a jövő 
évi szentmise szándék. Elhunyt 
szeretteinkért, házassági évfordulók és más 
közérdekű imaszándékokokra kérhető 
szentmise.  

PLÉBÁNIAI HONLAPON 
A plébánia honlapján - 
vacratot.vaciegyhazmegye.hu - Plébániai 
ügyintézés fül alatt megadva az adatokat 
lehet jelentkezni 
- keresztelésre, 
- esketésre.  
- Aki keresztlevelet szeretne kérni az 

adatai megadásával kérheti. 

VÁCRÁTÓTI 
LITURGIKUS NAPTÁR 

OKTÓBER 

FERENC PÁPA OKTÓBERI IMASZÁNDÉKA 
Az Istennek szenteltek küldetéséért: hogy 
az Istennek szentelt férfiak és nők 
felébresszék magukban a missziós 
buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, 
a kirekesztettek és azok között, akik nem 
tudják hallatni a hangjukat. 

02. kedd Őszi zarándoklat 
- ma nincs szentmise!  
04. csütörtök 
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- 17:30 Szentolvasó, Szentségimádás 
- 18:00 Szentmise - Assisi Szent Ferenc, 

emléknap 
- Szeretetgyöngy Felnőtt hittan indul 

szentmise után - BIBLIAÓRA 
05. péntek - Első péntek -nagykilenced 2. 
alkalom 
- 06:45 gyóntatás 
- 07:00 Jézus Szíve mise és litánia 
- 09:00 Beteglátogatás 
- 16:30 Ministránsfoglalkozás 
06. szombat 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 Szentmise 
07. vasárnap - Évközi 27. vasárnap - 
Terménybetakarítási hálaadás 
- 11:00 Szentmise 
- 17:00 Zsibongó szentmise 
08. hétfő Magyarok Nagyasszonya, 
főünnep 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 Ünnepi szentmise 
09. kedd nincs szentmise! 
11. csütörtök 
- 17:30 Szentolvasó, szentségimádás 
- 18:00 Szentmise - Szent XXIII. János 

pápa, emléknap 
- Szeretetgyöngy Felnőtt hittan - 

KATEKÉZIS (hittan!) 
12. péntek 
- 16:30 Ministránsfoglalkozás 
13. szombat - Fatimai engesztelés 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 Szentmise 
14. vasárnap - Évközi 28. vasárnap 
- 11:00 Szentmise 
16. kedd 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 szentmise 
18. csütörtök 
- 17:30 Szentolvasó, Szentségimádás 
- 18:00 Szentmise 

- Szeretetgyöngy Felnőtt hittan - 
BIBLIAÓRA 

19. péntek 
- 16:30 Ministránsfoglalkozás 
20. szombat 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 Szentmise 
21. vasárnap - Évközi 29. vasárnap - 
Missziók napja 
Ma a missziók javára gyűjtünk! 
- 11:00 Szentmise 
- Férfi közösségi találkozó Rimócon, 

indulás 14:30 - a rimóci férfiak 
programmal és bográcsos vendéglátással 
készülnek. Autókkal mennénk. 

23. kedd  Nemzeti ünnep 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 szentmise - Kapisztráni Szent 

János, emléknap 
25. csütörtök 
- 17:30 Szentolvasó, Szentségimádás 
- 18:00 Szentmise - Szent Mór, 

emléknap 
- Szeretetgyöngy Felnőtt hittan - 

KATEKÉZIS (hittan!) 
26. péntek 
- 16:30 Ministránsfoglalkozás 
27. szombat  
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 Szentmise 
28. vasárnap - Évközi 30. vasárnap 
- 11:00 Szentmise 
30. kedd 
- 17:30 Szentolvasó 
- 18:00 Szentmise 

NOVEMBER 
01. csütörtök - MINDENSZENTEK, 
parancsolt ünnep 
- 17:30 Szentségimádás 
- 18:00 Szentmise 
- szentmise után halottainkért 

LUCERNÁRIUMOT tartunk 
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- Szeretetgyöngy Felnőtt hittan - 

BIBLIAÓRA 

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 07:30-09:30 
⁃ 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 
Minden szentségimádáson elimádkozzuk, de 
a családokban is ajánljuk az esti 
imádsághoz, hogy vácrátóti plébániai 
közösségünknek legyen lelki alapja: 

IMÁDSÁG - az első termésig  
Urunk, Istenünk, 
vácrátóti közösségünkért imádkozunk 
hozzád, 
erősítsd meg plébániánk tagjait a hitben, 
újítsd meg szívünket az evangélium 
hirdetésében, 
adj életet számunkra, 
hogy sokáig hirdesse a Szentháromságnak 
szentelt templomunk: 

Te itt laksz közöttünk! 
Olts lelkünkbe felelősséget a jövőért, 
adj szánkra imádságot, 
hogy dícséreted ne érjen véget 
közösségünkben. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen! 

A RÓZSAFŰZÉRHEZ 
II. János Pál pápa 2002. október 16-án kelt 
apostoli levele (Rosarium Virginis Mariae) 
2002. októberétől 2003. októberéig a 
Rózsafüzér évét hirdette meg, a világ 
békéjéért és a családi élet szentségéért. 
János Pál pápa az apostoli levélben a szent 
rózsafüzérről – mondta: " A Boldogságos 
Szűz rózsafüzére, mely a második 
évezredben a Szentlélek indítására 
fokozatosan alakult ki, olyan imádság, 
melyet sok szent szeretett, és a 
Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A 
maga egyszerűségében és mélységében 
most, az épp megkezdődött harmadik 
évezredben is nagyon jelentős imaforma, 
s az a rendeltetése, hogy az életszentség 
gyümölcseit teremje".  

A VILÁGOSSÁG OLVASÓJA 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
   1. aki megtisztítson minket, 
   2. aki lelkünk békéjét megőrizze, 
   3. aki a szentségekben megerősítsen, 
A tizedekre: 
1. aki a Jordán vizében 
megkeresztelkedett, 
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította 
isteni erejét, 
3. aki meghirdette Isten országát, 
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni 
dicsőségét, 
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta 
önmagát, 

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments 
meg minket a pokol tüzétől, és vidd a 
mennybe a lelkeket, kölönösen azokat, akik 
legjobban rászorulnak irgalmadra! 
Amen.
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