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Olajfa
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
Kedves Vácrátótiak!
Advent első vasárnapjával belépünk egy új, a liturgiában harmadik “C” évként jelölt évbe.
Lelki mesterünk ebben az évben vasárnaponként Szent Lukács evangélista lesz. Őt fogjuk a
legtöbbször hallani vasárnaponként.
Karácsony kiemelt ünnep a családban
és az Egyházban egyaránt. Melyet
megelőz a négyhetes készület. Mi,
katolikusok nem csak az ajándékok
átgondolásával, de lelkünk
előkészítésére is szívesen fordítunk
gondot. Öröm megtapasztalni, hogy a
hétköznapi hajnali misék szép
napindítást adnak lelkünknek. Idén
örömmel hívom vácrátóti testvéreimet,
hogy jöjjenek, készüljünk közösen a
hajnali miséken keresztül Urunk, Jézus
Krisztus megtestesülésének ünnepére.
Adventi hajnalainkon Ferenc pápa
gondolatai lesznek kísérőnk. Néhány
hónapja megjelent “ÖRÜLJETEK ÉS
UJJONGJATOK” kezdetű apostoli buzdítása lesz vezérünk, melynek gondolatai az
életszentszégről szólnak, segíteni szeretene, hogy mi is szentek legyünk, de lagalább egy
kicsit jobbak. Figyeljünk idén rá, készüljünk közösen, hogy ünnepeink a templomban és
otthonainkban méltó legyen meghívásunkhoz. Ipoly atya
TRIDUUM - ADVENTI LELKI ESTÉK A
VÁCRÁTÓTI TEMPLOMBAN
Advent készületünk szívét jelenti az a
három este, ahol tudatosan készülhetünk
lelkileg a meghallgatott szentbeszédekkel
és a szentgyónás lehetőségével
templomunkban. A három estének lelki
kísérője SZÁDOCZKY KÁROLY atya lesz,
aki az elmúlt időben a leghosszabb ideig
volt vácrátóti plébános.

A triduum időpontja:
• 2018. december 17-18-19. (hétfő,
kedd, szerda)
• Minden este 17:30-tól rózsafűzér,
18:00 szentmise, és gyóntatás lesz.
Tiszteljük meg egykori plébánosunkat, aki
nagyon szereti a vácrátótiakat, hogy
jelenlétünkkel emlékezetessé tegyük
számára ezeket az estéket, melyek a mi
lelki gyarapodásunkat is segítheti a
karácsonyi készületben!
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DECEMBERI PROGRAMJAINK
MEGHÍVÁS AZ ÉLETSZENTSÉGRE
ADVENT FERENC PÁPA GONDOLATAIVAL
Advent Ferenc pápa gondolataival
Adventi Triduum - Lelkivezető:
Szádoczky Károly atya,
volt vácrátóti plébános (1983-1997)
01. szombat
▪ 16:00 közösségi koszorú készítés a
téli kápolnában
▪ 17:30 gyóntatás
▪ 18:00 adventi gyertyagyújtás,
szentmise
Advent 1. hét - Az életszenségre szóló
meghívás
02. vasárnap
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót
▪ 16:00 zsibongó adventi családos
szentmise
▪ 17:00 önkormányzati gyertyagyújtás
- műsor: Mókus Óvoda
03. hétfő
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ A szentek, akik bátorítanak és
kísérnek minket
04. kedd
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ A szentek a kapu körül
▪ 19:00 Képviselőtestület
05. szerda
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Az Úr hív - Érted is
06. csütörtök Szent Miklós, emléknap
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Küldetésed Krisztusban
▪ 18:30 Felnőtt hittan - Bibliaóra
07. péntek Elsőpéntek - nagykilenced 4.
alkalma
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ A megszentelő tevékenység élénkebben, emberibben
▪ 09:00 beteglátogatások

08. szombat Boldogságos Szűz Mária
Szeplőtelen fogantatása, Főünnep
▪ 17:30 gyóntatás
▪ 18:00 adventi gyertyagyújtás,
szentmise
Advent 2. hét - Az életszenség rejtőző
ellenségai
09. vasárnap
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise Vácrátót
▪ 16:00 Vetitett előadás Szűz Mária
magyarországi kultuszáról (Dr. Faigl
Ilona, Batthyány Orvosköregyesület
elnöke)
▪ 17:00 önkormányzati gyertyagyújtás
- műsor: Petőfi Általános Iskola
10. hétfő
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Isten és test nélküli elme
11. kedd
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Az ész korlátai
12. szerda
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Alázatosság nélküli akarat
13. csütörtök Szent Lúcia, emléknap
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Küldetésed Krisztusban
▪ 09:00 gyóntatás Püspökszilágy
▪ 18:30 Felnőtt hittan - Bibliaóra
14. péntek
▪ 06:00 rorate szentmise
▪ Az egyház egyik gyakran elfelejtett
tanítása
▪ 09:00 beteglátogatás: Püspökszilágy,
Váchartyán, Kisnémedi
15. szombat Boldog Brenner János, első
liturgikus emléknapja
▪ Mindenki karácsonya ma a Petőfi
téren számtalan programmal - 17:00
műsor: Hagyományőrző és Faluvédő
egyesület
▪ Mézeskalács kiállítás a téli
kápolnában
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▪
▪
▪

17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
17:30 gyóntatás
18:00 adventi gyertyagyújtás,
szentmise

Advent 3. hét - A Mester világosságában
- Gaudete vasárnap
16. vasárnap
▪ Mézeskalács kiállítás a téli
kápolnában
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise Vácrátót
▪ 17:00 önkormányzati gyertyagyújtás
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
17. hétfő
▪ Mézeskalács kiállítás a téli
kápolnában
▪ 06:30 rorate, Váchartyán
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
▪ 17:00 gyóntatás Kisnémedi
▪ 18:00 Adventi triduum I. Szádoczky Károly
18. kedd
▪ Mézeskalács kiállítás a téli
kápolnában
▪ 06:30 rorate, Kisnémedi
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
▪ 18:00 Adventi triduum II. Szádoczky Károly
19. szerda
▪ 05:30 rorate, Püspökszilágy
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
▪ 18:00 Adventi triduum III. Szádoczky Károly
20. csütörtök
▪ 06:00 rorate szentmise - Miklós
püspök jön!
▪ Nyolc boldogság
▪ 16:00 gyóntatás Váchartyán
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
21. péntek

▪
▪
▪

06:00 rorate szentmise
A nagy alapszabály
17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
▪ 17:00 gyóntatás Püspökszilágyon
22. szombat
▪ 08:00-10:00 adventi gyóntatás
Vácrátót
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
▪ 17:30 gyóntatás
▪ 18:00 adventi gyertyagyújtás,
szentmise
Advent 4. hét - Az életszenség rejtőző
ellenségei
23. vasárnap
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise Vácrátót
▪ 17:00 önkormányzati gyertyagyújtás
▪ 17:00 Szállást keres a Szentcsalád
(téli kápolna)
24. hétfő
▪ 08:00-10:00 adventi gyóntatás
Vácrátótón
▪ 10:00-11:00 Ministránspróba az
ünnepre
▪ 15:00 Betlehemes játék (templom)
▪ 21:30 Betlehemes - Váchartyán
▪ 22:00 Urunk születése - szentmise
Váchartyán
▪ 23:30 Örvendetes rózsafűzér
imádkozása
▪ 00:00 Éjféli szentmise
KARÁCSONYI IDŐSZAK
25. kedd - URUNK SZÜLETÉSE,
Karácsony, nyolcaddal
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót
26. szerda, Szent István első vértanú,
főünnep
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót
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27. csütörtök, Szent János apostol,
főünnep
▪ 17:30 szentségimádás
▪ 18:00 szentmise, utána boráldás és
koccintás
29. szombat, karácsony nyolcadának 5.
napja
▪ 18:00 szentmise Vácrátót
30. vasárnap - Szent Család, ünnep
▪ 08:00 szentmise, családok
megáldása, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, családok
megáldása, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise, családok
megáldása, Vácrátót
31. hétfő
▪ 18:00 Évvégi hálaadás
PLÉBÁNIAI HONLAPON
Találunk: lelkitükröt a szentgyónásunk
elvégzéséhez, család gyertyagyújtáshoz kis
liturgiát.
AUTÓBEJÁRÓ
Tisztelettel kérem a testvéreket, hogy
vasárnap a szentmise alatt a gépjármű
beállót hagyjuk szabadon, NE parkoljunk
oda. Bármi történhet: pl. mentőnek kell
beállni a templomhoz stb… ne akkor
keressük, hogy ki állt oda.
Figyelmességüket köszönöm!
BETEGELLÁTÁS
Otthon lévő testvéreinkre is legyen
gondunk, hogy karácsony előtt, amennyiben nem tudnak templomba jönni
- hozzájussanak a szentgyónáshoz és
betegellátáshoz. Legkésőbb 15-én
vasárnapig jelezzük
- személyesen Ipoly atyának (egy kis
lapon a név, cím, telefonszámmal) a
szentmise végéig vagy
- az iroda@vacratotiplebania.hu emailcímen.

Az advent sok előkészülettel jár. Sokan
fognak résztvenni az előkészületekben,,
hogy méltó legyen az ünneplésünk.
Örömmel venném, ha a közösségből azok is
segítenének, akik ritkán vállalnak önkéntes
szolgálatot, hogy mások is több idő
tudjanak családjukkal tölteni. Kérem a
tesvéreket, hogy aki szeretne önkéntes
feladatot vállalni jelentkezzen Bíró
Istvánnál, képviselőtestületünk
elnönkénél, aki segíteni tud mindenkit
lehetőséghez jutni. Osztozunk a
szolgálatban és az örömben együtt.
FIGYELMESSÉG
- az ünnepekre Vácrátótra hazaérkező
szeretteinket szeretettel hívjuk a
templomi liturgikus alkalmakra
- legyen fontos a megajándékozás, de
legyen fontos, hogy az ünnep lényegére
való oda figyelés is, hogy a családi
együttléteket méltósággal és békében
töltsük el
- legyünk nyitottak, osszuk meg
örömünket a körülöttünk élőkkel
- élesszük fel környezetünkben a
vácrátóti adventi és karácsonyi
hagyományokat, ismerjük meg a
múltat, adjuk át gyermekeinknek,
unokáinknak
- tervezzük meg életünket, hogy
mindenre jusson idő: barátokra, imára,
templomi liturgiára, legyen fontos
számunkra a vácrátóti közösségi
programokon való részvétel, mert aki
kimarad, az lemarad …
- jelenlétünkkel és mosolyonkkal is
megjándékozhatjuk egymást, hogy szebb
legyen a mi kis világunk Vácrátóton :-)
ELÉRHETŐSÉGEINK

- Facebook: facebook.com/
vacratotikatolikusok

- Telefon: +36 28 743 223 (átirányítva
mobilra)

CSELEKVŐ KÖZÖSSÉG

- Email: iroda@vacratotiplebania.hu
www.vacratotiplebania.hu

