
Vácrátót 2018. karácsony

Megszületett 
Lelkipásztori levél a vácrátóti testvéreknek 

Kedves Vácrátótiak! 
Kedves Testvérek! 

A templom 
reggelente a benne 
világító gyér 
fényeivel már 
hajnalban imádságra 
hívta a vácrátótiakat. 
Sokan engedtek is 
ennek, hogy a 
közösség közösen 
készüljön karácsony 
ünnepére. Adventben 
Ferenc pápa volt a 
lelkivezetőnk minden 
katolikushoz írt 

üzenetét vettük át, melynek témája az életszentség volt. Jó volt hallani azokat a 
gondolatokat, melyek bátorítanak minket, hogy legyünk szentek a mindennapi élet 
adta lehetőségeink között. Isten már édesanyánk méhében megszentelt minket, mert 
azt szeretné, hogy a világunk olyan emberekkel legyen sűrűn lakott, akikben Isten és 
ember iránt mindig meg van a nyitottság, hogy szeressék és támogassák egymást. Jó 
voltlátni a hajnali misék után az agapén, hogy egymást segítve, sok mosollyal és 
nevetéssel milyen jól érzik magukat a testvérek.  

A hitünk Isten nagy ajándéka, mert egy más világlátást kaptunk általa. 
Legyőzni a bennünket körül vevő rosszat, és reményteli szívvel tekinteni 
minden körülmény között a jövő felé. Jó volt veletek készülni adventben! 

Minden ünnep fontos, de a magyar lélek nagyon szereti a bensőséges karácsonyt. Az 
ünnepi fények, a mézeskalács illata, az ajándékozás öröme hatja át ilyenkor az 
otthonainkat. Az évközi szorgos munkát az ünnepek megállása teszi számunkra a 
család bensőséges alkalmaivá. Jó együtt lenni, emlékezni, nevetni és ünneplni. 
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Vácrátót 2018. karácsony

Karácsonyt az élet hatja át. A születés 
öröme! Kívánom, hogy családjaitokban 
béke és szeretet legyen ezekben a 
napokban. Imádság és jókedv, szülessen 
meg szívetekben a Szeretet Istene a 
családi látogatások és koccintások 
során.  

A plébánia képviselőtestülete és a 
magam nevében kívánva áldott és 
szép napokat minden testvéremnek:  
Ipoly atya 

Ady Endre - Harang csendül 

Harang csendül, Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor magába száll minden 
lélek. 

Minden ember Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás boldogságot szokott hozni. 

A templomba Hosszú sorba'  
Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  
Hálát adnak a magasság Istenének. 

Mintha itt lenn a nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma. 

SZENTMISÉK 
25. kedd - URUNK SZÜLETÉSE, 
Karácsony, nyolcaddal 
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót 

26. szerda, Szent István első vértanú, 
főünnep 
Képviselőtestületi elnökünk névnapja 
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót 

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 
▪ 11:00 szentmise, családok 

megáldása, Vácrátót 
31. hétfő 
▪ 18:00 Évvégi hálaadás 

2019 
JANUÁR 1. kedd 
Isten anyja, parancsolt ünnep 
11:00 ünnepi szentmise 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