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VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

Folyjon ez esztendő kívánt békességben, kívánom, boldogul múljon,
menjen végben. Maradjon meg édes hazánk és Vácrátót
csendességben, mindenekre áldás szálljon nagy bőségben!
Áldott, békés új évet! 2019
Kedves Vácrátótiak!
Január a katolikus kalendáriumban a szép Boldogasszonyhava nevet viseli. Még néhány
napig tart a karácsonyi időszak a maga bensőséges ünnepeivel. Ebben a hónapban a világon
minden keresztény templomban imádkoznak a kereszteny világ Krisztusban való
egységéért. Mi is bekapcsolódunk ebbe a nagy világ folyamatba. Templomunkban is - bár
Vácrátót katolikus - de megemlékezünk egy este az ökumenéről. Két lelkipásztor vendégünk
lesz Budapestről egy evangélikus és egy református nagytiszteletű úr fog prédikálni.
Búzdítom a testvéreket a részvételre! Ipoly atya
TERVEZETT PROGRAMOK 2019
• Február - farsangi mulatság
• Március 19. kedd - férfi alkalom
• Március 28-29-30. - nagyböjti
lelkigyakorlat
• Május 21. kedd - Tavaszi zarándoklat
Máriagyűdre
• Május 31. péntek - női alkalom
• Június 16. - templombúcsú
• Július - Szentföldi zarándoklat
• Augusztus 20. - plébániai közösségi nap
és lecsófőzés
• Október 1. kedd - őszi zarándokalat
magyar szentek és boldogok nyomában
JANUÁRI PROGRAMNAPTÁR
Január 1. kedd - Szűz Mária, Isten anyja,
Főünnep (FÜ), parancsolt, Béke világnapja
▪ 09:30 ünnepi szentmise, Váchartyán

▪
▪

11:00 ünnepi szentmise, Vácrátót
12:00 képviselőtestület tagjaival
újévi koccintás a plébánián
Január 3. csütörtök
▪ 17:00 Virrasztás Wildmann Jánosért
▪ 17:30 szentségimádás
▪ 18:00 szentmise
Január 4. péntek - Első péntek,
nagykilenced 5. alkalom
▪ 06:45 gyóntatás
▪ 07:00 Jézus Szíve mise, litánia,
engesztelés
▪ 09:00 beteglátogatás
▪ 15:00 Temetés: Wildmann János
▪ 16:00 Gyászmise: Wildmann János
Január 5. szombat
▪ 18:00 szentmise
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Január 6. vasárnap - Urunk Megjelenése
- Vízkereszt - FÜ, parancsolt
▪ 08:00 ünnepi szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 ünnepi szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 ünnepi szentmise és
vízszentelés, Vácrátót
▪ 17:00 családos zsibongó szentmise
Január 8. kedd
▪ 18:00 szentmise
Január 10. csütörtök
▪ 17:30 szentségimádás
▪ 18:00 szentmise
▪ 18:30 bibliaóra
Január 12. szombat
▪ 18:00 szentmise
Január 13. vasárnap - Urunk
Megkeresztelkedése, ünnep (Ü)
▪ 08:00 ünnepi szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 ünnepi szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 ünnepi szentmise, Vácrátót
Január 15. kedd
▪ 18:00 szentmise
Január 17. csütörtök - Szent Antal, apát
▪ 17:30 szentségimádás
▪ 18:00 szentmise
▪ 18:30 felnőtt hittan
Január 19. szombat
▪ 18:00 szentmise
Az Ökumenikus Imahét
2019. január 20-27. között lesz. Az
imahét anyagát az indonéz keresztény
testvérek állították össze, amelynek a
központi igéje így hangzik: „Az igazságra
és csakis az igazságra törekedj…”
MTörv/5Móz 16,18-20
Január 20. vasárnap - Évközi 2. vasárnap
- Elvándorlók és menekültek világnapja
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót
Január 22. kedd
▪ 18:00 ökumenikus alkalom
templomunkban
Január 24. csütörtök - Szalézi Szent
Ferenc püspök és egyháztanító
▪ 17:30 szentségimádás

▪
▪

18:00 szentmise
18:30 bibliaóra
Január 26. szombat
▪ 18:00 szentmise
Január 27. vasárnap - Évközi 3. vasárnap
▪ 08:00 szentmise, Kisnémedi
▪ 09:30 szentmise, Váchartyán
▪ 11:00 szentmise, Vácrátót
Január 29. kedd
▪ 18:00 szentmise
Január 31. csütörtök - Bosco Szent
János, emléknap
▪ 17:30 szentségimádás
▪ 18:00 szentmise
▪ 18:30 felnőtt hittan
ZSIBONGÓ SZENTMISE
Szeretettel hívom a vácrátóti családokat
kisgyermekes zsibongó szentmisére 2019.
január 6-án, 17:00 a téli kápolnába.
ÖKUMENIKUS ALKALOM
Győri Tamás evangélikus lelkész a Budapesti Kortárs Keresztény intézet igazgatója
és Bacskai Bálint református lelkész a
Budapesti Salétrom utcai közösség vezető
lelkipásztora lesz a vendégünk az ökumenikus imahét alkalmából
AJÁNLÁSOK
Aki gyermekének egyházi helyre ajánlást
szeretne kérni az jelezze a plébánia
emailcímére! A megadott adatokkal
elkészítem és jelzem az átvételt.

-

ELÉRHETŐSÉGEINK
Facebook: facebook.com/
vacratotikatolikusok
Telefon: +36 28 743 223 (átirányítva
mobilra)
Email: iroda@vacratotiplebania.hu
Minden program a plébánia honlapján
megtalálható!
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