2019. február II. évf. 2. szám

Olajfa
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
KEDVES TESTVÉREK!
Februárban két kiemelt alkalomra fordítunk nagyobb figyelmet. Lourdes-i Szűzanya ünnepén
van a Betegek Világnapja. Hívom a vácrátóti testvéreket, hogy aki betöltötte a 60. életévét
éljen ezzel a kegyelmi lehetőséggel. Azok is felvehetik akik ezt az életkort nem töltötték még
be, de súlyos betegegséggel élnek. Isten számukra is felkínálja a gyógyulás lehetőségét. Február
23-án, szombaton 17:00-tól pedig plébániai farsangra hívjuk testvérekeinket, hogy ne csak az
oltár körül, hanem egy vidám és önfeledt mulatságon vegyünk rész közösen nagyböjt előtt.
Ipoly atya
ipoly@vacratotiplebania.hu
BETEGEK KENETE
Jelentkezni a kihelyezett jelentkezési lapon
lehet, amit kérem a sekrestyében legkésőbb
február 10-ig leadni!
Felkészítő alkalom:
- Ideje: 2019. február 10. vasárnap 16:00
- Helye: téli kápolna
- Tartja: Nowak Jerzy - György atya,
szalvatóriánus szerzetes
- Gyónási lehetőség: Urr Ipoly atya
Szentségkiszolgáltatás:
- Ideje: 2019. február 11. hétfő 18:00 ünnepi
szentmise
- Helye: templom

ZARÁNDOK PROGRAMOK
ÉLŐ RÓZSAFŰZÉR ZARÁNDOKLAT
Minden évben megrendezésre kerül a
budapestet körül ölelő Élő Rózsafűzér
zarándoklat. Idén minket is meghívtak, hogy
vegyünk részt. Ha van kellő számú
érdeklődő, akkor örömmel szervezzük meg
részvételünket. Kérem, aki részt szeretne
venni jelezze nekem szóban.
- Időpont: 2019. május 11. szombat
- Bővebben: www.elorozsafuzer.hu

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT
Katolikusként ha van rá lehetőségünk két
helyre fontos eljutni:
- Az egyik a Szentföld, hogy Jézus Krisztus
életének a helyét felfedezzük magunknak a szívünkbe írjuk …
- és Róma, ami katolikus identitásunk
helye.
Idén a Szentföldön tennék egy lelki
utazást, hogy jobban értsük a vasárnapi
evangéliumokat.
- Időpont: 2019. június 26 - július 2.
- Utazás: El Al légitársaság, Haifa: 3
éjszaka, Jeruzsálem: 3 éjszaka.
Kirándulással és speciális szentföldi lelki
utikalauzzal.
- Érdeklődni: árakról és minden másról
Ipoly atyánál.
- Előtalálkozó és tájékoztató időpontja:
2019. március 6. 19:00, plébánia
ZSIBONGÓ
Szeretettel hívom a kisgyermekes családokat,
hogy februárban is ünnepleljenek együtt a
gyermekeink Jézussal az eucharisztia körül.
- Időpont: 2019. február 3. vasárnap, 17:00
- Helye: téli kápolna

www.vacratotiplebania.hu

2019. február II. évf. 2. szám
PLÉBÁNIAI FARSANG
Időpont: 2019. február 23. vasárnap, 17:00
Helye: Vácrátóti Művelődési Ház
Segítők jelentkezése: Lukácsné Tamás
Katalin lehet személyesen vagy +36 30 962
37 93 mobilszámon!
FEBRUÁRI PROGRAMOK
FEBRUÁR 1. Első péntek (nagykilenced 6.
alkalma)
• 06:45 gyóntatás
• 07:00 szentmise
• beteglátogatás ezen a napon nincs!
FEBRUÁR 2. szombat - Urunk bemutatása
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) - Ünnep
• 11:00 szentmise, gyertya szentelés
FEBRUÁR 3. vasárnap - Évközi 4. vasárnap
• 10:00 farsangi megbeszélés segítőknek a
téli kápolnában
• 11:00 szentmise, balázsolás
• 17:00 zsibongó - gyermekek balázsolása
FEBRUÁR 5. kedd - Szent Ágota, emléknap
• 18:00 szentmise
FEBRUÁR 7. csütörtök
• 16:00 gyóntatás Váchartyán
• 17:30 szentségimádás
• 18:00 szentmise
• 18:30 hittan
FEBRUÁR 9. szombat
• 09:00 gyóntatás Püspökszilágy
• 18:00 szentmise Vácrátót
FEBRUÁR 10. vasárnap - Évközi 5.
vasárnap
• 11:00 szentmise
• 16:00 betegek kenetére felkészítő és
gyónási lehetőség
FEBRUÁR 11. hétfő - Lourdes-i Szűz
ünnepe - Betegek világnapja
18:00 betegek kenetének ünnepélyes
közösségi kiszolgáltatása
FEBRUÁR 12. kedd
• nincs szentmise
FEBRUÁR 14. csütörtök
• 17:30 szentségimádás
• 18:00 szentmise
• 18:30 bibliaóra

FEBRUÁR 16. szombat
• 18:00 szentmise
FEBRUÁR 17. vasárnap - Évközi 6.
vasárnap
• 11:00 szentmise
FEBRUÁR 19. kedd
• 18:00 szentmise
FEBRUÁR 21. csütörtök
• 17:30 szentségimádás
• 18:00 szentmise
• 18:30 hittan
FEBRUÁR 23. szombat
16:00 szentmise
17:00-21:00 plébániai farsangi mulatság
FEBRUÁR 24. vasárnap - Évközi 7.
vasárnap - Gyűjtés a katolikus iskolák
javára!
• 11:00 szentmise
FEBRUÁR 26. kedd
• 18:00 szentmise
FEBRUÁR 28. csütörtök
• 17:30 szentségimádás
• 18:00 szentmise
• 18:30 bibliaóra
AJÁNLÁSOK
Aki gyermekének egyházi helyre ajánlást
szeretne kérni az jelezze a plébánia
emailcímére! A megadott adatokkal
elkészítem és jelzem az átvételt.
JELENTKEZÉSEK
Keresztelésre, házasságkötésre a plébániai
honlapon lehet az ONLINE ÜGYINTÉZÉS
alatt.

-

ELÉRHETŐSÉGEINK
Facebook: facebook.com/
vacratotikatolikusok
Telefon: +36 28 743 223
Mobil: +36 20 806 25 90
Email: iroda@vacratotiplebania.hu
Honlap: www.vacratotiplebania.hu

www.vacratotiplebania.hu

