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Olajfa 
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 

Itt a nagyböjt! Itt a lehetőség:  

Nyisd meg a szíved,  
ébreszd a hited, 

mozdulj meg Krisztusért! 

Vácrátóti közösségi 
missziós nagyböjt - 2019 

Kedves Vácrátótiak! Kedves Testvérek! 
Március 6-án, Hamvazószerdával elkezdődik egy hosszú kegyelmi időszak a 
nagyböjt. Gazdag nagyböjti program alakult ki. Legyen idei nagyböjtünk egy a 
közösség lelki megújulását, belső missizóját szolgáló időszak.  A Nagyböjt sajátos 
jellemzői és gyakorlatai: 1. A böjt: elsősorban – de nem kizárólagosan – ételböjtöt 
jelent, hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van, nagyböjt további 
péntekjein pedig hústól való tartózkodás. 2. Az irgalmasság: irgalmasság az 
adakozásban és irgalmasság a megbocsátásban (őszinte szívből – semmi viszonzást 
és hálát nem várva – megbocsátani mindenkinek, aki ellenünk vétett). 3. Imádság. 
Különösen a keresztút elmélkedő imádsága. 4. A szent negyven nap 
megkülönböztetett idő a liturgiában: a miseruhák színe a komolyságot, 
elmélyülést, bűnbánatot jelző viola, a templom dísztelen (pl. az oltár körül 
hiányoznak a virágcsokrok), az orgona legfeljebb az énekek alátámasztására szól. 5. 
A nagyböjt első szakaszában kulcsfogalom a bűnbánat, míg a nagyböjt vége felé a 
liturgia egyre inkább a szenvedő Krisztus alakját láttatja. A keresztény ember ebben 
az időszakban visszafogott életet él.  Ipoly atya 

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT 
A szivedbeirva.eu oldalon a zarándoklattal 
kapcsolatban minden információ 
megtalálható. Jelentkezés az adatok 
megadásával az oldalon lehet. Ha valaki 

nehezen dönt vagy ár eldöntötte, hogy jön 
március 6-án, 19:00-tól a plébánián 
tájékoztató előtalálkozó lesz. Ez a 
zarándoklat egy nagy lelkigyakorlat. Egy 
életre szól! 
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ZSIBONGÓ SZENTMISE 
Szeretettel hívom a vácrátóti családokat 
kisgyermekes zsibongó szentmisére 2019. 
március 3-án, 17:00 a téli kápolnába. 

AJÁNLÁSOK 
Aki gyermekének egyházi helyre ajánlást 
szeretne kérni az jelezze a plébánia 
emailcímére! A megadott adatokkal 
elkészítem és jelzem az átvételt.  

LITURGIKUS NAPTÁR 

MÁRCIUS 1. péntek - Első péntek - 
nagykilenced 7. alkalma 
• 06:45 gyóntatás 
• 07:00 szentmise 
• 09:00 beteglátogatás 
MÁRCIUS 2. szombat 
• 18:00 szentmise 
MÁRCIUS 3. vasárnap - Évközi 8. vas. 
• 11:00 szentmise 
• 17:00 zsibongó családos szentmise 

NAGYBÖJT 

NAGYBÖJTI TALÁLKOZÁS 
március 28-án, csütörtök 18:30 - nagyböjti 
beszélgetés Dr. Beer Miklós 
megyéspüspökkel könyvei nyomán 

NAGYBÖJTI GYÓNTATÁSI 
IDŐPONTOK 
17:00-18:00 hamvazószerda 
17:00-18:00 minden nagyböjti pénteken a 
kereszút alatt 
17:30 minden nagyböjti szombaton 
08:00-10:00 nagypéntek, nagyszombat 

NAGYBÖJTI LELKIGYAKOLATOS 
ALKALMAK 
március 8. péntek 18:00 Bokros Levente, 
csömöri plébános 
március 12. kedd 18:30 Istenes versek és 
zene, Tornay Gábor, hitoktatási felelős, Vác 

március 15. péntek 18:00 Urr Ipoly, 
vácrátóti plébános 
március 19. kedd 18:30 Zöldy Pál, 
Férfisátor alapító, A férfi ma c. előadás 
március 22. péntek 18:00 Tömördi Viktor, 
ferences, Vác-Barátok temploma 
március 29. péntek 18:00 Rolik Róbert, 
espres, Vác-Deákvár 
április 5. péntek 18:00 Virágh József, pilisi 
plébános 
április 12. péntek 18:00 Torma Joel, 
székesegyházi káplán, Vác 
április 16. kedd 18:30 Bibliaóra: Jézus 
szenvedés története Márk 
evangéliumában, Urr Ipoly 

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 
17:00 minden nagyböjti pénteken  
Nagypéntek (Botanikus kert) 15:00: 
hittanos gyermekek 

MÁRCIUS 6. szerda - HAMVAZÓSZERDA, 
szigorú böjt 
• 08:00 Kisnémedi, gyóntatás 
• 09:00 Váchartyán, gyóntatás 
• 17:00 Vácrátót, gyóntatás 
• 18:00 szentmise, hamvazás 
• 19:00 Tájékoztató a Szentföldi 

zarándoklatról 
MÁRCIUS 8. péntek 
• 17:00 keresztút (alatta gyóntatás!) 
• 18:00 I. nagyböjti elmélkedés: Bokros 

Levente, csömöri plébános 
MÁRCIUS 9. szombat 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise 

MÁRCIUS 10. vasárnap - Nagyböjt 1. vas. 
• 11:00 szentmise, hamvazás 
MÁRCIUS 12. kedd 
• 18:00 szentmise 
• 18:30 Istenes versek és zene, Tornay 

Gábor, hitoktatási felelős, Vác 
MÁRCIUS 14. csütörtök 
• 16:00 önkormányzati ünnep (Március 

15.) 
MÁRCIUS 15. péntek (hosszú hétvége 
kezdődik!) 
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• 17:00 keresztút (alatta gyóntatás) 
• 18:00 II. nagyböjti elmélkedés: Urr 

Ipoly, vácrátóti plébános 
• 18:00 Bábel Balázs, kalocsa-kecskemét 

érseke tart nagyböjti elmélkedést, Vác, 
Székesegyház 

MÁRCIUS 16. szombat 
• 17:00 szentmise 
• 18:00 30 ezüstre taksálják, nagyböjti 

előadás, Urr Ipoly, Vác, Adullam kávézó, 
Március 15. tér 8. szám 

• 18:00 Bábel Balázs, kalocsa-kecskemét 
érseke tart nagyböjti elmélkedést, Vác, 
Székesegyház 

MÁRCIUS 17. vasárnap - Nagyböjt 2. vas. 
Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára! 
• 11:00 szentmise 
• 18:00 Bábel Balázs, kalocsa-kecskemét 

érseke tart nagyböjti elmélkedést, Vác, 
Székesegyház 

MÁRCIUS 19. kedd - Szent József, 
főünnep 
• 08:00 Kisnémedi, szentmise 
• 09:00 Váchartyán, szentmise 
• 17:00 Püspökszilágy, szentmise 
• 18:00 szentmise, férfiak megáldása 
• 19:00 Férfinek lenni ma, előadás 

férfiaknak: Zöldy Pál, Férfi Sátor 
alapítója, Budapest-Sümeg 

MÁRCIUS 22. péntek 
• 17:00 keresztút (alatta gyóntatás) 
• 18:00 III. nagyböjti elmélkedés: 

Tömördi Viktor, ferences, Vác-Barátok 
MÁRCIUS 23. szombat 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise 

MÁRCIUS 24. vasárnap - Nagyböjt 3. vas. 
• 11:00 szentmise 
MÁRCIUS 25. hétfő - Gyümölcsoltó 
Boldogasszony, főünnep 
• 08:00 Kisnémedi, szentmise 
• 09:00 Váchartyán, szentmise 
• 17:00 Püspökszilágy, szentmise 
• 18:00 szentmise, Vácrátót 

MÁRCIUS 28. csütörtök 
• 18:00 szentmise 
• 18:30 Nagyböjti találkozás: Beer 

Miklós püspökkel, könyvbemutató a 
plébánáián 

MÁRCIUS 29. péntek 
• 17:00 keresztút (alatta gyóntatás) 
• 18:00 IV. nagyböjti elmélkedés: Rolik 

Róbert, esperes 
MÁRCIUS 30. szombat 
• 18:00 szentmise 
MÁRCIUS 31. vasárnap - Nagyböjt 4. vas. 
(Laetare) 
Óraátállítás dátuma! 
• 11:00 szentmise 

ÁPRILIS 

ÁPRILIS 2. kedd 
• 18:00 szentmise 
• 18:30 bibliaóra 
ÁPRILIS 5. péntek - Első péntek - 
nagykilenced 8. alkalma 
• 09:00 beteglátogatás 
• 17:00 keresztút, Képviselőtestület (alatta 

gyóntatás) 
• 18:00 V. nagyböjti elmélkedés: Virágh 

József, pilisi plébános 
ÁPRILIS 6. szombat 
• 09:00 Püspökszilágy, gyóntatás 
• 09:00-13:00 templom takarítás 
• 18:00 szentmise 

ÁPRILIS 7. vasárnap - Nagyböjt 5. vas. 
Országos gyűjtés a Szentföldi keresztények 
számára. 
• 11:00 szentmise 
• 17:00 nagyböjti zsibongó családos 

szentmise 
ÁPRILIS 8. hétfő 
• 17:00 Váchartyán, gyóntatás 
ÁPRILIS 9. kedd 
• 09:00-12:00 Kisnémedi, Váchartyán, 

Püspökszilágy, betegellátás 
• 18:00 szentmise 
• 18:30 hittan 
ÁPRILIS 11. csütörtök 
• 17:00 Püspökszilágy, gyóntatás 
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ÁPRILIS 12. péntek 
• 17:00 keresztút (alatta gyóntatás) 
• 18:00 VI. nagyböjti elmélkedés: Torma 

Joel, székesegyházi káplán 
ÁPRILIS 13. szombat 
• 09:00-14:00 Karitász lelkinap, Vác 
• 15:00 Váci városkeresztút (tervezett 

időpont) 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise  

NAGYHÉT 
ÁPRILIS 14. vasárnap - VIRÁGVASÁRNAP 
• 11:00 szentmise, barkamegáldás 
• 16:00-18:00 nagyböjti ifjúsági alkalom 
ÁPRILIS 15. hétfő 
• 17:00 Püspökszilágy, gyóntatás 
ÁPRILIS 16. NAGYKEDD 
• 18:00 szentmise 
• 18:30 Bibliaóra: Jézus passiója Márk 

evangéliumában (ez egy hosszabb óra 
lesz a megszokottól!) 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP 

ÁPRILIS 18. csütörtök - 
NAGYCSÜTÖRTÖK 
• 10:00 Olajszentelési szentmise - Vác, 

Székesegyház 
• 16:00 Kisnémedi, liturgia 
• 17:00 Váchartyán, liturgia 
• 18:00 Szentmise az utolsó vacsora 

emlékére 
ÁPRILIS 19. péntek - NAGYPÉNTEK 
• 08:00-10:00 gyóntatás 
• 11:00 ministránsok szertartás próbája 
• 15:00 keresztút 
• 16:00 Az Úr szenvedésének ünneplése 
ÁPRILIS 20. szombat - NAGYSZOMBAT 
• 08:00-10:00 gyóntatás 
• 11:00 ministránsok szertartás próbája 
• 18:00 Vigília, feltámadási körmenet 
• 20:30 Püspökszilágy, Vigília 
ÁPRILIS 21. vasárnap - URUNK 
FELTÁMADÁSA, főünnep nyolcaddal 
• 11:00 szentmise, körmenet 
ÁPRILIS 22. hétfő - HÚSVÉTHÉTFŐ 
11:00 szentmise 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
- Facebook: facebook.com/

vacratotikatolikusok 
- Telefon: +36 28 743 223 (átirányítva 

mobilra) 
- Email: iroda@vacratotiplebania.hu 

   
VÁCRÁTÓTI KERESZTÚT 
Új kötetet készítettünk testvéreink lelki 
épülésére. Vácrátóti hittanos gyermekek 
elmélkedtek és írták meg a keresztút 
állomásait. Az Önök gyermekei, unokái a 
plébánia jövő reménységei, hogy megérzik 
a közösség ízét és drága örökségként 
megtartják majd katolikus hit iránti 
hűségüket és szeretetetüket. Fogadják 
szeretettel és egy jeleként a jövöért a kötet 
minden sorát. A hamvazószerdai esti 
szentmisén adjuk át a gyermekeknek, 

megköszönve munkájukat. Címe: A 
fájdalom útján, Vácrátóti gyermekek 
imádságai és gondolatai Jézus keresztútjáról.  
A kötetet Szentföldi és Jézus emlékének 
helyeit felvillantó képek díszítik. A kötetet 
500,-HUF forint adományért vihető el. 
A nagypénteki keresztutat a gyermekekkel 
és imádságaikkal járjuk végig.
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