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Olajfa
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
“Csodálatos fonala a magyar történelemnek a Mária tisztelet. Ahogy a
Duna kiemelkedik vízhálózatunkból, úgy emelkedik ki szélességével
és mélységével a Mária tisztelet a történelmünket átjáró sok egyéb
szellemi, lelki folyamatból.”
Mindszenty József

Máriás május Vácrátóton - 2019
272 éve szentelték fel a vácrátóti
Szentháromság templomot. Gróf Althann M.
Frigyes bíboros, későbbi váci püspök hozta
Nápolyból Giovanni Pesce csodálatos Szűz
Mária képét, mely éke barokk templomunknak
és felszentelési ajándékként van itt. Aki a
Szűzanya képe előtt elimádkozza a vácrátóti
máriás imádságot, a Szentatya szándékára egy
hiszekegyet, miatyánkot, üdvözlégyet búcsút
nyer.

A VÁCRÁTÓTI SZŰZ MÁRIA
KÖZBENJÁRÁSÁNAK KÉRÉSE
Drága vácrátóti Szűzanya, imádsággal és
engeszteléssel kérlelünk, ne engedd, hogy
elfelejtkezzünk, hogy te mindig mellettünk álltál
és közbejártál értünk Fiadnál. Sok fáradságban és munkában, örömben és bánatban, hozzád
fohászkodtunk és te mindig Édesanyánk voltál. Gyöngédséggel segítetted népünket,
szereteteddel óvtad családjainkat, sorsunk nehéz pillanataiban megtartottál bennünket a
hitben, a búza terméséből kenyeret adtál. Hálás gyermeki szívvel hajtjuk meg fejünket
előtted. Légy továbbra is szószólónk Fiadnál, kegyesen hallgasd meg szívünk kérését
és fogadd el dolgos életünket áldozatként és irándtad való tiszteletként.
Ó, drága vácrátóti Szűzanyánk, járj közben értünk Szent Fiadnál! Ámen!
www.vacratotiplebania.hu
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MÁRIÁS MÁJUS PROGRAMJAI
LITURGIKUS ALKALMAK
• Május minden estéjén 18:30
litánia
MÁJUS 1. szerda
• 18:30 ünnepélyes nyitó litánia és
engesztelés a Mária oltárnál
MÁJUS 31. péntek - SZŰZ MÁRIA
VÁCRÁTÓTI NAPJA - NŐI IMANAP
• 18:30 ünnepélyes záró litánia és
engesztelés a Mária oltárnál
• 19:00 szentmise a Szűzanya
tiszteletére - ünnepi szónok András
pálos atya, a Márinosztrai kegyhely
igazgatója
BIBLIA ÉS HITTANÓRA SZŰZ
MÁRIÁRÓL
MÁJUS 9. csütörtök
• 19:30 Biblia és hittanóra: Krisztus
anyja és az Egyház anyja az
üdvösségtörténetében
MÁJUS 16. csütörtök
• 19:30 Biblia és hittanóra:
Szeplőtelen fogantatás a bibliában és
az egyház tanításában
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK
MÁJUS 10. péntek
• 17:00 A magyarság Mária
tiszteletének ezer éve - Dr. Faigl
Ilona főorvos asszony, a Boldog
Batthanyi-Strattmann László
Orvoskör Egyesület elnöke
vetítetképes előadása (kb. 1 óra 20
perc)
MÁJUS 13. hétfő - Fatimai
Boldogságos Szűz Mária emléknapja
• 18:00-22:00 Fatimai engesztelés a
Márianosztrai kegyhelyen. Ha van
rá igény, megszervezzük, hogy néhány
autóval közösen elmenjünk.
MÁJUS 22. szerda

• 05:30-19:30 Egyházközségi
zarándoklat Máriagyűdre és a
pálos kegyhelyre Petőfiszállásra.
TEMPLOMI SZŐNYEGRŐL
Kedves Vácrátótiak! Karácsonykor már
megköszöntem, a Te Deum alkalmával
megköszöntem, hírdetésekben már
megköszöntem, Olajfa korábbi
számában már benne volt,
- hogy az adventi könyvünkből
230.000,- forint adomány jött össze a
templom szönyegére
- két vácrátóti testvérünk egyenként
hozzá tett 100.00+100.000,-forintot.
Így 430.000 forintot tudtunk a
szönyegezésre fordítani! Istennek
legyen hála minden Testvérnek, aki
valamilyen formán adott a szönyegre.
- Hálás köszönetünk LTV Interore
kivítelező cégnek a pontos munkért!
Minden adományért, adakozóért és a
kivítelezőkért május 5-én, vasárnap
11:00 szentmisében adunk hálát.
BÚCSÚRÓL
Templomunk és községünk
Szentháromság vasárnapi búcsúja idén
június 16-ra esik. Az ünnepi vendég és
szónok DR. VARGA LAJOS
segédpüspök úr lesz. Megtiszteltés ez
közösségünknek. Méltóképpen
készülünk az ünnepre, mely reményeim
szerint Vácrátót és a plébánia számára
emlékezetes alkalom marad. Bátran
hívjuk elszármazott rokonainkat,
családtagjainkat, barátainkat és a
környező híveket erre az alkalomra.
ELSŐÁLDOZÁS
Az iskolai hittan keretében gyermekeink
két éve készülnek a jeles napra, hogy
először találkozzanak Jézus Krisztussal.
Az elsőáldozás időpontja 2019. május
12. 11:00 szentmisében lesz.

www.vacratotiplebania.hu
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TEMPLOM KÖRÜLI MUNKÁK
A templom és a plébánia körüli
rendezésre mindig szükség van segítő
nő és férfi kezekre. Ez a közösség
otthonunk, mely sokszor születéstől a
halálig, évfordulókon keresztül kísér
és keretet ad. Rendjéért a közösség a
felelős. Jó néhány segítő kéz elkelne.
Akik most segítenek erejükön felül
munka és család mellett tesznek
tanúságot önkéntes szolgálatukkal.
Vannak kisebb nagyobb feladatok,
melyeket ha megoszthatnánk vállalkozó
testvéreink között jobb lehetne a
hangulat. Kérem tisztelettel, ha csak
egy-egy alkalmat, egy-egy órát vagy
rendszeresen van valakinek lehetősége
jelezze Bíró István világi elnökünk felé.
Mihez várnánk segítséget? - kissebb
asztalos, festő, szerelő munkákra,
fűnyírásra, perselyezésre, hirdetőtábla
gondozásra, stb … de bármilyen
felajánlás megtisztelő a közösségnek.
Köszönöm, ha meghallják! A vácrátóti
emberek szíve mindig dobogot a
templomért, ezért kérem, hogy
legyenek méltó utódai őseiknek! Itt
az idő, ha eddig távol maradt a segítő
lehetőségtől, építsük közösen a jövőt!
MINDEN HÓNAP ELSŐ VASÁRNAPJA
A közösség szép hagyománya, hogy
minden hónap első vasárnapján
kiemelt figyelmet fordít a perselyezésre.
Jövő héten várjuk a testvérek nagylelkű
figyelmét.
MÁJUSI
LITURGIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI ALKALMAK
MÁJUS 1. szerda
• 11:00 Rákosfalvai Szent István Király
Egyházközség szentmiséje, bemutatja Spick
Károly plebános atya
• 18:30 ünnepélyes litánia és engesztelés

MÁJUS 2. csütörtök
• 18:30 szentségimádás és litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 3. ELSŐPÉNTEK - nagykilenced
9. záró alkalma
• 06:45 gyóntatás
• 07:00 Jézus Szíve szentmise, litánia,
engesztelés
• 09:00 beteglátogatás
• 18:30 litánia (Lorettó-i Mária litánia)
MÁJUS 4. szombat
• 18:30 litánia
• 18:45 gyóntatás
• 19:00 szentmise
MÁJUS 5. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
• 11:00 szentmise
• 18:30 litánia
MÁJUS 7. kedd - Boldog Gizella
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 9. csütörtök
• 18:30 szentségimádás és litánia
• 19:00 szentmise

• 19:30 biblia és hittanóra: Krisztus
anyja és az Egyház anyja az
üdvösségtörténetében
MÁJUS 10. péntek

• 17:00 A magyarság Mária
tiszteletének ezer éve - Dr. Faigl
Ilona főorvosasszony, a Boldog
Batthanyi-Strattmann László
Orvoskör Egyesület elnöke
vetitetképes előadása (kb. 1 óra 20
perc)
• 18:30 litánia

MÁJUS 11. szombat
• 11. Élő rózsafűzér zarándoklat Budapest
körül - ha van igény szervezzük a részvételt
• 09:00 elsőáldózók gyóntatása és próba
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 12. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
• 11:00 szentmise - elsőáldozás
• 17:00 zsibongó családi szentmise
• 18:30 litánia
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MÁJUS 13. hétfő - Fatimai Boldogságos
Szűz Mária emléknapja
• 18:00-22:00 Márianosztra - engesztelés ez csak egy lehetőség
MÁJUS 14. kedd
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 16. csütörtök
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise

• 19:30 hittanóra: Szeplőtelen
fogantatás a bibliában és az egyház
tanításában
MÁJUS 18. szombat
• Nagymarosi Ifjúsági találkozó
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise

MÁJUS 19. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
• 11:00 szentmise
• 18:30 litánia
MÁJUS 21. kedd
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 22. szerda - Szent Rita emléknapja
• 05:30-19:30 májusi zarándoklat
Máriagyűdre
MÁJUS 23. csütörtök - Boldog Apor
Vilmos emléknapja
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 25. szombat
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 26. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
• 11:00 szentmise
• 18:30 litánia
MÁJUS 28. kedd
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 30. csütörtök
• 18:30 litánia
• 19:00 szentmise
MÁJUS 31. péntek - 2. MÁRIÁS
VÁCRÁTÓTI NŐI IMANAP
• 18:30 ünnepélyes záró litánia és
engesztelés

• 19:00 szentmise a vácrátóti Szűz
Mária kép oltáránál - ünnepi szónok:
András atya, pálos szerzetes,
Márinosztrai kegyhely igazgatója
• 20:00 gyertyás körmenet és éneklés a
templomkertben.
IMÁDSÁG MÁJUSRA

Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel
Téged
Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel
Téged, Nehéz időket él a Te Magyar
néped. Hiszünk egy jobb sorsban és
szeretünk Téged, Könnyező imánkból
csokrot nyújtunk Néked. Semmi más
nem maradt, csak szent segítséged,
Ezért könyörög most a hű Magyar
néped. Mária, Mária maradj a
Magyarnak segítő Asszonya. Hazánk
Nagyasszonya, hontalan reménye, Árva
nép gyámola, éjszakának fénye!
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk
Téged, Könnyező imánkból csokrot
nyújtunk Néked. Semmi más nem
maradt, csak szent segítséged, Ezért
könyörög most a Te Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak
segítő Asszonya. Hazánk Nagyasszonya,
nem féltjük országunk, Hiszen Neked
adta első szent királyunk. Ameddig
velünk vagy, jöhet vészek vésze, Erős
lesz e nép, ha Te leszel vezére. Semmi
más nem maradt, csak szent segítséged.
Ezért könyörög most a Magyar néped.
Mária, Mária maradj a Magyarnak
segítő Asszonya.
Minden plébániával kapcsolatos
információ: www.vacratotiplebania.hu
Kérjük testvérekeinket csatlakozzanak a
rendszeresen frisített facebook
oldalunkhoz: vácrátóti katolikusok
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