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Olajfa
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
KEDVES VÁCRÁTÓTIAK! KEDVES TESTVÉREK!
Április közepén ünnepeljük hitünk legfontosabb eseményét, Urunk Jézus Kriszuts feltámadását.
A vácrátóti közösség méltón készült erre az ünnepre. Köszönöm a nagyon szép részvételt a
közösségi missziós nagyböjtünk alkalmain. Sok vendégünk volt, sok gondolattal gazdagítva lelki
életünket. A gyermekek keresztúti gondolatai is sok testvérünket megérintette. A gyónási
lehetőségekről, nagyheti és húsvéti szentmisékről a programokat megtalálhatjuk a mostani
hírlevélben. Kérem a testvéreket, legyenek “apostolok” környezetüket búzdítsák a
szertartásokon való részvételre. Ipoly atya
TAVASZI ZARÁNDOKLAT

Költségek:
- útiköltség: 4000,-forint
- ebéd: 1300,-forint (húsleves, pörkölt,
galuska a zarándok étteremben)
- Mosdó használat: 100,-forint/fő/alkalom
Jelentkezni a sekrestyében lehet Mártikánál.
Ebédet annak kell fizetni, aki kér! 53 főt
tudunk felvenni az utaslistába.

2019. május 22-én, szerdán lesz az idei
tavaszi máriás zarándoklatunk. A testvérek
kérésére Máriagyűdre és a páloskegyhelyre
Petőfiszállásra megyünk, mert sokan nem
voltak még ott. Jakabbusszal utazunk.
Programterv:
05:30 indulás 09:00 Máriagyűd, a kegyhely
megtekintése idegenvezetővel (kb. 1 óra),
szentmise, utána lehetőség magán
imádságra, sétára a kegyhely területén.
10:00 szentmise a kegyoltárnál 12:00 ebéd a
zarándok ebédlőben 13:00 indulás a pálos
kegyhelyre Petőfiszállásra. 16:00 a kegyhely
megtekintése, imádság 17:30 indulás 19:30
körül érkezünk Vácrátótra.

ELSŐÁLDOZÁS
Szülői értekezlet: 2019. április 9. 18:30 téli
kápolna
Szentgyónás: 2019. május 11. 09:00-10:00
templom
Elsőáldozás időpontja: 2019. május 12.
11:00 vasárnap
NAGYBÖJTI IFJÚSÁGI ALKALOM
Szeretettel hívjuk a középiskolás,
egyetemista fiatalokat, bérmáltakat, április
12-én, egy nagyböjti lelkinapra. 17:00
keresztút, 18:00 szentmise, 19:00-20:30-ig
közös együttlét: egy gondolat, egy játék, egy
agapé!
NAGYPÉNTEKI KERESZTÚT ÉS
SZERTARTÁS
Idei keresztutunkat - a vezetés nagylelkű
engedélyével - idén is a vácrátóti Botanikus
kertben tartjuk meg. Gyermekeink által írt
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keresztutat elmélkedjük végig, gyermekeink
közreműködésével. Szeretettel várjuk a
testvéreket. Kezdés: 15:00-kor a kastélynál.
Idén a nagypénteki szertartás rögtön a
keresztút után kezdődik előreláthatólag
16:00-kor!
KARITÁSZ ALAKULÁS
Irgalmasság vasárnapja előtti szombaton
19:00 a téli kápolnában megalakítánánk/
felélesztenénk a vácrátóti plébánia karitász
csoportját. Akinek van kedve a
szeretetszolgálat munkájához és imájához
csatlakozni kérem fontolgassa magában.
Jelentkezés húsvét utáni héten!
ZSIBONGÓ SZENTMISE
Április zsibongó elmarad! Ebben a
tanévben még 2 alkalommal lenne
kisgyermekes zsibongó szentmise:
- május 12. 17:00
- június 9. Pünkösd 17:00
LITURGIKUS ALKALMAK
ÁPRILIS 7. vasárnap - Nagyböjt 5. vas.
Országos gyűjtés a Szentföldi keresztények
számára.
• 11:00 szentmise
ÁPRILIS 8. hétfő
• 17:00 Váchartyán, gyóntatás
ÁPRILIS 9. kedd
• 09:00-12:00 Kisnémedi, Váchartyán,
Püspökszilágy, betegellátás
• 18:00 szentmise
• 18:30 kóruspróba
• 18:30 elsőáldozós szülői értekezlet
ÁPRILIS 11. csütörtök
• 17:00 Püspökszilágy, gyóntatás
ÁPRILIS 12. péntek
• 17:00 keresztút (alatta gyóntatás)
• 18:00 VI. nagyböjti elmélkedés: Torma
Joel, székesegyházi káplán
• 19:00-20:30 ifjúsági együttlét
ÁPRILIS 13. szombat
• 09:00-14:00 Karitász lelkinap, Vác
• 14:00 Váci városkeresztút
• 17:30 gyóntatás
• 18:00 szentmise

NAGYHÉT
ÁPRILIS 14. vasárnap - VIRÁGVASÁRNAP
• 11:00 szentmise, barkamegáldás
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. NAGYCSÜTÖRTÖK
• 10:00 Olajszentelési szentmise - Vác,
Székesegyház
• 16:00 Kisnémedi, liturgia
• 17:00 Váchartyán, liturgia
• 18:00 Szentmise az utolsó vacsora
emlékére
ÁPRILIS 19. NAGYPÉNTEK - szigorú böjt!!!
• 08:00-10:00 gyóntatás
• 11:00 ministránsok szertartáspróbája
• 15:00 keresztút
• 16:00 Az Úr szenvedésének ünneplése
ÁPRILIS 20. 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
ÁPRILIS 23. kedd
• 18:00 szentmise
ÁPRILIS 25. csütörtök
• 17:30 szentségimádás
• 18:00 szentmise
• 18:30 bibliaóra
ÁPRILIS 27. szombat
• 18:00 szentmise
ÁPRILIS 28. - Irgalmasság vasárnapja
• 11:00 szentmise
ÁPRILIS 30. kedd
• 18:00 szentmise
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