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Olajfa
VÁCRÁTÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

Kedves Vácrátóti Testvérek!
Templomunk felszentelése óta idei - 2019.
június 16-i Szentháromság búcsúnk - a templom 273. búcsú alkalma. Tavaly öröm volt
megtapasztalni, hogy milyen fontos a vácrátótiaknak ez az ünnepi alkalom. Nagy öröm
volt látni a népviseletbe öltözött testvéreket,
amikor méltóságteljesen, énekelve imádkozva
vonultunk a körmeneten. Idén DR. VARGA
LAJOS s.püspök úr jön hozzánk, hogy velünk együtt ünnepeljen és bemutassa számunkra az ünnepi szentmisét. Vendégeink
lesznek még a környező helyekről érkező
népviseletes asszonyok, hogy gazdagítsák
ünnepünket jelenlétükkel. Idén a búcsún
adjuk át először a Szentháromság díjat,
melyet a képviselőtestület alapított. Olyan
testvéreinket szeretnénk ezzel kitüntetni, akik a közösség fennmaradásához áldozatos
életükkel erköcsileg vagy anyagilag kiemelkedő módón járultak hozzá. A djazottról/díjazottakról a képviselőtestület dönt minden évben. Hívjuk a búcsúra családtagjainkat,
rokonainkat, ismerőseinket, hogy ebben a gazdag vallási és kultúrális együttlétben ők
is erősödjenek lelkileg. Ipoly atya
TANÉVZÁRÓ SZENTMISE
Lassan vége az iskolai évnek. Pünkösd
vasárnap a 11:00 órai szentmisében énekeljük el a Te Deumot háladásként Istennek a tanév eredményeiért. Köszönöm a
szülőknek, hogy idén a beiratkozás alkalmával sokan jelentkeztek gyermeikkel az
iskolai hitoktatásra.

közös nagy családos zsibongó hálaadásra.
Nagy öröm volt megtapasztalni a kisgyermekek örömét ezeken a szentmiséken!
SZORGALMAS KEZEK
A búcsúra sok apró előkészület történik.
Kérem, hogy akik az előtte lévő napokban
tudnak segíteni jelezzék Bíró István elnökünknél személyesen vagy telefonon: +36
30 934 5217

ZSIBONGÓ SZENTMISE
Pünkösd vasárnap este 17:00 órakor találkoznánk a nyári szünet előtt utoljára egy
www.vacratotiplebania.hu
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SZORGALMAS KEZEK ÉS LELKEK
Karitászunk Szent Veronika néven az
elmúlt hónapban megalakult. Következő
találkozójuk június 6-án, csütörtökön
18:30-kor a téli kápolnában lesz. Várnak
szorgos kezeket és lelkeket! Szeretettel
kérjük a gyermekes családokat, hogy a
tanév végén feleslegessé vált, de
használható tanszereket hozzák be a
plébániára, mert a a karitász
tanszergyűjtést szervez. Ehhez
természetesen bárki hozzájárulhat.
NYÁRI SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP
Nyári szentségimádási nap közösségünkre
idén 2019. július 7-ére, vasárnapra esik. A
délelőtti szentmise végtétől 18:00 óráig
várjuk a templomba az eucharisztiában
jelen lévő Jézus elé minden engesztelni és
imádkozni vágyó testvérünket.
NAGYSZÜLŐK MEGÁLDÁSA
Szent Joakim és Anna emléknapján - július
6-án, pénteken - tisztelettel hívom a
nagyszülőket az esti ünnepi szentmisére
és nagyszülők megáldására.
PLÉBÁNIAI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Szeretettel várjuk az iskolás gyermekeket a
plébániai nyári táborba július 29 augusztus 2-a között. Jelentkezni LukácsBarta Mariann hitoktatónál lehet!
MINDEN HÓNAP UTOLSÓ NAPJA
Július 31-től, minden hónap utolsó napján
a Vácrátóti Szűzanya oltára előtt
engesztelnénk, imádkoznánk Vácrátótért,
családtagjainkért, hogy Isten és a Szűzanya
közbenjárását kiérdemeljük. Júliusban
Prímász Gábor Róbert atya, a jásdi
kegyhely lelki igazgatója lesz a
vendégünk. Szeretettel várjuk a vácrátóti
és a környékbeli engesztelő lelkű
testvéreinket erre a hagyományteremtő
engesztelő alkalomra.

HONLAP A VÁCRÁTÓTI SZŰZANYÁRÓL
Elindult a vácrátóti kegyképünk honlapja
www.vacratotiszuzanya.hu címen!
Ajánljuk családtagjaink, ismerőseink
figyelmébe és hívjuk őket az engesztelő
alkalmakra.
PLÉBÁNIAI ZSIBONGÓ NAP
Idén is Szent István királyunk ünnepén
plébánia napot tartunk. A cél, hogy együtt
legyünk, beszélgessünk, nevetgéljünk,
énekeljünk Krisztus mindannyiunkat
gazdagító szeretetében. Vendégeink is
lesznek. Erről később a hirdetésben.
LECSŐFŐZÉS
A nyár vége felé augusztus 24-én,
szombaton, 10:00-14:00 óra között
megtartjuk a hagyományos
lecsótudományi versengést a
templomkertben. Kérem a vácrátótiakat
már szervezzék a kondérokat és
csapatokat!
PROGRAMOK:
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS
Kérem, hogy a vasárnapi hirdetéseket
figyeljük, mert változás történhet a
programban!
JÚNIUS 4. kedd
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 6. csütörtök
• 18:30 Karitász alkalom
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 7. ELSŐ PÉNTEK
• 06:45 gyóntatás
• 07:00 szentmise, engesztelés, litánia
• 09:00 betegellátás
JÚNIUS 8. szombat
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 9. PÜNKÖSDVASÁRNAP
• 11:00 szentmise - TE DEUM az
iskolásoknak
• 17:00 záró-zsibongó, családos szentmise
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JÚNIUS 10. PÜNKÖSDHÉTFŐ,
munkaszüneti nap
• 10:00 gyóntatás a búcsúra
• 11:00 szentmise
• 14:00 Püspökszilágy közösségi nap,
szentmise
JÚNIUS 11. kedd
• 19:00 szentmise
• 19:30 SZENTFÖLDI MEGBESZÉLÉS
JÚNIUS 13. csütörtök - Szent Antal
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 15. szombat
• 09:00 előkészület a búcsúra
• 10:00 papszentelés Vác, Székesegyház
• 15:00 Esküvő
• 18:00 gyóntatás a búcsúra
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 16. - SZENTHÁROMSÁG BÚCSÚ,
Szentháromság díj átadó
• 09:00 gyülekező, vendégek fogadása
• 10:50 Püspök atya fogadása a falú
határánál
• 10:55 érkezés a templomhoz
• 11:00 ünnepi búcsúi szentmise DR.
VARGA LAJOS püspök úr
főcelebrálásával
• 12:15 körmenet
JÚNIUS 18. kedd
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 20. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
• 06:45 gyóntatás, Vácrátót
• 07:00 szentmise
• 17:30 gyóntatás, Püspökszilágy
• 18:00 szentmise és körmenet,
Püspökszilágy
JÚNIUS 22. szombat
• 19:00 szentmise
JÚNIUS 23. ÚRNAPJA
• 11:00 szentmise
• 12:00 úrnapi körmenet
JÚNIUS 25. kedd
• 19:00 szentmise
FONTOS!
június 26 - július 2. között plébániai
Szentföldi zarándoklat. A papi
szabadságolások, táborozás időszaka.

Helyettest találni nagyon nehéz mert
többen úton vannak. Kérem szíves
megértésüket! Lelkipásztori esetben
(haláleset, temetés, betegellátás) kérem
hívják KISS RÓBERTET +36 20 915 68
85 telefonon!
JÚNIUS 29. szombat
EGYHÁZMEGYEI NAP KÓKÁN
(egyéni szervezés, lehetőség szerint mehetnek
a testvérek)
JÚNIUS 30. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise - vendég atya
JÚLIUS 4. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
ELSŐ PÉNTEKEN MOST LITURGIA ÉS
BETEGELLÁTÁS NINCS!
JÚLIUS 6. szombat
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 7. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
PLÉBÁNIÁNK SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJA
• 11:00 szentmise
• 12:00-18:00 szentségimádás, óránkénti
váltással
JÚLIUS 9. kedd
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 11. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 13. szombat
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 14. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
JÚLIUS 16. kedd
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 18. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 20. szombat
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 21. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
JÚLIUS 23. kedd - SZENT BRIGITTA
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 26. péntek - SZENT ANNA ÉS
JOAKIM
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• 19:00 ünnepi szentmise, nagyszülők
megáldása
JÚLIUS 27. szombat
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 28. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
JÚLIUS 29. hétfő
Ma kezdődik és augusztus 2-ig tart a
plébániai napközistábor
JÚLIUS 30. kedd
• 19:00 szentmise
JÚLIUS 31. szerda
KEGYELMEK ANYJA, VÁCRÁTÓTI
SZŰZANYA ENGESZTELŐ ESTJE (hónap
utolsó napja)
• 18:00 engesztelés. litánia, imádság
• 19:00 ünnepi szentmise, vendégünk
Prímász Gábor Róbert atya, a jásdi
kegyhely igazgatója
AUGUSZTUS 1. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 2. ELSŐ PÉNTEK
• 06:45 gyóntatás
• 07:00 szentmise, engesztelés, litánia
• 09:00 betegellátás
AUGUSZTUS 3. szombat
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 4. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
AUGUSZTUS 6. kedd
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA, ünnep
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 8. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 10. szombat
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 11. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
AUGUSZTUS 13. kedd
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 15. csütörtök
NAGYBOLDOGASSZONY, főünnep,
parancsolt ünnep minden katolikusnak,
munkanap
• 08:00 ünnepi szentmise, Kisnémedi
• 09:30 ünnepi szentmise, Váchartyán

• 18:00 ünnepi igeliturgia, Püspökszilágy
• 19:00 ünnepi szentmise, Vácrátót
AUGUSZTUS 17. szombat
• 10:00 gyóntatás, Váchartyán
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
AUGUSZTUS 20. kedd
SZENT ISTVÁN, főünnep, munkaszüneti
nap
• Plébániai közösségi nap. Vendégeink:
Kassa, Szent Erzsébet plébánia hívei (kb.
40 fő)
• 09:00 gyülekező
• 11:00 ünnepi szentmise
• 11:00 Váchartyáni Szent István király
templom búcsúja
• 12:30 közösségi bográcsozás
• 16:00 záróima
AUGUSZTUS 22. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 24. szombat
KÖZÖSSÉGI LECSÓFŐZÉS
• 10:00 - 14:00 közösségi lecsófőzés a
plébánia és templomkertben
• 19:00 szentmise
AUGUSZTUS 25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
• 11:00 szentmise
AUGUSZTUS 27. kedd SZENT MÓNIKA
• 18:30 Szent Mónika imádság
• 19:00 ünnepi szentmise
AUGUSZTUS 29. csütörtök
• 18:30 szentségimádás
• 19.00 szentmise
AUGUSZTUS 31. szombat
KEGYELMEK ANYJA, VÁCRÁTÓTI
SZŰZANYA ENGESZTELŐ ESTJE (hónap
utolsó napja)
• 18:00 engesztelés. litánia, imádság
• 19:00 ünnepi szentmise, vendégünk
SZEPTEMBER 1. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
11:00 szentmise - VENI SANCTE - iskolai
évnyitó mise
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