Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2017., március 01. Nagyböjt I. vasárnapja
A héten Hamvazószerdával megkezdődött a 'Szent
Negyven-nap', vagyis a Nagyböjt. Igye kezzünk jól
felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled jük, hogy
egyéni
önmegtagadásaink
mel lett
vannak
közös,
kötelező formái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon
olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben
szem előtt
tarthassuk azt.
Nagyb öjt
péntekjein
keresztutat
végzünk.
Pi szkén
16.30-tól, Lábatlanon a Szentmiséhez kapcsolva, Süttőn
„„Távozz,
ördög! pedig 18 órától.
Meg
van
írva:
Uradat, Istenedet Idejében készüljünk föl Húsvétra, és végezzük el
imádd, s csak neki szentgyónásunkat!
Készületünket
segítik
a
hátul
szolgálj!”” /vö. Mt elhelyezett 'Nagyböjti Lap', il letve a lelki tükrök.
4,10/ (képforrás: ocarm.org )
Használjuk őket! Ma délután, családi okok miatt nem
tud rendelkezésünkre állni László atya. Az újabb
időpontot jelezni fogom. A helyi plébános a jelzett időpontokban, illetve
megbeszélés alapján áll rendelkezésünk re.
A Szentatya nagyböjti üzenetét
világhálós címen olvashatjuk.

a

http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2387

Épültem a Piszkén tartott Szentségimádáson résztvevők buzgóság án.
Közeledik a magánszemélyek adóbevallásának ideje. Kérjük, ne feled jük
a 2x1% adófelajánlás lehetőségét. A felajánlásról ré szleteket a
http://johelyrekerul.hu , illetve a http://www.nav.gov.hu világhálós címen
olvashatunk.
A katolikus iskolák javára mintegy 60,000.- Ft- ot továbbíthatunk a
testvérek jóvoltából. A Magyar Katolikus Egyház a 2016/2017-es tanévben
összesen
125
199
fiatal
oktatásáról
gondoskodik
11
894
pedagógus
közreműködésével. (katolikus.hu)
Evangelizáljunk! A hátul elhelyezett képek ezt a célt szolgálják: vigyünk belőle jó
szándékú, Krisztus Urunk képét becsülő ismerőseinknek!
Ugyancsak erre nyújt lehetőséget kedden a leendő első és ötödik osztályosok
szüleinek tartandó ismertető a hitoktatás lehetőségéről. Buzdítsuk ismerőseinket,
akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha
annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitrenevelésre..
Imádkozzunk
a
naptárban
jelzett
szándékokra,
többek
feltalálóinkért, mérnökeinkért, és az üldözött keresztényekért.

között

Még v árom a testvé rek márciusi imaszándékait.
Vigyázat! A piszkei templom-kert feljárati lépcsője, burkolata
tönkrement ,
ezért
annak
hely reállításáig
megközelíteni
és
használni tilos és balesetveszélyes ! Be- és kijárni ezen idő alatt a
templomkert szedecs felőli oldalán, a kiskapun át lehetséges.
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06
Hétfő
ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG ERZSÉBET
07.
Kedd
SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITAS VÉRTANÚASSZONYOK,
MILLNER TIVADAR, A VOLFRÁM IZZÓSZÁL SZABADALMAZTATÓJA SZN
– 1899
08.
Szerda
ISTENES SZENT JÁNOS SZERZETES,
PÉCSI ESZTER, AZ ELSŐ MAGYAR MÉRNÖKNŐ SZN – 1898
09. Csütörtök
RÓMAI SZENT FRANCISKA ÖZVEGY ÉS SZERZETESNŐ,SAVIO SZENT
DOMONKOS
10.
Péntek
NEGYVEN VÉRTANÚ
11. Szombat
CÓRDOBAI SZENT EULEGIUS
12. Vasárnap
KŐSZEGHI-MÁRTONY KÁROLY *1783 – ÉLETMENTŐ LÉLEGEZTETŐ
KÉSZÜLÉK ÉS A „GULYÁSÁGYÚ” FELTALÁLÓJA

A 10. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
Süttő

06.

Hétfő

10 óra

Szentmise az Idősek Otthonában

Piszke

07.

Kedd

08 óra

Szentmise: +Mária és József

Süttő

09. Csütörtök

17 óra
18 óra

Szentmise
Karitász gyűlés

Lábatlan
10. Péntek
Piszke

17 óra
18:15

Szentmise, keresztút, majd adoratio
Fehi-Bóra

Lábatlan 11. Szombat

18 óra

Szentmise

8 óra
¾ 10 óra

Szentmise
Szentmise

Süttő
Piszke

12. Vasárnap

Gyóntatás
a Szentmise...

előtt

után

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5
MHz
Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihely ezett
plakátokról,
illet ve a világhálón a nap ló (http://szentlipot.blogspot.com/) és a naptár
https://www.google.com/ca lendar/embed?
src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe
/Budapest le hetőségeken keresz tül.

