Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2017., február 26. Évközi VIII. vasárnap
A héten Hamvazószerdával megkezdődik a 'Szent Negyvennap', vagyis a Nagyböjt. Igye kezzünk jól felhasználni ezt a
kegyelmi időt. Ne feled jük, hogy egyéni önmegtagadásaink
mellett vannak közös, kötelező for mái is a böjtnek. Ennek
rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem
előtt tarthassuk azt.
Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól,
Lábatlanon a Szentmiséhez kapcsolva, Süttőn pedig 18 órától.
Idejében
készüljünk
föl
Húsvétra,
és
végezzük
el
szentgyónásunkat! Készületünket segítik a hátul elhelyezett
„Nézzétek az ég ma- 'Nagyböjti Lap', il letve a lelki tükrök. Használjuk őket! Öröm,
darait! (…) – mennyei hogy jövő vasárnap 16 órától Piszkén ismét rendelkezésünkre
Atyátok táplálja őket. áll Ftdő Szőcs László atya, hogy Szentgyónásunkat
(...) Ha a mezei virá- elvégezhessük. A helyi plébános a jelzett időpontokban, illetve
got, (...) így öltözteti megbeszélés alapján áll rendelkezésünkre.
az Isten, akkor benneMa, az 'Éhezők világnapján' imádkozzunk és cselekedjünk
teket, kishitűek, nem
rászoruló embertársainkért. Ennek sokféle egyéni és kö sokkal inkább?” /vö.
zösségi lehetősége kínálkozik. Akár plébániáink karitászcso Mt 6,25-34/ (képforrás:
portjához csatlakozva, akár munkájukat a Szent Antal per ocarm.org )
selybe dobott adományainkkal támogatva, akár a Katolikus
Karitász munkáját a megadott lehetőségeken keresz tül támogatva – pl. 1356-os
adományvonal felhívásával – tehetünk szépet és üdvösségest.
Várom a testvérek márciusi imaszándékait. A tagokért és szándékaikra pénteken
17 órakor Lábatlanon lesz Szentmise.
Köszönet mindenkinek, aki elfogadta a »PLÉD«-re , azaz plébániai délutánra
szóló meghívásunkat , és akik azt előkészítették, széppé tették. A sze rényebb
létszá m ellenére sem adjuk föl, és lesz újabb alkalom !
Ugyancsak é pü lte m a Sütt őn tartot t Szentsé gimád áson résztvevők buzgósá gá n. Most
a piszkei templo m közösség en a sor. Ked de n dé lut án 3 – 6 ór áig imá dj uk a kenyér
színben rejt őző Urunka t. Ez a nap a mi plé bá niá nk szol gál ata az eg ész Főegyh ázme gye képviselet éb en! Este 6 órakor Szen tmiséve l zárjuk az alka lmat, ezért a regg eli
Szent mise elm arad. I ratkozzu nk fö l, ho gy melyik időszakba n tud unk időzni a
Szentségi Jézus előt t, ü gyelve, ho gy az ad ott időszakban egyet le n p ercre se
mar adj on ma gár a a Sanctissimu m! Mind anny iunk nak va n ki ért, mi ért im ádkozni!
Ma a katolikus iskolák j avára gyűjtünk.
A héten hétfőn lesz az egyéni vá llalkozók adóbevallásának ideje. Az egyéni
adózókra későbbi határidő vonatkozik. Kérjük, ne
feled jük a 2x1%
adófelajánlás
lehetőségét.
A
fela jánlás ról
részleteket
a
http: //j ohely rekerul.hu , illetve a http:/ /www.na v.go v.hu világhálós címen
olvashatunk.
Imádkozzunk a n apt árba n jelzett szán dékokra, töb bek között a polgári védelemben
dolgozókért, irodalomi nagyjainkért, borászainkért, valam int a nukleáris és más tö megpusztító
fegyverek
beszüntetéséért.
Várom
a
testvérek
márciusi
imaszándékait. A tagokért és szándékaikra pénteken 17 órakor Lábatlanon lesz
Szentmise.
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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.
A héten imára indító emléknapok / f o r r á s : j e l e s n a p o k . o s z k . h u , k a t o l i k u s r a d i o . h u /
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Szentmise, majd Szentségimádás
Fehi-Bóra

15 -18 óra
18 óra!!!

Temetés, majd Szentmise: +Kenyeres
Sándorné – Rita
Szentségimádás
Szentmise: +Mária és +István

18 óra!!!

Szentmise és hamvazás

–-

Elmarad a Szentmise

15 óra
17 óra

Temetés: +Horváth Vilmos
Szentmise: Az Imaszövetség tagjaiért

18 óra

Szentmise: +Éberle József, N:+Teréz,
vejük: +László

8 óra
¾ 10 óra
16 óra

Szentmise
Szentmise
Gyóntatás
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17 óra
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Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hall gath ató - Eszterg om 92,5 MHz
Tájékozódhatun k m ég a kit ett szóróla pokról, a kihe lyezett pla káto król,
ill et ve a világ há lón a nap ló (http://szentlipot.blogspot.com/) és a na ptár
ht tps://www.g oog le.co m/cal end ar/e mb ed ?
src=nj jf15qri qht 23 h4 p9j o1kbb 74 %40 gro up.ca len dar. go ogl e.com&ctz=Eur op e/Bu dapes
t l eh etősé geken keresz tü l.

