
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2020., július 12., Évközi XV. vasárnap

   I  mádkozzunk   a név-,  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat ünneplőkért,  a
Szentatya,  a  plébános  és  a  testvérek által  küldött,  és  az  emléknapok naptárában
jelölt szándékokra.  

 Hittanos  nap    A  tervezett  hittanos  napokat  holnap,  július  13.  Süttőn,  és
pénteken  július  17-én  Piszkén  megtartjuk.   (Függetlenül  a  jelentkezők
lakhelyétől).  Játék,  ima,  és  vidám  együttlét  jellemzi  ez  összejöveteleket.
Jelentkezni  a  strigonium@gmail.com   címen még ma estig  lehet.  Találkozó az
adott  plébánián  reggel  9  órakor.  Hazaindulás  16  órakor.   Részvételi  díj  nincs.
Enni, inni kapnak. További tudnivalót a fenti címen kérhetünk.

  Vetítés   Folytatódik  a  XX.  század  pápái  sorozat  vetí tése  a  10-S
mozgóképfi lmszínházban Nyergesújfalun.  Ma (12- én,  vasárnap),
15  órától  tekinthetjük  a  Szent  I I .  János  Pál  pápáról  szóló  fi lmet.  A
jegy  ára  egységesen 1,000  HUF.

  Búcsúzás    Ftdő  Szőcs  László  atyától  a  tervezettnél  egy  héttel
később,  júl ius  23-án  Süttőn  köszönünk  el ,  ahol  Szentmisét  mutat  be,  majd  a  plébánián  kötetlen
beszélgetésben  fejezzük ki  szeretetünket  iránta.

A polgári  esztendő 28.  hete  Szentmise-szándékai,  l i turgikus  rendje,  a lkalmai Gyóntatás 

 Süttő 13. Hétfő 18 óra
Szentmise: + id. Szakmáry László, +Szülők, +Nagyszülők,

 majd adoratio
előtte

Süttő 16. Csütörtök 18 óra Szentmise

Lábatlan 17. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte

Lábatlan 18. Szombat 18 óra Szentmise

Süttő
19. Vasárnap

8 óra Szentmise:  +György és fia: +Péter
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +Kasza Imre (3. évf.), +Szülők, +Testvérek

A  héten  imára  indító  emléknapok  /  forrás:  jelesnapok.oszk.hu,  katol i kusradio.hu,
programturizmus.hu /

13. Hétfő Szent Henrik
14. Kedd Lelliszi Szent Kamill - betegápolókért||| Hültl Hümér szn – 1868 -

sebészekért
15. Szerda  Szent Bonaventúra ||| Jáky József szn. – 1893 – út- és alagút-építőkért

16. Csütörtök Kármelhegyi Boldogasszony
17. Péntek Szent Zoerard András és Benedek remeték,
18. Szombat Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 - kertészekért
19. Vasárnap Jánszky Béla szn. – 1884 - építészeinkért

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hal lgatható -  Esztergom 92,5  MHz
Honlap:  https: / /suttoi - szent- l ipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu
naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?

src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https: / /w w w.facebook.com /splplebaniak /

„A többi jó földbe hullott,
s termést hozott, ” /Mt 13,8/
(képforrás: ocarm.org )
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