
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2020., július 19., Évközi XVI. 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    Köszönet  hitoktatóinknak,  akik  a  múlt  héten  szeretettel
foglalkoztak a gyermekekkel. 

  Búcsúzás    Ftdő  Szőcs  László  atyától   július  23-án  Süttőn  köszönünk  el,  ahol
Szentmisét  mutat  be,  majd  a  plébánián  kötetlen  beszélgetésben  fejezzük  ki
szeretetünket iránta.

Nagyszülők   Jövő  vasárnap  Szent  Anna  és  Szent  Joachim  emlékezete.  Közös
áldással,  és  emlékképpel  fejezzük ki  köszönetünket  a  nagyszülők iránt.  Öröm,
ha ezen a vasárnapon a Szentmisén is maguk mellett láthatják unokáikat...

Járművek megáldása   Jóllehet, a történelmi adatok nem igazolják létét, régóta
tiszteljük  Szent  Kristófot.  Tanító  legendája  arra  indít,  hogy  mindig  Krisztus
útján  járjunk.  Jövő  vasárnap a  Szentmisék  után  ezért  áldom  meg  a  testvérek
járműveit  (gépkocsikat,  kerékpárokat,  motorkerékpárokat,  és  egyéb,  a

közforgalomban résztvevő járműveket),  hogy mind fizikailag,  mind lelki  értelemben biztos  úton járjanak,  és
életük végén eljussanak az örök hazába.

Felújítás   Megújul a Piszkei Plébánia-templom szedecse, valamint a plébániaház oldalsó kerítése. A festés utáni
takarításban megbeszélés alapján, valamint a plébániaház takarításában a héten pénteken kérünk segítséget.

A polgári  esztendő 30.  hete  Szentmise-szándékai,  l i turgikus  rendje,  a lkalmai Gyóntatás 

 Süttő 20. Hétfő 18 óra
Szentmise: + +Szülők, +Nagyszülők, +Hozzátartozók

 majd adoratio
előtte

Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise

Süttő 23. Csütörtök 18 óra Szentmise – Ftdő Szőcs László atya szolgálata előtte

Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte

Lábatlan 25. Szombat 18 óra Szentmise:  Beteg Családtagokért

Süttő
26. Vasárnap

8 óra Szentmise:   +Nemes Imre ob. ||| Járművek magáldása

Piszke ¾ 10 óra
Szentmise : +Lénárt János ||| Járművek magáldása

Keresztelő: Fürtös Natália, Oláh Csenge
utána

A  hét e n  im ára  ind ít ó  em lé k nap ok  /  for rás :  je le s nap ok .o s zk .hu ,  k at ol i ku s rad io .hu ,  p rog ram t u r iz m u s .hu /
20. Hétfő Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Kedd Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896
22. Szerda Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  -- 1456

23. Csütörtök  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és
repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889

24. Péntek Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Szombat Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért

Szent Kristóf – biztonságos utazásért
26. Vasárnap Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért

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 /

„Akkor  az  igazak
ragyogni  fognak,  mint  a
nap Atyjuk országában. ” /
Mt 13,43/ (képforrás: ocarm.org )
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