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2020., augusztus 09., Évközi XIX. vasárnap

   I      mádkozzunk       a  név-,  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat  ün-
neplőkért. Az évfordulós naptár is imára indít. 
   A  héten  szombaton  lesz  Nagyboldog      asszony  parancsolt  ünnepe!  
Katolikus  kereszténynek  kiemelt,  magyar  embernek  kétszeresen  is  fényes
ünnep. E napon ajánlotta első szent királyunk, István Országát és Koronáját
a  Szűz  Anya  oltalmába.  Ugyanúgy  szenteljük  meg,  mint  a  va      sárnapot:  
Szentmisével.   Ha  saját  hibánkból elmulasztjuk,  az  olyan  megbántása  az
Úrnak,  mintha  a  vasárnapot  hagynánk  el.   Akár  jól  megérdemelt
pihenésünket töltjük, akár munkahelyünkön állunk helyt, gondolkodjunk előre,
és  találjuk  meg  a  módját  a  Szentmisén  való  részvételnek.  Ne feledjük,  az
első  századok  keresztényei,  (és  sok  országban a  ma élő  keresztények is)
nem a szabadnapon,  hanem munkába menet  -  munkából  jövet,  üldözések,
zaklatások  közepette  ünnepelte,  ünnepli  az  Eucharisztiát.  A  nyaralás
tervezéséhez belföldön hasznunkra lehet a miserend.hu   világhálós oldal.

  Ismét elindul a Jerikó zarándoklat,   mely településeinket  is érinti.  Ezzel kapcsolatban jelzem,
hogy augusztus 16-án, délelőtt ¾ 10 órakor Piszkére érkeznek, ahol a Szentmise és frissítő után
továbbindulnak. Csatlakozhatunk hozzájuk, akár rövidebb távra is. Részletes tudnivalókat a https://
jerikozarandoklat.blogspot.com/p/csatlakozz.html világhálós címen olvashatunk.

 Készület  a  Szentségek  vételére    Az  elmaradt  bérmálásokat  öt  központi  helyszínen  pótolják
Egyházmegyénkben. Mi  Esztergomba megyünk, ahol  2020., szeptember 26-án, ½ 11-kor kerül
sor a szentség kiszolgáltatására.

  Az  első  Szentgyónásra  és  Szentáldozásra szeptember  végén  kerülhet  sor. Aki  a  jövőre
halasztott Kongresszuson szeretne Szentáldozáshoz járulni, jelezze!

  A  felkészülés  félbeszakadt.  Az  elsőáldozók felkészítő  foglalkozásai  augusztus  30-tól
folytatódnak, a bérmálkozók pedig augusztus 16-tól folytatják az előkészületet.

   A sajátos helyzet miatt pedig a  Szentmisén való részvétel még hangsúlyosabb szerepet kap.
Nyáron is!!! Kérem, hogy a jelöltek, ha a nyár folyamán máshol vesznek részt Szentmisén, akkor
is írassák alá a misenaplót.  Akiknél nem látom a törekvést a vasárnap megszentelésére, úgy
veszem, hogy még nem készültek fel.

  Plébániai polót   újból rendelhetünk. Hátul tessenek feliratkozni.

  A hirdetés végén néhány közelgő eseményre   is felhívom a figyelmüket.  

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események

Augusztus 21. 15 -18 óra Lábatlan – Szent István 
templom

Egyházmegyei Szentségimádási
nap

Augusztus 24., 26., 27. Egész nap Süttő – plébánia Papi találkozók (imádkozzunk)

Augusztus 31. 10 óra Esztergom – székesegyház Olajszentelési Szentmise 

Szeptember 06. 8 óra Süttő Tanévnyitó Szentmise, 
tanszerek megáldása¾ 10 óra Piszke

Szeptember 11. 17 – 20 óra Lábatlan – Szent István 
templom

Ars Sacra – kiállítás és előadás

Szeptember 19. 9  – 15 óra Süttő – Gombáspuszta kirándulás

„Te kishitű – vonta
kérdőre  –,  miért
kételkedtél?”/Mt
14,31/ (képforrás: ocarm.org )
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A p o l g á r i  e s z t e n d ő  33. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
 Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise

Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért

Süttő 13. Csütörtök – Nem lesz Szentmise

Lábatlan 14. Péntek 18 óra Előesti Nagyboldogasszony napi Szentmise!!! előtte

Süttő
15. Szombat

8 óra Nagyboldogasszony napi Szentmise!!!
Piszke ¾ 10 óra Nagyboldogasszony napi Szentmise!!!

Lábatlan 18 óra Nagyboldogasszony napi Szentmise!!!

Süttő
16. Vasárnap

8 óra Szentmise: + Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A hé t e n  im ára  ind ít ó  e m lék n ap ok  /  for rás :  je le s nap ok .os z k .hu ,  k at o l i k u s rad io .hu ,  prog ram t u r iz m u s .hu /
10. Hétfő Szent Lőrinc – diakónusokért
11. Kedd Assisi Szent Klára  - Klarissza nővérekért|||  

Bláthy Ottó Titusz szn.– 1860 - elektromérnökeinkért
12. Szerda Chantal Szent Franciska, szerzetesnő 

13. Csütörtök  Boldog XI. Ince pápa ||| A világosi fegyverletétel napja – 1849  

14. Péntek Szent Maximilián Kolbe áp, vt  
15. Szombat Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz ||| Farbaky István szn.– 1837 – a villanyáram tárolását
tökéletesítő feltalálókért

16. Vasárnap Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, Szent Rókus

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható -  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
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