
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2020., augusztus 30., Évközi XXII. vasárnap

   I      mádkozzunk       többek között az igazságos világbékéért, vasutasokért,
diákokért,  az  írás-olvasás  elterjedéséért,  a  név-,  születésnapjukat,
házassági évfordulójukat ünneplőkért. 

 Tíz       esztendeje  hívtam       a  testvéreket  közös  imádságra
ekképp:  Minden  munkálkodásunk  alapja  az  imádság.  A
plébániai  munka  sem  lehet  meg  imaháttér  nélkül,  ezért
bizalommal  kérem  a  testvéreket,  családokat,  hogy
csatlakozzanak  a  Nagy  Szent  Gergely  imaszövetség  hez.  Egy
rövid,  napi  imádságon  túl  évi  egy  alkalommal  kilenced  vég -
zése  (.. .)  az,  amivel  segíthetjük  közös  munkánkat,  az
evangélium  szavakon  túl,  éle tünkkel  való  hirdetését
testvéreink körében.

Kérem  tehát  a  testvéreket,  hogy  a  kifüggesztett  lapot  tanulmányozva
ellenőrizzük,  mikor  kerül  ránk  a  sor  a  kilenced  végzésében.       Ha  
változásról  tudunk,  például  nem  tudjuk  tovább  vállalni  az  imádságot,  vagy
másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük.

   A héten várom a testvérek imaszándékait!

  Veni Sancte   A  Szentlélek  segítségét  kérjük  a  hitoktatáshoz  és  az  oktató-
nevelő  munkához  szeptember  6-án,  a  jövő  vasárnapi  Szentmiséken.  Ez
alkalommal  veszik  át  a  megbízást  hitoktatóink ez esztendőre,  és kerül  sor  a
gyerekek tanszereinek megáldására is. 

 Készület  a  szentségek  vételére   Az  elsőáldozók felkészítő foglalkozásai  ma,
augusztus 30-tól folytatódnak, a bérmálkozókkal ma délután is találkozom 
4 órakor Süttőn, a plébánián.
   A  sajátos  helyzet  miatt  a  Szentmisén  való  részvétel  még  hangsú-
lyosabb  szerepet  kap.  A  nyáron  vezetett  misenaplóra  is  vetnék  egy
pillantást.

 A  plébániai  foglalkozások   folytatódnak.  Szükséges  a  hit ismeretek
gyarapítása,  átgondolása  a  felnőtt  testvérek  számára  is.  A ko rábbi  rendnek
megfelelően  a  hónap  2.  és  4.  hétfői  napján  Süttőn,  míg  a  hónap  2.  és  4.
pén      teki  napján  Piszkén  várom  a  testvéreket        Fehi-Bórá-ra,  azaz  
Felnőtthittan – Biblia órá      ra.         Következő alkalom Süttőn szeptember 07-én,
hétfőn,  Piszkén  pedig  –  az  Ars  sacra  alkalom  miatt  -  szeptember  25-én,
pénteken lesz, este 7 órától.

 A  rászorulók  beiskolázását  segítjük  országos  szinten,   ha  a  Katolikus
Karitász  adomány-vonalát  –  1356  –  hívjuk.  Helyi  szinten   a  karitászcsoport
munkatársai  nyújtanak  szerény  segítséget.  Munkájukat  a  Szent  Antal
perselybe helyezett adománnyal segíthetjük.

   Megújulás  – bűnbánat   A  nyár  sok  szépsége mellett  meg kell  tisztulnunk
az  elmúlt  hónapok  bűneitől  is,  különösen  mulasztásainktól,  például,
amikor  nem  találtuk  idejét  az  imádságnak,  a  vasárnapi  és
Nagyboldogasszony napi  Szentmisének,  türelmetlenek voltunk,  és  megannyi
módon bántottuk meg Istent  és embertársainkat.  Nézzünk bele a lelki  tükrök
valamelyikébe  -   hátul  több  változatot  is  ta lálunk  –,  és  végezzük  el
Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

„Aki  követni  akar,
tagadja  meg  magát,
vegye  fel  keresztjét
és  kövessen.”/Mt
16,24/ (képforrás: ocarm.org )
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  Két közelgő   eseményre hívom fel a figyelmüket.  
Két hét múlva,  szeptember 11–én   Lábatlanon a Szent István templomban  kiállítás és
előadás   lesz, melyre a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Ekkor
kerül  sor a Piszkei  plébánia történetét feldolgozó könyv ismertetőjére. Részleteket a
plakátokon olvashatunk.

Három hét múlva, szeptember 19-én kirándulást szervezünk Süttő – Gombáspusztára  .
Részleteket később hirdetünk. 

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  36. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 

Süttő 03. Csütörtök 18 óra Szentmise

Lábatlan 04. Péntek 18 óra
Szentmise: +Szabó Ernőné – Zsebeházi Mária; +Hozzátartozók,

majd adoratio

--- 05. Szombat --- Nem lesz Szentmise

Süttő
06. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei
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 /
31. Hétfő Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

Érdi Krausz György szn. – 1899-- térképészekért 
01. Kedd A II. vh. Kitörésének emléknapja – igazságos világbékéért

A Pest-Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847 – vasutasokért
02. Szerda  Haltenberger Mihály szn. 1888.,  – geográfus, aki elsőként adott összefoglaló földrajzi

képet Budapestről.
03. Csütörtök  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Péntek Szent Rozália
05. Szombat Calcuttai Szent Teréz –  Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár
szerkesztője,

06. Vasárnap Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hal lgatható -  Esztergom 92,5  MHz
 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/
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