
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2020., október 18., Évközi XXIX. vasárnap

  I  mádkozzunk   többek között a megbérmáltakért, első szentgyónáshoz és
szentáldozáshoz  járult  gyermekekért,  fiatalokért,  Hazánkért,
csillagászokért,  a  hazai  zenei  élet  virágzásáért,  a remetékért,  a  név-,
születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért.  

   Gyűjtés Ma  a  Missziók  javára   gyűjtünk.   E  gyűjtés  tavalyi  eredménye
23,170.- (Süttő), illetve 36,030.- (Piszke) és 8,985.- (Lábatlan) Forint volt.  A
Szentatya e napra ír t  üzenetét  a katol ikus sajtóban olvashat juk,
többek  között  a  https://katolikus.hu/cikk/a-szentatya-ferenc-papa-
uzenete-a-2020-evi-missziok-vasarnapjara  vi lághálós címen.
 
   A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban
megjelölt  időpontokban.  Ha  akadályoztatva  vagyunk,  otthon,  családi
körben  is  csatlakozhatunk  a   »koszorúhoz«,  melyet  imádságainkból
készítünk  az  Úrnak  és  Édesanyjának.  Ne  feledjük:  a  szokott  feltételek

mellett  Teljes  búcsút  nyerhet  az  a  hívő,  aki  a  rózsafüzért  templomban  vagy  kápolnában,
családban,  szerzetesi  közösségben,  jámbor  társulatban  vagy  jámbor  szándékkal  együtt  lévők
közösségében elimádkozza. (A búcsúk kézikönyve, Búcsúengedélyek 17.)

  Betegek  kenete  egy  hét  múlva,  október  25-én  ,  vasárnap  Süttőn  és  Piszkén       is
kiszolgáltatom  a  Szentkenetet   mindazon  idős,  il letve  beteg  testvéreknek,  akik
arra  felkészülnek  és  kérik  a  Szentséget.  Felkészülni  egy  alapos  és  őszinte
Szentgyónással  tudunk.  Segítenek  a  hátul  elhelyezett  lelki  tükrök.  Jelentkezni  a
hátul kitett lap segítségével  lehet.  
Idézzük föl,  milyen ajándékai  vannak e szentségnek:
  A  Szentlélek  külön  ajándéka:   a  béke  a  bátorság  kegyelme  a  betegséggel  vagy
öregséggel való viszonyban
    Értelem:  A betegségben a beteg szabadon egyesülhet Krisztus szenvedéseivel
   A lakáshoz kötött, súlyos beteg testvéreinket is készséggel felkeresi Jézus a pap szolgálata
által, hiszen e szentség egyszersmind
   felkészülés  az  utolsó  átmenetre:   befejezi  hasonulásunkat  Krisztus  halálához  és
feltámadásához.  Megszilárdítja  életünk  végső  földi  szakaszát  s  mintegy  szilárd
bástyává teszi  az utolsó küzdelmekre előretekintve az Atya házába történő belépés
előtt.  

A Püspök atyák ajánlásait megerősítve kérjük, a következőket tartsuk meg:
–  belépéskor használjuk a kézfertőtlenítőt;
–  lehetőség  szerint  viseljünk  maszkot;  ha  valakinek  komoly  nehézséget  jelent  a
viselése, tartson a szokásosnál is nagyobb távolságot (5 m) a többiektől;
– csak az egy lakásban élők üljenek egymás mellett;
– csak kézbe áldozzunk, tiszta  kézzel, és megtartva az ide vonatkozó szabályokat; a
maszkot a kézfertőtlenítés előtt  távolítsuk el  az  arcunkról; a  Szentáldozáshoz is
másfél méteres távolságot tartva járuljunk;
– a perselygyűjtést továbbra is a Szentmise végén tartjuk, a kijáratnál.  
–  a  közös  szenteltvíz-használatot  kerüljük,  de  bátran  vigyünk  magunkkal
szenteltvizet otthonainkba;
– a kézfogást kerüljük;
Mindezt  nem önmagunkért,  vagy saját  egészségünket  féltve,  hanem azon idősebb,  vagy
gyengébb szervezetű embertársainkra figyelve, akikkel találkozhatunk, és tudtunkon kívül
továbbadhatjuk  nekik  a  kórokozókat.    Mindez  feltétele,  hogy  továbbra  is  legyenek  
nyilvános Szentmisék, liturgiák!

„„Adjátok  meg  a  csá-
szárnak, ami a császá-
ré, és az Istennek, ami
az Istené!”” /Mt 22,21
(képforrás: ocarm.org )
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A p o l g á r i  e s z t e n d ő  43. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte

Piszke 20. Kedd
8 óra Szentmise utána

11 óra Temetés: +Ledniczky Árpád

Süttő 21. Szerda – Nem lesz Szentmise --

Süttő 22. Csütörtök 15 óra
Temetés: +Eck Sándorné – Anna, majd Szentmise 

(este nem lesz Szentmise)
– 

Lábatlan 23. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte

Lábatlan 24. Szombat 18 óra
Szentmise: +Szeifert László, N: +Piroska, fiai: +László és

+Kálmán, menyük: +Anikó, vejük: +Rezső
előtte

Süttő
25. Vasárnap

8 óra
Szentmise: +Kovács Vendel és N. +Julianna, benne 

a szentkenet kiszolgáltatása
--

Piszke ¾ 10 óra
Szentmise: +Varga József, a Varga és a Tóth +Szülőkért, benne

a szentkenet kiszolgáltatása
utána

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.30 18.30 XXX

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 /
19. Hétfő  A »Gellérthegyi csillagvizsgáló« felavatása – 1815 – csillagászokért

20. Kedd Szent Vendel remete – a járványoktól való menekülésért |||
 A csontritkulás világnapja – e betegség sikeres háttérbe szorításáért

21. Szerda Gázai Szent Hilárion (*Tabatha, 291. +Ciprus szigete, 371.)- remetékért;  Szent Orsolya
és vértanútársnői (+Köln, 304) »Földünkért« világnap;

22. Csütörtök Szent Szevérus – Textiliparban dolgozókért
Liszt Ferenc szn. – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért 

23. Péntek Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;

24. Szombat Claret Szent Antal Mária püspök,
Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Vasárnap Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  H al lg at h at ó  -  E s zt e rg om  9 2 ,5  MH z
 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?
src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
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