
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2020., október 25., Évközi XXX. vasárnap

  I  mádkozzunk   többek között a megbérmáltakért, első szentgyónáshoz és
szentáldozáshoz  járult  gyermekekért,  fiatalokért, protestáns
testvéreinkért, nemzeti tragédiáink elkerüléséért, a név-, születésnapjukat,
házassági évfordulójukat ünneplőkért.  

  Gyűjtés  A  Missziók  javára történt  múlt  heti  gyűjtés  eredményeként
16,535.-  (Süttő),  illetve  25,320.-  (Piszke)  és  9,600.-  (Lábatlan)  Forintot
továbbíthatunk a testvérek jóvoltából.

   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  Ma kiszolgáltatom  a  Szentkenetet   mindazon  idős,  i l letve  beteg
testvéreknek,  akik  arra  egy  alapos  és  őszinte  Szentgyónással  felkészültek  és
jelentkeztek.  A lakáshoz kötött, súlyos beteg testvéreinket is készséggel felkeresi Jézus a pap
szolgálata által. Mindnyájunk felelőssége, hogy részesüljenek e szentségekben: bűnbocsánat
szentsége, betegek kenete és Eucharisztia, és a nagy útra felkészülten induljanak!

A Püspök atyák ajánlásait,  és  az állami, szigorított rendelkezéseket     is  
szem előtt tartva a következőket tartsuk meg:
–  belépéskor használjuk a kézfertőtlenítőt;
– mindenképpen viseljünk maszkot; kivétel a felolvasók a felolvasás ideje alatt!!!
– 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!

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  44. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 26. Hétfő 18 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők, +Nagyszülők, majd adoratio előtte

Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise: +id. Khéner János, +Szülők utána

Süttő 28. Szerda – Nem lesz Szentmise --

Süttő 29. Csütörtök 18 óra
Szentmise: +Édesanya(12. Évf.), +Édesapa, +Férj, +Nővér,

+Nagyszülők
– 

Lábatlan 30. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte

Lábatlan 31. Szombat 18 óra Szentmise előtte

Süttő
01. Vasárnap

8 óra Szentmise – pro populo --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise – int. propria utána

„Ezen a két parancson
alapszik  az  egész  tör-
vény és a próféták.”” /
Mt 22,40 (képforrás: ocarm.org )



Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2020., október 25., Évközi XXX. vasárnap

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 /
26. Hétfő Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Kedd Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén

dolgozókért
28. Szerda  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Csütörtök Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építészeinkért 
30. Péntek Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819
31. Szombat Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért
 "Őszirózsás forradalom" – nemzeti tragédiáink elkerüléséért

01. Vasárnap Mindenszentek ünnepe
 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  H allg 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
ht t p s : / / w w w.f aceb ook .com / s p lp le b ani ak /

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

