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  I  mádkozzunk   többek között  Európáért,  a  békéért,  a magyar oktatásért,
Egyházunkért, a  név-,  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat  ünnep-
lőkért.  

   Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent,
hogy engedje el a hátralévő ideig-tartó büntetésüket, rövidítse meg lelki
tisztulásuk  idejét.  Ezzel  a  lehetőséggel  élhetünk,  ha  a  kegyelem
állapotában   vagyunk   (közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás),
a Szentatya szán  dékára   a lentebb jelölt helyeken és időkben   elmondjuk az  
Apostoli  Hitvallást,  Miatyánkot,  Üdvözlé  gyet  és  egy  Dicsőséget,    és  nem  
ragaszkodunk a bűnhöz  .  
   Idén, tekintettel a járványügyi intézkedésekre, e búcsút egész november
hónapban elnyerhetjük elhunyt szeretteinkért, az alábbiak szerint:
   A nov. 1-8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú –
melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak, és legalább lélekben
imádkoznak az elhunytakért –,  áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az

egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges,
hogy ezek a napok egymást kövessék.
   A Halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik
templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet –,
nemcsak  ezt  a  napot  megelőző  vagy  követő  vasárnapra,  illetve  Mindenszentek  főünnepére
helyezhető át,  hanem az egyes hívő szabad döntése alapján,  november hónap bármely más
napjára is. 
   Az öregek és betegek, illetve mindazok, akik súlyos okból nem hagyhatják el otthonukat
(...),  szintén  elnyerhetik  a  teljes  búcsút. Ennek előfeltétele,  hogy lélekben  egyesüljenek a
többi  hívővel,  szakadjanak el  a  bűntől  és  álljon  szándékukban,  hogy  az  első  lehetséges
alkalommal teljesítsék a négy megszokott feltételt (bűntől való teljes elszakadás szándéka,
gyónás, szentáldozás, és a Szentatya szándékára való ima). A búcsú elnyerése számukra úgy
történik,  hogy Jézus  vagy  a  Szűzanya  képe  előtt  végeznek  imádságot  az  elhunytakért,
például  a  halottakért  végzett  zsolozsma reggeli  vagy  esti  dicséretét,  a  rózsafüzért,  az  Isteni
irgalmasság  rózsafüzérét,  vagy  más  olyan  halottakért  való  imát,  amely  kedves  a  híveknek.
Választhatják azt is, hogy elmélkednek egy-egy olyan szentírási szakaszról, amely szerepel a
megholtakért végzett liturgia szövegei között. Illetve élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy
valamilyen irgalmas cselekedetet végeznek, felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és
viszontagságait.

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!

„...akik  készen  vol-
tak, bevonultak vele
a menyegz re.ő ”
/Mt  25,10/ (képforrás:

caminando-con-jesus.org )
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A p o l g á r i  e s z t e n d ő  46. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio

Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért --

Süttő 12. Csütörtök 18 óra Szentmise --

Lábatlan 13. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte

Lábatlan 14. Szombat 18 óra
Szentmise:  +Somogyi Istvánné – Bednár Erzsébet 

és + Családtagok
előtte

Süttő
15. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Schenkengel Sándor és +Áprily Irén, +Szülők --
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 /
09. Hétfő A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Kedd Nagy Szent Leó pápa – Európáért 

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért
11. Szerda Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja - békéért
12. Csütörtök Szent Jozafát – A katolikus – ortodox közeledésért 
13. Péntek A Magyar Szentek emléknapja - hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért
14. Szombat A cukorbetegek világnapja
15. Vasárnap Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért

 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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