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  I  mádkozzunk   többek között az atom-tudomány békés felhasználásáért, a
termőföld megőrzéséért,  magyar közoktatásért,  a szent zene művelőiért, a
név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért.  

  A  Süttői  Plébánia-közösséggel  együtt  örvendünk  e  templom
búcsúünnepén.  Idén  a  sajátos  helyzet  ajándéka,  hogy  ünnepeinket
csendesen, a lényegre figyelve ülhetjük meg. Miközben hálásan gondolunk
az  előttünk  járt  nemzedékekre,  e  szent  hely  boldog-emlékű  alapítóira,
Urunk  áldását  kérem  mindazokra,  akik  a  közösséget,  templomunkat  és
kápolnánkat,  munkájukkal,  szolgálataikkal,  adományaikkal  támogatják.  Ne
feledjük a templombúcsú adta lehetőséget a búcsúnyerésre!

   Lélekben kapcsolódunk a világméretű szentségimádáshoz. Bővebben a
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/ujra-egyutt-imadkozik-az-egesz-
vilag világhálós címen olvashatunk e kezdeményezésről.

   Elhunyt szeretteinkért  továbbra  is  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 kevésben hű voltál,
sokat  bízok  rád:  menj
be  urad  örömébe!”
/Mt25,23/(képforrás: ocarm.org )
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– 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!

   Gyűjtés jövő  vasárnap  a  Katolikus  Szeretet  Szolgálat  javára  gyűjtünk. E  gyűjtés  tavalyi
eredménye  22,900.-  (Süttő),  illetve  22,225.-  (Piszke)  és  16,800.-  (Lábatlan)  Forint  volt.  A
Katolikus  Szeretet  Szolgálat  tevékenységéről  a  https:/ /www.karitasz.hu   oldalon
olvashatunk  bővebben.  E  gyűjtéssel,  a  1356-os  adományvonalla l,  i l letve  az
oldalon  található  online  adományozással  országos  és  nemzetközi  célokat
szolgálunk,  míg  a  Szent  Antal  perselybe  helyezett  adományok  a  helyi
karitászmunkatársak  helyi  rászorulókon  való  segítését  szolgálja.    Idén,  miután
elmaradnak  az  advent i  vásárok,  csak  e  persely  bevétele  jelenthet i  a  helyi  csoport
munkájának anyagi  hátterét.  Kifelé menet gondol junk erre is.

   Az újabb rendelkezésekhez igazodva az esti Szentmisék a következő időszakban
17 órakor kezdődnek,   csendesen, homília nélkül, (az előesti kivételével),  hogy munka után
tudjuk  a  kijárási  tilalom  előtt  ügyeinket  intézni,  idejében  hazaérni.  A  félórás  adoratio-s
lehetőségek pedig külön,  szombaton lesznek. Ha csak 10 percre tudunk betérni,  az is nagy
ajándék.  Eszerint:

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  47. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 16. Hétfő 17 óra!!! Szentmise --

Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért utána

Süttő 19. Csütörtök 17 óra!!! Szentmise --

Lábatlan 20. Péntek 17 óra!!! Szentmise --

Piszke

21.
Szombat

10 óra adoratio
Süttő 16 óra adoratio

Lábatlan
16:30 adoratio

17 óra!!! Szentmise:  +Szülők, +Nagyszülők, +Családtagok előtte

Süttő
22. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Tóth István, N: +Mezei Margit --
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 /
16. Hétfő Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója.

szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Kedd Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902; 
az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Szerda A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,

19. Csütörtök Árpád-házi Szent Erzsébet |||– Schulek Frigyes szn – 1841 
20. Péntek Ifjú zenebarátok világnapja 
21. Szombat Szűz Mária bemutatása  – A televízió világnapja
22. Vasárnap Szent Cecília – A magyar közoktatás napja

 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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