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   I      mádkozzunk       többek között családjainkért, a veszélyben forgó magzato-
kért, igazságon alapuló békéért, az egyház szabadságáért,  az erdészekért,
amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint a  név-, születésnap-
jukat,  házassági  évfordulójukat  ünneplőkért!   A  héten  várom  a  testvérek
imaszándékait!
  A  püspök  atyák  is  buzdítanak,  hogy  végezzük  el  a  »Nagykilencedet«,
azaz  kilenc  egymást  követő  elsőpénteken –  annak  környékén  –  gyón-
junk és  áldozzunk meg.  A  következő  polgári  év  elsőpéntekkel  kezdő-
dik. Ha valamely hónapban nincs alkalmunk pont elsőpénteken Szentmisé-
re menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten vég -
zett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad
meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

 Aprószentek  ünnepe  előtt  ismét  buzdítok  mindenkit  a  lelki
örökbefogadásra. A  lelki  örökbefogadás  (adoptálás)  lényege  szerint
komoly  ígéret,  amelyben  egy  konkrét  személy  kötelezi  magát,  hogy  9
hónapon  át  (vagyis  amennyi  időt  átlagosan  az  anyaméhben  tölt  a

megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért , valamint azért,
hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa ismert gyermek születése után törvényes
családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva. A plébános előtt bármikor
megtehetjük ezt az ünnepélyes ígéretet. Ismertető anyagot hátul találunk.

   Vessünk pillantást a  Nagy Szent  Gergely  imaszövetség kilenced-rendjére.  Ha változást
tudnunk – mi magunk, vagy ismerősünk nem tudja vállalni az imádságot – jelezzük!

   Az előttünk álló napok   alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Ne feledjük, hogy Újév napja,
azaz  Szűz  Mária  Istenanyaságának  emlékezete  parancsolt  ünnep.  Ha  elhúzódna  az
évbúcsúztatás,  mind  31-én,  mind  elsején  az  esti  Szentmisével  is  megszentelhetjük,  de
ügyeljünk, nehogy Szentmise mulasztással kezdjük az évet! Ugyancsak parancsolt ünnep lesz
Vízkereszt ünnepe!
   Nagy köszönet a templomaink takarításában, ünnepi díszbe öltöztetésében fáradozók buz-
góságáért, a karácsonyi díszítésre adakozók, fákat, díszeket felajánlók nagylelkűségéért!  
   Gyönyörködvén templomaink,  otthonaink  ünnepi  öltözetén,  kötelességünk  a lelkünket is
megtisztítani, ünneplőbe öltöztetni! Ebben segítenek a lelki tükrök: a Szentgyónásra való
alapos felkészülésre adnak lehetőséget.
  Kispapjaink hálásan fogadták a negyed-mázsányi, saját készítésű süteményt!
  Fokozottan ügyeljünk   a tűzvédelemre, a karácsonyfák, rajta a gyertyák, villany-fényfüzérek
használatánál!  Soha ne hagyjuk  égve  a gyertyákat,  üzemben a fényfüzéreket felügyelet  nél-
kül, illetve a gyerekeket egyedül!

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  tá  volítsuk 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   ember  társainkra  figyelve,  akikkel  találkozhatunk,  és  tudtunkon kívül  továbbadhatjuk  
nekik  a  kórokozókat.    Mindez  feltétele,  hogy  továbbra  is  legyenek  nyilvános  Szentmisék,  
liturgiák!

„Most bocsásd el, Uram,
szolgádat,  szavaid
szerint  békében,  mert
látta  szemem  üdvössé-
gedet,...”
/Lk 2,29-30/(képforrás: ocarm.org )
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A polgári esztendő 53./1. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 28. Hétfő 17 óra!!! Szentmise

Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 30. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért utána

Piszke 31. Csütörtök 17 óra Vigília (előesti) Szentmise – év végi hálaadás --

Süttő
01. Péntek

8 óra Szentmise előtte
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Lábatlan 17 óra Szentmise, majd litánia előtte

Piszke
02. Szombat

10 óra Szentségimádás
Süttő 16 óra Szentségimádás

Lábatlan 17óra Szentmise

Süttő
03. Vasárnap

8 óra Szentmise --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
28. Hétfő Aprószentek – az ártatlanul szenvedő és a meg nem született gyermekekért

Mihalik János szn.– 1818 – vízépítő szakemberekért
29. Kedd Becket Szent Tamás – az egyház szabadságáért
30. Szerda Bedő Albert szn.– 1839 – erdészekért

31. Csütörtök Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek
élhetőbbé tegyék világunkat 

01. Péntek Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
02. Szombat Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
03. Vasárnap Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922

 

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem 
tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez 
alkalmasabb, utalással.
Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint 

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »1988861  9  «  

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható - 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://www.facebook.com/splplebaniak/

https://www.facebook.com/splplebaniak/
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

