
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., január 03., Karácsony utáni II. vasárnap

 I      mádkozzunk       többek  között  vegyészmérnökeinkért,
geográfusainkért,  az  állatorvosokért,   amint  ez  az  emléknapok
naptárából  kiderül,  valamint  a  név-,  születésnapjukat,
házassági évfordulójukat ünneplőkért! 

    A Szentatya, a testvérek és a plébános imaszándékait külön
lapon olvashatjuk!

     Az előttünk álló napok   alkalmait a táblázatban találjuk. Ne
feledjük,  hogy  Vízkereszt  napja  parancsolt  ünnep:  a
munkanap  ellenére  Szentmisével  szenteljük  meg!  Mind  5-
én,  kedden,  mind  6-án,  szerdán  az  esti  Szentmisével  is
megszentelhetjük!

    A  Vízkereszt  ünnepén  megáldott  szenteltvizet  egész
évben  –  babonás  szokásoktól  mentesen  –,  katolikus  hittel,  a
keresztségünkre  való  emlékezésként  használjuk.  (A  hazavitelhez  hozzunk
magunkkal kicsiny, erre alkalmas palackot, melyet megtölthetünk.)

Idén  is örömmel  látogatom  meg  a  testvéreket,  hogy  a  házszentelés
szolgálatával  kérjem  Urunk  áldását  2021-re is  a  házban  lakók  életére.
Ugyanakkor  tudnunk  kell,  hogy  a  házszentelés  egész  évben  végezhető.
Így  azt  kérem,  hogy  a  helyzet  rendeződéséig  várjunk,  hiszen  egy
későbbi időpontban is kérhetjük e szentelményt.

Elkészült a 2021-es előjegyzési napló. Lehet Szentmise-szándékot kérni.

A  Piszkei  és  a  Süttői  Képviselő  testület  tagjait,  a  járványügy i helyzetre
tekintettel  idén nem személyesen,  hanem más, alkalmas módon kérem meg,
hogy  tekintsék  meg  és  véleményezzék  a  költségvetés  és  a  számadás
adatait. Ennek módjáról személyesen értesítem őket.

Előtte  a  gazdasági  t isztviselőket  várom  a  könyvelés  átnézésére,  szintén
személyesen  egyeztetett  módon,  a  járványügyi  szabályok  szem  előtt
tartásával. Ennek megbeszélésére kérem, hogy keressenek meg!

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!

„S  az  Ige  testté  lett,  és
közöttünk élt. ”/Jn1,14/
(képforrás: sermons4kids.com )
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A polgári esztendő 1. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 04. Hétfő 17 óra!!! Szentmise előtte

Lábatlan
05. Kedd

13 óra Temetés: +Kiss István, majd Szentmise
Piszke 17 óra!!! Vízkereszt előesti Szentmise előtte

Piszke
06. Szerda

13 óra Temetés: +Sebestyén Béláné – Júlianna, majd Szentmise
Süttő!!! 17 óra Vízkereszt napi Szentmise, vízszentelés utána

Piszke 07. Csütörtök
13 óra Temetés: +Eckl József Mihály, majd Szentmise --

15 óra
Temetés: +Pucsek Józsefné – Mária Terézia és 

+Pucsek József, majd Szentmise
--

Lábatlan 08. Péntek 15 óra Temetés: +Szolvik Józsefné – Júlianna, majd Szentmise --

Piszke
09. Szombat

10 óra Szentségimádás
Süttő 16 óra Szentségimádás

Lábatlan 17óra Szentmise utána

Süttő
03. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Ferenc (+2020., nov. 27.) --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
04. Hétfő Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863 
05. Kedd Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Szerda Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Csütörtök Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló szn – 1921
08. Péntek Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn - 1865
09. Szombat Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője

szn – 1849
10. Vasárnap Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900 

 

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Köszönjük, hogy sokan éltek a 
lehetőséggel. Jelzem, hogy az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással is 
támogathatjuk közösségeinket.
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

