
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., január 10., Urunk „megkeresztelkedése”

 I      mádkozzunk       többek  között  feltalálóinkért,  az  igaz  tanítás  ismeretéért,
egyházi íróinkért,  amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint a
név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! 

  Hetvennyolc éve, 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg
támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült
a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Imádsággal emlékezünk meg hőseink-
ről! Ezért  holnap Süttőn az  esti  Szentmisén értük  imádkozunk.  E napon
vigyünk  gyertyákat a  világháborús  emlékművekhez,  egyéni,  csendes
imádsággal, emlékezéssel. Ne feledjük, évtizedeken át nem lehetett nyíltan
emlékezni  e  férfiakra.  Most  lehet,  de  a  sajátos  helyzet  miatt  csak
csendesen.

A Püspök  atyák  ajánlásait,  és  az  állami,  szigorított  rendelkezéseket     is  
szem  előtt  tartva a járványügyi  előírásokat  -  a  korábbi  hirdetésekben

foglaltak szerint- továbbra is tartsuk meg!

A polgári esztendő 2. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 11. Hétfő 17 óra!!! Szentmise a Hősökért, Hazánkért előtte

Piszke 12. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 13. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

Süttő 14. Csütörtök 17 óra!!! Szentmise --

Piszke
15. Péntek

13 óra Temetés: +Bartus Józsefné – Erzsébet, majd Szentmise

Lábatlan
15 óra Temetés: +Kovács Béláné - Lívia

17 óra!!! Szentmise:  +Kovács Béláné - Lívia előtte

Piszke
16. Szombat

10 óra Szentségimádás
Süttő 16 óra Szentségimádás

Lábatlan 17óra!!! Szentmise utána

Süttő
17. Vasárnap

8 óra Szentmise --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
11. Hétfő Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok

szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Kedd A Don-kanyar Hősei emlékezete |||Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a

szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az
illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866 

13. Szerda Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért
Steinschneider Lilly, Magyarország első női pilótája. SZN – 1891

14. Csütörtök Szent Félix   
15. Péntek Remete Szent Pál

Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.
16. Szombat Szent Marcellus pápa (+287)
17. Vasárnap Remete Szent Antal apát |||  Alpár Ignác építész (SZN 1855.) Számos historizáló

középületünk tervezője.
 

 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/

(képforrás: ocarm.org )

„Te  vagy  az  én
szeretett  Fiam,
benned telik ked-
vem.” /Mt 1,11/
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