
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., január 24., Évközi III. vasárnap

 I      mádkozzunk       többek  között  nevelőinkért,
matematikusainkért,  az  ifjúságért,  amint  ez  az  emléknapok
naptárából kiderül, valamint a név-, születésnapjukat, házassági
évfordulójukat ünneplőkért! 
    Szentatyánk  rendelkezése  szerint  ma az  „Isten  Igéjének
vasárnapja” van.  Megáldott  Szentírásaink  emlékeztessenek,
hogy  Isten  hozzánk  írt  üzenete  napi  útmutatónk,  vigaszunk,
erősítőnk legyen.
   Imádsággal emlékezünk meg a +Stibál Károly atyáról, aki 25,
illetve  +Békés  Antal atyáról,  aki  27  esztendeje  távozott  az

örökkévalóságba.
   Kérem a képviselő testületek tanácskozó és tanácsadó tagjait, hogy a járványügyi szabályok
megtartásával   tekintsék  meg  a  szedecsben,  illetve  egyeztetett  időpontban a  hivatalban  a
számadás  és  költségvetés  számait, és  megtéve  javaslataikat,  feltéve  kérdéseiket,
nyilatkozzanak az íven arról, hogy elfogadják-e azokat.  

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  csúszós  útviszonyok  közepette  figyelünk  a  templomainkhoz  vezető  lépcsők,  járdák
csúszásmentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt
veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabb testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek
segítséget a közlekedéshez.

A polgári esztendő 4. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 25. Hétfő 17 óra!!! Szentmise előtte

Piszke 26. Kedd 15 óra Temetés: +Vénusz Imréné – Magdolna, majd Szentmise

Süttő 27. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

Süttő 28. Csütörtök 17 óra!!! Szentmise: +Békés Antal atya --

Piszke 29. Péntek 15 óra!!! Temetés: +Gáspár Gellértné – Magdolna, majd Szentmise

Piszke
30. Szombat

10 óra Szentségimádás
Süttő 16 óra Szentségimádás

Lábatlan 17óra!!! Szentmise: +Stibál Károly atya utána

Süttő
31. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Szakmáry Dezsőné – Hedvig, +Nagyszülők --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
25. Hétfő Szent Pál apostol megtérése
26. Kedd Szent Timóteus és Szent Titusz püspök
27. Szerda Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Csütörtök  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Péntek Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Szombat A lepra elleni harc világnapja |||Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért
31. Vasárnap Bosco Szent János – az ifjúságért

 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/

„Gyertek,
kövessetek,
és  emberek
halászává
teszlek
benneteket.”

/ Mk  1,17/  (kép-
forrás: ocarm.org)
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