Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., január 31., Évközi IV. vasárnap

„(...) Tanítása egészen
új, s akkora a hatalma,
hogy még a tisztátalan
lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek
is
neki.””/Mk1,27/
(képforrás: ocarm.org)

Imádkozzunk többek között a szegénygondozásban fáradozókért,
magyar sportolóinkért, szerzeteseinkért, amint ez az emléknapok
naptárából kiderül, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!
A héten még várom a testvérek imaszándékait.
Kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Piszkén
ünneplünk
a
17
órai
Szentmisén.
Imádkozzunk
a
szerzetesekért, és új hivatásokért! A magunkkal hozandó
megszentelt gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és
hivatásunkra: „ Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy
lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt
5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne
hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. függöny)
közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a
tűzzel!!!

Szerdán,
Szent
Balázs
napján
Balázs-áldásban
részesülhetünk Süttőn, a reggel 8 órai Szentmise végén. Akinek nincs alkalma
eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e
szentelményben.
A héten elsőpéntek. Tavaly dicséretesen sokan kezdték meg a
» N agykilencedet«
melynek
lényege,
hogy
kilenc
egymást
követő
elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az
adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi
Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük
szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy
elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük,
ezért
buzdítok
mindenkit
a
szentgyónás
elvégzésére
és
arra,
hogy
szentáldozáshoz járuljon. A héten Süttőn hétfőn és csütörtökön, valamint
Lábatlanon pénteken a Szentmise előtt, Piszkén kedden a Szentmise után lesz
alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.
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 testületek megtekintették és elfogadták a plébániák 2020. évi szám adását
és 2021. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a
sokszor pénzben ki nem fejezhető ál dozatos szeretetet, mellyel templomaink,
kertjeink rend ben-tartásán, szépítésén fáradoznak.
Tavaly Süttőn nem történt komolyabb beruházás, felújítás. Piszkén a plébánia-ház
oldalsó kerítésének veszélytelenítése, megerősítése, illetve a korábbi évek
beázásai után a plébánia- templom szedecsének felújítása eszközöltetett. Mindkét
helyen még a viharkárt kellett a templom-tetőkön rendbe-tenni. Mindezen
munkálatokra 1,5 millió Forintot költöttünk, egyházmegyei támogatásból, és a
biztosító kártérítéséből.
Az elmúlt évben a rendkívüli helyzetben, a tavaszi zárlat alatt is sokan gondoltak
közösségeinkre, és támogatták a plébániákat, így csak kisebb mértékben
csökkentek a bevételek. Mindemellett a tavalyihoz hasonlóan idén is visszafogott
lesz a költségvetésünk.
A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén -
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tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak,
hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani,
célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az
1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud
segíteni adott esetben az egyházme gye, de a helyi jellegű, mindennapi
kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a
lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja
önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó jával, ezzel kifejezve, hogy felelős
tagja a plébánia-közösségnek. Külön köszönet Kállai Gyuláné, Nemes Imréné és
Oláh Melinda megajánlások gyűjtése terén végzett áldozatos munkájáért.
Köszönet azoknak a testvéreknek, akik utalással támogatták egyházközségeinket.
A jövedelemadó 1%-os felajánlás áról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az
adóható ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell
rendelkez nünk; b/ a tavaly előtti rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A
»nullás« bevallás ese tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás
összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.
Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 2 0-ig rendelkez hetnek
erről.
A polgári esztendő 5. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
Gyóntatás
Süttő 01. Hétfő 17 óra!!!
Szentmise
előtte
Piszke

02.

Kedd

17 óra!!!

Szentmise és gyertyaszentelés

Süttő

03.

Szerda

8 óra

Szentmise a szenvedő lelkekért, „Balázs-áldás”

Süttő

04. Csütörtök 17 óra!!!

Szentmise

Piszke

05.

Szentmise

Péntek 17 óra!!!

Piszke
10 óra
Süttő 06. Szombat 16 óra
Lábatlan
17óra!!!
Süttő
Piszke

07. Vasárnap

Szentségimádás
Szentségimádás
Szentmise

Szentmise: + Kovács Vendel, +Hitvese, +Lányai,
+Unokája, +Szülei
¾ 10 óra
Szentmise
8 óra

--

utána
-utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
01.
Hétfő
Szent Brigitta - a szegénygondozásban fáradozókért
Hajós Alfréd szn.-1878 - magyar sportolóinkért
02.
Kedd
Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony
A szerzetesek világnapja ||| A vizes élőhelyek napja
03. Szerda
Szent Balázs
Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824
04. Csütörtök
Rákellenes világnap
05. Péntek
Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más
katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 --- Az MTA-ért
06. Szombat
Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Vasárnap
Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
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/

