Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., február 07., Évközi V. vasárnap
Imádkozzunk többek között az ifjúság
nevelőiért, tudósokért, betegekért, Hazánk
vezetőiért, amint ez az emléknapok naptárából
kiderül, valamint a név-, születésnapjukat,
házassági évfordulójukat ünneplőkért!
A Szentatya, a testvérek és a plébános februári
imaszándékait külön lapon olvashatjuk.
A betegek világnapja közeledtével ismét
/
Mk1,34/
(képforrás:
felhívom
a
testvérek
figyelmét,
hogy
ocarm.org)
gondoskodjunk idős, lakáshoz kötött katolikus
testvéreink lelki szükségleteiről is! Jelezzük a
plébánosnak, hogy meg tudja őket látogatni, gyóntatni, áldoztatni, szentkenettel ellátni.
Természetesen mindezt e járványos időszakban óvatosan, de nem megfeledkezve róla.
„Sok
beteget
meggyógyított
különféle
betegségekből, és sok
ördögöt kiűzött, de
nem engedte őket
szóhoz jutni, mert
tudták,
hogy
kicsoda.”

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!
Ha ismét csúszós útviszonyok köszöntenek ránk, 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 6. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
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Szentmise: A Somogyi család + Tagjaiért
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A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
08.
Hétfő
A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja – a »Voronyezsi katasztrófa” –
09.
Kedd
1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért
Szent Skolasztika – szerzetesekért
Batthyány Lajos szn. – 1807 – Hazánk vezetőiért
Szűz Mária Lourdes-i megjelenése – A betegek világnapja
11. Csütörtök
Windisch Richárd, agrokémikus, szakíró szn – 1872
12. Péntek
Weinek László, A csillagászati fényképezés úttörője szn – 1848
13. Szombat
Szent Cirill és Szent Metód – egyházszervezők, Európa védőszentjei
14. Vasárnap
Papp Simon, a magyar kőolajbányászat megteremtője szn – 1886
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/
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