
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., február 21., Nagyböjt I. vasárnapja

   I      mádkozzunk       többek között a kommunista diktatúrák áldozatai-
ért, termőföldünk  megbecsüléséért,  a  bűncselekmények
áldozataiért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül,  valamint a
név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! 
******************************************************************************************************************************************

    Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz a Szent
Negyvennap  alatt,  melyről  bővebben   a
https://www.facebook.com/40napazeletert/   oldalon olvashatunk.
******************************************************************************************************************************************

    Ne feledjük, hogy egyéni önmegtagadásaink mellett vannak közös,
kötelező formái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon is olvashat-
juk.  Többek között  minden nagyböjti  pénteken a  betöltött  14.  élet-
évétől élete végéig tartózkodik a katolikus ember a húseledeltől.
******************************************************************************************************************************************

  Nagyböjtben a pénteki Szentmisék Piszkén, a plébánia-templom      -  
ban lesznek.   A keresztúti áhítatok is itt  lesznek, a Szentmisék előt t,
du. ½ 5 órától, Süttőn pedig       1      7       órá      tól.       

**************************************************************************************************************************************************************************************

 Evangelizáljunk! Idén csak a világhálón tarthatunk  ismertetőt a hitoktatás lehetőségéről  a
leendő elsősök szüleinek.  Annál nagyobb a jelentősége a személyes megszólításnak:  buz-
dítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hit-
tant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyá-
nak a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület
jele,  ha  jár  hittanra.  Az  ismertető  filmecskét  a
https:/ /dr ive.google.com/f i le/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-CFVaaFEhu/view   címen
találjuk.
**************************************************************************************************************************************************************************************

  Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.  Tavaly e célra 62,835.- Ft-ot (S:30,000.--

P:22,070.--L:10,765.-Ft, 2019-ben 68,650 Ft-ot) továbbíthattunk a testvérek jóvoltából.
*******************************************************************************************************************************************************

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!

Az 8. hét Szentmise-szándékai,  l i turgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 

Süttő 22. Hétfő

11 óra Temetés: +Preska József

17 óra
Szentmise: +Wierl Gábor  ob.,  édesany-

ja: +Margit (4. évf.), élő és
 + Családtagok

előtte

Piszke
23. Kedd

8 óra Szentmise utána
Süttő 15 óra Temetés: +Wierl Gábor

Süttő 24. Szerda -- Nem lesz Szentmise

Süttő 25. Csütörtök
14 – 17 óra Szentségimádás

17 óra Szentmise

Piszke
26. Péntek

13 óra Temetés: +Singer István
16:30 Keresztút
17 óra Szentmise

Süttő 17 óra Keresztút

Lábatlan 27. Szombat 17 óra Szentmise 

Süttő
28. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Preska József (tem . II. 22.)

Piszke
¾ 10 óra Szentmise 

15 – 18 óra Szentségimádás 17 – 18 óra

„(Jézus)  A  pusztában
volt negyven napig; a sá-
tán kísértette. A vadálla-
tokkal volt, és az angya-
lok szolgáltak neki. ”
/Mk1,13/ (képforrás: ocarm.org)

https://www.facebook.com/40napazeletert/
https://drive.google.com/file/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-CFVaaFEhu/view


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., február 21., Nagyböjt I. vasárnapja

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Péter apostol székfoglalása ||| A Bűncselekmények Áldozatainak napja
Mathiász János, szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója, szn. 1838.

23. Kedd Szent Polikárp püspök, vértanú
Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány

magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.
24. Szerda Szent Mátyás apostol

Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakér-
tője, a farinométer, a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fer-

mentográf. Megalkotója szn. Pusztazselyke, 1879
25. Csütörtök A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

26. Péntek Sigmond Elek, a szikes talajok kutatója SZN – 1873 – termőföldünk megbecsüléséért 

27. Szombat Boldog Báthory László OSPPE, az első majdnem teljes magyar nyelvű bibliafordítás ké-
szítője

Karch Alajos malomtechnikus, többek között a Rugós porlasztószelep, és az Oldalt rázó
hullámos sík szita feltalálója SZN – 1869

28. Vasárnap Rácz Aladár  cimbalomművész születésnapja – 1886
Jankó Sándor erdőmérnök, a háromszögháló-hibaelmélet kidolgozója. SZN – 1866

K ö z e l g ő  e s e m é n y e k

Március 7.,   vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Vitális Gábor SDB, atya Piszke

Március  11.,  csütörtök,  17 óra
Március  18.,  csütörtök,  17 óra
Március 25., csütörtök,  17 óra

Triduum – Nagyböjti lelkigyakorlatos Szentbe-
szédek, előtte gyónási lehetőség
Ftdő Vitális Gábor SDB, B. Sz. Máriáról n. déghi 
címzetes apát

Süttő

 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

