Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., február 28., Nagyböjt II. vasárnapja
I mádkozzunk többek között a polgári védelemben szolgálókért, a
borászokért, a nukleáris- és más tömegpusztító fegyverek
betiltásáért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint
betegeinkért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat
ünneplőkért!
A
héten
várom
a
testvérek
imaszándékait!
******************************************************************************
Külön szeretettel imádkozzunk a járvány áldozataiért és a betege kért. Mint ismeretes, Ex. Ftdő Snell György püspök atya is, meglepő
hirtelenséggel távozott közülünk a betegség következtében. Kedves
személyét a testvérek is jól ismerhették, többek között a 2015
áprilisában Süttőn a bérmálás szentségét szolgáltatta ki, míg 2017
„„Ez az én szeretett
Fiam, őt hallgassátok!”” szeptemberében Piszkén a felújított orgonát áldotta meg ünnepi
/Mk9,73/ (képforrás: ocarm.org) Szentmise keretében. Most, hogy az egyházmegyei katolikus iskolák
javára gyűjtünk, megemlékezünk arról is, hogy évig állt a
Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság élén, nagy szeretettel
intézve a gyerekek és tanárok ügyeit.
*********************************************************************************************************
Ugyancsak imádkozzunk a szalézi atyákért, akik elkapták e betegséget. Épp ezért jövő
vasárnap Gábor atya helyett Szőcs László atya jön gyóntatni Piszkére, 16 órára. A
gyóntatás az új szabályok szerint a kertben, távolságot tartva és maszkban történik.
*********************************************************************************************************
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 olvashatjuk. Többek között minden nagyböjti
pénteken a betöltött 14. életévétől 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 előtt, du. ½ 5 órától, Süttőn pedig 17 órától.
********************************************************************************************************
Evangelizáljunk! Idén csak a világhálón tarthatunk ismertetőt a hitoktatás lehetőségéről a
leendő elsősök szüleinek. Annál nagyobb a jelentősége a személyes megszólításnak: buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület
jele,
ha
jár
hittanra.
Az
ismertető
filmecskét
a
https://drive.google.com/file/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-CFVaaFEhu/view címen
találjuk.
********************************************************************************************************
Ma 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 korábbi évek hagyománya szerint március 07 - 14 -ig tartósélelmiszer-gyűjtést
tar tunk. Kérjük, hogy adományaikat jövő vasárnap, és azon a héten hozzák
magukkal ide, a templomba. Az adományokat a karitász munkatársak fog ják
szétosztani a rá szorulóknak. Még 2019-ben Süttőn és Piszkén 180-180 kg élelmet 26,
illetve 18 család között tudtunk szétosztani. Tavaly épp a zárás miatt csak csekély mértékben
valósulhatott meg a jótékonykodás ezen formája. Reméljük, idén nem lesz akadálya a gyűjtésnek.
A püspök atyák körlevelét a katolikus sajtóban olvashatjuk.
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Tekintettel a járványügyi helyzetre kérem, hogy a külön lapon olvasható, eddig megszokott
valamint az aláhúzott vastag betűvel jelölt újabb szabályokat tartsuk meg!
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A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
01.
Hétfő
A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja ||| A polgári védelem világnapja
02.
Kedd
Arany János költő 1817. március 2-án született ||| Palugyai József, a magyar
borászat egyik nemzetközi megismertetője szn – 1846
03. Szerda Krenner József Sándor, negyedszázadig a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója.
szn – 1839
04. Csütörtök
Szent Kázmér hitvalló ||| Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök
05. Péntek
Nagy Lajos király 1326. március 5-én született
06. Szombat
Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Vasárnap
Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok,
Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója szn – 1899

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/

