
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., március 07., Nagyböjt III. vasárnapja

   I      mádkozzunk       többek  között üldözött  keresztényekért,  az
édesanyákért,  a  ministránsokért,  a  molnárokért, amint  ez  az
emléknapok  naptárából  kiderül,  valamint  betegeinkért,  a  név-,
születésnapjukat,  házassági évfordulójukat ünneplőkért!  A Szentatya,
a testvérek és a plébános imaszándékait külön lapon olvashatjuk.
******************************************************************************
Ma délután Szőcs László atya jön gyóntatni Piszkére, 16 órára. A
gyóntatás a kertben, távolságot tartva és maszkban történik.
*******************************************************************************
    Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a
https://www.facebook.com/40napazeletert/   oldalon olvashatunk.
******************************************************************************
    Ne feledjük, hogy egyéni önmegtagadásaink mellett vannak közös,
kötelező  formái  is  a  böjtnek.  Többek  között minden  nagyböjti
pénteken a  betöltött  14.  életévétől  élete  végéig  tartózkodik  a

katolikus ember a húseledeltől.
*********************************************************************************************************
  Az elkövetkező hét rendjét a táblázatban olvashatjuk.  A templomokban a jelzett időben
csendes, egyéni imádságra van lehetőség.  Ez idő alatt aki jelzi, meggyóntatom a kertben.
Mindezek  során  vegyük  nagyon  komolyan  és  tartsuk   meg  a  járványügyi  szabályokat,
melyeket a múlt héten már kihirdettem.
 Valamennyi  Szentmise  zárt  ajtók  mögött ünnepeltetik. Egyes  alkalmakat  igyekszünk
közvetíteni,  tessenek  figyelni  a  közösségi  oldal  plébániai  oldalát.  Amíg  le  nem  tiltják,  ott
kapcsolódhatunk be a közös imádságba. 
A  felvett  miseszándékokat  alapértelmezetten  mind  halasztom,  kivéve,  ha  a
mondató kifejezetten kéri,  hogy az előjegyzett időben végezzem el.
********************************************************************************************************
 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.
********************************************************************************************************
A korábbi  évek  hagyománya  szerint  március        07      -      14      - ig  tartósélelmiszer-gyűjtést  
tar      tunk.       Kérjük,  hogy  adományaikat  a  héten,  a  je lzett  nyitvatartás  alatt  hozzák
magukkal  ide,  a  templomba.  Az  adományokat  a  karitász  munkatársak  fog ják
szétosztani a rászorulóknak. 
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

08. Hétfő Istenes Szent János szerzetes,
Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő szn – 1898

09. Kedd  Római Szent Franciska – édesanyákért ||  Savio szent Domonkos –
ministránsokért

10. Szerda Negyven vértanú

11. Csütörtök Córdobai Szent Eulogius – üldözött keresztényekért
12. Péntek Kőszeghi-Mártony Károly *1783 –  életmentő lélegeztető készülék és a

„gulyáságyú” feltalálója
13. Szombat Haggenmacher Károly szn. –  1835 – a síkszita és a darat isztí tó

berendezés feltalálója
14. Vasárnap Nemzetközi akciónap a gátak el len, a folyók, a víz és az élet mellet t

„„Vigyétek innét ezeket,
ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!””
/Jn2,16/ (képforrás: ocarm.org)

https://www.facebook.com/40napazeletert/
http://www.katolikusradio.hu/szentek/48
https://drive.google.com/file/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-CFVaaFEhu/view
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A 10. hét Szentmise-szándékai,  l i turgikus rendje, alkalmai  
Piszke

08. Hétfő
-- Temetés: +Somogyi Dezső Lajosné –  Mária

Süttő
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

17:45 – 18:15 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Süttő 09. Kedd
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

17:45 – 18:15 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Süttő 10. Szerda
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

17:45 – 18:15 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Süttő 11. Csütörtök
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

17:45 – 18:15 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Lábatlan

12. Péntek

– Temetés: + Papp Jánosné – Margit

Piszke 15 óra Keresztúti áhítat

Süttő
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

17:45 – 18:15 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Piszke 13. Szombat
9:15 Szentmise zárt kapuk mögött 

10:00-10:30 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség
Lábatlan 11:00 – 12:00 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség 

Süttő 14. Vasárnap
9:00 Szentmise zárt kapuk mögött

10:00 – 11:00 Csöndes adoratio, gyónási lehetőség 

Az elkövetkező időben a katolikus híveknek  felmentésük van a vasárnapi Szentmisén való
személyes részvétel alól. 
 Fontos tudni,  hogy a megadott  felmentés kizárólag a  Szentmiséken való személyes
részvétel alól ment fel, de nem a vasárnap megszentelése alól.

Vagyis továbbra is vasárnap és parancsolt ünnepeken:
– többet imádkozunk – legalább annyit, mintha Szentmisén lennénk;
–  többet  törődünk  egymással,  családtagjainkkal,  veszélyeztetés  esetén  akár  távbeszélő,
világháló segítségével;
–  tartózkodunk  a  »szolgai  munkától«,  azaz  olyan  tevékenységtől,  amely  elvonna  a  nap
megszentelésétől,  kivéve,  ha  súlyos  szükség,  például  munkánk  jellege  (például  tűzoltó,
orvos,  mentős),  vagy  a  felebaráti  szeretet  halaszthatatlan  esete  (bajba  került  szomszéd,
testvér megsegítése) állna fenn.

   Ha  rádió,  televízió  vagy  világhálós  közvetítés  segítségével  kapcsolódunk  be  a
Szentmisébe,  akkor  „lelki  áldozást”  végezhetünk,  vagyis  felindítjuk  a  szándékot,  hogy
szeretnénk találkozni az Eucharisztikus Jézussal a szentáldozásban, bár rajtunk kívül
álló okok megakadályoznak ebben. 
   Ha bűneink akadályoznak,   akkor,  bár a vágyakozás üdvösséges,  nem végezhetünk lelki
áldozást, hanem törekszünk bűneinktől mielőbb szabadulni. 

 

 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

