
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., március 14., Nagyböjt IV. vasárnapja

   I      mádkozzunk       többek között Nemzetünkért, iparosokért, költőinkért,
amint  ez  az  emléknapok  naptárából  kiderül,  valamint  betegeinkért,  a
név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!
*******************************************************************************
    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  két  hete
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 leen-
dő elsősök szüleinek.  Annál nagyobb a jelentősége a személyes megszólításnak:  buzdítsuk is-
merőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kivált-
képp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-neve-
lésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.
Az  ismertető  filmecskét  a  ht tps:/ /dr ive.google.com/f i le/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-
CFVaaFEhu/view   címen találjuk.
********************************************************************************************************
A tartósélelmiszer-gyűjtés      re       szánt  csomagokat  még  e  hét  péntekjéig,  az  adorat io
ideje  alatt  hozhat juk  Süt tőre,  i l letve  Lábatlanon,  Piszkén,  tessenek  je lezni,  és
megbeszél jük,  mikor  tudjuk  átvenni  azt.  Az  adományokat  a  kari tász  munkatársak  fog -
ják szétosztani  a rászorulóknak. 
********************************************************************************************************
Konténernyi  építési  törmeléktől  szabadult  meg  a  süttői  templomtorony.  Köszönet
a  szorgos,  segí tőkész  testvéreknek.  A  munkálatok  fo lytatódnak.  Az  összegyűj tött
hul ladék  látványa  is  indítson  bűnbánatra  és  arra,  hogy  életünkből  k ivessük,  ami  és
akadályozza Isten,  valamint  embertársaik fe lé való szeretetünket.

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

15. Hétfő Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évforduló ja
Dalmady Zoltán,  A balneológia és sportorvoslás je les alakja szn.– 1888

16. Kedd Kölni  Szent Heribert  püspök/+1021/ -  v i lági  vezetőknek jó
tanácsadókért

17. Szerda Szent Patrik ,  az írek tér ítője és  nemzeti  szentje  (†461)

18. Csütörtök  Jeruzsálemi Szent Ciri l l  püspök és egyháztanító
A Pesti  Kereskedelmi és  Iparkamara megalakulása –  1850

19. Péntek Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese  

20. Szombat Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854

21. Vasárnap A költészet világnapja

„Mert úgy szerette Isten
a  világot,  hogy  egyszü-
lött  Fiát  adta  oda,  hogy
aki hisz benne, az el ne
vesszen,  hanem  örökké
éljen.”
/Jn3,16/ (képforrás: ocarm.org)

https://www.facebook.com/40napazeletert/
https://drive.google.com/file/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-CFVaaFEhu/view
https://drive.google.com/file/d/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRi-CFVaaFEhu/view
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A 11. hét Szentmise-szándékai,  l i turgikus rendje, alkalmai  

Süttő 15. Hétfő
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

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

Süttő 16. Kedd
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

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

Süttő 17. Szerda
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

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

Süttő 18. Csütörtök
17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

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

Süttő 19. Péntek
15 óra Keresztúti áhítat

17 óra Szentmise zárt kapuk mögött

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

Piszke 20. 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 21. Vasárnap
9:00

Szentmise a Harkai és a Schór család + Tagjaiért,
 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

