Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., április 11., Urunk Feltámadása II. vasárnapja,
„Fehérvasárnap”
Az újonnan kereszteltek e vasárnapig viselték a keresztelésükkor kapott
fehér ruhát, ezért nevezzük „Fehérvasárnapnak” e napot. Most különös
szeretettel imádkozzunk a keresztségben részesültekért. Kicsinyekért,
hogy szüleik ne feledkezzenek meg a kereszteléskor tett ígéretükről,
vagyis a gyermek keresztény neveléséről. Az elmúlt években iskolás
korukban, vagy felnőttkorban kereszteltekről, hogy ígéretükhöz
hűségesen, szavaik hitelesek legyenek, és ha elmaradtak volna, tudják,
Jézus és Egyháza visszavárja őket! De megemlékezünk arról is, hogy e
nap az Isteni Irgalmasság vasárnapja is! Imádkozzunk még
tudományos kutatóinkért, feltalálóinkért, Hazánkért, hogy ne csak a
„Boldogok, akik nem lát- vesztes csatákra emlékezzünk, amint ez az emléknapok naptárából
nak, mégis hisznek.” kiderül, valamint betegeinkért és – testi-lelki egészségünket őrzendő /Jn20,29/ (képforrás: ocarm.org ) felelős viselkedésért.
***********************************************************************************
E héten Lábatlanon, a Szent István templomban lesz a Szentmisék
után a jelzett időben csendes, egyéni imádságra lehetőség. Ez idő alatt, aki jelzi,
meggyóntatom a kertben. Mindezek során vegyük nagyon komolyan és tartsuk meg a
járványügyi szabályokat. Szombatig valamennyi Szentmise és liturgia zárt ajtók mögött
ünnepeltetik. Egyes alkalmakat igyekszünk közvetíteni, a közösségi oldal plébániai oldalán.
***************************************************************************************************************
A nyitás után – összhangban a Főpásztor rendelkezésével és az állami előírásokkal – a
február 27-én összefoglalt szabályokat tartjuk meg!!!! Ezt emlékeztetőül ismét csatolom.
Tartsuk szem előtt, hogy viszonylagos védettségünk csak a második oltás után két héttel alakul
ki, és csökken az esélye a fertőzés átadásának. Mindazonáltal figyeljünk a lelkünk állapotára,
egészségére: imádkozzunk, éljünk a szentségekkel - a járványügyi szabályok figyelembe
vétele mellett -, mert csak ezzel együtt lehetünk igazán védettek ezen, és minden más lelkitesti baj ellen.
***************************************************************************************************************
Evangelizáljunk! A héten, április 15-16-án kerül sor a leendő elsősök iskolai beíratására.
Ekkor nyilatkoznak a szülők, hogy gyermekük etikára, vagy hittanra járjon-e. Idén még
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/1OlMqg0yA4nSfpoa6z4hYRiCFVaaFEhu/view
címen
találjuk.
*******************************************************************************************************
Köszönet minden szolgálatért, imádságban és munkában egyaránt. – A héten felemelő volt
látni templomainkban a díszítést, a Szentsírt, Mária, Edit, Ilona, Melinda, Julianna és Ferenc
testvérünk keze munkáját. – Épültünk az asszisztencia, kántorunk és segítői szolgálatán. – A
süttői kálvárián a stáció eltulajdonított keresztjét Márton és János testvéreink pótolták. –
Köszönet az adományokért, melyeket a zárás ideje alatt – pótlandó a persely-adományt –
eljuttattak a testvérek. – Köszönet László testvérünknek a toronyból lehozott sitt
elszállíttatásáért. – Jó volt látni majd` tucatnyi testvérünk rendszeres bekapcsolódását a közös
imádságba az online térben, látni a Szentmise után a templomba betérők áhítatát. – A piszkei
templom előtti lobogót, annak méltatlan állapota miatt levonjuk. Az újabb megérkeztéig
nélkülöznünk kell lelkesítő látványát. – Aki szeretne plébániai maszkot rendelni, Bárány István
testvérünknek jelezze a héten kedd éjfélig.
***************************************************************************************************************
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
A Muhi csata emléknapja – 1241 ||| az űrhajózás napja
12.
Hétfő
Szent I. Márton pápa ||| Schilick Ignác vasgyáros, az első
13.
Kedd
magyar vasöntők egyike. szn. , 1821.
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14.

Tóth Árpád szn. – 1886 – költőinkért

Szerda

15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat
18. Vasárnap

Paál Árpád szn. – 1889 – tudományos kutatóinkért
Lőrenthey Imre szn. – 1867 – földrajz-tudósainkért
Nemzetközi műemléknap – emberséges és életszerű műemlékvédelemért
Wodetzky Lajos szn. – 1821 – feltalálóinkért és megbecsülésükért

Visszavonásig a járvány idején a katolikus híveknek felmentésük van a vasárnapi Szentmisén való
személyes részvétel alól. 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 minden 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. Például ezzel az imádsággal:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban
szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon
magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Ha bűneink akadályoznak, akkor, bár a vágyakozás üdvösséges, nem végezhetünk lelki áldozást,
hanem törekszünk bűneinktől mielőbb szabadulni.
*******************************************************************
A 15. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
–
Temetés: +Csorba Lajos
Lábatlan 12.
Hétfő
17 óra
Szentmise zárt kapuk mögött
17:45 – 18:15
Csöndes adoratio, gyónási lehetőség
Lábatlan 13.

Kedd

Lábatlan 14.

Szerda

17 óra
17:45 – 18:15

Szentmise zárt kapuk mögött: Hálából
Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

17:45 – 18:15

Szentmise zárt kapuk mögött: + Dr. Csordás Eörs
atya 11. évf.
Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Lábatlan 15. Csütörtök

17 óra
17:45 – 18:15

Szentmise zárt kapuk mögött
Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Lábatlan 16.

Péntek

17 óra
17:45 – 18:15

Szentmise zárt kapuk mögött
Csöndes adoratio, gyónási lehetőség

Piszke
17.
Lábatlan

Szombat

10:00-10:30
17 óra

Csöndes adoratio
Szentmise

Süttő
Piszke

18.

Vasárnap

17 óra

8 óra
¾ 10 óra

Szentmise: +Dr. Bombitz József, N: Irma, +Szülők és
+Testvérek
Szentmise

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/

