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   I      mádkozzunk       a mezőgazdaságban dolgozókért, a vasútépítésben és
fejlesztésben  szorgoskodókért,  ésszerű  környezetvédelemért,
Főegyházmegyénkért, rendőrökért, amint ez az emléknapok naptárából
kiderül, valamint betegeinkért és – testi-lelki egészségünket őrzendő -
felelős  viselkedésért.  Nem feledkezünk meg a név-  születésnapjukat,
házassági évfordulójukat ünneplőkről sem.
Jövő vasárnap a papi és szerzetesi  hivatásokért  és a jó termésért is
imádkozunk.
***********************************************************************************
    E héten már nyilvános liturgiák lesznek, a járványügyi előírások
gondos megtartásával. Figyeljünk a megváltozott miserendre!
Továbbra  is  a  február  27-én  összefoglalt  szabályokat  tartjuk
meg!!!! Ne feledjük, 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 lelki-testi baj ellen. 
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
19. Hétfő Belák Sándor, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának

kutatója SZN – 1919
Tessedik Sámuel szn. 1742., evangélikus lelkész, író, pedagógus, az alföldi

mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, a lucerna magyarországi meghonosítója.
20. Kedd Belák Sándor, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának

kutatója SZN – 1919
21. Szerda  Szent Anzelm püspök, egyháztanító

Ludvigh Gyula, vasútépítő mérnök, több mint 20 éven át a MÁV vezetője. SZN – 1841 
22. Csütörtök Romwalter Alfréd, Az ásványi szenek jeles kutatója SZN – 1890

A föld napja – ésszerű környezetvédelemért 
23. Péntek Szent Adalbert – Főegyházmegyénkért || A könyv napja – A szerzői jogok napja
24. Szombat Szent György napja;  A rendőrség napja Magyarországon
25. Vasárnap Szent Márk evangélista ||| Markusovszky Lajos, az Orvosi Hetilap alapítója SZN –

1815

Visszavonásig a járvány idején a katolikus híveknek  felmentésük van a vasárnapi Szentmisén való
személyes  részvétel  alól,  ha  egészségi  állapotuk,  vagy  családtagjaik  védelme  érdekében  jogos
óvatosságból maradnak távol. 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. 

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

   „Ezután megmutatta nekik
kezét  és  lábát.  ”   /Lk
24,40/ (képforrás: ocarm.org )
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A polgári esztendő 16. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Piszke

19. Hétfő
13 óra Temetés: +Bargel János, majd Szentmise

Süttő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 21. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért --

Lábatlan!!! 22. Csütörtök 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke!!! 23. Péntek 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke
24. Szombat

¾ 10 óra!!! Szentségimádás
Süttő 16 óra Szentségimádás

Lábatlan 18 óra Szentmise és búzaszentelés utána

Süttő
25. Vasárnap

8 óra Szentmise és búzaszentelés --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise és búzaszentelés utána

 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

