
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., április 25., Urunk Feltámadása IV., 

„Jó Pásztor” vasárnapja, 
   I      mádkozzunk       papi és szerzetesi hivatásokért, jó termésért. A héten
többek  között  az  ökológiai  egyensúly  megőrzéséért,  a  magyar  sport
felemelkedéséért  és  méltóságáért,  fizikusainkért, 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.
A héten várom a testvérek imaszándékait.
**************************************************************************************************
  A  nyilvános  liturgiák  idején  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. 
************************************************************************************************************************************
    Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a
templomi közösségben. 
************************************************************************************************************************************
  Örömmel  várjuk  Nagy  Kálmán  tisztelendő  urat,  akinek  üzenetét  a  világhálón  a
https://drive.google.com/file/d/1-NbmetV_hU38Vdmat8owNovygRV_3lqH/view?usp=drivesdk   címen
hallgathatjuk meg. Régi hagyomány szerint Hivatások vasárnapján a kispapok tesznek tanúságot
az egyházmegye templomaiban. Megtiszteltetés és a közösségeink iránti bizalom jele, amikor a
főegyházmegye  189  plébániája  és  lelkészsége  közül  idén  minket  választottak,  hogy  a   24
papnövendék egyikét fogadjuk. Mostanra vártuk, ám a járványhelyzet ezt felülírta. Reméljük, a
későbbiekben, amikor közösségeinkkel fog ismerkedni a testvér, lesz alkalmunk személyesen is
találkozni,  szeretettel  körülvenni  őt.  Addig  is  imádkozzunk  érte  és  társaiért.  Itt  hívom  fel  a
testvérek figyelmét a lehetőségre: http://esztergomiszeminarium.eu/nyiltnap2021/
 A Szentatya  üzenetét  a  https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-58-vilagnapjara
világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. 
************************************************************************************************************************************
Mint  ismeretes,  a  járvány  miatt  idén,  szeptember  5-12  között  lesz  az  52.  Eucharisztikus
Kongresszus.  Akik  regisztráltak,  kérem,  vessenek  egy  pillantást  a  honlapra
(https://www.iec2020.hu/hu),  és  jelöljék  be,  milyen  idei  alkalmakon  kívánnak  részt  venni.
Természetesen újonnan is lehet csatlakozni. A jelentkezési lapot kitöltve - a templomokban is
elérhető  lesz  (mihelyt  kiadják  az  újabb  jelentkezési  lapot,  erősen  dolgoznak  rajta) -  mi  fogjuk
regisztrálni a jelentkezőket.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
26. Hétfő A szellemi tulajdon világnapja
27. Kedd Szent Peregrinus – betegekért
28. Szerda Chanel Szent Péter vértanú, 

Tihanyi Kálmán, a televíziós képcső kikísérletezője szn – 1897 – fizikusainkért
29. Csütörtök Sienai Szent Katalin – szerzeteseinkért

Nemes Tihamér szn.– 1895 –   elektrotechnikával fogolalkozókért 
30. Péntek  Szent V. Pius pápa –  a Szentatyáért

A méhek napja Magyarországon – az ökológiai egyensúly megőrzéséért 
01. Szombat Munkás Szent József –   munkásokért, a munka becsületéért, megszenteléséért
02. Vasárnap Édesanyák napja ||| Szent Atanáz – az Igazság szenvedélyes kereséséért

 A magyar sport napja – a sport becsületéért

„Én vagyok a jó pásztor. ”
/Jn10,11/ (képforrás: ocarm.org )

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iec2020.hu%2Fhu%3Ffbclid%3DIwAR0V5AT3TuZcQQFjXDKP4vGPgI_JRrfpKcB1T6zZ7shn7FvoMnLKhJpIyrI&h=AT0XDXmiSy1Cnke4Fk4IeSz0wwBE1hQSMY4g6ZeAUAIKlqD-5Ly6jAsNDDTH5w-PT1hois1jwu5pFDyHgns0ANJvvHfj9gXWB4YlTyF1uqEC7VDS93ZEBKbY4hn5&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2kTxo4sIybGBjZIooIrMSbeZfp2NSiFDOhD1RqClvfWFYC82dpWYvuCfBkkT-g8X1IY376lSnSlkbS3CJSw-j1NQ3vAYIY5VuLv27m6y6E-2SAOVGkcS6bCote3kpdHxtRuVAK35vuyMh-NJHosjiR-usFn8zOKUkisL8jyiNFCDYOjGHZaNeYHHNVY3VFQFnuSQ
https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-58-vilagnapjara
http://esztergomiszeminarium.eu/nyiltnap2021/
https://drive.google.com/file/d/1-NbmetV_hU38Vdmat8owNovygRV_3lqH/view?usp=drivesdk
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„Jó Pásztor” vasárnapja, 
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. 

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

A polgári esztendő 17. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő

26. Hétfő
13 óra Temetés: +Tóth Józsefné - Éva

Lábatlan 15 óra Temetés: +Nagy Ignácné - Ilona
Süttő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 28. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért --

Lábatlan!!! 29. Csütörtök 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke!!! 30. Péntek 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke
01. Szombat

¾ 10 óra!!! Szentségimádás és litánia
Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia

Lábatlan 18 óra Szentmise és litánia utána

Süttő
02. Vasárnap

8 óra Szentmise --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Császár Jánosné – Ilona (tem. III. 31.),  és litánia utána
Süttő 15 óra Litánia

 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

