
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., május 09., Urunk Feltámadása VI. vasárnapja 

   I      mádkozzunk       a tömegtájékoztatásért felelős emberekért: újságírókért, 
szerkesztőkért, tulajdonosokért. A Szentatya üzenetét olvasva arra is 
rádöbbenhetünk, hogy mekkora a saját felelősségünk a kimondott, 
leírt, világhálón megosztott szavakért, tartalmakért… Hasonlóképpen 
imádkozzunk a mentőkért, az ápolónőkért, a lelki elsősegély-szolgálatok 
munkatársaiért, 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  püspök  atyák  visszavonták  az  általános  felmentést a  vasárnapi
Szentmisén  való  személyes  részvétel  alól. Ez  azt  jelenti,  hogy  csak  a
máskor is meglévő esetekben maradhatunk távol a vasárnapi Szentmisétől:
ha  betegek  vagyunk,  beteget  ápolunk,  vagy  rajtunk  kívül  álló  ok,  például
munkahelyi  beosztás,  vagy  hatósági  zárlat  akadályoz. Ilyenkor  valamely
Szentmise  közvetítésbe  való  (méltó!!!)   bekapcsolódás,  a  zsolozsma

imádkozása, a Szentírás olvasása lehet lelki táplálékunk. A nyilvános liturgiák idején továbbra is
a február 27-én összefoglalt szabályokat tartjuk meg!
************************************************************************************************************************************
    Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a
templomi közösségben. A litániák rendjét a táblázatban olvashatjuk.
************************************************************************************************************************************
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
10. Hétfő A mentők napja Magyarországon
11. Kedd Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Szerda Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

 Az ápolónők nemzetközi napja
13. Csütörtök  A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898
14. Péntek Zsigmondy Vilmos szn. - 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások

kezdeményezője. 
15. Szombat Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823
16. Vasárnap Nepomuki Szent János ||| A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja

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

A polgári esztendő 19. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise 

Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért --

Lábatlan!!! 13. Csütörtök 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke!!! 14. Péntek 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke
15. Szombat

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

Lábatlan 18 óra Szentmise utána

Süttő

16. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Vajda Ferenc (tem. IV.09.) --

Piszke ¾ 10 óra
Szentmise és litánia

Keresztelő: Forró Miron Ábel és Norina Judit
utána

Süttő 15 óra Litánia

„Senki sem szeret job-
ban, mint az, aki életét
adja  barátaiért.  ”
/Jn15,13/ (képforrás:
ocarm.org )
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Litániák rendje  – 20 21 május
Piszke Lábatlan Süttő

Hétfő --- --- 17:40
Kedd a Szentmise után --- 17:40
Szerda --- --- 17:40
Csütörtök --- 17:40 17:40
Péntek  17:40 --- 17:40
Szombat 09:45 az adoratio keretében 17:40 16:00 az adoratio keretében
Vasárnap A Szentmise után --- 15:00

Jóllehet,  az  adóhatóság elkészíti  a  magánszemélyek adóbevallását,

a  2x1  %  adófelajánlásról  nekünk  kell  rendelkeznünk.   Kérjük,  ne  feledkezzünk  el

ennek  lehetőségéről.  Katolikus  egy házunk  részére  a  0011-es  technikai  számon

tehetünk  felajánlást.  Ha  valaki  tavaly  már  rendelkezett,  az  visszavonásig

érvényes.  Tavaly  712,321 adózó ajánlotta fel  adója  1 %-át  mintegy 3.9  mill iárd  Ft

értékben  a  katolikus  egyháznak.  Ebből  a  közös  kiadásokat  –  Katolikus  Rádió,

egyházi  személyek fi zetésének járulékai  – (ezt  a terhet  ezért nem a plébániáknak

kell  fi zetniük)  –,  a  nyugdíjas  lelkipásztorok  ellátása,  egyes  templomok

állagmegóvása – tudnak fi zetni.  Köszönet a felajánlásért!

A  felajánlás  akkor  is  érték,  és  fontos  a  rendelkezésünk,  ha  a  befi zetett  adó  –

például  családi  kedvezmények  miatt  -  igen  csekély,  vagy  éppen  nulla,  mert  a

felajánlások száma az egyház támogatottságát jelzi.

A  második  1%  sorsáról  valamely  civil  szervezet  részére  is  rendelkezhetünk,

melyet  minden  esztendőben  meg  kell  új ítani.  Így  Süttőn  az  „Alapítvány a Süttői

Római Katolikus Templom Renoválására". Adószám: 19151214-1-11 részére is.

 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

