
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., május 16., Urunk Mennybemenetele 

   I      mádkozzunk       költőinkért, építészeinkért, tudós emberekért,  
amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint betegeinkért 
és – testi-lelki egészségünket őrzendő - felelős viselkedésért. Nem 
feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat
ünneplőkről, és a vizsgázó diákokról sem!
**********************************************************************************
 A püspök atyák visszavonták az általános felmentést a vasárna-
pi Szentmisén való személyes részvétel alól. Eszerint csak akkor
maradhatunk távol a vasárnapi Szentmisétől, ha betegek vagyunk, 
beteget ápolunk, vagy rajtunk kívül álló ok, például munkahelyi be-
osztás, vagy hatósági zárlat akadályoz. Ilyenkor valamely Szentmi-
se közvetítésbe való (méltó!!!)   bekapcsolódás, a zsolozsma imád-
kozása, a Szentírás olvasása lehet lelki táplálékunk. A nyilvános 
liturgiák idején továbbra is a február 27-én összefoglalt szabá-
lyokat tartjuk meg!
**********************************************************************************
 Május hónapban a Szűz Anya köszöntését  a templomi közös-
ségben  a  táblázatban  jelzett  időben végezhetjük,  de

akadályoztatás esetén legalább családi körben köszöntsük égi Édesanyánkat.  
Litániák rendje – 2021 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő 16:30 --- 17:40
Kedd 16:30 --- 17:40
Szerda 16:30 --- 17:40
Csütörtök 16:30 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
*************************************************************************************************************

  A most következő szombaton még lehetőségünk nyílik a szentségimádásra Piszkén,
¾ 10-től, Süttőn 16 órától. Továbbra is buzdítom a testvéreket, hogyha tudnak alkalma      -  
sabb időpontot, jelezzék.   A nyilvános liturgiáknál törekednünk kell arra, hogy az egyéni
igényeket a lehetőségekkel összevetve olyan időpontot találjunk, amikor a lehető legtöb-
ben részt tudnak venni az adott imádságos alkalmon. Ebben is segítségemre vannak a
képviselő testület tagjai, akik a hívek között járva, velük beszélgetve alkalmas javaslatok-
kal segítenek a lehető legjobb megoldások felfedezésében.
*************************************************************************************************************

  Az Eucharisztikus Kongresszusra tavaly jelentkezett testvérek regisztrációja továbbra is
érvényes.  Mindenki jelentkezése alaphelyzetbe került,   vagyis  egyelőre  egy eseményre
sincsenek  bejelentkezve.   Nálam  tessék  jelezni  személyesen,  vagy  villámlevélben  a
strigonium@gmail.com   címen, hogy mely alkalmakon kívánnak részt venni. A programo-
kat  a  NEK  honlapján  a
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/A_PROGRAM/NEK2020_Program_HU.pdf   cí-
men találjuk. A honlapon - https://www.iec2020.hu/hu   – további értékes anyagokat, tudni-
valókat olvashatunk.
Akik újabban szeretnének csatlakozni, papír alapú lapon tehetik meg, amit aztán a derék
munkatársainknál kaphatnak és amit ők vezetnek fel a regisztrációs rendszerbe.
A még tisztázatlan kérdéseket hamarosan megválaszolják, és akkor a szokott csatorná-

„Menjetek el az egész világra,
és  hirdessétek  az
evangéliumot  minden  te-
remtménynek.  Aki  hisz  és
megkeresztelkedik,  üdvözül,
aki nem hisz, az elkárhozik.”
 /Mk  16,15-16/ (képforrás:
ocarm.org )

https://www.iec2020.hu/hu
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/A_PROGRAM/NEK2020_Program_HU.pdf
mailto:astrigonium@gmail.com
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kon tájékoztatom a testvéreket.
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
17. Hétfő Boldog Scheffler János püspök, vértanú ||| Dsida Jenő szn – 1907  költő.
18. Kedd Szent I. János pápa ||| Szent II. János Pál pápa 100. szn.
19. Szerda Schodits Lajos szn. - 1872 építész, tanár

20. Csütörtök  Sienai Szent Bernardin 
21. Péntek Magallán Szent Kristóf
22. Szombat Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Vasárnap Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861

A polgári esztendő 20. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise 

Piszke
18. Kedd

-- Nem lesz Szentmise --
Süttő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában

Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért --

Lábatlan!!! 20. Csütörtök 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke!!! 21. Péntek 18 óra!!! Szentmise: +Szülők előtte

Piszke
22. Szombat

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

Lábatlan 18 óra Szentmise utána

Süttő

23. Vasárnap

8 óra Szentmise --

Piszke ¾ 10 óra
Szentmise és litánia

Keresztelő: Horváth Noel és Kovács Zsolt
utána

Süttő 15 óra Litánia

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  szám on

tehetünk  felajánlást .  Ha  valaki  tavaly  már  rendelkezett ,  az  visszavonásig  ér vényes.

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  ál lagmegóvása  –  tudnak  fi zetni .

Köszönet a felajánlásért!

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

például  családi  ked vezmények  miatt  -  igen  csekély,  vagy  éppen  nulla,  mert  a  fel -

ajánlások száma az egyház támogatottságát jelzi .

A  második  1%  sorsáról  valamely  civi l  szervezet  részére  is  rendelkezhetünk,  melyet

minden esztendőben meg kell  újítani .  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

