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   Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a  sok lelki ajándékot, amelyet ezen 
ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot 
végezzük.

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

  Szeretettel  emlékeztetem  katolikus  keresztény  testvéreimet Egyházunk  3.
életszabályára:  'Évente  gyónjál  és  legalább  Húsvét  táján  áldozzál!'
Természetesen  igyekszünk  havonta  gyónni  és  minden  vasárnapi  Szentmisén
megáldozni,  de  akik  valami  oknál  fogva erre  még  nem jutottak  el,  azokat  is
buzdítja  Egyházunk,  hogy  legalább  ebben  az  időszakban  járuljanak  a
Szentségekhez.  Közeledik  Szentháromság  vasárnapja,  e  Szentgyónás  és
Szentáldozás  elvégzésének  határideje!  Ne  halogassuk!  Különösen  fontos,
hogy  a  diákok  a  tanévet  egy  alapos  és  őszinte  szentgyónásban
megtisztulva zárják le.  
  Remek alkalom kínálkozik  erre jövő vasárnap Piszkén, 16 órakor,  amikor
Ftdő Szőcs László atya szolgálata segít bennünket. A szabályoknak megfelelően
a kertben és maszkban történik a gyóntatás.
***********************************************************************************************************************************  

  A sajátos  helyzetben  élő,  vagy  még  elsőáldozáshoz  nem  járult  testvérek
számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége. – Buzdítson minket Pázmány Péter egyik
beszéd-részlete:  »Tagadhatatlan,  hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög
sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök
titok  pecsétje  alatt  megvallani  a  szégyent,  mintsem,  hogy  az  ítélet  napján  az  egész  világ  előtt  kitudódjék,  örök
gyalázatunkra és kárhozatunkra.« (Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426)

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

  I  mádkozzunk   Az Egyház szabadságáért, a nők társadalmi szerepének helyes meglétéért,  Britannia
népéért, az orvosokért és a gyógyszerészekért,  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 vasárnapi Szentmisén való személyes
részvétel alól. Vagyis akkor maradhatunk távol a vasárnapi Szentmisétől, ha betegek vagyunk, beteget
ápolunk, vagy rajtunk kívül álló ok, például munkahelyi beosztás, vagy hatósági zárlat akadályoz. Ez
esetben 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  köszöntését   a  templomi  közösségben  a  táblázatban  jelzett
időben végezhetjük, de akadályoztatás esetén legalább családi körben köszöntsük égi Édesanyánkat.

Litániák rendje – 2021 május
Piszke Lábatlan Süttő

Hétfő, kedd, 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 piszkei-lábatlani munkatársakat e héten 28-án, pénteken, a süttői munkatársakat jövő héten 31-én,
hétfőn kérem az adott plébániára, rövid egyeztetésre, megbeszélésre: liturgikus, műszaki, közösségi
feladatainkat beszéljük át.  

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

 Már most készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!
Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak
az ünneplésbe.

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

  Hirdetem, hogy Bakos Gyula feleségül kívánja venni Abonyi Rékát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett
frigy akadályát ismeri, jelezze.

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

 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

„Majd lángnyelvek jelen-
tek meg nekik szétoszol-
va,  és  leereszkedtek
mindegyikükre.  Mind-
annyiukat  eltöltötte  a
Szentlélek,.” /Apcsel
2,3-4/ (képforrás: ocarm.org )

mailto:astrigonium@gmail.com
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alkalmakon  kívánnak  részt  venni.  A  programokat  a  NEK  honlapján  a
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/A_PROGRAM/NEK2020_Program_HU.pdf   címen találjuk. A honlapon -
https://www.iec2020.hu/hu   – további értékes anyagokat, tudnivalókat olvashatunk.
Akik újabban szeretnének csatlakozni, a papír jelentkezési lapon tehetik meg, amit  munkatársainknál
kaphatnak és amit ők vezetnek fel a regisztrációs rendszerbe.
A  még  tisztázatlan  kérdéseket  hamarosan  megválaszolják,  és  akkor  a  szokott  csatornákon
tájékoztatom a testvéreket.

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

   Mint a testvérek hallhatják, új hangosító berendezéssel gazdagodott piszkei templomunk. Köszönet
Schmidt  Ödön testvérünknek  és  cégének a  szép  ajándékért,  derék  munkatársainak  a  készülék
beszereléséért. Imádkozzunk, hogy a hallott tanítást, Isten szavát tettekre váltva haladjunk örök célunk,
az üdvösség felé. 

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

  Jövő  héten  a  Szentföld  javára  elmaradt  gyűjtést  pótoljuk.  Tavaly  e  célra  mintegy  57,000  Ft-ot
továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

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

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
24. Hétfő Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért>

A Rókus kórház megnyitása – 1798

25. Kedd Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>
Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>
Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Szerda Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>

27. Csütörtök A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap – <Püspökeinkért, papjainkért>
Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt 

28. Péntek Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864 

29. Szombat Szent VI. Pál pápa – <az Egyház  folytonos megújulásáért, hitben való hűségéért>
Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért> 

 Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>

30. Vasárnap Szent István király ereklyéinek átvitele
ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

A polgári esztendő 21. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Lábatlan!! 24. Hétfő 10 óra!! Szentmise 

Piszke 25. Kedd 8 óra Szentmise --

Süttő 26. Szerda 15 óra!!
Temetés: +Horogi Ottóné – Áprily Mária, majd

Szentmise 
--

Lábatlan!!! 27. Csütörtök 18 óra!!! Szentmise előtte

Piszke!!! 28. Péntek 18 óra!!!
Szentmise

(utána munkatársi megbeszélés a plébánián)
előtte

Piszke
29. Szombat

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

Lábatlan 18 óra Szentmise utána

Süttő

30. Vasárnap

8 óra
Szentmise: +Latorcai István; a Barakka és a

Latorcai család elhunyt Tagjaiért
--

Piszke ¾ 10 óra Szentmise és litánia utána
Süttő 15 óra Litánia

Piszke 16 óra Gyóntatás: Ftdő Szőcs László atya szolgálata
 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
https://www.iec2020.hu/hu
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/A_PROGRAM/NEK2020_Program_HU.pdf

