
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., május 30., Szentháromság vasárnapja
     I  mádkozzunk   az erőszak ártatlan gyermekáldozataiért, az Eucharisztiában való 
megújulásért, a premontrei rendért, missziós hivatásokért, 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!

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

  Szeretettel  emlékeztetem  katolikus  testvéreimet Egyházunk  3.  életszabályára:
'Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!'  E szentségekhez ritkábban
járulókat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban gyónjanak és
áldozzanak.  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, szüleik,
kereszt szüleik pedig mutassanak jó példát gyermekeiknek!
  Kiváló alkalom nyílik erre ma (vasárnap) 16 órakor Piszkén,  amikor Ftdő Szőcs
László atya szolgálata segít bennünket. A szabályoknak megfelelően a kertben és

maszkban történik a gyóntatás.
***********************************************************************************************************************************  

  A sajátos helyzetben élő  (rendezetlen kapcsolat),  vagy még elsőáldozáshoz nem járult  testvérek
számára is adott  a bűnbánat tartás 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)

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

     Még ma és holnap van alkalmunk, hogy a Szűz Anya köszöntését templomi közösségben
éljük meg. Épültem a testvérek buzgóságán, akik rendszeresen jöttek a litániákra, köztük fiatalok is,
így remény van a májusi litániák későbbi évtizedekben való folytatására. Azoknak is köszönet, akik
otthonaikban, családi körben imádkoztak, vagy a világháló segítségével kapcsolódtak be.

*********************************************************************************************************************************** 
  A  süttői munkatársakat  31-én,  hétfőn kérem  a  plébániára,  rövid  egyeztetésre,  megbeszélésre:
liturgikus, műszaki, közösségi feladatainkat beszéljük át.  

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

  A  héten  csütörtökön  Süttőn,  pénteken  Piszkén emlékezünk  arra,  hogy  a  politikai  határok
lelkiekben nem választhatják szét a magyarokat: összetartozunk. Csütörtökön Délután fél ötkor a 9
harang  zúgása  közös  imádságra  szólt  fel. Ha  komoly  akadályba  ütközne  a  Szentmisén  való
részvételünk, ebben az időben legalább az Úr imáját mondjuk el mély hittel, áhítattal. 

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

   A héten lesz  83 esztendeje,  hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért
szombaton még ünnepibb lélekkel jövünk Szentmisére!

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

  Készülünk  Úrnapjára, Krisztus  Testének  és  Vérének  ünneplésére!  Egyrészt  virágszirmok
gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe. Külön
öröm lesz látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elkészítésébe. 
     Másrészt a lelki készület, és a világméretű Szentségimádás, szombaton 17 órától Lábatlanon, a
közös imádság erejével kéri az Urat és alakítja lelkünket, közösségeinket.

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

   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  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 díjköteles programokra még hétfőig jelentkezhetünk kedvezményesen. Akik jelzik, azok díját a
plébánia átutalja, és majd a plébánia felé tudják rendezni a díjat de egyénileg is rendezhetjük az adott
felületen.
    Az  önkéntesek  jelentkezési  határideje  lejárt,  a  ministránsok  pedig  még  ma  jelezhetik,  ha
szeretnének bekapcsolódni. 
    Figyelmükbe ajánlom a hangjátékot is a Kossuth rádióban, hétfőtől péntekig 14:05-től, amelyet a

„Kereszteljétek meg
őket az Atya és a Fiú
és  a  Szentlélek
nevére.”  Mt28,19/
(képforrás: ocarm.org )

https://www.iec2020.hu/hu
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/A_PROGRAM/NEK2020_Program_HU.pdf
mailto:astrigonium@gmail.com


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., május 30., Szentháromság vasárnapja

világhálón a  https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/05/24/a-remenyseg-oszlopa címen érhetnek
el.

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

    Ma 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/
31. Hétfő Dohánymentes világnap

01. Kedd   Szent Jusztinusz vértanú

02. Szerda Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)

03. Csütörtök Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk – Uganda népéért és a tisztaság őrzéséért;
Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).  

04. Péntek A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;
Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

05. Szombat Szent Bonifác pp. és vt. - missziós hivatásokért||| környezetvédelmi világnap;
Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

06. Vasárnap Krisztus Teste és Vére ünnepe – az Eucharisztiában való megújulásért
Szent Norbert püspök -  a premontrei rendért

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

A polgári esztendő 22. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 

Süttő 31. Hétfő
17:40 A Szűz Anya köszöntése

18 óra
Szentmise 

(utána munkatársi megbeszélés a plébánián)
előtte

Piszke 01. Kedd 13 óra
Temetés: +Kaprinai Ferencné – Árgyusi Terézia,

 majd Szentmise
--

Süttő 02. Szerda 8 óra Szentmise  a Szenvedő Lelkekért --

Süttő!!! 03. Csütörtök 17 óra!!!
Szentmise – 

megemlékezés a békediktátum tragédiájáról
előtte

Piszke!!! 04. Péntek 16 óra!!!
Szentmise, majd

megemlékezés a békediktátum tragédiájáról,
orgona-áhítat

előtte

Süttő
05. Szombat

16 óra Szentségimádás

Lábatlan
17 óra Világméretű Szentségimádás 
18 óra Szentmise és körmenet --

Süttő
06. Vasárnap

8 óra
Szentmise: +Holdampf Tibor, +Szülők,

+Nagyszülők,majd körmenet
--

Piszke ½ 11 óra!!! Szentmise 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
https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/05/24/a-remenyseg-oszlopa

