Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., június 11., Évközi XI. vasárnap
Hálát adunk a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink helytállásáért,
a hitükben növekedni kívánó diákokért és családjaikért, fohászkodunk a
hittanról kimaradt, elmaradó gyerekekért, hitükben megfogyatkozottakért.
*************************************************************************************

Imádkozzunk nemzetünkért, íróinkért, mezőgazdászokért és
orvosainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint
betegeinkért és – testi-lelki egészségünket őrzendő - felelős viselkedésért.
Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat
„Mihez hasonlítsuk az Is- ünneplőkről sem!*****************************************************************************************
ten országát?(...) Olyan,
Bíboros Főpásztorunk 5 áldozópapot és 3 diakónust szentel
mint a mustármag. Ami- szombaton Esztergomban. Értük is imádkozzunk!
*****************************************************************************************
kor elvetik a földbe, kisebb
Tegnap tartották a bajóti régió karitász munkatársai lelki napját.
minden más magnál. De
aztán, hogy elvetették, Megköszönjük önkénteseink áldozatos munkáját, melyet a
egyre nő, és minden kerti rászorulókban Krisztust látva végeznek. Buzdítok mindenkit, csatlakozzon
veteménynél
nagyobb hozzájuk, akár önkéntesként, akár alkalmi szolgálattal. Ne feledjük, az
lesz. /Mk4,30-32/ (képforrás: Egyház alapfeladata a liturgia, a közösség és tanúságtétel mellett a
ocarm.org )
szeretetszolgálat.
*****************************************************************************************

A karitász önkéntesek mellett a templomainkat takarító-díszítő, illetve
a kertjeinket karbantartó, füvet nyíró segítők is javarészt idősebbek, munkájuk, családjaik
mellett végzik a szolgálatot. Örömmel látnák maguk mellett a fiatalabb segítőket, akár
alkalmanként is. Közösségeink életerejét az is mutatja, ha képesek vagyunk ezeket a szolgálatokat
elvégezni. Az Úrnapjára írt világhálós-naplós (blog) bejegyzésem erről is szólt.
*****************************************************************************************

Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmaira való »korai« jelentkezés, a ministránsok, és az
önkéntesek csatlakozásának határidejét meghosszabbították. Személyesen, vagy villámlevélben
a strigonium@gmail.com címen jelezzék, hogy mely alkalmakon kívánnak részt venni. Akik
újabban szeretnének csatlakozni, a papír jelentkezési lapon tehetik meg, amit Báthory István és
Bárány István munkatársainknál kaphatnak és amit ők vezetnek fel a regisztrációs rendszerbe.
Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzájuk.
*****************************************************************************************

Hosszú idő után ismét lesz Fehi-Bóra. Várom szeretettel a régi és az új testvéreket, hogy a
Szentírásról, hitünk titkairól a plébánián beszélgessünk. Első alkalom most hétfőn Süttőn, 19 óra.
*****************************************************************************************

A Szentföld javára 43,485 Ft-ot (S 20,680 – P 9,605 – L 13,200) továbbítottunk a testvérek jóvoltából.
*****************************************************************************************
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

14.
15.

Chudy József szn.– 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója
Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért
Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925
A Független Magyarország Napja – országunkért
Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért
||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem – mezőgazdászokért
Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért
Szent Romuald apát – remete-szerzetesekért
A menekültek (ENSZ) világnapja
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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
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