Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., június 27., Évközi XIII. vasárnap
Imádkozzunk többek között építészeinkért, a magyar egészségügy
dolgozóiért, feltalálóinkért, 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!
***********************************************************************************
Július hónap jön, várom a testvérek imaszándékait.
***********************************************************************************
Szerdán, a Szent Ilona kápolna alapításának évfordulóján 10 órakor
Szentmisével emlékezünk meg a kápolna alapítóiról. Várjuk a süttői és a
„Ne
félj,
csak zarándok testvéreket.
higgy!”/Mk5,36/ (képforrás: ************************************************************************************
A Piszkei templom búcsúját a héten pénteken és jövő vasárnap
ocarm.org )
ünnepeljük. Pénteken 11 órakor Ftdő Szerencsés Zsolt OESSH
koadjutor nagyperjel, esperes, a dorogi Szent Borbála Plébánia plébánosa
mutatja be a Szentmisét és mond szentbeszédet.
*****************************************************************************************
Köszönet a takarításba bekapcsolódott testvéreknek! Ennek kapcsán az imakönyveket hátul
helyeztük el. Kérjük, hogy a könnyebb takaríthatóság érdekében vigyük azokat magunkkal,
illetve – ha az templomi könyv – ismét hátul helyezzük el. Imádságos papírokat se hagyjunk
a padokban. A hátul elhelyezett szentképeket pedig bátran vigyük magunkkal.
*****************************************************************************************
Dorogra érkezik a Częstochowa-i kegykép másolata. Szombaton délután háromtól, illetve
vasárnap egész nap tiszteletünket tehetjük, ily módon is átélve a lengyel-magyar barátságot és a
tapasztalatot, hogy a legtöbbször Istenre, a Szűz Anya közbenjárására és egymásra számíthatunk.
Vasárnap este 9 órakor Szentmisével és gyertyás körmenettel zárjuk az áhítatot a dorogi Szent
Borbála templomban.
*****************************************************************************************
Jövő vasárnap a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a "Péter-filléreket" gyűjtjük.
E célra tavaly 16,515.- (Süttő), illetve 24,900.- (Piszke) és 8,500.- (Lábatlan) Forintot továbbítunk e
nemes célra a testvérek jóvoltából.
*****************************************************************************************
Szerdán 19 órakor a Szent Adalbert központban „Így látják ők” címmel Kubik Anna, Dolhai Attila
és Pindroch Csaba színművészekkel tartanak beszélgetést a NEK kapcsán. Az eseményre
regisztrálni
kell
a
https://www.facebook.com/nek2021/photos/a.1038999882915944/1915185271964063
világhálós címen.
*****************************************************************************************
Még 70 nap van hátra az LII. Eucharisztikus Kongresszusig. Akik kérték, a jegyeket
megrendeltem, kifizettem. A jelzéseket továbbra is várom a strigonium@gmail.com címen. Az
utazást a nagyobb eseményekre – nyitó-, záró-szentmise, körmenet – vonattal szeretnénk
megoldani. Aki másként oldaná meg a feljutást, kérem jelezze.
Újabb híreket tudhatunk meg a honlapról – https://www.iec2020.hu/hu – , valamint a világhálós
naplóból – dunamentilepegetes.blogspot.hu.
*****************************************************************************************
Plébániai pólót a hátul elhelyezett lapon rendelhetünk.
*****************************************************************************************
A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
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