Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., július 04., Évközi XIV. vasárnap
Imádkozzunk többek között festőművészeinkért, orgonaépítőkért, hithirdetőkért, tankönyvírókért 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 Szentatya, a testvérek és a plébános júliusi imaszándékait külön lapon
olvashatjuk. Buzgón imádkozzunk, hordozzuk egymást és szándékainkat!
*************************************************************************************************************

A Piszkei templom búcsúját ma is megünnepeljük. Imáinkba foglaljuk
a templom boldog emlékű építtetőit, mindenkori fenntartóit, és plébániakö„Maga is csodálkozott zösségünk minden tagját, a távolabb járókat is.
hitetlenségükön.!”/Mk 6,6/ ***********************************************************************************************************************************************************
Még a mai napon tiszteletünket tehetjük a Częstochowa-i kegykép
(képforrás: ocarm.org )
másolata előtt. Ma, vasárnap este 9 órakor Szentmisével és gyertyás
körmenettel zárjuk az áhítatot a dorogi Szent Borbála templomban.
******************************************************************************************************************************************************

Ma, 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.
*************************************************************************************************************************************************************

A héten lesz vendégünk Nagy Kálmán, A Szent István királyról nevezett Esztergomi Ősrégi Papnevelő Intézet II. éves papnövendéke. Éljünk a lehetőséggel, és a liturgikus alkalmakon túl is keressük a találkozási lehetőséget, hadd érezze szeretetünket!
****************************************************************************************************************************************************************

Mint korábban jeleztük, július 13-án, kedden Piszkén várjuk „Hittanos napra” a hittanos gyerekeket, akár az itt nyaraló unokákat, unokatestvéreket is.
******************************************************************************************************************************************************************

Még 63 nap van hátra az LII. Eucharisztikus Kongresszusig. Akik kérték, a jegyeket megrendeltem, kifizettem. A jelzéseket továbbra is várom a strigonium@gmail.com címen.
Újabb híreket tudhatunk meg a honlapról – https://www.iec2020.hu/hu – , valamint a világhálós
naplóból – dunamentilepegetes.blogspot.hu.
*********************************************************************************************************************************************************************

Az újabb állami rendelkezéseket és a püspök atyák 1232/2021 számú ajánlásait szem előtt tartva, templomainkban újabb szabályokkal védjük egymás egészségét. Ezeket a hátul kitett lapon olvashatjuk. Ne feledjük, a járvány nem múlt el, az esetszámok kedvező alakulása ellenére indokolt
az óvatosság.
*************************************************************************************************************************************************************************

A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Miként a helyi orvosi rendelésről, boltok nyitvatartásáról, úgy a környékbeli Szentmisék rendjéről is tájékozódhatunk. Ebben segítenek a https://katolikus.hu/hatter/3743 illetve a https://miserend.hu oldalak.
***********************************************************************************************************************************************************************

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
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Csontváry Kosztka Tivadar szn. – 1853 – festőművészeinkért
Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért
Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;
Szent Kilián - hithirdetőkért
Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,
Makó Pál szn– 1723 - tankönyvírókért
Kandó Kálmán szn. – 1869
Petényi Salamon János, A magyar állattan megalapítója SZN – 1799
Nursiai Szent Benedek, Európa védőszentje

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., július 04., Évközi XIV. vasárnap
A polgári esztendő 27. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
Gyóntatás
Temetés (ref. temető):
Lábatlan 05. Hétfő
15 óra
előtte
+ Kis Lajosné – Nánai Anna, majd Szentmise
Piszke

06.

Kedd

8 óra

Szentmise

utána

Süttő

07. Szerda

8 óra

Szentmise a Szenvedő Lelkekért

--

Süttő

08. Csütörtök

10 óra

Szentmise az Idősek Otthonában

--

Piszke

09. Péntek

18 óra
19 óra

Szentmise
Fehi-Bóra

előtte

10. Szombat
Lábatlan
Süttő
Piszke

16 óra
17:15
18 óra

Temetés: +Kecskeméti Józsefné - Mezei Mária,
majd Szentmise
Szentségimádás
Szentségimádás
Szentmise

alatta

8 óra
¾ 10 óra

Szentmise: +Ferenc
Szentmise: + Lénárt János

-utána

11 óra

Süttő

11. Vasárnap

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Július 13.

8-16 óra

Piszke – plébánia

Hittanos nap

Július 22.

18 óra

Süttő – Bikol kápolna

Szentmise

Július 28.

15 – 18 óra Süttő – plébánia-templom

Egyházmegyei Szentségimádási nap

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/

