
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., július 18., Évközi XVI. vasárnap

 Imádkozzunk többek között Hazánkért,  építészeinkért, a házasokért és a
házasságra készülőkért,  biztonságos utazásért, 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!     

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

Hittanos  nap    Köszönet  hitoktatóinknak,  és  a  segítő  nagymamának,  akik  a  múlt
héten szeretettel foglalkoztak a gyermekekkel. 
    ******************************************************************************************************

Nagyszülők   hétfőhöz  egy  hétre  Szent  Anna  és  Szent  Joachim  emlékezete.  Jövő
vasárnap közös  áldással   fejezzük ki  köszönetünket  a nagyszülők iránt.  Öröm,  ha
ezen a vasárnapon a Szentmisén is maguk mellett láthatják unokáikat…

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

Járművek  megáldása   Jóllehet,  a  történelmi  adatok  nem  igazolják  létét,  régóta
tiszteljük Szent Kristófot.  Tanító legendája arra indít,  hogy mindig Krisztus útján
járjunk.  Jövő vasárnap a Szentmisék után ezért  áldom meg a testvérek járműveit
(gépkocsikat,  kerékpárokat,  motorkerékpárokat,  és  egyéb,  a  közforgalomban

résztvevő  járműveket),  hogy  mind  fizikailag,  mind  lelki  értelemben  biztos  úton  járjanak,  és  életük  végén
eljussanak az örök hazába.

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

     A héten csütörtökön Bikol-pusztára várjuk a testvéreket Szentmisére, este 6 órára és utána
baráti  beszélgetésre,  ahol  egy-egy tányér  hozott  süteménnyel,  palack  üdítővel  megkínálhatjuk
egymást.
*****************************************************************************************************************************************************

     Még 49 nap van hátra az LII. Eucharisztikus Kongresszusig. Újabb híreket tudhatunk meg a
honlapról  –  https://www.iec2020.hu/hu –  ,  valamint  a  világhálós  naplóból  –
dunamentilepegetes.blogspot.hu. A NEK titkárság buzdítását a jelentkezésre a hirdető-helyen
olvashatjuk. Jelentkezési lapot összekötő testvéreinknél kaphatunk.
 ********************************************************************************************************************************************************

   Az újabb állami rendelkezéseket és a püspök atyák 1232/2021 számú ajánlásait szem előtt tart-
va, templomainkban újabb szabályokkal védjük egymás egészségét. Ezeket a hátul kitett lapon ol-
vashatjuk. Ne feledjük, a járvány nem múlt el, indokolt az óvatosság.

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

  A nyári  szabadságok,  utazások idején sem kell  Szentmise nélkül  maradnunk.  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/
19. Hétfő Jánszky Béla szn. – 1884 - építészeinkért
20. Kedd Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Szerda Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896

22. Csütörtök Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  -- 1456
23. Péntek  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és

repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889
24. Szombat Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Vasárnap Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért

Szent Kristóf – biztonságos utazásért

„Sok  mindenre  kezdte
őket  tanítani.”/Mk  6,34/
(képforrás: ocarm.org )

https://miserend.hu/
https://katolikus.hu/hatter/3743
http://dunamentilepegetes.blogspot.hu/
https://www.iec2020.hu/hu
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A polgári esztendő 29. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 20. Kedd -- Nem lesz Szentmise – 

Süttő 21. Szerda -- Nem lesz Szentmise --

Süttő -
Bikol

22. Csütörtök 18 óra Szentmise a Bikol-pusztai kápolnában --

Piszke 23. Péntek 18 óra Szentmise előtte

Süttő

24. Szombat

16 óra Szentségimádás

Lábatlan
17:15 Szentségimádás alatta

18 óra
Szentmise -  Nagyszülők megáldása, járművek

megáldása

Süttő

25. Vasárnap

8 óra
Szentmise: Két beteg Testvérünkért

-  Nagyszülők megáldása, járművek megáldása
--

Piszke ¾ 10 óra
Szentmise -  Nagyszülők megáldása, járművek

megáldása
Keresztelő: Roszmann Kókai Kristóf

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

