Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2021., július 25., Évközi XVII. vasárnap
Imádkozzunk többek között Hazánkért, a nagyszülőkért, a gyermekáldásra
várókért, az orvosokért, a jogszolgáltatásban dolgozókért , amint ez az
emléknapok naptárából kiderül, valamint betegeinkért és – testi-lelki
egészségünket őrzendő - felelős viselkedésért. Nem feledkezünk meg a névszületésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!
A héten várom a testvérek imaszándékait.
******************************************************************************************************

Nagyszülők hétfőn Szent Anna és Szent Joachim emlékezete. Ma közös áldással
fejezzük ki köszönetünket a nagyszülők iránt. A Szentatya e napra írt üzenetét a
katolikus sajtóban és a https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-06/ferencpapa-uzenete-a-nagyszulok-es-idosek-elso-vilagnapjara.html
világhálós
címen
olvashatjuk.
„Jézus ekkor kezébe vette
******************************************************************************************************
a kenyeret, hálát adott és Járművek megáldása Szent Kristóf emlékezetét ülve a Szentmisék után megáldom
kiosztotta a letelepedett a testvérek járműveit.
******************************************************************************************************
embereknek, s ugyanígy a
Szentségimádás
a héten szerdán, azaz július 28-án Süttőn lesz Szentségimádás.
halból is adott, amennyit
Reggel
8
órakor
Szentmise,
majd déli 12 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző
csak akartak.”/Jn 6,11/
(képforrás: ocarm.org )
Urunkat. E nap a mi plébániánk szolgálata az egész Főegyházmegye képviseletében!
Iratkoztunk föl, jöjjünk, Jézus vár reánk. Mindannyiunknak van kiért, miért
imádkozni!
***********************************************************************************************************************

Személyi változás min arról többen értesültek, Sudár Zoltán kántorunk augusztus 1-vel új állást kapott, így
itteni szolgálata megszűnik. Amikor megköszönjük három esztendős munkáját, kérjük Isten áldását további
életére és szolgálatára.
A nyár folyamán további változások lesznek. Imádkozzunk, hogy plébániáinkon minden feladatra legyen
alkalmas és készséges jelölt, és a közösségi munkát végzők – karitász, templomi és templom körüli szolgálatok,
ministránsok, ifjúsági vezetők, imaszövetség – táborát erősítendő, legyenek segítő testvérek.
*****************************************************************************************

Még 41 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.
A Hungexpo programjaira jegyet váltott résztvevők saját azonosítójuk felhasználásával fejenként 2
db jegyet vehetnek a Kongresszus kiemelt kulturális programjaira a következő felületen:
https://eucharisztikus.jegy.hu/programseries/21
***************************************************************************************************************

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, 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/
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Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.
Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat
nemes célokért szolgálatába állítsák
Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)
Szent Márta ||| Kadics Ottokár szn.– 1876, A magyar barlangkutatás atyja
Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök, egyháztanító
Abdon – Szennen ókeresztény vértanúk
Loyolai Szent Ignác – Jezsuita szerzetesekért
A segesvári ütközet napja – 1849 – Hazánkért
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01. Vasárnap

»Vasas« Szent Péter – ártatlanul fogságban sínylődőkért
Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító – jogszolgáltatásban
dolgozókért (ügyvédek, ügyészek, bírák) ||| Az anyatejes táplálás világnapja

A polgári esztendő 30. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
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óra
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18 óra

Temetés: +Szokolányi Árpádné – Illés Anna
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31. Szombat
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18 óra
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alatta

01. Vasárnap

8 óra
¾ 10 óra

Szentmise: +Tóth Józsefné – Éva (tem. Ápr. 26.)
Szentmise

-utána

28. Szerda

Lábatlan 29. Csütörtök
Süttő
Piszke
Süttő
Lábatlan
Süttő
Piszke

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Augusztus 10.

8-16 óra

Piszke – plébánia

Augusztus 21.

15-18 óra Lábatlan – Szent István Egyházmegyei Szentségimádási nap
templom

Augusztus 29.

18 óra

Süttő – Bikol kápolna

Hittanos nap

Szentmise

Szeptember 5-12 0 – 24 óra Budapest

52. Eucharisztikus Kongresszus

Szeptember 17.

16 -19 óra Süttő

Ars Sacra délután

Szeptember 19.

8 óra

Süttő

Tanév eleji Szentmise, tanszerek megáldása

¾ 10

Piszke

Szeptember 19.

16 -19 óra Piszke

Ars Sacra délután

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/

