
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., augusztus 01., Évközi XVIII. vasárnap

 Imádkozzunk többek  között  a  ferences  szerzetesi  családért,  a
hithirdetőkért,  költőinkért,  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 és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

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

  Megköszönjük a  Gondviselőnek,  hogy  segítséget  küldött  Sasdombi
Alajosné  Várady  Ágota testvérünk  személyében,  aki  a  következő
időszakban  készséggel  segít   a  piszkei  templomban,  a  kántori
szolgálattal emeli a Szentmisék fényét.

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

 Ugyancsak  megköszönjük  a  testvérek  buzgóságát,  kertjeink
karbantartását,  templomaink  takarítását,  díszítését.  Bármikor
csatlakozhatunk  a  segítő  testvérekhez,  akár  a  takarításban,
fűnyírásban, akár a karitatív munkában szeretnénk serénykedni. De a
Nagy  Szent  Gergely  imaszövetséghez  is  csatlakozhatunk.  A  régi

buzdításon kicsit fordítva „fiatalabbak is elkezdhetik”, hogy ne csak egy-két ember erőfeszítésére,
erőn  felüli  munkájára  hagyatkozzunk,  hanem  közösen  viseljük  gondját  közösségeinknek,
ingatlanjainknak.

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

   Még 35 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 tart-
va, templomainkban a július 4-én leírt 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/
02. Hétfő Vercelli Szent Özséb püspök és Eymard Szent Péter Julián áldozópap

Porciunkula – ferences szerzetesi családért
03. Kedd Gedeon Tihamér szn  – 1898 A magyar alumíniumipar jeles alakja
04. Szerda  Vianney Szent János Mária áldozópap

05. Csütörtök Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának fölszentelése 
jónás Dávid szn – 1871, építészeinkért ||| Szent Oszvald király, vt. – hithirdetőkért

06. Péntek  Urunk színeváltozása,
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja

07. Szombat Thienei Szent Kajetán áp.. ||| Szent II. Sixtus pápa, vt.
Szent Donát, a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

Bella István szn – 1940 költő – költőinkért
08. Vasárnap Szent Domonkos áldozópap

Kölcsey Ferenc szn – 1790 költő, kritikus, politikus, szónok.

„Atyám  adja  nektek  az
igazi  mennyei
kenyeret.”/Jn  6,32/  (képfor-
rás: ocarm.org )

https://www.katolikusradio.hu/szentek/251
https://miserend.hu/
https://katolikus.hu/hatter/3743
https://eucharisztikus.jegy.hu/programseries/21
http://dunamentilepegetes.blogspot.hu/
https://www.iec2020.hu/hu
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A polgári esztendő 31. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 02. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 06. Péntek 18 óra Szentmise előtte

Süttő
07. Szombat

15 óra Esküvő: Bakos Gyula – Abonyi Réka
16 óra Szentségimádás

Lábatlan
17:15 Szentségimádás alatta
18 óra Szentmise 

Süttő
08. Vasárnap

8 óra Szentmise --
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események

Augusztus 10. 8-16 óra Piszke – plébánia Hittanos nap

Augusztus 14. 8 órától Lábatlan – Szent István templom Templomtakarítás, kertrendezés

Augusztus 18. 18 óra Süttő – Szent Ilona kápolna Szentmise

Augusztus 21. 15-18 óra Lábatlan – Szent István templom Egyházmegyei Szentségimádási nap

Augusztus 29.  18 óra Süttő – Bikol kápolna 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 
megáldása¾ 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/

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

