
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., augusztus 15., Szűz Mária Mennybevétele,

Nagyboldogasszony
  Imádkozzunk többek  között  gyógyító  emberekért,  buzgó  papokért,  papi
hivatásokért  szent  életű  édesanyákért,  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!     

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

     Örömmel láttuk a szorgoskodó, áldozatos testvéreket, akik a Szent István
templomot  és  kertjét  öltöztették  ünneplőbe,  a  búcsú  napjára,  miként  minden
testvérünk buzgóságát, akire lehet számítani, akár hétről-hétre a takarításban,
díszítésben, vagy a templom körüli szolgálatokban, nyitásban-zárásban, énekes
szolgálatban, vagy az előkészítésben. 
      Most a Szent Ilona kápolna ékesítésére várjuk a testvéreket, kedden délután
1/2  5  órától.  Szerdán este  6  órakor  e  kápolna  búcsúi  Szentmiséje  lesz,
várjuk a helyi és a zarándok testvéreket.

  ******************************************************************************************************
     Még 21 nap van hátra az LII. Eucharisztikus Kongresszusig. Újabb híreket tudhatunk meg a
honlapról – https://www.iec2020.hu/hu. 
    Kérdéseikkel és segítségért forduljanak összekötőinkhez, azaz Báthory István és Bárány István
testvéreinkhez. Katolikus keresztény ember számára elsődleges, más dolgokat is megelőző e
hetekben,  és  különösen  a  Kongresszus  ideje  alatt  a  tanúságtétel  Urunk  Jézus  mellett.
Miközben számtalan ügy mellett tömegek állnak ki, jóllehet, a járvány miatt sajátosan, de
határozottan kell képviselnünk ezt az ügyet. 
   Ha súlyos ok – betegség, idős kor, munkahelyi elfoglaltság, vizsgaidőszak – miatt nem tudunk
bekapcsolódni a konkrét alkalmakba, a mindennapi beszédünkben, vagy a világhálós közösségi
felületeken akkor megoszthatjuk, milyen öröm, hogy 83 esztendő után ismét Hazánk ad otthon
ennek  a  világeseménynek,  és,  hogy  Jézus  „vándorlásunk  társa  lett”.  Sokan  vagyunk,  de  a
közösségi tanúságtétellel egymást is bátorítjuk a mindennapok gondjai közt.

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

    A hatályos állami rendelkezéseket és a püspök atyák 1232/2021 számú ajánlásait szem előtt
tartva, 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. 

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

   Előre jelzem, hogy  augusztus 23-án, hétfőn este Süttőre, többek kérésére pedig 26-án,
csütörtökön este Piszkére várom az adott plébánia munkatársait megbeszélésre, 19 órára.

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

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
16. Hétfő Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, Szent Rókus – 

gyógyító emberekért
17. Kedd Feszty Adolf építész szn – 1846
18. Szerda Eudes Szent János – Buzgó papokért, papi hivatásokért

Szent Ilona – Szent életű édesanyákért
Európa nap Magyarországon – 'betegeskedő', lelkiekben elöregedő  Európánkért

19. Csütörtök Szent Bernát – Szent életű szerzetesekért 
20. Péntek Szent István király – Hazánkért

Gruby Dávid szn. – 1810 – tudós orvosainkért 
21. Szombat . Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséért

. Brust Dávid szn. – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért
. Forró Magdolna szn. – 1904 – Tudományos munkát folytató nőkért

22. Vasárnap Boldogságos Szűz Mária királynő
Beke József szn.  – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

 kép  a  'korumburra-anglican.org'
portálról való

 "Íme,  mostantól
fogva  boldognak
hirdet  minden
nemzedék," /Lk  1,48/

https://miserend.hu/
https://katolikus.hu/hatter/3743
https://www.iec2020.hu/hu
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A p o l g á r i  e s z t e n d ő  33. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise előtte

Süttő 18. Szerda 18 óra!!! Szentmise a Szent Ilona kápolnában előtte

Lábatlan 19. Csütörtök 18 óra Szentmise

Süttő
20. Péntek

8 óra Szentmise és az új kenyér megáldása

Lábatlan 10 óra
Búcsúi Szentmise és az új kenyér megáldása, 

majd ünnepi megemlékezés és agapé

Lábatlan 21. Szombat
15-18 óra Egyházmegyei Szentségimádás 

18 óra Szentmise: élő Családtagok előtte

Süttő
22. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Béla utána

    Ne feledjük, a szegényebb gyerekek iskolakezdését a katolikus karitászon keresztül is 
támogathatjuk a 1356-os adományvonalon keresztül. Ha a helyieken közvetlenül is kívánunk 
segíteni, akkor a helyi karitászcsoportnak juttassuk el  erre szánt adományainkat.

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

    A Péterfillérek gyűjtése alkalmával mintegy 85,000 Ft-tal  (42,530, 28,350, 14,200,) támogattuk a
Szentatya karitatív tevékenységét.

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

Augusztus 23. 19 óra Süttő - plébániaház Munkatársi megbeszélés

Augusztus 26. 19 óra Piszke - plébániaház Munkatársi megbeszélés

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

