
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., augusztus 22., Évközi XXI. vasárnap

  Imádkozzunk többek  között Egyházi  iskoláinkért,  üldözött
keresztényekért,  Hazánk  fennmaradásáért, 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!     

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

     Mához két hétre kezdődik az LII.  Eucharisztikus Kongresszus.
Jelzem, hogy 29-ig lehet regisztrálni, részvételi szándékunkat jelezni.
Híreket,  tanúságtételeket  hallgathatunk,  olvashatunk  a  honlapról  –
https://www.iec2020.hu/hu. 
    Kérdéseikkel és segítségért forduljanak összekötőinkhez, azaz Báthory
István és Bárány István testvéreinkhez. 
     A múlt heti hirdetésben foglaltakat megerősítve buzdítom a testvéreket,
hogy  legyen  számunkra  elsődleges,  más  dolgokat  is  megelőző  e
hetekben,  és  különösen  a  Kongresszus  ideje  alatt  a  tanúságtétel
Urunk Jézus mellett. 

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

    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. 

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

   Munkatársi megbeszélésre hívom az adott plébánia munkatársait augusztus 23-án, hétfőn este
19 órára Süttőre, 26-án, csütörtökön este 19 órára Piszkére.

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

   Hirdetem, hogy Vörös József és Schilling Magdolna nőtlen fia, Balázs, feleségül kívánja venni
Kalász Kornél és Kovács Gabriella hajadon leányát,  Naomi Yael-t. Imádkozzunk értük, és aki e
házasság akadályáról tud, írásban jelezze a plébánosnak.

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

   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 héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
23. Hétfő A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való  megemlékezés napja –

Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért 
24. Kedd Szent Bertalan apostol
25. Szerda Kalazanci Szt. József áp., rendalapító  – Egyházi iskoláinkért

26. Csütörtök Balogh Béla szn. – 1909 – hajóépítőkért 
27. Péntek Szent Mónika özvegy |||  Lechner Ödön szn. 1845 – építészeinkért
28. Szombat . Szt. Ágoston pp és egyháztanító
29. Vasárnap Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért

szenvedőkért
A Mohácsi vész emlékezete –  1526 – Hazánk fennmaradásáért

„Mi  hittünk  és  tudjuk,
hogy  te  vagy  az  Isten
Szentje.””/Jn  6,69/  (képfor-
rás: ocarm.org )

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  34. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 

Süttő 23. Hétfő
18 óra Szentmise előtte
19 óra Munkatársi megbeszélés

Piszke 24. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 25. Szerda -- Nem lesz Szentmise --

Lábatlan
26. Csütörtök

18 óra Szentmise: +Haraszti Szülők és fiúk: +Tamás ob.
Piszke 19 óra Munkatársi megbeszélés

Piszke 27. Péntek 18 óra 
Szentmise: 

+Pataki János, fiai: +László és +István és + Családtagok

Süttő
28. Szombat

16 óra Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Temes Mihályné – Gazdag Katalin (tem  aug. 19.) előtte

Süttő
29. Vasárnap

8 óra Szentmise 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

S. - Bikol 18 óra Szentmise a Bikolpusztán, a  kápolnában

   
     

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

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

