
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., augusztus 29., Évközi XXII. vasárnap

  Imádkozzunk többek között irodalmunk megbecsüléséért. igazságos világ-
békéért, vasutasokért, diákokért, 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!     

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

   Ma  (vasárnap)  este  Bikolpusztán  ünnepeljük  a  Szentmisét,  18
órakor. Szép kezdeményezés, hogy aki tud, kerékpárral induljon útnak,
azt  mintegy  engesztelésül  felajánlva.  Érdeklődni  Bárány  István
testvérünknél lehet. A Szentmise után a magunkkal hozott finomságokat
egymással megosztva tudunk ünnepelni.  

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

  Egy hét múlva kezdődik az LII. Eucharisztikus Kongresszus.  Híre-
ket,  tanúságtételeket  hallgathatunk,  olvashatunk  a  honlapról  –
https://www.iec2020.hu/hu. Újból és újból buzdítom a testvéreket,  legyen
számunkra,  más  dolgokat  megelőző  e  hetekben,  és  különösen  a
Kongresszus ideje alatt a tanúságtétel Urunk Jézus mellett. 

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

       A kongresszus ideje alatt mindannyian kifejezzük közösségünket a világ katolikusaival, ezért a
kiemelt  alkalmak  idején,  azaz  5-én  délután,  11-én  este  és  12-én  délelőtt  nem  lesz
egyházmegyénkben Szentmise, csak a kiemelt helyszíneken. Ezen napokon, ha súlyos ok
akadályoz,  (például munkahelyi beosztás), hogy Budapesten ünnepeljünk, vagy a környéken
az eltérő időpontban vegyünk részt Szentmisén, felmentésünk van. 
   Ez a  papság részvétele  miatt  is  érthető,  de  üzenet  értéke is  van. Hiszen,  ha egy házban
lakodalom van, minden családtag és vendég az ünnepi asztalnál ül, és nem vonul külön egy kis
terembe, aki pedig betegség miatt nem lehet jelen, annak ételt küldenek. A Kongresszus is egy
nagy  ünnep,  nemcsak  a  magyar,  hanem  az  egész  világ  katolikusainak  ünnepe,  sőt,  azon
túlmutatva  a  keleti  és  a  nyugati  egyház  nagy  találkozása  is.  Lásd  az  erről  szóló  írást:
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/keleti-es-nyugati-keresztenyseg-talalkozasa-budapesten 
       A Kongresszus köznapjain pedig a lelkipásztor távolléte miatt nem lesznek liturgikus alkalmak.
Szükség (haldokló beteg ellátása, temetés) esetén a túloldali táblázatban jelölt atya tud segíteni.
    Kövessük az eseményeket a katolikus sajtóból –  lásd a hirdetés alján állandóan szereplő
linkeket.

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

     Piszkén felmerült a gondolat, hogy a záró Szentmisét azok a testvérek, akik személyesen nem
tudnak eljönni, közösségileg kövessék a templomban, áldoztatással egybekötve. Ez ugyan
nem Szentmise, de a fentebb leírt esetekben lelki töltődést ad a közösen átimádkozott Szentmise-
közvetítés. A hátul elhelyezett lapra tessenek feliratkozni, hogy lássuk, van-e rá igény, és akkor
megteremtjük ennek tárgyi feltételeit.

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

     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.

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

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

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

„a sok rossz mind belülről
származik, és tisztátalanná
teszi  az  embert.”/Mk7,15/
(képforrás: ocarm.org )

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/keleti-es-nyugati-keresztenyseg-talalkozasa-budapesten
https://www.iec2020.hu/hu
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A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
30. Hétfő Szenczi Molnár Albert szn. – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Kedd Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

Érdi Krausz György szn. – 1899-- térképészekért 
01. Szerda A II. vh. Kitörésének emléknapja – igazságos világbékéért

A Pest-Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847 – vasutasokért
02. Csütörtök  Haltenberger Mihály szn. 1888.,  – geográfus, aki elsőként adott összefoglaló földrajzi képet

Budapestről.
03. Péntek  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Szombat Szent Rozália
05. Vasárnap Calcuttai Szent Teréz –  Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár
szerkesztője,

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  35. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 31. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 01. Szerda
8 óra Szentmise --

15 óra Temetés: +Moczkó Sándorné

Piszke 03. Péntek 15 óra Esküvő:  Vörös Balázs – Kalász Naomi Yael

Lábatlan 04. Szombat
17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte

Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Prettner Ernő és +Szülei

Helyettesítés (sürgős betegellátás, temetés) a NEK idején

Szeptember 2-4., csütörtök - szombat Szőcs László atya - Tát

Szeptember 5., vasárnap Szerencsés Zsolt atya - Dorog

Szeptember 6., hétfő Vitális Gábor atya - Nyergesújfalu

Szeptember 7 - 9., kedd - csütörtök Nyíri Róbert atya - Bajna

Szeptember 10., péntek Vitális Gábor atya - Nyergesújfalu

Szeptember 11 - 12., szombat - vasárnap Szerencsés Zsolt atya - Dorog

Kongresszus: https://www.iec2020.hu/hu  ||| https://www.facebook.com/nek2021/ 
https://www.instagram.com/nek2021budapest/  |||

https://www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw 
 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/
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