
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., szeptember 05., Évközi XXIII. vasárnap

  Imádkozzunk a Kongresszus lelki eredményességéért. Nem
feledkezünk  meg  a  név-  születésnapjukat,  házassági
évfordulójukat ünneplőkről sem!     

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

     
       A  kongresszus  ideje  alatti  liturgikus  rend,  és  a
helyettesítés rendje alább olvasható.

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

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
06. Hétfő Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Kedd Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk

Buda visszafoglalásának emlékezete 
08. Szerda Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja
09. Csütörtök Claver Szent Péter áldozópap,

10. Péntek Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je-
lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:  

11. Szombat . Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840 
12. Vasárnap Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  36. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Piszke 06. Hétfő 18 óra Közös imádság --

Piszke 08. Szerda 18 óra Közös imádság --

Piszke 10. Péntek 18 óra Közös imádság --

Piszke 12. Vasárnap
½ 11  óra A közvetített Szentmise közös ünneplése és áldoztatás

18 óra Szentmise

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/

„Csupa jót  tett,  a
süketeknek
visszaadta  hallá-
sukat, a némáknak
be-
szélőképességüket.

” /Mk7,37/  (kép-
forrás: ocarm.org )
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