
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., október 03., Évközi XXVII. vasárnap

Imádkozzunk    főpapjainkért,  pedagógusokért,  építészekért,  és  mindazon
szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.
Nem  feledkezünk  meg  a  név-  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat
ünneplőkről  sem!   A  Szentatya  és  a  testvérek  októberi  imaszándékait  külön
lapon olvashatjuk.
  ***************************************************************************************************************

 A termények megáldása   arra is figyelmeztet, hogy becsüljük meg az asztalunkra
kerülő ételt, és ebben mutassunk példát.

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

A Szentolvasó közös imádkozására   hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt
időpontokban.  Ha  akadályoztatva  vagyunk,  otthon,  családi  körben  is
csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és
Édesanyjának.  Kérem  a  testvéreket,  akik  be  szoktak  kapcsolódni,  beszéljenek
össze, melyik nap, ki  vezeti az imádságot. A fiatalok jelentkezését is  örömmel
vesszük e szép szolgálatra.

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

Három hét múva – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem a gyerekek és a
fiatalok felkészítését a Szentgyónás, a Szentáldozás és a Bérmálás szentségének felvételére.  A vasárnapi
Szentmisén való részvétel  alapelvárás. Részleteket  a hitoktatóktól tudhatunk meg. Jövő héten,  10-én a
Szentmisék után rövid szülői tájékoztatót is tartok.

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

A betegek kenetének közös  kiszolgáltatására -  október  09-én,  azaz  most  szombaton 10 órakor  Piszkén,
október  16-án  10  órakor  pedig  Süttőn  kerül  sor.  Jelentkezési  lapot  hátul  találunk.  Kiemelem,  hogy
nemcsak  az  idős  korral  járó  betegség  esetén,  hanem  fiatalabb  korban,  talán  épp  a  C-19  betegség
szövődményeitől tartósan szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges
a Szentgyónásunk – felkészülten történő - elvégzése.

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

Gyűjtés  Mához egy hétre a missziók javára gyűjtünk. Tavaly 16,535.- (Süttő), illetve 25,320.- (Piszke) és 9,600.-
(Lábatlan) Forintot továbbíthattunk a testvérek jóvoltából e nemes célra.

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

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
04. Hétfő Assisi Szent Ferenc – ferencesekért ||| Pázmány Péter szn.– 1570 – Főpapjainkért

||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;   
05. Kedd  Czekelius Aurél szn.– 1844 – hídépítőkért ||| A pedagógusok világnapja
06. Szerda Szent Brúnó, ||| Az Aradi Vértanúk emléknapja – Gróf Batthyány Lajos

vértanúsága napja – Nemzeti gyásznap ||| Az építészek világnapja
07. Csütörtök  Rózsafüzér Királynője  
08. Péntek Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 
09. Szombat Szent Dénes püspök és társai vértanúk ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap
10. Vasárnap Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 ||| A lelki egészség

világnapja 

Amit  tehát  Isten
összekötött, azt ember ne
válassza  szét.”/Mk10,9/
(képforrás: ocarm.org )
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Szentolvasók rendje októberben *! Ha van reggeli Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 17.30!!! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  40. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 06. Szerda – Nem lesz Szentmise --

Lábatlan 07. Csütörtök 18 óra Szentmise

Bikol!!! 08. Péntek 17 óra!!! Szentmise a Keresztelő Szt. János kápolnában előtte

Piszke

09. Szombat

10 óra Szentmise, betegek kenetének kiszolgáltatása
Süttő 17:30 Szentségimádás és Szentolvasó

Lábatlan
17:15 Szentségimádás és Szentolvasó
18 óra Szentmise előtte

Süttő
10. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Attila 1. évf. utána

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

Október 16. 10 óra Süttő Betegek kenete közös kiszolgáltatása

 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

