
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., október 10., Évközi XXVIII. vasárnap

Imádkozzunk    a műemlékvédelemben dolgozókért, a látássérültekért, éhező és szegény
embertársainkért,  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  továbbra  is  külön  lapon
olvashatjuk.
  ***************************************************************************************************************

A  Szentolvasó  közös  imádkozására   hívjuk  a  testvéreket  a  táblázatban  megjelölt
időpontokban.  Akadályoztatás  esetén  vagy,  otthon,  családi,  baráti  körben  is
imádkozhatunk.

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

Két 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, és ma a
Szentmisék után tudhatunk meg.

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

A betegek kenetének közös kiszolgáltatására október 16-án, azaz most szombaton 10
órakor Süttőn is sor kerül.  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   Múlt vasárnap tévesen hirdettem, így nem most,  hanem mához egy hétre gyűjtünk a missziók
javára.  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/
11. Hétfő Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-
mérték”  kidolgozója  SZN – 1885 

12. Kedd Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775
A csillagászat napja (ősz)

13. Szerda Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813
október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

14. Csütörtök Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú ||| október második csütörtökje A látás világnapja
15. Péntek Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja

16. Szombat Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja
|||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865 

17. Vasárnap Antióchiai Szent Ignác – A szegénység elleni küzdelem világnapja

„  Menj,  add  el,
amid van, oszd szét
a  szegények közt,
és így kincsed lesz
az  égben,  aztán
gyere  és  kövess
engem!”/Mk10,21/
(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  41. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 

Süttő 11. Hétfő
18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra

Piszke 12. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 13. Szerda – Nem lesz Szentmise --

Lábatlan 14. Csütörtök 18 óra Szentmise

Lábatlan
15. Péntek

15 óra Temetés: +Eipl Istvánné – Nagy Erzsébet
Piszke 18 óra Szentmise előtte

Süttő
16. Szombat

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

Lábatlan
17:15 Szentségimádás és Szentolvasó
18 óra Szentmise előtte

Süttő
17. Vasárnap

8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 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

