
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., október 17., Évközi XXIX. vasárnap

Imádkozzunk    a  csillagászokért, a járványoktól való menekülésért, a
hazai  zenei  élet  virágzásáért,  és  mindazon  szándékokra,  melyek  az
évfordulós naptárból következnek.
Nem  feledkezünk  meg  a  név-  születésnapjukat,  házassági
évfordulójukat ünneplőkről sem!  
  ***************************************************************************************************************

Figyelünk  az  Egyház  szavára.  Tegnap  –  mint  azt  a  múlt  heti
hirdetésben is olvashattuk - volt az élelmezési világnap. A Szentatya e
napra írt  üzenetét  a  https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-
10/papai-uzenet-az-elelmezesi-vilagnapra.html címen  olvashatjuk.  A

missziós  világnapra  írt  üzentével  pedig  a  https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/ferenc-papa-misszios-
vasarnapra-irt-uzenete-2021 oldalon találkozhatunk.

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

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

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

A héten – 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.
Imádkozzunk értük!  Részleteket a hitoktatóktól tudhatunk meg. 

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

Épülhettünk  testvéreink  hitén,  bizalmán,  akik  tegnap  Süttőn,  egy  hete  Piszkén a  betegek  szentségét
kérték.  Gondoljunk  lakáshoz  kötött  beteginkre  is,  jelezzük  a  plébánosnak,  hogy  szolgálata  által  Jézus
Urunk őket is meg tudja látogatni és szentségeivel erősíteni.

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

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

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

Felújítás   Isten segítségével, a Főegyházmegye és az állami pályázat forrásainak felhasználásával a napokban
felújítások  kezdődnek  a  süttői  és  a  piszkei  templomnál.  A  felújítás  alatt  tartsuk  meg  a  balesetvédelmi
szabályokat és tartsuk távol magunkat az építési területtől. 

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

Elköltözött  Az elmúlt héten, csütörtökön Mennyei Atyánk hazahívta Szalontai Lászlóné – Mária nővérünket, a
süttői közösség kántorát, aki a piszkei és lábatlani közösségben is mindig készséggel vállalt szolgálatot. A
feltámadás  hitével  gondolunk  rá,  imádkozunk  érte  és  ittmaradott  szeretteiért.  Temetéséről  később
intézkednek.
Szolgálatkész  és  megbízható  személye  legyen  példa  mindannyiunk  számára,  hogy  a  templomi  körüli
szolgálatokra mindig legyenek elhivatott testvérek, világi apostolok.

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

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
18. Hétfő Szent Lukács evangélista

19. Kedd  A »Gellérthegyi csillagvizsgáló« felavatása – 1815 – csillagászokért

20. Szerda Szent Vendel remete – a járványoktól való menekülésért |||
 A csontritkulás világnapja – e betegség sikeres háttérbe szorításáért

21. Csütörtök Gázai Szent Hilárion (*Tabatha, 291. +Ciprus szigete, 371.)- remetékért;  Szent Orsolya
és vértanútársnői (+Köln, 304) »Földünkért« világnap;

22. Péntek Szent Szevérus – Textiliparban dolgozókért
Liszt Ferenc szn. – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért 

23. Szombat Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;

24. Vasárnap Claret Szent Antal Mária püspök,
Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

„Hisz  az  Emberfia
nem azért jött, hogy
szolgáljanak  neki,
hanem  hogy  ő
szolgáljon,  és  életét
adja váltságul soka-
kért.”/Mk10,45/
(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 18. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke
19. Kedd

8 óra Szentmise
Süttő 13 óra Temetés: +Ódor Tivadar, majd Szentmise utána

Süttő 20. Szerda – Nem lesz Szentmise --

Lábatlan 21. Csütörtök 18 óra Szentmise

Piszke 22. Péntek
18 óra Szentmise
19 óra Fehi-Bóra

Süttő
23. Szombat

17:30 Szentségimádás és Szentolvasó

Lábatlan
17:15 Szentségimádás és Szentolvasó
18 óra Szentmise előtte

Süttő
24. Vasárnap

8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Varga József, a Varga és a Tóth +Szülők  

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

November 04. és 11. 18 óra Süttő – templom Szentmise és lelkigyakorlatos Szentbeszéd: Ftdő 
Vitális Gábor SDB., apát-plébános szolgálata

 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
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