
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., október 24., Évközi XXX. vasárnap

Imádkozzunk    építészeinkért,  protestáns  testvéreinkért,  nemzeti  tragédiáink
elkerüléséért, és  mindazon  szándékokra,  melyek  az  évfordulós  naptárból
következnek.
Nem  feledkezünk  meg  a  név-  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat
ünneplőkről sem!  
  ***************************************************************************************************************

Figyelünk az  Egyház  szavára.  A  Szentatya  szándéka  szerint  Főpásztorunk  is
meghirdette  a  szinódusi  folyamatot, melynek  középpontjában  szavai  szerint
"...nem az Egyház szervezete és működési módja áll, hanem a küldetés. Hogyan
tudjuk Krisztus örömhírét legjobban átadni annak a világnak, amelyben élünk."
Ezért  a  körlevélben  leírtak  szerint  e  téma  megvitatására  hívom  a  Testületek
Tagjait,  és tanácskozási  szándékkal  a Munkatársakat:  november 8-án 19 órára
Süttőre,  november  13-án  19  órára  pedig  Piszkére. A  meghívókat  és  a  téma
feldolgozását segítő kérdéseket a szedecsben vehetjük át.

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

A  Szentolvasó  közös  imádkozására   hívjuk  a  testvéreket  a  táblázatban  megjelölt  időpontokban.
Akadályoztatás esetén otthon, családi, baráti körben imádkozzunk!

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

Felújítás a  süttői  és  a piszkei  templomnál  a felújítás  alatt  tartsuk meg a  balesetvédelmi  szabályokat  és
tartsuk távol magunkat az építési területtől. 

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

Egészségünk védelme  érdekében  ismét  felhívom  a  kedves  Hívek  figyelmét  a  járványügyi  szabályok
betartására. A szakértők által többször hangsúlyozott ajánlást megerősítve  ajánlom a maszk viselését zárt
térben (kiváltképp a szedecsben), a távolságtartást és a fertőtlenítő használatát.  Nemcsak a C-19 betegség,
hanem az ősszel  terjedő légúti  fertőzések okán is.  Ki-ki,  hiteles  forrásokból  és  kellőképpen tájékozódva,
lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia
és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

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

Szentírás  lehetőség  ígérkezik  nagyméretű  betűvel  nyomtatott  Szentírás  beszerzésére. Aki  élne  e
lehetőséggel a maga, vagy gyengén látó családtagja számára, kérem iratkozzon föl a hátul kitett papírra. Az
igények felmérése után értesítjük a feliratkozott testvéreket.

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

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
25. Hétfő Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Kedd Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Szerda Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Csütörtök  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Péntek Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építészeinkért 
30. Szombat Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819
31. Vasárnap Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért
 "Őszirózsás forradalom" – nemzeti tragédiáink elkerüléséért 

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

„Menj,  a  hited
meggyógyított.”/Mk10,52/
(képforrás: ocarm.org )



Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., október 24., Évközi XXX. vasárnap

A p o l g á r i  e s z t e n d ő  43. hete Szentmise-szándékai ,  l i turgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
Süttő 25. Hétfő 18 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők és +Nagyszülők előtte

Piszke
26. Kedd

8 óra Szentmise utána
Lábatlan 15 óra Temetés: +Szendrei Imre Márton

Süttő
30. Szombat

17:30 Szentségimádás és Szentolvasó

Lábatlan
17:15 Szentségimádás és Szentolvasó
18 óra Szentmise előtte

Süttő
31. Vasárnap

8 óra Szentmise: +Szakmári Dezső és +Szülei
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

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

November 04., 
csütörtök

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

November 08.,
hétfő

19 óra Süttő – plébániaház Testületi és munkatársi megbeszélés

November 11., 
csütörtök

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

November 13.,
szombat

19 óra Piszke- plébániaház Testületi és munkatársi megbeszélés

November 27.,
szombat

10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása

December 3.,
péntek

18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos 
Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács 
Csaba Albert plébános szolgálata

December 04.,
szombat

10-14 óra Piszke Plébániaház Regionális ministráns-találkozó

December 05., 
vasárnap

15 óra Piszke – templom Gyónási lehetőség: Ftdő Szőcs László atya 
szolgálata

December 10., 
péntek

18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos 
Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács 
Csaba Albert plébános szolgálata

December 17., 
péntek

18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos 
Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács 
Csaba Albert 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
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74@group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

