
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., november 07., Évközi XXXII. vasárnap
Imádkozzunk    a kőfaragókért, Egyházunkért, Európáért és a magyar oktatásért, valamint
mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.
Nem feledkezünk meg a név-,  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat ünneplőkről
sem!  
A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.
  ******************************************************************************************************* 

Készülvén Szent Lipót ünnepére, e héten is csütörtökön Vitális Gábor SDB., apát-plébános
atya érkezik  Süttőre, hogy az este 6 órai Szentmise keretében buzdítson minket Krisztus
követésére. Szolgálatával Szentgyónásra is lesz alkalmunk.

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

Imasétára hívjuk  a  testvéreket,  ma,  azaz  7-én,  15  órára.  Lényege,  hogy  a  Szent  István
templomtól  indulva  egy  2  km-es  utat  nyugodt  tempóban  végigjárva,  meg-megállva
imádkozunk a telelülés lakóiért, az elhunytakért, és engesztelünk a területen elkövetett

bűnökért.  
**************************************************************************************************************

Felújítás   a felújítás alatt tartsuk meg a balesetvédelmi szabályokat. 
**************************************************************************************************************

Egészségünk védelme  érdekében  mától  kötelező a  maszk  viselése  zárt  térben,  a  távolságtartás  és  a
fertőtlenítő használata. 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. 

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

Naptár  a jövő évi naptárakra is feliratkozhatunk.
**************************************************************************************************************

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.  

Bérmálási készület November 13., 10 óra Piszke - templom/szedecs

Szentgyónás-szentáldozási készület November 14., ½ 11 óra
 (a Szentmise után közvetlen)

Piszke - templom/szedecs

Szentgyónás-szentáldozási készület November 15., du. ½ 5 óra Süttő - plébániaház

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

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
08. Hétfő A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért

09. Kedd A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Szerda Nagy Szent Leó pápa – Európáért 

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért
11. Csütörtök Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja - békéért
12. Péntek Szent Jozafát – A katolikus – ortodox közeledésért 
13. Szombat A Magyar Szentek emléknapja - hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért
14. Vasárnap A cukorbetegek világnapja ||| A szegények világnapja

 
”...ő szegénységé-
ből  bedobta min-
denét, amije volt,
egész  megélheté-
sét.'' Mt  12,44/
(képforrás: ocarm.org )



Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., november 07., Évközi XXXII. vasárnap

A 44. hét Szentmise-szándékai,  liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Lábatlan!! 08. Hétfő 15 óra!! Szentmise 

Süttő 19 óra Testületi-munkatársi ülés
Piszke 09. Kedd 15 óra Temetés: +Lévai Zoltán, majd Szentmise
Süttő 10. Szerda – Nem lesz Szentmise --
Süttő 11. Csütörtök 18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd előtte 
Piszke 12. Péntek 18 óra Szentmise előtte

Lábatlan 13. Szombat
17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte

Piszke 19 óra Testületi-munkatársi ülés
Süttő

14. Vasárnap
8 óra Szentmise

Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Vierl András (tem. Nov. 4.)
Keresztelő: Paczolt Kinga  
 

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

November 27.,
szombat

10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása

December 3., 10. 
és 17., 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

 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

