
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., november 14., Évközi XXXIII. vasárnap

Imádkozzunk    a termőföld  megőrzéséért,  az  atom-tudomány  békés
felhasználásáért,  az  „Ifjú  zenebarátok”-ért, valamint  mindazon  szándékokra,
melyek az évfordulós naptárból következnek.
Nem  feledkezünk  meg  a  név-,  születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat
ünneplőkről sem!  
  ******************************************************************************************************* 

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

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

Búcsú a süttői templom búcsúját mához egy hétre, vasárnap 10 órakor ünnepeljük.
Napra pontosan 242 esztendeje e napon szentelték e templomot.
A meghívott püspök atyát és a vendégeket szeretettel várjuk. Köszönetet mondunk
Istennek  az  elvégzett  munkálatokért,  és  köszöntjük  a  felújításban  közreműködő
mesterembereket,  nemkülönben  a  felújítás  idején  serénykedő  testvéreket  is.  E
napon figyeljünk a megváltozott miserendre!  

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

 Lélekben  kapcsolódunk  a  világméretű  szentségimádáshoz. Bővebben  a
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/  világhálós címen olvashatunk e kezdeményezésről.  Erre a
Szent István templomban is lehetőség nyílik a szokott, szombati időpontban, azaz 17:15-kor.

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

Gyűjtés Egy hónapja a missziók ügyét 27,200.-  (Süttő), illetve 21,350.-  (Piszke) és 11,150.-  (Lábatlan)

Forintal támogatták a testvérek, mely összegeket örömmel továbbítottunk.
   Jövő vasárnap a Katolikus  Szeretet  Szolgálat  javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi  eredménye
31,190.- (Süttő), illetve 13,200.- (Piszke) és 12,200.- (Lábatlan) Forint volt.
Szeretetszolgálat   A piszkei  karitászcsoport  tagjait  kedden 17 órakor várjuk tanácskozásra a
piszkei templom szedecsébe.
A Katolikus Szeretet Szolgálat  tevékenységéről a  https://www.karitasz.hu oldalon olvashatunk
bővebben. A jövő heti gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján
található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk,
míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon
való segítését  szolgálja. Idén,  miután részben elmaradnak az adventi  vásárok,  csak e persely
bevétele jelentheti a helyi csoport munkájának anyagi hátterét. Kifelé menet gondoljunk erre is.
Buzdítás  Ma  van  a  "Szegények  világnapja".  Az  imádság  mellett  tevékeny  szeretettel  is
megemlékezünk  róluk,  lehetőségeinkhez  mérten  segítünk  rajtuk.  A  Szentatya ez  alkalomra  írt
buzdítását  a katolikus sajtóban olvashatjuk. 

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

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

Egészségünk védelme érdekében  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  még  feliratkozhatunk a  nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírás beszerzésére, csakúgy, mint a
jövő évi naptárakra. 

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

 Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.  

Bérmálási készület November 27., 10 óra Süttő - plébániaház

Szentgyónás-szentáldozási készület November 28., ½ 11 óra
 (a Szentmise után közvetlen)

Piszke - templom/szedecs

„Akkor  majd  meg-
látjátok az Emberfi-
át, amint eljön a fel-
hőkön,  hatalommal
és dicsőséggel. ” Mt
13,26/  (képforrás:
ocarm.org )

https://www.karitasz.hu/
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2021., november 14., Évközi XXXIII. vasárnap

Szentgyónás-szentáldozási készület November 15., 22. du. ½ 5 óra Süttő - plébániaház

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

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
november harmadik hete: A magyar népdal és népköltészet hete

15. Hétfő Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért 

16. Kedd Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója.
szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért

17. Szerda Nagy Szent Gertrúd
Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902; 

az atom-tudomány békés felhasználásáért
18. Csütörtök A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap
19. Péntek Árpád-házi Szent Erzsébet |||– Schulek Frigyes szn – 1841 
20. Szombat Ifjú zenebarátok világnapja 
21. Vasárnap Krisztus, a világmindenség királya |||  A televízió világnapja

A 46. hét Szentmise-szándékai,  liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Lábatlan!! 15. Hétfő 15 óra!! Szentmise 

Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász-gyűlés

Süttő 17. Szerda – Nem lesz Szentmise --
Süttő 18. Csütörtök 18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd előtte 
Piszke 19. Péntek 18 óra Szentmise előtte

Lábatlan 20. Szombat
17:15 (Világméretű) Szentségimádás
18 óra Szentmise : +Erzsébet (tem. Okt. 15.), az Eipl és a

Gazdag család +Tagjaiért előtte

Piszke!!! 21. Vasárnap 8 óra!!! Szentmise
Süttő!!! 10 óra!!! Szentmise  

 

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

