
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2022., február 13., Évközi VI. vasárnap

  I      mádkozzunk       e  héten  Európáért,  matematikusainkért,
festőművészeinkért, és a többi,  az  emléknapok naptárából követ-
kező  szándékra,  valamint  a  név-,  születésnapjukat,  házassági
évfordulójukat  héten  ünneplőkért!   A  házasság  hetében  külön
szeretettel  imádkozunk  a  házaspárokért,  akiket  jövő  vasárnap  a
Szentmisék  végén  külön  is  megáldok.  A  programokról  a
http://hazassaghete.hu oldalon  és  a  katolikus  sajtóban
olvashatunk. A betegek világnapján a betegeinkért is imádkozunk.
A  Szentatya  üzenetét  a  https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-

uzenete-a-betegek-30-vilagnapjara oldalon és a katolikus sajtóban olvashatjuk.,
   Köszönet a fáradozásért, templomaink évközi díszbe öltöztetéséért!
  Míg tart  a  farsangi  időszak,   ügyeljünk,  hogy  bárhol  is  veszünk részt  mulatságon,  mindenütt  a  józan
mértékletesség, keresztényi lelkület   jellemezzen!
  Megkezdjük a leendő elsőáldozókért és bérmálkozókért való imádságot.  A hátul elhelyezett „felajánló
kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádságot, tegyük az erre a célra kitett dobozba.
Hamarosan bemutatom a készülő gyermekeket a templomi közösségnek is, remélhetőleg szüleik, kereszt
szüleik jelenlétében.

A 7.  hét  Szentmise-szándékai,  l iturgikus rendje,  alkalmai Gyóntatás 
 Süttő 14. Hétfő 18 óra Szentmise előtte

Piszke 15. Kedd 8 óra
Szentmise : +Lovász György, N: +Sárfi Ilona, +Bodor

Irén, a Barna és a Micsei család élő és + Tagjaiért
előtte

Süttő 16. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

Lábatlan 17. Csütörtök 18 óra Szentmise 

Piszke 18. Péntek 18 óra Szentmise: +Endre, +Teréz és +Szüleik

Lábatlan 19. Szombat
17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise

Süttő
20. Vasárnap

8 óra Szentmise: Jótevőkért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/
14. Hétfő Szent Cirill és Szent Metód –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

Papp Simon, a magyar kőolajbányászat megteremtője szn – 1886

15. Kedd Markó Dezső, orvos, röntgenológus. SZN – 1896

16. Szerda Szent Julianna ||| Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899

17. Csütörtök A Szervita rend hét szent Alapítója |||
Péter Rózsa matematikus,  a 'Játék a végtelennel' c. könyv szerzője SZN – 1905

18. Péntek Jókai Mór szn. – 1825

19. Szombat Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.

20. Vasárnap Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért
Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb

restaurátora.

   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/

„Örüljetek  azokban
a  napokban,  ha
majd  ez
bekövetkezik,  és
ujjongjatok,  mert
nagy  jutalomban
részesültök  a
mennyben!.”Lk6,23/
(képforrás: ocarm.org)
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