
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2023., március 05., Nagyböjt II. vasárnapja

1-1. I      mádkozzunk        az édesanyákért,  a  ministránsokért,  az  üldözött ke-
resztényekért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint a név-,
születésnapjukat,  házassági  évfordulójukat  ünneplőkért! 1-3. Imádkozzunk
a  leendő  elsőáldozókért! A  hátul  elhelyezett  „felajánló  kártyákat”  vigyük
magunkkal,  és  ha  elvégeztük  az  adott  imádságot,  tegyük  az  erre  a  célra
kitett dobozba. 1-4. A Szentatya és a testvérek márciusi imaszándékait külön
lapon olvashatjuk.
3-2. ...minden  nagyböjti  pénteken a  betöltött  14.  életévétől  élete  végéig
tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől.  3-5.  Nagyböjt        péntek      jein  
keresztutat végzünk.   Piszkén 17.00-tól, Süttőn 18 órától.   
6. A katolikus iskolák javára 32,730.-(Süttő), 31,000.-(Piszke), illetve 10,000.-
(Lábatlan) Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából.
7. Evangelizáljunk! Buzdítsuk  ismerőseinket,  akiknek  iskolába  induló
gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Ha a gyermek kereszte-

lésekor  ígéretet  tett  a  hitre-nevelésre,  azért,  ha  pedig  még  nem  részesült  a  gyermek  a
keresztségben,  akkor  az  arra  való  készület  jele,  hogy  jár  hittanra.  Fontos  a  személyes
megszólítás. A héten csütörtökön Piszkén   lesz tájékoztató az iskolában.
8. –  Jövő  vasárnaptól,  a  püspök  atyák  buzdítása  szerint  egy  héten  át  a  templomainkban
gyűjtjük a tartós-élelmi      szereket       a helyi rászoruló családok részére.

10. – A héten  március 11-én, szombaton, Süttőn  , lelki napra várjuk a híveket  10 – 14 óráig.   A
korábbi Triduum helyett most egy délelőttöt szánunk a lelki készületre.  Ftdő Fejes Csaba atya
érkezik, aki a plébánián  elmélkedéseket tart, majd  gyónási lehetőség után  Szentmisét mutat
be a templomban. Az alkalmat szerény szeretetvendégséggel  zárjuk.

A 10. hét Szentmise-szándékai,  liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Bikol 06. Hétfő 17 óra Szentmise Bikolon előtte 

Piszke 07. Kedd 8 óra Szentmise: Jótevőkért utána

Süttő 08. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

Lábatlan
09. Csütörtök

13 óra Temetés: +Kátai Gyuláné Éberle Mária
Piszke 15 óra Temetés: +Jeges Tibor

Lábatlan 18 óra Szentmise 

Piszke
10. Péntek

8 óra Szentmise 
17 óra Keresztút elején

Süttő 18 óra Keresztút elején

Süttő
11. Szombat

10-14 Lelki délelőtt és Szentmise
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte

Süttő
12. Vasárnap

8 óra
Szentmise: A Kunfalvi és a Holdampf Család

 + Tagjai

Piszke ¾ 10 óra
Szentmise: +Jeges Tibor (tem: március 09.) 

és +Szülők

„Ez  az  én
szeretett  Fiam,
akiben  kedvem
telik,  őt
hallgassátok!”
/Mt  17,5/ (képforrás:
ocarm.org )
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A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Kedd Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok (+203., március 07.)

Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója szn – 1899
08. Szerda Istenes Szent János szerzetes (+1550., március 08.) |||

Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő szn – 1898
09. Csütörtök  Római Szent Franciska (+1440., március 09.) – édesanyákért |||

  Savio szent Domonkos (+1857., március 09.) – ministránsokért
10. Péntek Negyven vértanú (vt. haláluk: 320., március 09.)
11. Szombat Córdobai Szent Eulogius (+859., március 11.) 

– üldözött keresztényekért
12. Vasárnap Kőszeghi-Mártony Károly *1783 –  életmentő lélegeztető készülék és a

„gulyáságyú” feltalálója

Közelgő események
Nap Óra Hely Esemény

Március 18., szombat 10–14 alakul Környékbeli ministránsok találkozója és lelki napja

Március 31., péntek 18 Süttő Keresztút a ministránsok vezetésével

??? , szombat 7-19 alakul Zarándoklat (a pápalátogatás fényében)

Május 08., hétfő 18 Bikol Szentmise

Június 02., péntek 17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés

Június 03., szombat 9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
  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/

http://www.katolikusradio.hu/szentek/47
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