
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2023., március 12., Nagyböjt III. vasárnapja

1-1. I      mádkozzunk        Hazánkért,  az  ír  népért,  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. 
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.   

7. Evangelizáljunk! Buzdítsuk  ismerőseinket,  akiknek iskolába  induló
gyermeke  van,  bátran  válassza  a  katolikus  hittant. Ha  a  gyermek
keresztelésekor  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.  Március 27-én 16 órakor Süttőn
lesz tájékoztató az iskolában.
8. –  Mától  egy  héten  át  a  templomainkban  gyűjtjük  a  tartós-élelmi      szereket       a  helyi
rászoruló családok részére.
10-1. –  A  héten  március  18-án,  szombaton,  Dunaszentmiklóson  ,  lelki  napra  várjuk  a
ministránsokat 10 – 14 óráig.
10-2. Lelkesítő volt látni a testvéreket a Bikolon tartott Szentmisén. 10-3. Nagy örömmel
láttam  a  testvéreket  a  nagyböjti  lelki  délelőttön.  Köszönet   az  alkalmat  és  az  agapét
előkészítő  testvéreknek  ,  valamint  a  résztvevőknek  ,  és  mindazoknak,  akik  rajtuk  kívül
álló ok miatt nem tudtak eljönni. Az elmélkedéseket a plébánia közösségi oldalán újra
meghallgathatjuk.

A 11.  hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise előtte 

Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána

Piszke
17. Péntek

8 óra Szentmise
17 óra Keresztút elején

Süttő 18 óra Keresztút elején

SPL
18. Szombat

10-14 Körzeti Ministráns találkozó Dunaszentmiklós
Lábatlan 18 óra Szentmise : +Pataki László és +Pataki István előtte

Süttő
19. Vasárnap

8 óra Szentmise : A Schór és a Harkai család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

„„Tudom,  hogy
eljön  a  Messiás
(…)  Jézus  erre
kijelentette:  „Én
vagyok  az,  aki
veled  be-
szélek.”  /Jn4,25-
26/ (képforrás: ocarm.org )
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A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Haggenmacher Károly szn. –  1835 – a síkszita és a daratisztító
berendezés feltalálója  

14. Kedd Nemzetközi  akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet
mellett

15. Szerda Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
Dalmady Zoltán, A balneológia és sportor voslás jeles alakja szn.–

1888
16. Csütörtök Kölni Szent Heribert  püspök/+1021/ -  világi vezetőknek jó

tanácsadókért
17. Péntek Szent Patrik,  az írek térítője és nemzeti  szentje (†461)
18. Szombat  Jeruzsálemi Szent Cirill  püspök és egyháztanító

A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása – 1850
19. Vasárnap Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese  

Közelgő események
Nap Óra Hely Esemény

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
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