
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 
2023., március 19., Nagyböjt IV., „Laetare” vasárnapja

1-1. I      mádkozzunk        költőinkért,  zenetudósainkért,  és  a
többi,  az  emléknapok  naptárába  foglalt  szándékra,  va-
lamint  a  név-,  születésnapjukat,  házassági  évfordu-
lójukat ünneplőkért!  
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,

e héten a ministránsok szolgálatával. 3-6. 

7. Evangelizáljunk! Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek iskolába induló gyermeke van, bát-
ran  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. – Még a mai napon gyűjtjük templomainkban a tartós-élelmi      szereket       a helyi rászoruló
családok részére.
9. Gondoljunk a közelgő ünnepre azzal is, hogy a díszítésre szánt adományainkat a hátul
elhelyezett perselybe helyezzük.
10-1. – Mához  egy  hétre  Péliföldszentkereszten   kerül  sor  a  hagyományos  regio -
nális  keresztúti  áhítatra.  Hangsúlyosan és szeretettel  hívjuk a fi atalokat, hogy
e hagyománynak ők is  részesei  legyenek.  A  liturgia  15 órakor kezdődik,  de már
előtte  is  lehető ségünk  nyílik  szentgyónásunk  el végzésére.  Süttő,  Piszke  és
Lábatlan közösségei  a 3.  állomásról gondoskodnak,  rész ben annak díszítésével,
részben felolvasással,  részben a fakereszt vitelé vel.  
10-2. Lelkesítő  volt  látni  pénteken  Piszkén  a  hittanosok  által   végzett  keresztutat,
szombaton Dunaszentmiklóson a lábatlani ministránsokat a regionális találkozón.

A 11.  hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 

Piszke!! 20. Hétfő 15 óra
Temetés: Kinstadtner Istvánné – Bódi

Erzsébet, majd Szentmise
 

Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise utána

Süttő 22. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért

Lábatlan 23. Csütörtök 18 óra Szentmise utána

Piszke
24. Péntek

8 óra Szentmise
17 óra Keresztút elején

Süttő 18 óra Keresztút elején

Lábatlan 25. Szombat 18 óra Szentmise  

Süttő
26. Vasárnap

8 óra
Szentmise:  A Heizelmann és a Lengyel család 

+ Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

„Hiszel  az  Em-
berfiában?”
(...)Erre
felkiáltott:
„Hiszek,  Uram!”
–  s  leborult
előtte.   /Jn 4,35-
38/ (képforrás: ocarm.org )
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A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír
feltalálója SZN – 1854

21. Kedd  A költészet vi lágnapja

22. Szerda A víz vi lágnapja 

23. Csütörtök Meteorológiai világnap

24. Péntek A tuberkolózis világnapja
Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője szn – 1656

25. Szombat Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)
   Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, a reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, szn –
1795 

26. Vasárnap  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója
SZN – 1913

Közelgő események
Nap Óra Hely Esemény

Április 30., vasárnap 6-12 Budapest Pápai Szentmise

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/

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20190325
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
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74@group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

