Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2015., április 26. Húsvét IV., 'Jó Pásztor' vasárnapja
Ma délután 4 órára Süttőre várjuk a testvéreket PLÉD-re,
azaz plébániai délutánra, ahol jókedvvel, játékkal,
beszélgetéssel, szeretetben töltjük az időt 19 óráig.
Jövő vasárnap kerül sor plébániáink fiataljainak
bérmálására, és közeledik Piszkén a gyermekek első
szentgyónásának ideje. Az általános szándékon túl segíti
imádságunkat a hátul található 'Ima-felajánló kártya'.
Ezeket szem előtt tartva elvégez hetjük az imádságot,
böjtöt, felajánlást, majd név telenül a hátul elhelyezett
„Én vagyok a jó pásztor. ”
'Ima-dobozva' helyezve je lezhetjük, hogy sokan és sokat
/Jn10,11/ (képforrás: ocarm.org )
imádkozunk értük...
A bérmálkozók vizsgájára május 2-án, 14 órakor kerül
sor. Ezt követően próba, majd a Szentgyónásukat végzik, mintegy 15 órától.
Rajtuk kívül a családtagok, és mi is elvégezhetjük a Szentgyónásunkat.
Hétfőn este 7 órakor Süttőn várom Fehi-Borára a testvéreket.
Jövő vasárnap a bérmálás okán Piszkén 8 órakor, Süttőn 10 órakor lesz a
Szentmise. Előtte húsz perccel litániát imádkozunk!
A Szűz Anya májusi köszöntéseit is megkezdjük. Ennek rendjét a túloldalon
olvashatjuk. Ne hagyjuk elfeledni e szép és nagy lelki erőt adó hagyományt!
Az adóbevallások határideje is közeledik. Az 1%-os adó felajánlásokkal sokat
segíthetünk. Tavaly 586.000 fő ajánlotta fel adója 1%-át a Katolikus Egyház nak, összesen kb.
2,2 milliárd Forint értékben. A fel ajánlásokról a
http://egyazertek.hu/ világhálós címen olvashatunk. A felajánlás akkor is érték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi ked vezmények miatt - igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel ajánlások száma az egyház támogatottságát jelzi.
Ezen felül a második egy százalékot valamely civil szervezetnek ajánlhatjuk,
így a süttői templomfelújítási alapítványnak.
Várom a testvérek májusi imaszándékait!

Közeli Alkalmak

•
Előre jelzem, hogy plébániáink tavaszi zarándoklata május 9–én,
szombaton lesz, Veszprém, Tihany útiránnyal. A hátul kitett lapra iratkoz zunk föl.
•
Plébániáink hittanosai pedig július 20-24-ig, a Mátrában, Bodony köz ségben táborozhatnak majd.
•
A Lábatlani Református Gyülekezet idén június 19-22-ig látogatást
tervez Erdélybe, melynek során Gyimesfelsőlokra is ellátogatnak, a Szent
Erzsébet Líceumba, ahonnan tavaly nyáron kedves vendégeink is érkeztek.
Jelentkezni, érdeklődni a Nagytiszteletű Asszonynál, Darányiné Csonka Va lériánál lehet.
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Gyóntatás rendje
Hétfőn 17 órától a Szentmiséig
Vasárnap, a Szentmise után, ¾ 12-ig
Pénteken 17 órától a Szentmiséig

Süttő
Piszke
Lábatlan

Litániák rendje – 2015 május
Piszke
Lábatlan
Süttő
du. ½ 5 óra
--Szentmise után
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Szentmise után
--du. 3 óra (kivéve V.03.)

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
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Szombat
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/ forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu /

SZENT PEREGRINUS – BETEGEKÉRT

Hétfő
Kedd

29. Szerda
30. Csütörtök
01. Péntek
02. Szombat
03. Vasárnap

CHANEL SZENT PÉTER VÉRTANÚ, TISZTELETREMÉLTÓ KELEMEN DIDÁK SZERZETES,
TIHANYI KÁLMÁN SZNAPJA – 1897 – FIZIKUSAINKÉRT
SIENAI SZENT KATALIN – NEMES TIHAMÉR SZNAPJA – 1895
SZENT V. PIUS PÁPA, – A MÉHEK NAPJA MAGYARORSZÁGON
MUNKÁS SZENT JÓZSEF – SZENT ZSIGMOND, BURGUND KIRÁLY
SZENT ATANÁZ – A MAGYAR SPORT NAPJA
SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOL,
ÉDESANYÁK NAPJA – A NEMZETKÖZI SAJTÓSZABADSÁG NAPJA

A 18. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
Süttő
Piszke
Süttő
Lábatlan
Lábatlan
Piszke!!!
Süttő!!!

27.

Hétfő

28.
Kedd
30. Csütörtök
01. Péntek
02. Szombat
03. Vasárnap

18 óra
8 óra
18 óra
18 óra
18 óra
8 óra
10 óra

Szentmise: Resszer, Holdampf és a Nagy
Családok élő és megholt Tagjaiért
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz

Tájé ko z ód h atunk mé g a kite tt sz ó ró lapo kró l, a kih e lye ze tt plakáto kró l, il letve a vi lághá ló n a na p ló ( http://szentli po t.blo gspo t.com/ ) és a napt ár
https://www.google.com/calendar/embed?
src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz tül.,

