Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2018., február 17. Nagyböjt I. vasárnapja
„

1.1.
Imádk ozzunk a naptárban jelze tt szándék ok ra, többek
k özött a dik ta túrák és k ülönféle bűntények áldoza taiért, a
házasság hete k apcsán a há zasok ért, valamint a né v -,
szüle tésnapjuk at,
házassági
é vfordul ójuk at
ünneplők ért!
Különös sze re tettel a k atek umenek ért!
1.2 Süttőn jö vő va sá rnap délután 3 – 6 ó ráig imádjuk a k enyér
színben rej tő ző Urun k at. Ez a nap a mi plébániánk szolgálata az
egész Főeg yhá zme gye k épviseletében! Este litániával zárjuk az
alk almat. I ra tk ozzun k föl, hogy melyik időszak ban tudunk idő zn i
a Szen tségi Jé zus előtt, üg yel ve , hog y az ado tt idős za k ban
egye tlen perc re se maradjon magára a Sanctissimum! M ind(Jézus) A pusztában volt ann yiunknak van kiért, mié rt imádkozn i! Rá néhán y nap ra,
negyven napig; a sátán 28-án Pis zk én imádjuk Jézus t a z Eucharis ztiában.
kísértette. A vadálla- 2.1. Ne f eled jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni
tokkal volt, és az angya- önmegtagadásaink mel lett vannak közös, kötelező for mái is
lok szolgáltak neki. ”
a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész
/Mk1,13/ (képforrás: ocarm.org)

nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.
2.2. Minden nagyböjti pénteken a betöltöt t 14. életévétől élete
végéig tartózkodi k a katolikus kereszt ény a húseledeltől ,
kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége
húsmentes ételt választania. Ebben az esetben választhatj uk az önmegtagadás
más f ormáját.
2.4.
Nag yböjt péntekjein kereszt utat vég zünk. Piszkén 16.30 -tól, Lábatlanon
17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk f öl, és végezzük el
szentgyónásunkat!
2.5. Készületünket segít ik a hátul elhelyezett, a f erences atyák által összeállítot t
'Nagyböjti Lap', il let ve a lelki tükrök. Használjuk azokat! A »nagyböjt i lap a
https://drive.google. com/f ile/d/1NPq3IOGezdnCcSsz6DQ9sODKZDvBf UTV/view?u
sp=shar ing címről letölthető, ám néhány példányt az első másf él hétr ől
kinyomtattam. Aki szívesen használja és f eliratkozik, azok számára nyomtatom ki
a továbbiakat is.
3.2. Jö vő vasárnap a k atolik us isk olák javára g yűj tünk .
4.1 A tes tületek k el va ló tanácsk ozá s k ap csán előre jelzek néhán y jö vőbeli eseményt.
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Lábatlan
templom

református Egységért való imádság
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Június 02., szombat

17 óra

Lábatlan
templom

–

Szent

István Szentségimádás IEC2020

A h ét en im á ra i ndí t ó em lé kn apo k / fo rr á s: je le sn apo k .o sz k .hu , kat ol i kus r adi o.h u/

Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.
Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért
Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb
restaurátora.
DAMIÁNI SZENT PÉTER
21. Szerda
NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP
SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
22. Csütörtök
A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA
Mathiász János, szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója, szn. 1838.
SZENT POLIKÁRP PÜSPÖK, VÉRTANÚ
23. Péntek
Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány magyar nyelvű
szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.
SZENT MÁTYÁS APOSTOL
24. Szombat
Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakértője, a farinométer, a
farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fermentográf. Megalkotója szn. Pusztazselyke,
1879
A
KOMMUNISTA
DIKTATÚRÁK
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
25. Vasárnap

19.
20.

Hétfő
Kedd

A 8. hét S zentmise -szándékai, liturgikus r endje, alkalmai
18 óra
Süttő 19.
Hétfő
Szentmise, majd adoratio
Piszke

20.

Kedd

8 óra
13 óra

Szentmise
Temetés: +Balázsi Miklós

Süttő

21.

Szerda

8 óra

Szentmise a szenvedő lelkekért

Süttő

22. Csütörtök

18 óra

Szentmise

23.

16:30
18 óra
17:30
18 óra
19 óra

Keresztút
Keresztút
Keresztút
Szentmise, majd adoratio
A Szentségimádás iskolája 2.rész

18 óra

Szentmise

Piszke
Süttő
Lábatlan

Péntek

Piszke
Lábatlan 24. Szombat
Süttő
Piszke

25. Vasárnap

Szentmise: +Nemes Imréné - Mária 4. évf.
+Rábl Flóra 16. évf.
¾ 10 óra
Szentmise

Gyóntatás
előtte
utána

előtte

8 óra

utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Eszt ergom 92,5 MHz
Tájékozódhatunk még a kitett szóról apokról, a kihel yezett plakátokról,
illet ve a vi lághálón a nap ló (http://szentlipot.blogspot.com/) és a naptár
https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40grou
p.calendar.google.com&ct z= Europe/Budapest lehetőségeken keres ztül.

