Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2018., december 30., Szent Család vasárnapja
1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándé kokra , t öbbek kö zö tt
tudósainkért , költőinkért , a név-, születésnapjukat , házassági
évfordulójukat ün neplő kért!

„De
miért
kerestetek? Nem
tudtátok,
hogy
nekem
Atyám
dolgaiban
kell
lennem?”
/Lk 2,49/ (képforrás:
ocarm.org )

2. A z előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk.
Ne feledjük, hogy Újév napja, S zűz Mária Istena nyaságának napja
parancsolt ünnep. Ha elhú zódna az évbúcsúztatás, mind 31 -én,
mind elsején az esti Szent misével is megszen telhetjük, de
semmiképpen se Szent mise mulasztással kezdjük az évet!
3. Fokozottan ügyel jünk a tűz vé delem re a karácsonyfáknál, soha
ne hagyjuk égve a gyertyá kat , fényfüzéreket felügyelet nélkül,
illetve a gyerekeket egyedül!
4. Vízke reszt napjával megke zdem a házszen teléseket . Örömmel
látogato m meg a zokat a családokat is, ahová az elmúlt nyolc
esztendőben még egyszer sem jutotta m el…

5. A jövő évi előjegyzési naptárat megke zd tem. Már most gondoljunk élő és
megholt családtagjainkra, barátainkra, és mondassunk értük Szentmisét .

A héten imára indító emléknapok / forrás : j el e s na pok . os zk . hu, k a toli k usra di o. hu/
Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek
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Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
Decsy Sámuel szn.  1742. író, orvos, mecénás, a Magyar Tudós
Társaság megalapításának kezdeményezője.
Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
Idősebb Oszlopos Szent Simeon
Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
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Teremtésvédelem: a 70%os szürke betűszínhez kevesebb festék
kell.
Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Ha llga th a t ó  Eszt ergo m 92, 5 MHz
Tájék oz ódh atu n k m ég a kit ett sz ór ólap ok r ól, a k ih ely ez ett p lak át ok r ól,
il let ve a vi l ág hálón a nap ló ( http://szentlipot.blogspot.com/) é s a na pt á r
htt ps: / /w w w . g oog le. com/ cal enda r/ emb ed?
sr c= nj j f15 q riq ht2 3 h4 p9 j o1 kb b 74 %4 0g rou p. ca lend ar. g oog le. com& ctz= Eu rope/ Bud ap est
l ehet ő ség ek en k eres z tül.

