Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2019., október 13., Évközi XXVIII. vasárnap
1. Imádkozzunk a gyengénlátókért, szegényekért, csillagászokért,
amint ez a szándéknaptárból kiderül,
a név-, születésnapjukat,
házassági évfordulójukat ünneplőkért!
2. A diákok mellet azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradt
a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra
»Útkereső-hittant« tartunk, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az
alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az
esti Szent mise után, 19 órakor. A következő alkalom október 17-én,
most csütörtökön lesz.
3. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a
táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva
„ „Nem tízen voltak,
vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a
akik megtisztultak? Hát
»koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítü nk az Úrnak és
a kilenc hol maradt?
Édesanyjának.
(...)„Állj fel és menj! A
hited meggyógyított.”. 4. Ma önkormány zati vál asztások vannak . Miközben élünk a
(Lk 17,17.19)(képforrás: ocarm.org) lehetőséggel, és elmegyü nk választani, három dologra
fi gyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink,
eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz ságot szem előtt tartva
fogalmazzuk meg gondolatainkat , észrevételeinket , kritikáin kat . A z ilyenkor
megfi gyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir tuális térben
sem megengedettek. Mutassunk példát , és erre fi gyelmeztessünk máso kat is!
Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk
olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is
bizonyítot ták mind rátermet tségüket , mind emberségüket , és lehetőség szerint a
keresztény ér tékeket is tiszteletben tartják.
Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért .
5. Piszkén, a plébánia templomban, a(z) (elhúzódó) felújítás ideje alatt a szedecs
melletti, akadály mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

6. A missziók javára
gyűjtünk jövő vasárnap. Tavaly mintegy 66,000 Ft-ot
továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból.
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Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
Avilai Szent Teréz ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, ||| Élelmezési világnap, a kenyér
világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865
Antióchiai Szent Ignác – A szegénység elleni küzdelem világnapja
Szent Lukács evangélista
A »Gellérthegyi csillagvizsgáló« felavatása – 1815 – csillagászokért
A csontritkulás világnapja – e betegség sikeres háttérbe szorításáért
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Szentatya 2019., októberi imaszándéka: Az egyház missziós megújulásáért.
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az
Egyházban.
Plébániai imaszándékok 2019., október:
megtapasztalásáért, újra felfedezéséért.
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A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:
P Mné E.: Rózsafüzér-imádkozókért; az ima erősítse a papjainkat, akik életükkel, tiszta szívvellélekkel szolgálják az Úristen akaratát, és átadva minden hívőknek, Jézus Krisztus tanítását, és akik
szeretett szolgálatot teljesítenek a Katolikus Anyaszentegyház javára. Azért, hogy a világ minden
vezetőinek legyen elsősorban a legfontosabb, hogy a népek élhessenek nyugalomban, békében, és a
saját hitük szerint tudjanak hálálkodni, pozitív irányba!!! Azért,hogy a Magyarok Nagyasszonya
Ünnepe legyen fontos a házasságot kötőknek, a családok összetartásának, a babát váróknak, s majd a
meg született gyermekeket neveljék erős szeretettel, erős hittel, nagy felelősséggel.-- Azért, hogy a
fehér és színes bőrű emberek között ne okozzon fajgyűlöletet az etnikai hovatartozása, inkább
segítsük a társadalomban való jó beilleszkedést, felzárkózást, példát mutatva ezzel is, hogy aki
tehetősebb, a szegényeknek segítve, nem csak fizikális értelemében, hanem, mint emberileg, és
lelkileg is, az Úr Jézus szeretetével.
B. I.: Hazánkért, dédszülőkért, békéért, missziókért, éhezőkért, elsőáldozásra, bérmálkozásra
készülőkért, betegekért.

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…
Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Ha llg at h a tó - E sz terg om 92 ,5 M Hz
Tájé kozó dha tunk még a kite tt szó ró l a po kró l , a kihelyeze tt pl aká to kró l ,
ille t ve a vi lágháló n a nap ló ( http://szentlipot.blogspot.com/)
a közö ssé gi o ld al https://www.facebook.com/splplebaniak/
é s a nap tár
https://www.google.com/calendar/embed?
src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest
le he tő sé ge ke n ke re sz tül .

