Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2019., november 17., Évközi XXXIII. vasárnap
1. Imádkozzunk Vietnám népéért, építészekért, zenészekért, amint ez
az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születés-napjukat,
házassági évfordulójukat ünnepl őkért!
2. Boldogság, hogy ma sokan elfogadták a meghív ást, és
Sütt ő n az utóbbi év tiz edekb en megb érmált akkal, Piszkén
pedig
az
egykori
els ő gyón ó-áldoz ókkal,
n emkülönben
jubilán s testv érein kkel együtt adhatun k hálát. Kösz ön et az
el ő kész ületek ben rész tv ev ő testv érek buz góságáért.
3. A búcsúját ün n epl ő Sz en t Lipót templomban imádkozván
az okért is hálát adun k, akik mun kájukkal, hétr ő l-hétre való
takarítással,
dísz ítéssel,
a
sz ent
ruhák
mosásával,
karban tartásáv al, liturgikus sz olgálatukkal, a Sz en t Zene
m ű v elésév el, an yagi áldoz ataikkal fen ntartják és ékesítik
Isten Ház át.

„Amikor háborúkról és
lázadásokról hallotok,
ne
rémüldözzetek.
Ilyeneknek kell előbb
történniük, de ezzel
még nincs itt a vég!”. Kösz ön et az új v etít ő állv án yért és a mellékoltár jav ításáért
(vö. Lk 21,09)(képforrás: Latorcai Csaba k ő faragó- mester testv érün kn ek. Itt jelzem,
ocarm.org)
hogy a templombels ő megújításán ak átfogó terv ére biz ottság
jön létre, amely örömmel fogadja a hív ek ész rev ételeit is a hossz abb távú
megújításra v on atkoz ólag. A biz ottság a plébán ia címén érhet ő el.

Az ünnep fényének emeléseként ma este 18 órától az »Ars Musica Esztergom« kórusa ad
egyházzenei áhítatot. Jöjjünk, ünnepeljünk együtt, és tiszteljük meg az Esztergomból érkez ő
vendégeket.

4. Tegnap Sütt őn kiszolgáltattam a Szentkenetet. Piszkén december 8-án lesz erre
lehet őségünk. Ha tudunk olyan id ős, lakáshoz kötött katolikus testvérünkr ől, aki örömmel
venné a Szentségeket, jelezzük a plébánosnak, hiszen e betegek sincsenek kizárva a kegyelmi
közösségb ől.
5. Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként a héten, november 23-án,
szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lábatlanon, a Szent István templomban,
ezzel csatlakozva a világ-szerte e napon imádkozókhoz. A cél, hogy minél többen legyünk,
akik különböz ő templomokban, de egy napon »lélekben és igaz ságban« imádjuk az Urat.
Azért, hogy egymást lelkesíteni tudjuk, regisztráljunk a https://corpusdomini.iec2020.hu/?
lang=hu#/ világhálós oldalon, a helyszínek közül bejelölve a lábatlani Szent István Király
templomot.
6.
Jöv ő
vasárn ap
a
Katolikus
Sz eretetsz olgál at
mun káját
támogatjuk
ad ományainkkal. Tav aly 90,000.- forin tot tov áb bíthattun k a hár om templomból, a
testvér ek jóv oltá ból. A Sz eretetsz olgálat mun kájáról a https://www .karitasz.hu
világh álós címen tájékoz ódhatun k.
Köszönet a h elyben buz gólkodó ön kén tesek áld oz ataiért, akikn ek a mun káj át egész
évb en a Szent An tal perselyb e helyez ett a domán n yal támogathatjuk. (Tav a ly eg ész
évb en mintegy 40,000 – 40,000 Ft-ot tov á bbítottun k a csoportok fel é e forr ásból.)
Dicséret es az is, ha csatl akoz un k a helyi ka ritászcsoporthoz, melyre n emcsak az
id ő sebb
testv érekn ek,
han em
a
fiata lokn ak
is
v an
l ehet ő s égük,
akár
közszolgá latkén t is. A Szentmise végén kapott megáldott kenyér emlékeztessen
bennünket Árpád-házi Szent Erzsébet példájára és Urunk szavaira, miszerint bármi
jót teszünk a rászorulóval, úgy veszi, vele cselekedtük. (vö. Mt 25, 34-46)
7. A követk ez ő het ek es emén yeit aján lom figyelmükbe a túlold ali tábláz atban .
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8. Örömmel látjuk, hogy Pisz kén elkész ült a sz ed ecstet ő újrafedése. Kösz ön et az
egyh ázmegye
ren dkív üli
segítség éért.
A
tet ő
kijav ítása
után
a
sz ed ecs
m ennyezetén ek jav ítása, és a f estés sz ép fel adata v ár rán k. Jöv ő re ebb en fogjuk
kérni a testv ér ek anyagi segítségét. A sz ed ecs m elletti, aka dály men tes b ejáratot
újból tudjuk haszn á lni.

9. A jöv ő évi naptárakra még a mai napon feliratkozhatunk.
A 47. hét Szentmise-szándékai, liturg ikus rendje, alkalmai
16:30
Elsőgyónási készület
Süttő
18.
Hétfő
18 óra
Szentmise, majd adoratio
Piszke 19.
Kedd
8 óra
Szentmise
Süttő
20. Szerda
8 óra
Szentmise a szenvedő lelkekért
Szentmise: +Erzsébet édesanya és +Erzsébet
18 óra
testvér
Süttő
21. Csütörtök
19 óra
Felnőtt »Útkereső« hittan
Szentmise: +Szeifert László, N: +Piroska,
Lábatlan 22. Péntek
18 óra
Gyermekeik: +László és +Kálmán, menyük:+Anikó,
vejük: +Rezső, majd adoratio
17 óra
Világméretű Szentségimádás
Lábatlan 23. Szombat
18 óra
Szentmise: +Édesapa és +Nagyszülők
Süttő
8 óra
Szentmise: +Tóth István és N: +Mezei Margit
24. Vasárnap
Piszke
¾ 10 óra
Szentmise, majd elsőgyónási készület

Gyóntatás
előtte
utána

előtte

A héten imára indító emléknapok / forrá s : je le s na pok . os zk . hu, ka tol i kus ra di o. hu,
progra mturi zmus. hu/

18.
Hétfő
19.
Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat
24. Vasárnap

A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
Árpád-házi Szent Erzsébet |||– Schulek Frigyes szn – 1841
Ifjú zenebarátok világnapja
Szűz Mária bemutatása – A televízió világnapja
Szent Cecília – A magyar közoktatás napja
november negyedik péntekje „Ne vásárolj semmit” nap
Szent Kelemen pápa
Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 30. 10 óra

Süttő – plébániaház

December 01. 16 óra

Lábatlan – Gerenday ház Fecske Orsolya SSS. Kiállítása megnyitója

December 08. ¾ 10 óra

Piszke-templom

Szentkenet kiszolgáltatása Szentmisében

Péliföldszentkereszt

Plébániai Munkatársak adventi lelki-napja

15 óra

Hittanosok adventi-koszorú készítése

Teremtésvédelem: a 70%- os szür ke 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 .

