Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2020., január 26., Évközi III., »Isten Igéjének« vasárnapja
1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu lójukat ün neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt
szándékokra!
2. A keresztények egységéért imádkoztunk a héten. A közös
imádságra lábatlani református testvéreinkkel idén f ebruár 2-án,
a pléb ánia templomban, 9-én a refo rmátus templomban kerül
sor, 16 órai kezdettel.
(képforrás: ocarm.org )
3. Megkezdődött a farsangi időszak . Ügyeljünk, hogy bárhol is
„a
nép,
mely veszünk részt mulat ságon, mindenütt a józan mértékletesség,
sötétségben
ült, keresztényi lelkület jellemezzen!
nagy világosságot
4.
Főpásztorunk
a
héten,
feb ruár
1-én,
szombaton
látott.” /Mt 4,16/
Nyergesúj falun
Rózsafüzért
imádkozik
17:30-kor,
majd
Szentmisét mutat be. Ha teh etjük, ünnepeljünk vele együtt.

5. Jövő vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Hozzunk magunkkal
gyertyákat, melyeket a pap a Szentmise elején megszentel. A Szentmiséken a
gyermekek megáldására is sor kerül, hiszen e napon ünnepeljük a 40 napos
gyermek Jézus templomban való bemutatását.
Süttő

Az 5. hét Szentmise-szándékai, l iturgikus rendje , alkalma i
18 óra
Szentmise, majd adoratio
27.
Hétfő
19 óra
Fehi-Bóra

Piszke
Süttő

28.
29.

Süttő

30. Csütörtök
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Esküvő: Roszmann István és Kókai Mária Julianna
(Bp. - Gazdagrét)
Szentmise, benne gyertyaszentelés és körmenet,
valamint a gyermekek megáldása

Szentmise – közös szándék, benne
gyertyaszentelés és körmenet, valamint a
gyermekek megáldása
Szentmise: A Gubody és a Petercsák család + tagjai,
02. Vasárnap
benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a
¾ 10 óra
gyermekek megáldása,
utána elsőgyónók készülete
16 óra
Ökumenikus imaalkalom
8 óra

A hé te n i má ra i ndí tó eml ék na pok / forrás : j el e s na pok . os zk . hu, k a tol i kus ra di o. hu,
progra mturi zmus . hu/
Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
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31. Péntek
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Aquinói Szent Tamás – teológusokért
Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
A lepra elleni harc világnapja |||Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért
Bosco Szent János – az ifjúságért
Szent Brigitta - a szegénygondozásban fáradozókért
Hajós Alfréd szn.-1878 - magyar sportolóinkért
02. Vasárnap
Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony
A szerzetesek világnapja ||| A vizes élőhelyek napja
Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz

