Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2020., február 16., Évközi VI. vasárnap
1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu lójukat ünneplőkért, valamint az emléknapok naptárában
jelölt szándékokra!
4. Ter veink szerint idén is lesz énekelt Passió. Aki szívesen
bekapcsolódik, az Sudár Zoltán testvérünknél jelentkezzék.
5. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e
célra 68,650 Ft-ot, (2018-ban 44,650 Ft-ot) továbbítottunk a
„Ne gondoljátok, hogy testvérek jóvoltából.
megszüntetni jöttem a 6. Figyelmükb e aj ánlom kísérleti honlapunkat a https://suttoitörvényt
vagy
a
szent-lipot-plebania.webnode.hu
címen. Köszönet Zoltán
prófétákat.
Nem
testvérünknek a fáradozásért . Észrevételeiket szívesen
megszüntetni jöttem,
vesszük.
hanem teljessé tenni. ”
3. Közeledik a Szent Negyvennap. A ferences atyák ismét
/Mt
5,17/
(képforrás:
ocarm.org )
kiadták elmélkedő naptárukat. Letölthető az a
https://w w w.dropbox.com/sh/gv95hg958o6oadd/A A Ao9mMzj9DvNzWo7u99BzYh
a?dl=0 világhálós címről, de aki feliratkozik, annak készséggel kinyomtatom a
következő vasárnapra.
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A Szervita rend hét szent alapítója,
Péter Rózsa matematikus, a 'Játék a végtelennel' c. könyv szerzője SZN – 1905
Jókai Mór szn. – 1825
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 ||| Nemzetközi Anyanyelvi nap
21. Péntek
Szent Péter apostol székfoglalása ||| A Bűncselekmények Áldozatainak napja
22. Szombat
Mathiász János, szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója, szn. 1838.
Szent Polikárp püspök, vértanú
23. Vasárnap
Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány
magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.
Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz

