Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2020., július 26., Évközi XVII. vasárnap
„A
mennyek
országa
hasonlít a
szántóföldben elrejtett
kincshez.”/
Mt 13,44/
(képforrás:
ocarm.org )

Július 28., kedd

19 óra

Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért. Várom a testvérek augusztusi imaszándékait!
Szentségimádás a héten kedden , azaz július 28-án Süttőn lesz Szentség imádás. D élután 3 – 6 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző Urunkat. E nap
a mi plébániánk szolgálata az egész Főegyházmegye képviseletében! Este
litániával és Szentmisével zárjuk az alkalmat. Iratkoztunk föl, jöjjünk, Jézus
vár reánk. Mindannyiunknak van kiért, miért imádkozni!
Tanácskozás a héten a plébániai munkatársakat, a jövő héten a Képviselő
Testületek tagjait hívom tanácskozni az alábbiak szerint:
Süttő – munkatársak

augusztus 01., szombat 19 óra

Piszke – munkatársak

augusztus 03., hétfő

Süttő – Testület tagjai

19 óra

augusztus 08., szombat 19 óra

Piszke – Testület tagjai

A meghívókat tessenek átvenni.

A polgári esztendő 31. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai
Süttő
27.
Hétfő
18 óra
Szentmise, majd adoratio
15-18 óra
Szentségimádás
Süttő
28.
Kedd
18 óra
Szentmise
19 óra
Munkatársi megbeszélés
Lábatlan
18 óra
Szentmise: +Id. Galba Gyula, élő és + Családtagjai
01. Szombat
Piszke
19 óra
Munkatársi megbeszélés
Süttő
8 óra
Szentmise
02. Vasárnap
Piszke
¾ 10 óra
Szentmise : +Rigó Józsefné – Balogh Mária

Gyóntatás
előtte

előtte

utána
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27.

Hétfő

28.
29.
30.

Kedd
Szerda
Csütörtök

31.

Péntek

01.

Szombat

02.

Vasárnap

Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.
Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat
nemes célokért szolgálatába állítsák
Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)
Szent Márta ||| Kadics Ottokár szn.– 1876, A magyar barlangkutatás atyja
Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök, egyháztanító
Abdon – Szennen ókeresztény vértanúk
Loyolai Szent Ignác – Jezsuita szerzetesekért
A segesvári ütközet napja – 1849 – Hazánkért
»Vasas« Szent Péter – ártatlanul fogságban sínylődőkért
Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító – jogszolgáltatásban
dolgozókért (ügyvédek, ügyészek, bírák) ||| Az anyatejes táplálás világnapja
Vercelli Szent Özséb püspök és Eymard Szent Péter Julián áldozópap
Varga Bálint szn – 1891 - számos új vasúti kocsiszerkezet (új kerék-, tengely-,
csapágyas ütközőtípusok) és különleges kocsitípusok tervezője.
Porciunkula – ferences szerzetesi családért

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz
Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu
napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu
naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?
src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://w w w.facebook.com /splplebaniak/

