
 

Az Örökimádó Templom megközelítése: 
 
Az Üllői úton található, a Klinikák Metró megállótól a Ferenc körút felé 
haladva a szemben lévő oldalon. 
Ingyenes parkolási lehetőség a Metró oldalán, a kórházak környékén, 
ill. a Tömő utcában van. 
 
 
 
 
 
 
 
Felajánlás Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 

 

 

 

Én........hűtlen bűnös, megújítom, megerősítem és a Te kezedbe 
teszem le a mai napon keresztségi fogadalmamat. Mindenkorra 
ellene mondok a sátánnak, az ő fényének, alkotásainak, 
cselekedeteinek, és egészen Jézus Krisztusnak, az emberré lett 
Bölcsességnek adom át magamat, hogy keresztemet utána vigyem 
életem minden napján a Mennyei Atya akarata szerint. 
Hogy pedig hűségesebben szolgáljak Neki, mint azt eddig tettem, 
azért Téged, ó Mária, e napon az egész mennyei udvar jelenlétében 
Anyámnak és Úrnőmnek választalak. Mint rabszolgád, Neked adom 
át és Neked szentelem testemet, lelkemet, belső és külső javaimat, 
és összes múlt, jelen és jövendőbeli jócselekedeteim értékét, és teljes 
jogot és hatalmat adok Neked fölöttem és minden fölött, ami az 
enyém, kivétel nélkül, hogy tetszésed szerint rendelkezzél vele Isten 
nagyobb dicsőségére, időben és örökkévalóságban. 
 

Szt. Louis de Monfort Grignion 

  

MEGHÍVÓ  
A LÁTOGATÁS IMACSALÁD 

VIII. Országos Találkozója 2017.február 04-én 
A Siroki Briegi ferences vértanúk 72. évfordulója alkalmából 

Lelki atyja: JOZO ZOVKO OFM 



 

 

 

" A Szeretetem erejével akarom meghódítani a lelkeket! 
Engedjék a lelkek, hogy áthassa őket az igazi világosság. 
  

Arra vágyom, hogy ti legyetek gyúlékony anyaga a tűznek, amelyet ki 
akarok árasztani a földre, mert mit se használ meggyújtani a lángot, 
ha nincs, ami táplálja...Ezért láncba akarom kapcsolni azokat a 
lelkeket, akiket mind jobban és jobban lángba borít a szeretet. Az a 
szeretet, mely mindent Szívemre bíz és mindent Szívemtől vár, hogy 
a lelkek ettől a Tűztől lángra gyúlva tovább adják azt az egész 
világnak. 
  

A lelkekbe, akikhez hozzáfértek, oltsátok be a szeretetet és bizalmat! 
Merítsétek el őket a Szeretetben! Fürdessétek meg őket Szívem 
Jóságában és Irgalmában! Használjatok fel minden alkalmat, amikor 
jóságomról szólhattok és megismertethettek Engem; mondjátok a 
lelkeknek, ne féljenek, mert Én a Szeretet Istene vagyok!" 
  

 Jézus  Menendez Jozefának adott üzeneteiből 
  

 

 

 

 

Jozo atya imakönyveinek megvételére is lehetőség lesz a háborús 

árváinak megsegítésére. 

 
 

 

A szervezők nevében szeretettel várunk mindenkit:   

Perlaki György Szeged-Csanadi Egyhazmegyes Plébanos 
 

 
 

„…Apostolaim, tőletek imáitok rózsáit kérem, amelyeknek a 
szeretet cselekedeteinek kell lenniük….” 

(Szűzanya 2017. 01. 02-ai medjugorjei üzenetéből) 

9-10-ig Megnyitót mond az imanap lelki vezetője:  

Perlaki György plébános 

Örvendetes rózsafüzér Kalkuttai Szent Teréz elmélkedésével, 
Felajánlás Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
 

10-11-ig. Siroki Briegi vértanukról, hitükről megemlékezés és  
imakilenced közbenjárásukért   
 
11-12-ig Fájdalmas rózsafüzér Jozo Zovko OFM elmélkedésével 
 

12-13-ig Szentmise – Cserháti Ferenc Püspök Úr  

13-14-ig Szentségimádás: ”Szeretet és irgalom” 
Szentségi áldás. 
  

14-15-ig Agape (batyus) 
  

15-16-ig  Keresztút a békéért – vezeti Perlaki György 
plébános 

  

16-17-ig Irgalmasság Rózsafüzér ima, Dicsőséges rózsafüzér 
Jozo Zovko OFM elmélkedésével    
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