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
Jozo Zovko atya imakönyveinek megvételére lehetőség lesz.
A szervezők nevében szeretettel várunk mindenkit:
Perlaki György Szeged-Csanádi Egyházmegyés plébános,
a lelkinap vezetője.

MEGHÍVÓ
A LÁTOGATÁS IMACSALÁD
XI. Országos Találkozójára 2020.február 8-án
a Siroki Briegi ferences vértanúk 75. évfordulója alkalmából;
a Budapesten ez évben megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus évében.
Lelki atyja: JOZO ZOVKO OFM

„Kedves fivéreim és nővéreim, a Boldogságos Szűz szent Erzsébetnél tett
látogatásáról elnevezett kedves Imacsaládom!
...15 éve (azóta 26 és fél éve) térden állva és imádkozásban eltelt év,…Szent
Arcának imádásában és szemlélődésében;.. …kitartó böjttel és lemondással,
áldozatokkal és önmegtagadással eltöltött esztendő;…odafigyelésben és a
Béke Királynőjének üzenetei szerint megélt esztendő méltó jubileum. Méltó
és igazságos ma köszönetet mondani minden ittlévő fivérünkért és nővérünkért, s a világban szétszórt összes testvérünkért (11 ezer tag), akik kovászként
hatnak, s mint az Evangélium hirdetői életükkel tesznek tanúbizonyságot.
Méltó és igazságos köszönetet mondani mindazokért a tagokért, akik nap, mint
nap áldozataikkal és imájukkal kísérik ki az Úr adományaként hozzánk
(Medjugorje) érkező zarándokok sokaságát…...úgy vagyunk mennyei
Édesanyánkkal, mint Jézus volt Názáretben. Üzenetét meghallgatva Vele növekszünk. fejlődünk bölcsességben, tudásban és kegyelemben Isten és az emberek előtt. Köszönet nektek, akik a plébániákon papjaitok legközvetlenebb és
bizalmas munkatársai lettetek. Köszönet nektek, akik mások felé fordultatok,
s megtanítottátok őket imádkozni és Jézust szeretni az Oltáriszentségben, szeretni és meghallgatni az Urat szent Igéjében. Küldetésünk nem ért véget. Folytatódik és tagságunk minden csütörtökön megtisztul lelki atyáink és vezetőink
segítségével. Küldetésünk, a Szűzanya üzeneteinek meghallgatásával, minden
hónapban egyre jobban érlelődik. A Szűzanya üzenetei összhangban vannak
Katolikus Anyaszentegyházunk tanaival, visszatérést jelentenek a rég elhagyott értékekhez…Mi vagyunk azok, akik minden hónapban megnyílunk a
hozzánk szóló Hang felé, hogy mindent megtegyünk, amit tőlünk kér. Ezért
semmiképpen sem maradhatnak el azok a jelek, amelyek az engedelmeseket,
az alázatosakat és a kicsinyeket kísérik. Én minden csütörtökön ott állok nagy
családunk előtt. Mindig különös felelősséget érzek minden egyes szavamért,
s közületek mindenkiért. …Azért imádkozom, hogy ez a mi Pünkösdünk
legyen, amely szétárasztja szívünkben a szükséges kegyelmeket, hogy folytatódjon a világ megújulásának és az Anyaszentegyház újraevangelizálásának
műve. Szentségre vagyunk hivatottak. Ez a célunk, és egyben az utunk is. Válasszátok hát ezt, és kövessétek a Béke Királynőjének vezetésével és oltalmával.
Béke veletek és minden jót kíván a ti testvéretek Jozo atya” (elhangzott Siroki
Briegen, 2008-ban A Látogatás Imaközösség XV. nemzetközi imatalálkozóján)

„…Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek
szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok
Neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia
az Ő Szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el
benneteket…” (Szűzanya 2019. 08. 02-ai medjugorjei üzenetéből)
9-11-ig Megnyitót mond az imanap lelki vezetője,
Örvendetes rózsafüzér Jozo Zovko OFM elmélkedésével,
Világosság rózsafüzér Jozo Zovko OFM elmélkedésével,
Felajánlás Szűz Mária Szeplőtelen Szívének;
Szűz Mária, mint Magyarok Nagyasszonya Szeplőtelen Szívének, különös
tekintettel Trianon 100 éves évfordulójára: P.György atya

Siroki Briegi vértanukról, hitükről megemlékezés és imakilenced
közbenjárásukért
11-12-ig Jozo Zovko atya Siroki Briegen 2008.okt.23-án magyaroknak
tartott tanításából részlet vetítése
12 óra: A Szentmisét – Mohos Gábor püspök Úr mutatja be
Szentségimádás, Szentségi áldás
kb. 14-15-ig Agape (batyus)
15-16-ig Keresztút ima a békéért – vezeti Szeidel Péter
templomigazgató
16-17-ig Irgalmasság Rózsafüzér ima, Dicsőséges rózsafüzér Jozo
Zovko OFM elmélkedésével
Szentgyónás az imanap Lelkivezetőjénél és Illés Albert S.J. atyánál
végezhető el.

