„Gyógyíts meg engem, Uram, hogy
meggyógyuljak, szabadíts meg engem,
hogy megszabaduljak.”
(Jer 17,14)

PROGRAM
13.30 Zenei áhítat: a Szent József templom
gitáros csapata
13.45 MICHELS ANTAL plébános köszönti a
lelkinap résztvevőit
14.00 OROSZ ISTVÁN görög katolikus
parókus előadása:

Az irgalmasság testi cselekedetei
1. éhezőknek enni adni,
2. szomjazóknak inni adni,
3. ruhátlanokat felöltöztetni,
4. vándorokat befogadni,
5. betegeket látogatni,
6. foglyokat látogatni,
7. halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei
1. bűnösöket jóra inteni,
2. tudatlanokat tanítani,
3. kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. szomorúakat vigasztalni,
5. igazságtalanságokat békével tűrni,
6. ellenünk vétőknek megbocsátani,
7. élőkért és holtakért imádkozni.

Gyógyulás az Oltáriszentségben
15.00 KEMENES GÁBOR plébános vezeti az
irgalmasság rózsafüzérét és a
szentségimádást
16.00 HOFHER JÓZSEF, jezsuita szerzetes
előadása: „Maradj velünk” (Lk 24,29)
Irgalmasság és Eucharisztia

„Minden forrásom belőled fakad.”
(Zsolt, 87,7)
A lelkinappal a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra is
készülünk, Budapest, 2020

16.45 BURBELA GERGELY, verbita szerztes
előadása: „Bizalmad tetszik nekem”
(Fausztina nővér naplója)
Bizalom, mint a gyógyulás útja
17.30 RÓZSAFÜZÉR a plébánia közösségével
18.00 SZENTMISE, bemutatja
KOZMA IMRE, a Betegápoló

„Boldognak mondjuk azokat, akik
hűségesen kitartanak. Hallottatok Jób
türelméről, és tudjátok az Úr célját is,
hiszen az Úr igen irgalmas és
könyörületes.” (Jak 5,11)

Irgalmasrend magyarországi vezetője, a
Máltai Szeretetszolgálat vezetője

Gyónási lehetőség

Az irgalmasság fogalma
Isten
tulajdonságainak
egyike,
erkölcsi erény, amely képessé tesz a
segítségnyújtásra akkor is, amikor az
igazságosság és a jog alapján az nem
várható el (Magyar Katolikus
Lexikon).

„Gyógyíts meg engem, Uram, hogy
meggyógyuljak, szabadíts meg
engem, hogy megszabaduljak.”
(Jer 17,14)

A JÓZSEFVÁROSI
SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA
LELKI NAPJA

„Minden forrásom belőled fakad.”
(Zsolt, 87,7)
Készüljünk a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra, Budapest, 2020

Információs vonal
Józsefvárosi Szent József Római
Katolikus Plébánia
Cím:1082 Budapest, Horváth Mihály

HELYSZÍN
Józsefváros, Szent József Templom
1082. Budapest, Horváth Mihály tér. 7.

tér 7.
Telefon: 06-20 262 6419;
06-30 231 5966
06-1/313-63-13
E-mail: jozsefvaros.plebania@gmail.com
www.jozsefvaros.plebania.hu

Isten irgalmasságán kívül nincs más
reményforrása ennek a világnak.
Szent II. János Pál pápa

IDŐPONT
2017. október 14. szombat, 13.30-19.00

