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Slachta Margit:

PÜNKÖSD

Pünkösd az ünnepek ünnepe! A
megváltás betetızése! Hiába testesült
volna meg a Megváltó, hiába élte volna
elénk az isten-gyermeki életet, hiába
halt volna meg értünk, ha a Szentlélek
erejében föl nem támad, és nem ma-
rad velünk.
Mit értetett meg velünk a Megváltó?

Azt, hogy a kegyelmet a természet-
feletti látásra, értésre, cselekvés-
re, Isten-hordozásra kaptuk. En-
nek jegyében ne csak úgy fogjuk fel a
körülményeket, eseményeket, ahogyan
a külsı mivoltuk szerint megjelennek,
hanem lássuk meg bennük azt is,
AMIÉRT azok nekünk küldettek vagy
megengedtettek: tehát az isteni gon-
dolatnak, célnak, próbáltatásnak meg-
nyilvánulásait. …
Bármi történik, bármi ér, lelki

alakításunkat hivatott szolgálni:
öröm és szenvedés egyaránt, ameny-
nyiben felismerjük isteni küldetésü-
ket…
AZZÁ LENNI, AMIT A TEREMETİ

RÓLUNK ELGONDOLT!
Valójában nem az a legfontosabb,

hogy mik képezik körülményeinket,
mint inkább az, hogy miképp használ-
juk fel azokat a reánk való hatásuk-
ban.
Erre csupán a kegyelem megvilágo-

sító és erıt adó segítségével lehetünk
képesek, mert a lelki szabadság vilá-
gába való átlépés emberi értelemmel
és emberi energiákkal nem lehetséges.
ERRE CSUPÁN A SZENTLÉLEK KÉPE-

SÍTHET! (…)
Mivé lehetünk mi, ha lelkünk a Pün-

kösdi Lélek vételére alkalmas?!...
(1963.)

A TARTALOMBÓL:

20 éve támadt fel… (E.G.)

R. Cantalamessa:
Elküldöd Szentlelkedet…

Boldog Sára testvér
(Berkecz Franciska tv.)

A papok éve; „Az Úr föltá-
madása a mi reménységünk”

(XVI. Benedek pápa üzenetébıl)

Konferencia az Isteni
           Irgalmasságról

Nyílt levél
a Hitvallók és ügynökök c.
film kapcsán (Sz. Ágnes tv.)

Boldog Abellini Mirjam –
a Szentlélek misztikusa (E.G.)

Az ember-alkotta új
„teremtmény”? -

Alternatív életstílus?     
(E. Gabriella tv.)

Testvérhírek

Imaest az életért –
Frivaldszky Edit tanúságtétele

A Lélek Szava postájából
Cserép (Tóth Teréz tv. verse)

Tömeges megtérések az
       interneten keresztül?

*****************
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20 éve támadt fel…

A napokban keresgéltem valamit lapunk bekötött évfolyamaiban – s ekkor buk-
kantam rá az 1999/5. számban a 10 éve támadt fel közel fél évszázados
tetszhalálából A Lélek Szava címmel megjelent szerkesztıi visszaemlékezésre.
(Az egyik kedves Olvasónk annak idején általa költött kis versben köszöntötte a
lapot 10 éves születésnapja alkalmából.) Ekkor döbbentem rá, hogy ebben az
évben immár 20 éve lesz annak, hogy újraindítottuk a Léleknek ezt a
szerény eszközét. A kerek évfordulón most újból felidézzük röviden a lap „élet-
útját”, a hıskortól újjáéledésén át napjainkig – felhasználva a tíz évvel ezelıtti
megemlékezést…

A legelső szám 1934. Pünkösdjén jelent meg mint „a Szociális Test-
vérek Társaságának és a Szentlélek Szövetség belső világának a lapja”,
mely: „Ösvényt akar mutatni a Szentlélek Úristenhez… Egy új, ke-
gyelmi világ felé…” – írta az 1942. januári számban Slachta Margit
testvér. 1942. februárjától A
Lélek Szava hasábjain jelent
meg a „Világnézeti és társa-
dalomtudományi tanulmá-
nyi esték” programja, mely-
lyel a korszellem negatív ha-
tásai elleni szellemi küzde-
lem egyik „fegyvere” lett a
lap. Nem véletlen, hogy a
nyilas uralom idején s a „fel-
szabadulás” után is az elsők
között tiltották be…

1989-ben, megérezve,
hogy új szelek kezdenek fújdogálni a Kárpát-medencében, mi is elér-
kezettnek láttuk az időt arra, hogy kilépjünk a nyilvánosság elé – per-
sze eleinte igen óvatosan…

– Te milyen címet adnál egy általunk megjelentetett lapnak? –
kérdezte tőlem Franciska testvér valahol a Kálvin tér és a Krisztus Ki-
rály templom közötti úton. Rövid gondolkodás után azt feleltem: „A
Lélek Szava” – hiszen erre van ma a leginkább szükség, a lelkiség-
adásra, élesztésre… Franciska testvér meglepődött a válaszomon – s
engem is meglepett az ő közlése, hogy valamikor létezett már egy ilyen
című lap…

Exner Gabriella testvér

A TELJES CIKK A LAP 4-5. OLDALÁN OLVASHATÓ!
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Bizalom az irgalmas Istenben
– konferencia az Isteni Irgalmasságról

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja elıtti
szombaton, április 18-án, elsı alkalommal
rendeztek hazánkban, „Bizalom az irgal-
mas Istenben” címmel országos konferen-
ciát a budai ciszterci Szent Imre-
templomban, mintegy 1200 résztvevıvel.

…..
A nap folyamán előadások, tanúságtéte-
lek hangzottak el…

Patrice Chocholski, a világkongresszu-
sok főtitkára arról beszélt, hogyan vált Karol
Wojtyla/II. János Pál életének, szolgálatá-
nak vezérfonalává Isten irgalmasságának
hirdetése. A fiatalon, a II. világháború idején
őt ért megrázkódtatások vetették fel benne a
kérdést: hogyan lehet határt szabni a gonos-
zságnak? A Fausztina nővérnek adott
magánkinyilatkoztatás megismerése segítette
a felismeréshez: az Irgalmas Jézus fogja
megszakítani a gonoszság láncolatát Európában. Nincs más kiút, remény a mai
emberiség számára, mint Isten Irgalma – erről kell tanúságot tennünk a világban,
Jézus Irgalmas Arcává válni.

(Ezt a sokakat megérintő elmélkedést egyik testvérünk legépelte –
lapunk következő számában szeretnénk közölni.)

Délután 3 órakor, az irgalmasság órájában
Kemenes Gábor atya vezetésével a kihelyezett
Oltáriszentségben találkozhattak a résztvevık
az irgalmas Jézussal, kérve a kiengesztelıdést,
a belsı sebek gyógyulását. Közben lehetıség
volt a szentgyónásra, amivel sokan éltek is.

A csendes szentségimádás után Gábor atya
körbevitte az Oltáriszentséget a templomban,
így áldotta meg az imádkozókat.

A záró szentmisét Juliusz Janusz érsek,
apostoli nuncius mutatta be, legalább tíz lelki-
pásztorral együtt. …

Meg kell említenünk a Gável testvéreket,
akik a zenei szolgálatot végezték fáradhatatla-
nul, egészen a nap végéig.
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A zsolozsmát vezető testvérek  ����

A szociális testvérek is kivették
a részüket az imaszolgálatból: a reg-
geli zsolozsmát vezették, énekelték,
este pedig a szentmise utáni szemé-
lyes közbenjáró imaszolgálatot vál-
laltuk (15-en) az Emmanuel Közös-
séggel együtt. – Megrendítő volt, hogy
az igazán gazdag, imádságos, gyógyító
nap végén (amikor azt gondoltuk, ki
fog ürülni a templom), milyen sokan
ott maradtak még, hogy személyesen
is imádkozzunk értük, kérve Isten ir-
galmas, gyógyító szeretetét, a Szent-
lélek megerősítését, kiáradását életükre. Nem is került sor mindenkire a templom
fél 10-es zárásáig. . (Fotók: M. K.)

A TELJES CIKK A LAP 10-11. OLDALÁN!

����
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    Nyílt levél

a HITVALLÓK ÉS

ÜGYNÖKÖK
címő film kapcsán

Április végén adták a Duna Televízióban (is) Petényi Katalin és Kabay
Barna Hitvallók és ügynökök c. kétrészes filmjét. A film bátor rendezıi
és a benne megszólalók minden bizonnyal jó szándékúan, a lehetı leg-
jobb tudásuk szerint igyekeztek felidézni, megvilágítani a közelmúlt
nem könnyen feldolgozható eseményeit, s értékes, izgalmas, dokumen-
tum értékő alkotást hoztak létre. Így vélekedett Sztrilich Ágnes testvér
is – ezzel együtt mégis volt valami hiányérzete a film megtekintése után.
A Lélek Szava megkérte, hogy írja le gondolatait – így keletkezett az
alábbi nyílt levél, amely kiegészítés a filmhez s szintén dokumentum ér-
tékő, hiszen Ágnes testvér sokakat személyesen ismert a szereplık kö-
zül. (İ maga a „hitvallók” egyike volt, bár a filmben nem szerepelt.)

Megnéztem a kétrészes filmet, a
Hitvallók és ügynökökrıl. Izgalmas,
nehéz téma. Mégis kicsit hiányoltam a
filmbıl az árnyaltabb megkülönböz-
tetést, a beszervezettek és ügynö-
kök szenvedéseire való utalásokat.

Hiszen bizonyára nem véletlen,
hogy pl. Bagi püspök igen fiatalon halt
meg szívinfarktusban. Hetényi Varga
Károly könyve hozza, hogy Bagit a
börtönben szervezték be. Emlékszem,
hogy halála után az egyik testvér se-
gített a szobáját felszámolni a Köz-
pontiban, és akkor lett nyilvánvalóvá,
hogy a szobájából milyen lehallgató
rendszer volt kiépítve. Ugyanakkor ki
emlékezik meg arról, hogy Bagi püs-
pök mennyire a szegény kis öregeket
segítı ember volt. Szívfacsaró.
…..

Megrendítı volt a filmben Cserháti
püspök és Konkoly püspök ıszinte
vallomása. Számomra az volna a jár-
ható út, ha nem a diktatúra hivatalos
iratai, hanem az ehhez hasonló vallo-
mások tárnák fel a múltat, az Irgalom
fényében. De ez valószínőleg várat
magára – az Utolsó Ítéletig.

Hiszem, hogy az Utolsó Ítélet
azért lesz fönséges és lenyőgözı,
mert Isten Irgalmas tekintetében tá-
rul fel elıttünk a történelem, és
bensı megértéssel fogjuk látni az
emberi tényezık szenvedéssel teli
bonyolultságát.

Ágnes testvér

A TELJES CIKK
A LAP 13-24. OLDALÁN!

Tanúság-
tevık
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Boldog Abellini
Mirjam
(1846-1878)

– a Szentlélek misztikusa

Abellini Mirjam kármelita nıvér életrajza
tavaly jelent meg a Sarutlan Kármelita Nı-
vérek kiadásában, Az isteni Szeretet lángja –
Betlehemi Boldog Mirjam élete címmel. (A

lapunk 2. oldalán látható képet ennek a könyvnek a borítójáról vettük át.) A
könyv szerzıje, Benedikt Stolz OSB a rendkívüli ajándékokkal megáldott, s
mindezt gyermeki egyszerőséggel, életszentséggel megélı kis arab nıvért ál-
lítja az olvasók elé, akinek élete nemcsak csodákban, de szenvedésekben is
bıvelkedik. A könyv 2. felében Mirjam imáit közli. Kevésbé hangsúlyozza a
szerzı Mirjam nagy misszióját, till. a Szentlélek ismeretének, tiszteletének ter-
jesztését.

Abellini Mirjam tisztelete már a múlt század harmincas éveiben elkezdődött
Magyarországon. A Lélek Szava első számaiban, az 1935/3-4-5. számban
megjelent (egy külföldi, 1926-ban ki-
adott forrásmunka alapján írt) rövid
életrajza, majd 1937-ben A Szentlé-
lek legnagyobb tisztelője korunk-
ban címmel adott ki a Szentlélek Szö-
vetség egy Balázs Benedicta által írt
könyvecskét. A mindössze 37 oldalas
kiadvány A. Mirjam küldetését foglalta
össze röviden. Az alábbiakban ezt is-
mertetjük.

„Bauardy Mirjám a csodálatos
lelkek közül való. … Csodálatos
hivatásában az, hogy ő, a
stigmatizált vezeklő karmelita nő-
vér lesz a Szentlélek követe. Ő, a
csaknem analfabéta, a szolgáló-
sorsra jutott arab leány, kit rendje
képtelen megtanítani a kórusimá-
ra, éli át a Szentháromság Har-
madik Személyének emberi érte-
lem számára a legkevésbé megkö-
zelíthető boldogító valóságát. Az ő missziója lesz hirdetni az „elfelej-
tett Istent”, aki után korunk mindjobban szomjaz, de aki a tömegek
számára még ma is mintegy elérhetetlen. ….

FOLYTATÁS A 16-18. OLDALON!
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AZ EMBER-ALKOTTA
ÚJ „TEREMTMÉNY”?
„Aki Krisztusban van, új teremtmény;
a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek.”

(2 Kor 5,17.)

Már nemcsak egyetemi szinten oktatják nálunk is az ún.
gender elméletet, úgy hírlik, a középiskolások számára is
jelennek meg az elméletet terjesztı kiadványok.

Az átlagosan tájékozott ember
nem biztos, hogy találkozott már a
gender fogalmával, hiszen terjesztıi,
hívei nem igyekeznek megnevezni, in-
kább elrejtik, különbözı, ma divatos,
jól hangzó jelszavak mögé, mint ami-
lyen a tolerancia. E jelszavak hangoz-
tatásával együtt megbélyegzik azokat
(egyes országokban itt-ott már ható-
sági eljárást indítanak azok ellen),
akik ragaszkodnak a hagyományos
értékekhez, pl. a keresztény ember-
képhez, s ezek szellemében kívánják
nevelni gyermekeiket.

Mit is jelent ez a gender (angol)
szó az ideológia terjesztıinek szótá-
rában? Megpróbálom az átolvasott
szakirodalom alapján néhány mondat-
ban meghatározni, bár magam nem
vagyok szakember. Az ideológia kép-
viselıi szerint a nemi szerepek felcse-
rélhetık, hiszen a férfi-nı megkülön-
böztetés csupán társadalmilag kiala-
kult konstrukció. A biológiai nemnek
nincs jelentısége, az embernek joga
van ahhoz, hogy maga döntse el sze-
xuális orientációját (akár még át is
operáltathatja magát ennek érdeké-
ben). Egyébként szerintük legalább
ötféle nem létezik. „Ideáljuk” az em-
ber-alkotta (ember által összetákolt)
új embertípus… Elméletüket igyekez-
nek „tudományosan” is igazolni…

Könnyen belátható számunkra,
hogy alapvetı lázadás ez az Isten által
teremtett rend, az ember lényegi ter-
mészete ellen. Hiszen nem véletlen,
hogy a Biblia az ember teremtésének
leírásakor azt mondja: megteremtette
Isten az embert, saját képmására,
férfinak és nınek teremtette… s ket-
ten egy test lesznek – vagyis nem
azonosak, hanem kiegészítik egymást.
S ez a különbözıség nemcsak a sze-
xualitás terén nyilvánul meg – ahogy
errıl a tudományos kutatások, az ant-
ropológia, a pszichológia eredményei
is tanúskodnak.

Egyébként magyar nyelven is egy-
re több olyan szakszerő, tudományos
igényő tanulmány, könyv jelenik meg,
amely felhívja a figyelmet ennek az
elméletnek a nem éppen veszélytelen
mivoltára. Hiszen a gyakorlati életbe
való átültetése szétrombolhatja a leg-
alapvetıbb emberi struktúrákat, így a
férfi és nı házasságán alapuló csalá-
dot, s beépülve a társadalmi élet, a
közélet különbözı területeire, pl. a
nevelés-oktatás területére, már kis-
gyermekkortól kezdve megmérgezheti
a következı nemzedékeket.

Nehezíti a tisztánlátást, hogy a
genderelmélet terjesztıi sok jó célért
is küzdenek (pl. a nık hátrányos meg-
különböztetése ellen a munkahelye-
ken). De a megtévesztés, a hazugság

Az idık
jelei
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atyjának stratégiája mindig is ez volt
(ahogy erre P. Dr. Leszkovszky Gy. Pál
O.P. rámutat egy helyen): a rosszat jó
elemekkel kapcsolva igyekszik „elad-
ni”, vonzóvá tenni. (Gondoljunk csak
arra, mi lett az egyenlıség eszméjé-
nek jegyében fellépı, földi paradicso-
mot ígérı „tudományos” elmélet gya-
korlatba való átültetésébıl…)

A gender ideológia egyre agresszí-
vebb terjesztésének, az ENSZ és az EU
által (kötelezıen elıírt) politikai prog-
rammá emelésének egyik jelentıs lé-
pése a bejegyzett élettársi kapcsolat-
ról szóló, immár másfél évtizede napi-
renden tartott s a közelmúltban újból
megszavazott törvény, amely lehetıvé
teszi az egynemő párok élettársi kap-
csolatának törvényesítését, a házas-

párokhoz hasonló jogokkal (gyerme-
ket még nem fogadhatnak örökbe…)

A Lélek Szava hasábjain nem tu-
dunk behatóbban foglalkozni e rend-
kívül szerteágazó témával, mégis sze-
retnénk felhívni kedves Olvasóink fi-
gyelmét rá. Tavaly jelent meg Gabriele
Kuby könyve, A nemek forradalma
címmel – az érdeklıdık számára
ajánljuk ennek áttanulmányozását.
Lapunk következı számában szeret-
nénk még folytatni a témát (többek
között G. Kuby könyvét felhasználva),
megvilágítani ennek az (újabb dikta-
tórikus rendszer veszélyét is magában
rejtı) „elméletnek” a gyökerét, a Be-
nedek pápa által oly gyakran említett
relativizmust – az objektív értékek
(igaz, jó, szép) tagadását.

Az alábbiakban (és lapunk következı számában) egy korábbi, 1996/3-4.
számban megjelent cikkünket adjuk ismét közre (régi olvasóinktól elnézést
kérve), amelyet az idık jelei ma még aktuálisabbá tesznek, mint 13 évvel
ezelıtt. A szerzı (jelen sorok írója) ma sem tudná jobban összeszedni, az
Egyház, hitünk fényében röviden megvilágítani a témát – bár ma már jóval
több információ áll rendelkezésünkre errıl a sajnos még inkább elterjedt
életellenes irányzatról.           E. Gabriella testvér

Az „AZONONOS NEMŐ ÉLETTÁRSAK:
ALTERNATÍV ÉLETSTÍLUS?” c. írást ld. a lap 20-23. oldalán!

����
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„Az Úr temploma szent
és ti vagytok azok!”

nagypéntektől Pünkösdig –
és az idők végezetéig!

Szent János evangéliumának Golgota eseménye – egyszerre Hús-
vét, Irgalmasság vasárnap és Pünkösd!

A katona lándzsája átszúrja Isten Fiának szívét – Jézus kiadja – átadja a
Lelket, és születik az új teremtés, az egyház – mert kiárad a Víz és a Vér.
Már nem a megütött kősziklából, hanem a megsebzett Szívből fakad ez a víz, mely
a keresztvízre, s a vér, az áldozati VÉR, mely az Eukarisztiára utal.

Ez az Isten örök jelene a mi számunkra. A napról napra kiáradó Szentlélek
kapcsolja össze életünket, nyomorúságunkat, újrakezdéseinket, reményeinket Is-
ten Irgalmával, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltó halálával, győzelmes feltáma-
dásával és a Pünkösdkor születő Egyház misztériumával!

Istennek ez a megmentő Szeretete, Irgalmassága indította arra
Slachta Margitot, hogy 100 évvel ezelőtt, 1909 Pünkösdjén első társai-
val együtt az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal adja át magát
Isten Megszentelő Szeretetének, a világért

– „hogy jöjjön el a Szentlélek. A szociális reformokat csak akkor tudjuk igazán
végrehajtani, ha a társadalom lélekkel telik el, ha a nyomor oka, a lélek nélküli-
ség megszűnik”.

….
Slachta Margit alkut nem tűrő lelkisége, Isten- és emberszeretete

nemcsak megóvta a testvéreket a nemzeti szocialista és a kommunista
eszméktől, hanem feladatul is adta, hogy ezekre mint történelmi kihí-
vásokra válaszoljunk. Így mintegy ő ajándékozta meg a magyar egyhá-
zat Sára testvérrel. Minket pedig, akik a szerzetek szétszóratása után kaptuk a
hivatást, küldetést az Úrtól, azzal a lehetőséggel ajándékozott meg, hogy az illega-
litás éveiben az állami tiltás ellenére, minden kockázatot vállalva, felvettek ben-
nünket a testvérek a Társaságba.

….. Ma kilencven fogadalmas testvér él Magyarországon, nyolc fia-
tal testvérünk készül fogadalmainak megújítására, két novícia teszi le
Pünkösdkor az első fogadalmát, és négyen novíciák.

����

Hivatás –Hivatás –Hivatás –Hivatás –

küldetés
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….. Ez az év, minden külső, társadalmi és egyéb nehé-
zség ellenére is többszörösen jubiláló, örvendező év
nekünk, szociális testvéreknek, hiszen:

Margit testvér születésének 125., halálának 35.
évfordulója, Sára testvér születésének pedig 120.
és halálának 65. évfordulója van.

…..
Sztrilich Ágnes SSS

magyarországi elöljáró

   A teljes cikket ld.
a lap 24-27. oldalán!

*******************************************************************
Slachta Margit testvér CREDO-ját Rómában fogalmazta, amikor XII.

Piusz pápánál járt (sikerrel) a szlovákiai zsidók érdekében. Hely hiányában nem
tudjuk itt most közölni, de megjelent  A Lélek Szava 2002/2. számában és
több más kiadványunkban. Akinek internet hozzáférhetősége van, megtalálja
Társaságunk honlapján.

A Lélek Szava menüpont alatt olvashatók egyébként lapunk korábbi
számai is, 2006-tól kezdve, teljes szöveggel, vagy csak szemelvények, s a legu-
tóbb megjelent szám ajánlója: tartalma s egy-egy cikk részlete, s emellett kiegé-
szítő, háttéranyagokat is közlünk – most feltesszük a CREDO-t ide is. Ajánljuk
kedves Olvasóinknak egyéni vagy közös átelmélkedésre, s ennek nyomán a sze-
mélyes krédójuk megfogalmazására. A 40-es években is közölte Margit testvér
CREDO-ját  A Lélek Szava, s lelkigyakorlatokat tartottak belőle, egy-egy szaka-
szát átelmélkedve, kérdések alapján. A Lélek Szava tervei között szerepel újra
közölni ennek a lelkigyakorlatnak a szövegét, legalább az interneten.

A CREDO –t  mint kiegészítı anyagot feltettük ide!
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Imaest
az életért

                                                                 2009. március 25.

„Elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot! Válaszd az életet, hogy
élj te is és utódaid is” – mondja az Úr. (Mtörv 30,19.).

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 18 órai kez-
dettel a budai Sziklakápolnában keresztény egyesü-
letek, szervezetek, mozgalmak, közösségek szerve-
zésében imaestet tartottak az életért, az élet védel-
mében.
Az este folyamán Bíró László püspök, Ékes Ilona,
Csókay András, Komáromi Mária és János, Földényi
János, Rojkovich Bernadette, Hámori Antal, Sztrilich
Ágnes, Leszkovszky Gy. Pál, Frivaldszky Edit és egy
édesanya tartottak rövid elmélkedést, elıadást, tet-
tek tanúságot az emberi élet értékérıl, sérthetetlen-
ségérıl, méltóságáról, a foganástól a halálig.
A 20 órakor kezdıdı szentmise fıcelebránsa Bíró
László családreferens püspök volt.
Szentbeszédében szólt arról, mennyire önközpontú, önma-
gát bálványozó „posztmodern” korunk embere, a saját érdekét, élvezetét, érvényesülését
helyezi mindenek fölé mint legfıbb értéket. Ennek egyik megnyilvánulása az ún. gender
ideológia terjedése: az ember saját maga akarja meghatározni a nemét is, megtagadva Is-
ten-képmásiságát. Elvetik a házasságot mint elavult intézményt, s eközben mégis az élet-
társi kapcsolatok, s köztük az azonosnemő párok törvény általi elismerését követelik…

Az alábbiakban egy nemrég alakult életvédı egyesület elnöké-
nek/munkatársának tanúságtételét közöljük. ….

Frivaldszky Editnek hívnak, az EGYÜTT AZ ÉLETÉRT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET munkatársa vagyok. Két kislányunk van, 1 és 3 évesek.

Folytatás a 29-30. oldalon!

Lelkiségek, mozgalmak,
közösségek
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A Lélek szava postájából

Kedves Olvasóink!
Szeretnénk feleleveníteni ezt a rovatunkat, ami-
hez persze az szükséges, hogy írjanak nekünk,
akár a hagyományos postai úton, akár elektroni-
kus levél formájában. Kedvcsinálóként közlünk

egy 1993-as levélrészletet, majd két 2008. évi értékválaszt, melyeket
ezúton is nagyon köszönünk, hiszen szüksége van a szerkesztőnek és a
lap munkatársainak is a biztatásra. Nem könnyű a mai viszonyok kö-
zött „életben tartani” egy olyan lapot, amely elkötelezte magát a valódi
érték-közvetítésre…
Hálásan fogadunk minden hozzászólást, híradást, akkor is ha esetleg
terjedelmi korlátaink miatt nem tudnánk közölni.
…..

LÁSD A 31-32. OLDALT!


