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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 180 Ft

A NAPBAÖLTÖZÖTT (E. G.)

Mária, Napbaöltözött asszony – Boldogasszony Anyánk – Magyarok
Nagyasszonya – ajánlj minket, mutass be minket Szent Fiadnak, 

járj közben értünk Szent Fiadnál…

Fecske Orsolya: „Legyen!”

A tavalyi budapesti Város-

misszió folytatásaként az

idén szeptemberben is

megrendezték a városmisz-

sziós hetet.

Ehhez kapcsolódott most is

a SZAKRÁLIS MÛVÉ-

SZETEK HETE (immár or-

szágos szintû) rendez-

vénysorozata – többféle

mûvészeti ágban, sok

helyszínen. 

Néhány kortárs képzõmû-

vész is bemutatta alkotása-

it. Fecske Orsolya szociális

testvér grafikáit és a na-

gyobb munkáiról (falfest-

ményekrõl, üvegablakok-

ról) készült fotókat a Ma-

gyar Katolikus Püspökkari

Konferencia Irodaházában

(Budapest, Városligeti fa-

sor 42.) tekinthették meg az

érdeklõdõ. A kiállítás ok-

tóber 31-én zárul(t).

(Lásd még a 2. oldalon!) 
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A százéves szociális missziós
karizma ünnepe 

Szeptember 7-én együtt ünnepelte a Szociális
Missziótársulat, a Szociális Testvérek

Társasága és az Egyházközségi Nõvérek
Társasága a szociális missziós karizma
százéves jubileumát a csobánkai Élet

Házában, ill. az épület körüli parkban.

Missziós nõvérek és „Csaba testvér”, azaz
Böjte Csaba  atya.

A nyárvégi kánikula ellenére szép számmal gyûltek

össze az ünneplõk – nõvérek, testvérek, kültagok,

barátok, érdeklõdõk – a legidõsebb generációtól a

legfiatalabbig. 

Az ünneprõl szóló összeállításunkat lásd
lapunk hasábjain!

A nõvérek, világi hívekkel
együttmûködve, több intézményt
tartanak fenn. 
A szikszói Betánia Napköziotthonos

Óvoda mukatársai és óvodásai  
Szt. Erzsébet életébõl 

adtak elõ jeleneteket. 

A képet egy Szt. 
Jeromosról szóló történet
ihlette. 
A IV. századi, kalandos
életû szent egyháztanító
elsõsorban a teljes
Szentírás latin nyelvre
fordításával és tudományos
igényû bibliamagyaráza-
taival írta be nevét az egy-
háztörténelembe. Életének
második felében
Betlehemben telepedett le. 
„Ebben az idõben történt –
mondja a legenda –, hogy
egy sánta oroszlán bakta-
tott be a kolostorba. Az
összes testvér rémülten sza-
ladt szét, Jeromos azonban
elébe ment, és úgy fogadta
mint kedves vendégét.
Akkor az oroszlán nyögve
tartotta a mancsát Jeromos
elé, és látszott, hogy bele-
lépett egy hatalmas tövisbe.
Jeromos kihúzta a tövist,
majd kötést tett a sebre, s
ettõl kezdve az oroszlán
úgy ragaszkodott hozzá,
mintha csak a macskája lett
volna.” 

(A szentek élete. PPEK.
Szerk.: Diós István)

Szent Jeromostól szár-
mazik a Biblia „könyvek
könyve” elnevezése és az
a gyakran idézett
mondás, hogy aki a
Szentírást nem ismeri,
Krisztust sem ismeri.
Emléknapját szeptember
30-án ünnepli
Egyházunk.

Sári Gabriella fotója  

Fotók: Fecske O.

Gaál József fotója

Az oroszlánszelidítõ. Fecske Orsolya grafikája
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