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AAjjáánnllóó

Kedves Olvasó!
Lapunk elızı, Sára testvérrıl szóló
számából – a nagy érdeklıdés miatt –
örömünkre utánnyomást kellett ké-
szíttetnünk.
Olvasóink bizonyára végigkísérték a
szeptember 17-i ünnepet személyes
részvétellel vagy a televízió képer-
nyıje elıtt. Hála Istennek, a bol-
doggáavatás igen széleskörő publici-
tást nyert, még a világi média, az or-
szágos és helyi tévécsatornák, a leg-
különbözıbb sajtóorgánumok érdek-
lıdését is felkeltette.
Mi, szociális testvérek valódi „csoda-
ként” éltük meg ezt. Ugyanígy azt is,
ahogy Isten alakította az elıkészüle-
teit, gondoskodott a szükséges dol-
gokról – ami persze nem mentesített
minket a vele járó tömérdek feladat
alól.
Az Adoremus húszezer példányban
megjelent különszáma teljes terje-
delmében közölte a 17-i ünnepi
szentmise és az azt elıkészítı imaóra
szövegét. Így A Lélek Szava (terje-
delmi korlátai miatt is) most csupán
néhány emlékezetes kép, beszédrész-
let felidézésével tudósít a magyar
egyháznak és benne Társaságunknak
errıl a nagy ünnepérıl, kicsit bepil-
lantást nyújtva kedves olvasóinak a
„kulisszák mögé” is, a 17-ét megelızı
és az azt követı napok eseményeibe,
amikor valamivel meghittebb körben
ünnepeltek együtt a Szociális Testvé-
rek Társaságának különbözı világré-
szekrıl, kerületekbıl összesereglett
tagjai.
Sára testvért – immár boldog
Salkaházi Sárát – továbbra is „napi-
renden” tartjuk. Ahogy elızı szá-
munkban ígértük, szeretnénk közölni
további személyes vallomásokat arról,
hogy mit is jelent számunkra, a XX-
XXI. század keresztényei számára Sá-
ra testvér, ez a modern szent, aki
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annyira egy közülünk, velünk, s ezért
olyan nagyon közel érezhetjük ıt ma-
gunkhoz. S még ha többnyire nem is
vagyunk képesek a vértanúság hısies
vállalására, követhetjük ıt az Isten-
nek való mind teljesebb önátadásban,
embertársaink szolgálatában, az önzı
önmagunk fölötti apró gyızelmekben.
Szívesen közlünk boldog Salkaházi Sá-
ra testvér közbenjáró imájaként meg-
élt imameghallgatásokat is.
Emellett szeretnénk – újabb adaléko-
kon, visszaemlékezéseken, elemzése-
ken keresztül – egyre mélyebben
megismertetni kedves Olvasóinkat az
új magyar boldog lelkiségével.

Sára testvér hivatását-küldetését a
Szociális Testvérek Társaságának lel-
kisége szerint élte. Ennek kialakításá-
ban, megfogalmazásában döntı sze-
repe volt a Társaság alapítójának,
Slachta Margit testvérnek. Margit
testvér karizmatikus egyéniség volt,
gondolataiban, szavaiban, cselekede-
teiben prófétai, aki sok mindenben
megelızte korát, az Egyház, a II. vati-
káni zsinat tanítását. Rendelkezett a
szellemek megkülönböztetésének
adományával, kristálytisztán látta,
értelmezte az idık jeleit. Sára testvér
legfıképpen az ı tanításaiból táplál-
kozott, ezért szeretnénk (ahogy ezt
már korábban is tettük) Margit testvér
gondolataiból, tanításaiból, publikáci-
óiból idézni. A lapunknak ebben a
számában közölt programadó beszé-
dét az ún. belsı frontról különösen is
idıszerőnek érezzük.
A Lélek Szava „profilja” szerint nem
bonyolódik bele a napi politikába, de
az idık jeleiben való eligazodást, a kö-
rülöttünk zajló események, társadalmi
jelenségek értelmezését – az Evangé-
lium fényében, a keresztény értékrend
alapján – feladatunknak tartjuk. En-
nek jegyében közöljük Stanislaw
Dziwisz bíboros beszédét, buzdító,
Lélekkel teli szavait.

(E. G.  szerk.)

Tóth Teréz:

A láng

Aki tüzet hozott a világnak
táplálnia kell, hogy lobogjon.
Aki önmagát emészti fel lángban
Tiszta fényként kell, hogy ragyogjon.

Nem mindent emésztı tőz,
tovább éltetı lobogó élet,
melynek zsarátja ki nem hől,
mert maga izzítja azt, ki éltet.

Ha éjszakában látsz lángoló
messzire világító hívó fényt
az utasoknak támaszt nyújtó,
újra útra indító menekvést,

tudd, İ a Fény
tudd, İ a Lobogás

İ a békességet adó
İ a meg nem alkuvás-magány
İ akit kézbe fogni nem lehet
csak fénye sugározhat rád

a láng.

Pislákoló mécs

Fogytán a fény – a láng fel-fellobban
fogyóban már a viasz

Életem illan, mint mécs teste
ellibben már az anyag.

De pisla fényem kezeddel óvod –
éljen e tétova láng

Derengje át a mély sötétet
virrasztva pirkadatát.
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