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Katolikus lelkiségi lap

XXXI. évfolyam 3. szám 2007/3.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 170 Ft

A Tömõ utcai (Budapest VIII. kerület) Béke Királynéja templom 

egyik festett üvegablaka. Fecske Orsolya mûve.

(Lapunk ez évi 1. számának címoldalán már bemutattuk a sorozat egy másik

darabját.) Fecske Orsolya festõmûvész testvérünk is részt vesz a budapesti

városmissziós hét keretében  megrendezésre kerülõ

képzõmûvészeti kiállításokon.

FÁK. Exner Gabriella testvér festménye
(Képmeditáció lapunk Liturgikus év rovatában.)

„Rajtad tündöklik, drága fa, / királyi vérnek bíbora;

ó, választott, jeles faág, / ki szent testét karoltad át!

Köszöntünk oltár s áldozat, / hol szenvedésbõl fény fakadt, 

az élet rajtad halni szállt, / s megtörte holta a halált.”

(A Királyi zászló... kezdetû himnusz 3. és 5. versszaka)
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Kiskundorozsmán június 30-án a dorozsmai plébániai
közösség meghívására tisztelõi, egykori lelki gyer-
mekei, papok, világiak, védõnõk, szociális testvérek.
A dorozsmai temetõben Kárpáti Sándor atya
emlékezett Viktória testvérre. (Képünkön).

Részletesebb beszámoló, megemlékezések
lapunk Tanúságtevõk rovatában

olvashatók!

Wagner Viktória

szociális testvér, „a cigányok

védõnõje” születésének 100.

évfordulóját ünnepelték

A Szovátáról, Gyergyószentmiklósról,

Csíksomlyóról és Csángóföldrõl érkezett,

fõként gyermekotthonban élõ

táborozókkal az egyetem hallgatói

foglalkoztak regnumos fiatalokkal

karöltve...

A táboroztatásba öt fiatal szociális testvér

is bekapcsolódott. (Képünkön.)

Folytatás, képes beszámoló lapunk
Hivatás-küldetés rovatában!

A tavalyi boldoggáavatás alkalmá-

val készült ez a fotó Társaságunk

anyaházának udvarán. Jobbról a

második a festményen ábrázolt

egykori kisfiú, „Sanyika”. 

A fotó bal oldalán a festmény

alkotója, Sári Gabriella testvér, a

jobb oldalán Hidvégi Máté, a

tavaly kiadott Salkaházi Sára

emlékkötet szerkesztõje. 

A 3. oldalon olvasható Sári

Gabriellának a festményhez

és az itt látható fotóhoz írt 

kísérõszövege 

Sári Gabriella:

Balatonpart, 

napfény, 1944

(Salkaházi Sára egy

menekített 

kisfiúval)

Olaj, vászon
(A festmény egy fekete-fehér
fotó felhasználásával készült.)

Sára testvér boldoggá-
avatásának elsõ évfor-
dulójára elkészült festõ-
restaurátor mûvész
testvérünk képe, amely
látható lesz a budapesti
városmissziós hét
keretében is, a Szt. István
Bazilika altemplomában
megrendezésre kerülõ 
kiállításon.

A kiállításról kissé részlete-
sebb ismertetést közlünk
lapunk „Hivatás-küldetés”

rovatában!
Erdélyi tábor

A Zetelaki víztározó partján közel 300

gyermek volt részese a Szent Istvánról

elnevezett, július 9-tõl 17-éig tartó tábor-

nak, melynek fõ szervezõje Szûcs Balázs,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lel-

késze volt. 
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