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„Nekünk, kereszté-

nyeknek az a fel-

adatunk, hogy éle-

tünkkel tegyünk ta-

núságot Karácsony

igaz voltáról, mely

Krisztust hozza

minden jóakaratú

ember számára.

Az istálló szegény-

ségében született

Jézus azért jön,

hogy mindenki szá-

mára felajánlja azt

az örömet és békét,

mely egyedül képes

kielégíteni az emberi

szív vágyakozásait.”

XVI. Benedek

pápa



2. oldal

„Bárcsak a közénk születı Gyermek Jézus ne úgy találjon bennünket,
hogy csak az otthonainkat díszítgetjük karácsonyi fényekkel. Bár lel-
künkben és családi otthonunkban készítenénk számára méltó helyet,
ahol érezheti, hogy hittel és szeretettel fogadjuk.  Segítsen bennünket a
Boldogságos Szőz és Szent József, hogy új álmélkodással és békés
komolysággal élhessük át karácsony misztériumát.

Ezzel az érzülettel
kívánok

mindannyiótoknak
szent és boldog
Karácsonyt, külö-

nösen azoknak, akik
nehéz körülmények
között vannak, akik
akár testi akár lelki
szenvedéseken
mennek át.”

XVI. Benedek pápa

A Lélek Szava Szerkesztısége a Pápa fenti szavaival kíván minden kedves
Olvasójának áldott Karácsonyt és új évet!
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EGYMILLIÁRD ÉHEZİ

Az FAO 1979-ben magyar ja-
vaslatra nyilvánította október
16-át Élelmezési Világnapnak.
Az idei világnap alkalmából
bejárta a világsajtót a meg-
döbbentı adat, hogy a világ
éhezıinek száma – a FAO
becslése szerint – 2009-ben
eléri az egymilliárdot…

(Bıvebben ld.
Az idık jelei rovatban!)

Fra Angelico: Menekülés Egyiptomba

Fotó: Magyar Kurír



35. oldal

ÚJ MAGYAR
„BOLDOG”

Egyházunk legjelen-
tısebb eseménye
volt az elmúlt hóna-
pokban Meszlényi
Zoltán vértanú

püspök boldoggá
avatása.

Az errıl szóló ösz-
szeállítást Egyhá-
zunk-tája rovatunk-

ban közöljük.

Sajátos módon „közel jött” hozzánk az új
magyar boldog Fecske Orsolya festımő-
vész testvéren keresztül, aki egyházi meg-
bízatásból két életnagyságú portrét festett
róla Remete-kertvárosi házunkban. Így vé-
gigkísérhettük a folyamatot, amint „életre
kelt” a vértanú püspök alakja testvérünk

keze nyomán.

Ennek kapcsán
feltettünk néhány
kérdést Orsolya
testvérnek…

Fotó: Exner G.

„Tekintsetek szét a világban, és látni fogtok embereket, akiknek mindene a pénz
és a földi dicsıség. Hihetetlen erıfeszítéssel hajszolják a vagyont, halmozzák a
pénzt, és most, mikor az éhezı gyermekek milliói sírva könyörögnek egy darab
kenyérért, nem áldoznak egy fillért sem a nyomor enyhítésére. Ezek az emberek
nem tudják a földi dolgokat helyesen értékelni, elvesztették már a bölcsesség
ajándékát, melyet a bérmálás vételénél nyertek a Szentlélektıl."

Boldog Meszlényi Zoltán (egy 1921-ben tartott bérmálási szentbeszédébıl)

Fotó: M. K.



Hátsó borító

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök

Fecske Orsolya festménye


