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IMÁVAL AZ EURÓPAI
UNIÓÉRT

A magyar Uniós elnökség ideje
alatt SZENTSÉGIMÁDÁST tartanak

a pesti Országúti Ferences
templomban (II. ker. Margit krt. 23.)
minden hónap utolsó péntekén

a 18 órai szentmise után.
Januárban Európa vezetıiért,
februárban Európa egyházáért imád-
koztak.
Március 25-én, Gyümölcsoltó boldog-
asszony ünnepén Európa családjaiért
és közösségeiért ajánlják fel a szent-
ségimádást; április 28-án Európa tár-
sadalmi életéért, május 27-én a
peremreszorultakért.

A szentségimádás után a 19.30-as
szentmisében is ezekért a szándéko-
kért imádkoznak.

Június 24-én a 19 órai szentmisének
és az azt követı szentségimádásnak
Európa békéje az imaszándéka.

A szentségimádásokat
a szociális testvérek vezetik.

***************
Megismétlem feléd a felhívást,
Krisztus Európában élı Egyháza!
… minden áldott nap megújult

készséggel fogadd
a szeretet ajándékát…

légy a Boldogságok Egyháza…
lépj új utakra, melyek a „Lélek

Európájába” vezetnek, hogy valóban
„közös ház” legyen belıle,

melyben életöröm uralkodik…”

II. János Pál: Az Egyház Európában

A TARTALOMBÓL:

Benne temetkeztetek el
  a keresztségben… -
  Gondolatok XVI. Benedek pápa
              nagyböjti üzenetébıl
2011 – A CSALÁD ÉVE –
a Püspöki Konferencia körlevelébıl

„Miért támadnak engem?” –
    - a pápa elleni támadásokról

EGY BOLDOG CSALÁD –
     Beszélgetés a Benyus családdal

A vallásszabadság
          a békéhez vezetı út
Az idık jelei: az UNESCO az
emberiség felét homoszexuális-
sá akarja tenni; 1. szülı és 2.
szülı…; Pszichésen torzulnak a
homoszexuális párok által örök-
befogadott gyerekek

Slachta Margit testvér lelki-
sége, karizmája – ajándék az
egész Egyház számára –
               Mőhely Tilmann Bellerrel
A Megszentelt élet napja
 a Szombathelyi Egyházmegyében
„Gyermekem, vedd e lángot…”
         A Szeretetláng Mozgalomról
Imával a megfogant életért

Erdélyi Tibor keresztjeirıl
      és az Uszkai emlékmőrıl

****************
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Benne temetkeztetek el
a keresztségben,

és benne támadtatok fel

Gondolatok XVI. Benedek pápa idei nagyböjti üzenetébıl

„A nagyböjt, amely a húsvét szent ünnepéhez vezet minket, nagyon értékes
és fontos liturgikus idıszak az egyház számára… – kezdi üzenetét a Szentatya.
Az Egyház közössége, miközben a Jegyesével való végleges találkozásra tekint,
amely az örök húsvétban valósul meg, állhatatos imádsággal és buzgóbban gya-
korolva az irgalmasság tetteit, fokozottan törekszik a lélek megtisztulására,
hogy a Megváltás misztériuma által
még bıvebben merítsen a Krisztus
Urunkban való új életbıl (vö. nagy-
böjti I. prefáció)”.

Az üzenet központi gondolata a
keresztség és a nagyböjt közötti
különleges kapcsolat.

A keresztség nemcsak egy
múltra emlékeztetı szertartás, ha-
nem találkozás Krisztussal, aki a
megkeresztelt ember egész létét
átalakítja…

„Az egyház már a kezdetektıl
összeköti a húsvéti vigíliát a ke-
resztség szertartásával: ebben a
szentségben megvalósul az a nagy
misztérium, amely által az ember
meghal a bőnnek, részesedik az új
életbıl a feltámadt Krisztusban és
megkapja Isten Lelkét, aki feltá-
masztotta Jézust a halálból (vö.
Róm 8,11). Ezt az ingyenes aján-
dékot mindannyiunknak újból és új-
ból fel kell élesztenünk magunkban
és a nagyböjt ahhoz hasonló utat kínál fel számunkra, mint a katekumenátus…”

Az egyház a nagyböjti vasárnapokon felolvasott evangéliumi szakaszok
által különösen mély találkozáshoz vezet minket az Úrral. Végigjáratja ve-
lünk a keresztény beavatás útjának szakaszait…

A Szentatya ezt követıen sorra veszi a nagyböjt vasárnapjainak evangéliumi
szakaszait….

…..
Üzenetének 3. részében a Szentatya a böjt, az alamizsna és az imádság

hagyományos gyakorlataira buzdít minket. Ezek kifejezik a megtérésre való tö-

Liturgikus év

E. G.
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rekvésünket, és arra nevelnek minket, hogy egyre radikálisabban éljük meg
Krisztus szeretetét.

„A böjt, amelynek különbözı motivációi lehetnek, a keresztény ember számá-
ra mély, vallási értelmet nyer: szegényebbé téve asztalunkat megtanuljuk legyız-
ni önzésünket, hogy az ajándékozás és a szeretet logikája szerint éljünk…

Az alamizsnaadással, javaink másokkal való megosztásának képességét
gyakoroljuk. …

Az Isten igéjén elmélkedve és azt megélve a mindennapokban, megtanuljuk
az imádságnak egy értékes és semmivel nem helyettesíthetı formáját: az Istenre
való odafigyelést, aki szól hozzánk szívünkben…

„Sebei szereztek számotokra gyógyulást”

Krisztus sebein keresztül tudunk reménnyel
telve tekinteni mindarra a rosszra, ami az
emberiséget sújtja – olvashatjuk XVI. Bene-
dek pápának A BETEGEKHEZ ÉS SZENVE-
DİKHÖZ INTÉZETT EZ ÉVI ÜZENETÉBEN...

Az Úr feltámadásával nem vette el a világtól a
szenvedést és a rosszat, hanem gyökerükben
gyızte le azokat. A Rossz hatalmával szem-
beállította szeretetének mindenhatóságát. …
Krisztus, aki legyızte a halált, itt él közöt-
tünk. A Szentatya arra hív, hogy szenvedé-
seink közepette is legyünk a feltámadás örö-
mének hírvivıivé.
Isten emberré lett, hogy együtt szenvedhes-
sen az emberrel. Azóta minden emberi szen-
vedésben jelen van Isten együttszenvedı
szeretetének vigasztalása és reménye.

Erdélyi Tibor szobra ����

A következı Ifjúsági Világtalálkozóra tekint-
ve, melyre 2011 augusztusában Madridban
kerül sor, külön gondolattal fordul a pápa a
fiatalokhoz, „különösen azokhoz, akik a be-
tegség tapasztalatát élik meg…

A Szentatya üzeneteinek bıvebb ismertetését lásd
a lap 4-6. oldalán!
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Egyházunk-

tája

2011 – a Család éve
Harminc esztendeje, 1981-ben bocsátot-
ta ki II. János Pál pápa Familiaris
consortio kezdetű apostoli buzdítását a
keresztény család feladatairól a mai vi-
lágban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia erre emlékezve a
2011. évet a Család Évének nyilvánította, s körlevelet bocsátott ki.
Ebből idézünk fel az alábbiakban néhány fontos gondolatot.

… Európa ma azonosságának mély válságát éli át – állapítják meg püs-
pökeink. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gondolatát, sőt a valóság megismerésé-
nek lehetőségében is kételkedünk, könnyen kiszolgáltatjuk alapvető értékeinket
pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Európának és népünknek is szüksége van
Istenre…

„... Gyakran félünk meghozni
életünk nagy döntéseit, elkötelezni
magunkat a sírig tartó hűségre egy
jó házasságban.”
…..

 „Az emberi személy igazi szabad-
sága lehetőség az Isten akarata sze-
rinti, értékeket teremtő és megva-
lósító életre. A szabadság tehát nem
a kapcsolatok megszakítását, az
azoktól való úgynevezett megsza-
badulást jelenti, hanem életünk
megtöltését a szeretet gazdagságá-
val.”

Társadalmaink irányvesztésé-
nek világos jele a népesség fogyása.
…

A család és az élet Isten tervé-
nek szerves része, sőt a család lehetővé
teszi, hogy megérezzük az Istennel való
közösség örömét. A férfi és a nő sze-
relmének szépsége, ha egész életre
szóló szövetségre lépnek egymás-
sal… Ez az életszövetség a férj és a
feleség kölcsönös javára, s az új
emberi élet elfogadására és nevelé-
sére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy

gyakran hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre…
„Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. Legyen

a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. …

Bıvebben ld. a lap 7-8. oldalán!
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Sandro Magister:
„Miért támadnak engem?”

Joseph Ratzingert megválasztása óta, az Egyházon kívülrıl és belülrıl is,
egyre erısödı támadások érik. Egy láthatatlan kéz szervezi ezt? Egy 2010-
ben az olasz Piemme Kiadónál megjelent könyv elemzi azt a kíméletlen tá-
madássorozatot, amely különbözı oldalakról XVI. Benedek pápa ellen irá-
nyul pápaságának kezdete óta, s amely az elmúlt nyáron tetızött.

A könyv szerzıi, Paolo Rodari és And-

rea Tornielli Vatikán szakértık, mélyre-
hatóan elemzik azt a tucatnyi támadást,
amely Benedek pápa beszédeit és tet-
teit követte, kezdve a regensburgi be-
szédtıl a Zsinat elıtti latin liturgia enge-
délyezéséig, a lefebvrista püspökök
excommunikációjának megszüntetésétıl
a kondomnak, mint az AIDS elleni
’megfelelı védelem’ propagálásának az
elítéléséig, az anglikánoknak a Katolikus
Egyházba való visszafogadásától a
pedofil botrányig. Rodari és Tornielli

pontosan rekonstruálja ezeket az eseményeket, és eddig ismeretlen okokra is
rámutatnak. Azt a következtetést vonják le, hogy a támadásoknak három típusa
különböztethetı meg, s ezek mögött három különbözı ellenség áll.

Az elsı és legfıbb ellenség a külsı: azok, akik ellenségesek a Katolikus
Egyház és annak fıpásztora iránt.

A második csoportba tartoznak azok a katolikusok, köztük nem kevés pap
és püspök, akik úgy látják, XVI. Benedek akadályozza elképzelésüket, hogy
modernista módon megreformálják az Egyházat.

Végül a harmadik csoportot azok a vatikáni hivatalnokok alkotják, akik tá-
madhatóvá teszik a pápát, ahelyett, hogy segítenének neki, akár mert nem képe-
sek többre, akár tudatlanságból, vagy éppen ellenállásból.

Nem valószínő, hogy ezt a három frontvonalat egy helyrıl vezényelnék,
de egyesíti ıket a közös ok és cél a keserő, koncentrált támadásra.

….

Mindenképpen összefügg az Isten-kérdés és a papság, a papi cölibátus
kérdése. Erre hivatkozik Benedek pápa állandóan, például 2006 végén a Néme-
tországban, Regensburgban tartott elıadásában. Miután kifejtette, hogy a Nyugat
nagy problémája, hogy megfeledkezett Istenrıl, azzal folytatta, hogy a papság

legfıbb feladata Istent közel hozni az emberhez. A pap ezt csak akkor tudja
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megtenni, ha ı saját maga Istentıl jön, ha Istennel és Istenbıl él. A cölibátus en-
nek a teljes átadottságnak a jele.

… A pap a liturgiáért él. A papot tette képessé Isten arra, hogy megte-

rítse Isten asztalát az ember számára, hogy azon átadja neki testét és vérét,

megajándékozza valódi jelenlétének drága ajándékával.

Kitapintható valami luciferi tisztánlátás, amely egyesíti a támadásokat a
mostani pápaság ellen. Valóban, mintha „egy láthatatlan kéz” munkálkodna a
háttérbıl a támadókon keresztül. Egy kéz, egy értelem, amely mintha ismerné
Benedek terveit, és ezért azonnal képes támadni.

Márk evangéliumában Jézus életét kíséri a messiási titok, amely el van rejt-
ve a tanítványok szeme elıl is. De nem az „ellenség” elıl! A sátán az, aki azon-

nal felismeri Jézusban a Messiást, és támadja. A mai támadások paradoxonja
éppen az, hogy lealacsonyítani, elnémítani akarnák az Egyházat, s helyette ép-
pen a lényegre mutatnak rá, hogy az Egyház a megbocsátó Istennek a háza.

…
(„Támadások Ratzinger ellen”. Forrás: National Catholic Reporter. 2010. aug. 27.)

Internetrıl fordította: Sztrilich Ágnes

A teljes cikket lásd a lap 9-11. oldalán!

A Benyus család tagjaival készült interjút
a Család évére való tekintettel teljes terjedelmében közöljük

Szemezgetınkben.

�

JOSEPH RATZINGER: Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te elküldted világosságodat a halál sötétségébe.
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett
hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerőségét, mely nem hagy tévelyegni
minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden
bizonytalannak látszik. S adj elegendı fényt akkor is, amikor ügyed halál-
küzdelmet vív, hogy Téged el ne veszítsünk. Adj elegendı fényt, hogy má-
soknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy vidáman járjuk utunkat a mai idıkben is, a világos és a sötét na-
pokban egyaránt, eljövendı dicsıséged felé.  Ámen.



8

        A CSALÁD ÉVÉBEN

„Evidens volt számunkra,
hogy a gyermek Isten ajándéka…”

EGY BOLDOG CSALÁD
Beszélgetés a Benyus család néhány tagjával

Bizonyára nem véletlenül hirdette meg püspöki karunk a Család évét, hiszen az
idık jelei nagyon is sürgetıvé teszik a házasság, a család, a megfogant életek
védelmét. Gondolhatunk itt a házasság újabb „értelmezéseire” (egynemőek „há-
zassága”), az élettársi kapcsolatokra, az életre szóló elkötelezıdés válságára, a
szingli életforma terjedésére, s hogy mindez milyen hatással van a gyermekvál-
lalásra… - Látjuk, hogy mennyire hiányzik ma sok fiatalnak a szeretetteljes csa-
ládi légkör, a családban megtapasztalt biztonság… A Lélek Szava egy nagycsalád
néhány tagját kérdezte errıl. Válaszaik egyben tanúságtételek az Istenbe vetett
hit, bizalom s az egymás iránti szeretet életadó erejérıl.
Benyus Anna (Ancsa) válaszait lapunk következı számában közöljük!

Mária (Miri) a szőkebb családi
körben. A szülık (Anna és Sán-
dor) között látható Miri feje…

Benyus Mária, Miri testvérünk
2003-ban lépett be a Szociális
Testvérek Társaságába, és mint
mondja, nagy örömére idén
Pünkösdkor tehet örökfoga-
dalmat. „Civilben” hegedőt, ka-
marazenét tanít és zenekart ve-
zet a Patrona Hungariae Zeneis-
kolájában.
Bizony, a kétéves noviciátus
idején, amit Miri is a Társaság
remetekertvárosi Emmanul há-
zában töltött, kicsinek bizonyult a
mi hosszú ebédlıasztalunk is,

amikor meglátogatta ıt a „szők” családi kör, nem is teljes létszámban…

– Kedves Miri! Kérlek, elıször mutasd be röviden a nagycsaládotokat!
– Végtelenül hálás vagyok az Úr Istennek a családért, amelyben felnövekedhet-
tem. Tizen vagyunk testvérek: Sándor, Hedvig, Tamás, Anna, Mária (ez Miri),
Bernadett, Gertrúd, Kinga, János, Péter. Két testvérem kivételével már mindenki-

Tanúság-
tevık
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nek saját családja is van. Az unokák száma pedig egyre gyarapszik. A napokban
volt a jelenlegi legkisebb, 29. unokának a keresztelıje…

A SZÜLİKTİL, Benyus Sándortól és feleségétıl, Annától elıször azt kér-
dezte A Lélek Szava: kezdettıl fogva tervezték-e, hogy hány gyermeket
„vállalnak”? – És jelentett-e ez nehézséget az „átkosban” – a „klerikális be-
állítottsággal” együtt?
– Mindketten gyakorló katolikus családból származunk. Fiatal korunkban még
nem létezett széles körben propagált családtervezés… Öröklött morális felfogá-
sunkkal azonban evidens volt számunkra, hogy a gyermek Isten ajándéka, és
amennyit İ ad, azt örömmel fogadjuk… Így aztán – ebben a szekularizált vi-
lágban – akaratlanul is az ellentmondás jelei lettünk. Egyrészrıl túlértékeltek, pi-
edesztálra emeltek minket, más oldalról viszont primitívnek, enyhébb esetben fe-
lelıtlennek tartottak – hát… ez volt a népesebb tábor! Gyakran kellett pejoratív
megjegyzéseket elengedni a fülünk mellett, mint pl.: „Könnyő maguknak, a csalá-
di pótlékból élnek… magukat az állam tartja el… Nem tudnak vigyázni?!... Szapo-
rodnak, mint a nyulak…” – és számtalan nyomdafestéket alig tőrı megjegyzés,
nem ritkán hivatalos helyekrıl is.

– Volt-e közös ima a családban, s ha igen, milyen formában?
– A szülı – ha igazán szülı – gyermekeinek a legjobbat akarja nyújtani. Mi is így
gondoltuk! Kodály szerint a gyermek zenei nevelését 9 hónappal a megszületése
elıtt kell elkezdeni. Mennyivel inkább a lelki nevelését (valószínőleg Kodály is így
gondolta). Mi is így tettünk! Már az anyaméhben fejlıdı „Piciért” imádkoztunk, a
kicsikkel együtt, közösen Teremtınkhöz. Ez az együtt-imádkozási szokásunk –
Isten segítségével – megmaradt azóta is: most már nemcsak a nagyokért (gyer-
mekeinkért), hanem a kicsikért (unokáinkért) is együtt imádkozunk. Ha bárkinek
komoly problémája van, rögtön megy a körtelefon, hogy „teljes kapacitással indít-
suk be az Imaerımővet”…

– Akik igazán rábízzák az életüket Istenre, megtapasztalják, hogy az Úr gon-
dot visel rájuk, átsegíti ıket a nehézségeken, ínséges idıkben elküldi a
szükséges segítséget … Gondolom, a Benyus család is sokszor megtapasz-
talta a Gondviselı Atya szeretetét, segítségét….
– Az imának hatalmas ereje van! A profán világ minden bomlasztó erejével
szemben képes a családot testvéri szeretetben egybekovácsolni, együtt tartani.
Képes a hitet megtartani és megerısíteni. Ezt mindegyikünk megtapasztalhatta,
nemcsak lelki vonatkozásban, hanem materiálisan is.
Esküvınk után együtt laktunk Édesanyámmal, egy szoba-konyhás, komfort nél-
küli lakásban. – Az elsı gyermek születése után „feltörtünk”: kiköltöztünk a kony-
hába, önálló lakrészbe! A második gyermeknek a mózeskosárban, a kosárnak
csak az ablakban jutott hely. A harmadik születésekor sógoromék vidékre köl-
töztek, így a helyükön, szoba-konyhás lakásukban kaptunk fészket (igaz: nem
bérlıként). A negyedik gyermek már a régi, elsı lakásunkba érkezett, amelynek
már önálló lakói (de még mindig csak bérlıi) lettünk. Az ötödik gyermekünkre
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kaptuk az elsı, önálló bérleményt. A nyolcadik gyermek, valamint a sok hangsze-
res gyakorlás miatt (újpalotai panel) tovább kellett költöznünk. Így kerültünk végül
a mai helyünkre.
A második gyermek születésétıl édesanyjuk otthon maradt fizetés nélküli sza-
badságon (akkor még nem volt GYES). Hát bizony elıfordult, hogy nem volt mi-
bıl a tejet megvenni, vagy a számlát kiegyenlíteni… – mondja az édesapa.
Bár soha, senkitıl sem kértünk segítséget, de úgy és akkor kaptunk, amikor arra
valóban szükségünk volt. Az ajándékozó személye csaknem mindig homályban
maradt. Ma sem tudjuk, kik voltak a „közvetítık”… Imával igyekeztünk „törleszte-
ni”. Az Úr gyakran kipróbált minket, hogy valóban „vakon” bízunk-e Benne …és
kivárt… De mindig segített!

Sokan ismerik a Benyus családot úgy is, mint családi zenekart. A zenekar a csa-
lád gyarapodásával folyamatosan bıvül. A már felnıtt, családot alapított „gyere-
kek” gyermekei, az unokák is szinte az anyatejjel együtt szívják magukba a zene
szeretetét … Az utóbbi években a szociális testvérek fogadalomtételét is ık tet-
ték még ünnepélyesebbé. (Persze egy-egy alkalommal nem minden családtag
van jelen.) Együtt-zenélésük valódi Isten-dicséret, átsüt rajta az öröm, a szere-
tet, ami az ıt hallgatókra is átragad…
Néhány kérdést tett fel ezzel kapcsolatban A Lélek Szava:

– Mikor kezdıdött ez
az együtt-zenélés? –
Mit jelent ez számo-
tokra? -– Hol szokta-
tok fellépni?
Hedvig (nyolc gyer-
mek édesanyja) vála-
szolt kérdéseinkre:

– A Benyus Testvérek
Kamaraegyüttese
megalakulásának idejét
nem könnyő meghatá-
rozni, mivel a gyerme-
kek születésük sor-
rendjében fokozatosan
kapcsolódtak be a kö-
zös zenélésbe, így a
kamaraegyüttes közös
múltja több mint 30 évre
tekint vissza. Benyus
Sándor, az édesapánk zongorázott, hegedült és kórust vezetett, felesége, Anna
hegedült. Az évrıl évre bıvülı együttes tehát az ı zeneszeretetükbıl született. A
családi kamarazenélés hagyománya tovább folytatódik, mostanra már az unokák
is együtt zenélnek velünk.

Az együttes. Balról az 1. Miri, mellette Hedvig.
Fotó: Szabó Róbert
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Hivatásunknak érezzük, hogy elvigyük az élı zene szépségét azokhoz, akik eh-
hez nehezebben jutnak hozzá. Ezért több helyen adunk meghívásra koncertet ka-
ritatív jelleggel: vidéken, idısek otthonában, kórházakban, pszichiátriai betegek-
nél, börtönben, fogyatékkal élıknél.
A zene érzelmi gazdagságot adó, jellemformáló erejérıl sok tanulmány született
(kitartásra, rendszeres munkára nevel stb.). Ezen felül a kamarazenélés közös-
ségformáló hatású is, hiszen pl. egymásra figyelést, alázatosságot is kíván. Oly-
kor le kell mondanom a saját elképzelésemrıl, és teljes szívvel, legjobb tudá-
sommal másnak az elgondolását kell megvalósítanom. Eszembe jutnak Szent Pál
szavai: „Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás?...” – vagyis mellékes,
melyik szólamot játszom.
Rendkívül fontos számunkra
a fellépés elıtti közös imád-
ság, hogy kérjük a Mennyei
Atyát, segítsen olyan csator-
nává válnunk, amelyen ke-
resztül megnyilvánulhat az
isteni szépség és szeretet.
„Mindent Isten nagyobb di-
csıségére!” – ez kamaraze-
nélésünk mottója.
Ezt igyekszünk továbbadni,
ki-ki a maga helyén. Ezért
van az, hogy már gyermeke-

ink is együtt muzsikálnak.
Nálunk nyolc gyermek van,
ık alkotják a Sivadó Testvérek Kamaraegyüttesét.
Hálás szívvel gondolok szüleinkre, akik megteremtették, megteremtik számunkra
az együtt-zenélésnek ezt az örömét. És hálát adok a jó Istennek, hogy továbbvi-
hettük saját kis családunkba is…

– És nektek pedig sokan hálásak azért, hogy megajándékozzátok ıket.

Végül ismét átadjuk a szót Mirinek, akitıl azt kérdezte A Lélek Szava, hogy
milyen volt felnövekedni egy ilyen „rendhagyó” családban?

– Mostanában mélyen érintett, amikor Jézus arról beszél: „Nem több az élet az
ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait... Nem értek ti sokkal
többet ezeknél?” Mély hála volt bennem, amikor arra gondoltam, hogy ezt a több
életet a családunkban én megtapasztalhattam. Megtapasztalhattam, mennyi-
vel többet ér a másik, a kapcsolat, a szeretet, az együttlét, a közösség... – és
hogy ez az élet mennyire gazdagít és boldogít, minden nehézség ellenére. Most
ébredtem rá igazán, hogy szüleimen, családi közösségünkön keresztül épp azt a
valóságot tapasztalhattam meg, hogy mennyivel többet értem én testvéreimnek,
szüleimnek, mint az anyagiak, a kényelem, vagy különbözı ügyek ... Igaz, le-
mondásokkal, áldozatokkal is járt az életünk, de közben ott volt ennek a több

Hédi családjával, férjével és nyolc gyermekükkel
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életnek az öröme, amire igent mondtak szüleink, és megtapasztalhattuk Isten
gondviselı szeretetét, amellyel körülvett bennünket.
Elıttem van, amint az újszülött kis Jézus a hideg, kopár barlangban nem lát mást,
csak a két szeretı szempárt, az átölelı szeretetet, ami körülvette. Eszembe jut az
a nagy, imádságos, örömteli családi várakozás, ahogy vártuk mindig Istentıl a
születendı kis új életet. Csak késıbb csodálkoztam rá igazán, milyen nagy bátor-
ság volt szüleim részérıl, hogy – különösen abban a hitetlen, gyermeket kevéssé
vállaló világban – ilyen nyitottan, bizalommal fogadták Istentıl az áldást, az életet.
Nagy hálával gondolok vissza minden együtt eltöltött idıre, tréfálkozásokra, be-
szélgetésekre, játékokra, közös ünneplésekre, nyaralásokra, közös zenélésekre,
meglepetések készítésére, másoknak való örömszerzésekre stb.  Külön könyvet
lehetne írni arról, mennyi kalandban volt részünk. A szeretet kalandjaiban.
És ezek a kalandok, az élet kalandja nem nélkülözte a nehézségeket, a feszült
pillanatokat, konfliktusokat, sebzıdéseket. De mindig volt valami mélyebb, valami

sokkal fontosabb, ami
kapcsolatban tartott,
ami összetartott min-
ket. Ami segített újra
és újra kimondani a
másik felé a bocsánat
szavát, a szeretet
szavát.
Azt gondolom, mind-
annyian végtelen há-
lásak vagyunk szüle-
inknek azért az Isten-
be kapcsoltságért,
amibe bevezettek
bennünket, tulajdon-
képpen már foganta-
tásunktól kezdve, és
ami mellett késıbb
mindenkinek meg

kellett hoznia a maga személyes döntését. Hiszem, hogy ez családi életünk mo-
torja, összetartó és életadó ereje.

– Miri, a sok szép családi élet vonzása nem jelentett-e nehézséget, túl nagy
„kísértést” a hivatásod, az Istennek szentelt élet követésében?
– Az, hogy az embert mi gátolja és mi segíti hivatása felismerésében, eléggé
összetett kérdés. Az biztos, hogy hamarabb és természetesebben jött a családi
élet gondolata. Nagy érték számomra a családi élet szeretet-közössége. Az isteni
szeretet igazi fészkévé válhat, a Szentháromságos szeretet közösségévé. Isten
titka az, hogyan képes mégis ugyanennek a szeretetnek valami egészen más
megvalósulására Magához ragadni embereket úgy, hogy ez az élet épp olyan
boldogító és életadó lehet. És külön gyönyörő, hogy ez a két hivatás hogyan ké-
pes egymást kiegészíteni és táplálni.   

/A kérdezı: Exner Gabriella testvér/

Miri – balról a 3. – új családja körében,
közösségünk februári lelkinapján
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A vallásszabadság –
a békéhez vezető út

A Szentatya hagyományos béke világnapi
üzenetében az idén a vallásszabadság té-
máját járja körül, sokféle aspektusból.
… Az üzenet elmélyült, részletes okfejtését megpróbáljuk csupán
nagy vonalakban, dióhéjban ismertetni, kiemelve néhány fıbb gon-
dolatát.

Fájdalmas látnunk, hogy a világ
egyes tájain életét és személyes
szabadságát kockáztatja az, aki
kifejezésre juttatja a vallását.
Más országokban csendesebb, ki-
finomultabb formái vannak a hí-
vekkel és a vallási szimbólumok-
kal kapcsolatos szembenállásnak.

Jelenleg a keresztények jelentik
azt a vallási csoportot, amely a
legnagyobb számban szenvedi el
az üldöztetést hite miatt.

A vallásszabadsághoz fűződő
jog az emberi személy méltósá-
gában gyökerezik. … Az Isten kép-
mására teremtett ember természete
szerint nyitott a Misztériumra, képes
arra, hogy alapvető kérdéseket tegyen
fel önmagával és a világmindenség
eredetével kapcsolatban; képes túllép-
ni saját anyagi létén és az igazságot ke-
resni.

Az emberi méltóság alapvető
elemeinek, mint az élethez való
jognak és a vallásszabadságnak
az elismerése erkölcsi értelem-
ben feltétele minden társadalmi
és jogi berendezkedés legitimitá-
sának.

…..
A házasságon (egy férfi és egy nő

bensőséges egységén és kölcsönösen
kiegészítő voltán) alapuló család a

gyermekek nevelésének első is-
kolája. A szülőknek szabadságot
kellene biztosítani rá, hogy kény-
szerek nélkül és felelősen adhas-
sák tovább hitbeli, értékeket adó,
kulturális örökségüket. A család az
elsődleges helyszíne a harmonikus
kapcsolatokra való felkészülésnek, az
emberi, nemzeti, nemzetközi együtt-
élés minden területén.
…..

A vallásszabadság kikerülhe-
tetlen alkotóeleme minden jog-
államnak: nem lehet megtagadni
anélkül, hogy ezzel egyidejűleg ne
szenvedne csorbát minden alap-
vető jog és szabadság, mivel a
vallásszabadság ezeknek a szinté-
zise és csúcsa.
A vallásszabadság, minden más

szabadsághoz hasonlóan, noha a sze-
mélyes szférában mozog, a többi em-

berrel való kapcsolatban nyilvánul

meg.  A vallásszabadság sem merül ki
az egyéni dimenzióban, hanem a kö-
zösségben és a társadalomban
válik valóra, a személy társas lény
voltának és a vallás nyilvános termé-
szetének megfelelően.

…
A vallásszabadság eszközként

való használata olyan rejtett érdekek
álcázása érdekében, mint például a

Az idık
jelei
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fennálló rend felforgatása, erőforrások
megszerzése vagy a hatalom megtartá-
sa egy bizonyos csoport részéről, ha-
talmas károkat okozhat a társa-
dalomnak. A fanatizmust, a funda-

mentalizmust, az emberi méltósággal
szembenálló gyakorlatokat nem lehet
sohasem igazolni, s még kevésbé lehet,
ha ezeket a vallás nevében követik el.
…

Az UNESCO az emberiség felét

homoszexuálissá akarja tenni

Demetrio Fernández González, Cordoba érseke a január 2-i ünnepi beszédében

egy eddig ismeretlen veszélyre hívta fel a figyelmet. Az ENSZ neveléssel, tudo-

mánnyal és kultúrával foglalkozó szervezete, az UNESCO az elkövetkezendı

húsz évben a világ lakosságában a homoszexuálisok számarányát 50 száza-

lékra kívánja növelni. …

1. szülı és 2. szülı…

Februártól apa és anya helyett 1. szülı és 2. szülı szerepel az amerikai útle-

vélkérelmen.
Homoszexuális érdekvédı csoportok üdvözlik a döntést. …
A keresztény-konzervatív közvéleményt felkavarta a döntés. Tony Perkins, a
Családkutató Intézet vezetıje szerint annak célja „egyértelmően az egynemőek
házasságának és örökbefogadásának elımozdítása, mégpedig alkotmányos fel-
hatalmazás nélkül, a házasságvédelmi törvény szellemét (ha a betőjét nem is)
sértı módon.”
Robert Jeffress baptista lekész így fogalmaz: „Mindez egy általános törekvés
része: a politikai korrektség jegyében igyekeznek elmosni a nemek közti kü-
lönbségeket, azt sugallva, hogy az eredményes gyermekneveléshez nincs
szükség apára és anyára…” – írja a FoxNews.

Pszichésen torzulnak a homoszexuális párok által

örökbefogadott gyermekek

A homoszexuális párok által nevelt gyermekek magas stressz-szintje olyan

lelki sérüléseket és viselkedési zavarokat idéz elı, amelyek akár öngyilkos-

sághoz is vezethetnek – hangzott el egy mexikói tudományos konferencián.
….

Bıvebben lásd a lap 17-19. oldalán!
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Slachta Margit testvér
lelkisége, karizmája –
– ajándék az egész egyház

számára

– állítja Tilmann Beller atya.
Mint lapunk borítólapján jeleztük, február 18-tól 23-áig Tilmann
Beller schönstatti atya tartott a szociális testvérek remetekertvárosi
házában mintegy hetven testvér részvételével egy „műhelyt” Slachta
Margit testvérnek, a Szociális Testvérek Társasága alapítójának lelki-
ségéről, karizmájáról – amely egyben a Társaság karizmája.

…
Tilmann atyának a magyar

egyházért, a családok megújulá-
sáért végzett, 25 éven át tartó
fáradhatatlan tevékenységéért
… 2008 áprilisában a Magyar

Katolikus Püspöki Konferencia Pro
Caritate Christiana díjat adomá-
nyozott…

…..

Nagy ajándék és meglepetés volt
számunkra, hogy egy „kívülálló” eny-
nyire nagyra értékeli Margit testvért.
Isten nagy műveit mindig a kicsiny-

ségen, eszköztelenségen, az emberi

gyengeségen keresztül valósítja meg,
hogy senki se dicsekedhessen – ahogy
olvashatjuk a Szentírásban, s ahogy
erre Tilmann atya is többször felhívta a figyelmünket. Gondoljunk csak Máriára,
a Megváltó édesanyjára, vagy az egyház születésére, a 12 apostolra…

Az egyház mai helyzete hasonlít az ősegyházéra, ma is új Pünkösdre van szük-
ség. Nekünk, mint a Szentlélek Társaságának, sajátos karizmánkból fakadó leg-
fontosabb küldetésünk a Szentlélek leesdése az egyházra – erre biztatott
minket Tilmann atya Margit testvér tanítása nyomán.

(Persze a Lélek kiáradása sokféle módon történik az egyházban: mindeneke-
lőtt a szentségeken keresztül – és más megújulási mozgalmakon keresztül is…)

Tilmann atya „nagy szentnek” nevezte Slachta Margitot, a nagy rendalapí-
tók közé helyezte el – amilyen pl. Assziszi Szent Ferenc, Szent Ignác vagy Avilai
Szent Teréz – , akik sajátos karizmájukkal az egész egyházra nagy hatással voltak.
Margit testvérnek is mondanivalója van nem csak a szociális testvérek, de az egész

Hivatás –

küldetés
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egyház számára. Az egyház még nem ismerte fel igazi nagyságát – hogy mennyire
újszerű az az egyházkép és az az új keresztény „embertípus”, amiről Margit testvér
sokszor írt, beszélt. Ez a Lélekre nyitott, a Szentlelket befogadó, Lélekkel telí-
tett, Lélek által vezetett ember, akinek egészen bensőséges, meghitt kapcsolata
van az Atyával és Jézussal: ez az Isten-gyermekség kegyelmi állapota és a
Krisztussal eljegyzett, Krisztus-jegyes keresztény természetfölötti lét-
módja.

Ennek a kegyelmi állapotnak a csíráját elülteti bennünk már a keresztség
szentsége, de a továbbiakban nekünk magunknak is dolgoznunk kell azon, hogy
felemelkedjünk erre a szintre. Ez elsősorban nem a mi emberi erőfeszítésünk által
jön létre, sokkal inkább egy teljes nyitottságot kíván, Isten ingyenes ajándékai-

nak, Szeretetének befogadását. A mi rész-
vételünk ebben az, hogy igyekezzünk eltá-
volítani magunkból mindazt, ami akadálya
ennek a nyitottságnak, lelki transzformá-
ciónak, átlényegülésnek.

Az új egyházkép pedig, amit Tilmann
atya Margit testvér nyomán felvázolt: a
Lélekkel telített keresztények kis kö-
zösségeiből áll. Nem a szervezet a fontos,
hanem hogy a Lélek vezessen minket, hogy
Jézus uralkodjék ezekben a kis közössé-
gekben.

Slachta Margitról azoknak, akik vala-
mennyire ismerik őt, elsősorban közéleti
tevékenysége, a mozgalmi, politikai mun-
ka jut eszükbe. …

 Krisztus és Mária, avagy Krisztus és
Margit. Ezt a képet Tilmann atya hozta
magával. Így látja ő Margit testvért életé-
nek utolsó szakaszában.

…..

Rendkívüli intelligencia, széles látókörűség, zsenialitás jellemezte Margit test-
vért – hallottuk Tilmann atyától. Igazi nagysága mégsem ezekben mutatkozott
meg leginkább, hanem épp az amerikai emigráció húsz éve alatt, melyet teljes
rejtettségben élt meg, nem beszélt, nem írt róla semmit. Az USA-ban meg kel-
lett élnie életművének összeomlását, a teljes kifosztottságot, lelki sze-
génységet. Ez a kereszt botránya, amelynek csúcsa a Golgota – s Margit
testvér megsejtette ezt. Megszűnt számára a külső tevékenység lehetősége, s rá-
adásul tapasztalnia kellett egyre súlyosbodó betegségét, előre láthatta, hogy ez fo-
kozatos szellemi leépüléssel jár. Neki, akit aktív éveiben körülrajongtak, áhítattal
hallgattak övéi, tapasztalnia kellett a közösségen belüli tekintélyvesztést is – s
mégsem menekült el (megtehette volna), megmaradt hűségben.
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(Számos rendalapító átélte életművének látszólag teljes összeomlását, a teljes
kifosztottságot – pl. Assziszi Szt. Ferenc, Szt. Ignác, Kalazanci Szt. József, hogy
csak néhányat említsünk.)

Tilmann atya szerint életének ebben az utolsó húsz évében élte meg Margit
testvér azt, amit előtte tanított: a természetfölöttiséget. Azt, hogy nem az intelli-
gencia az igazán lényeges, s nem is az esetleg világot elkápráztató külső tevékeny-
ségünk (Margit testvér korábbi tanításának szavával élve), hanem az Istennel
való egyesülés, szeretetkapcsolat, a Benne való élet – ez az ember éle-
tének igazi teljessége, a beteljesedés. – Ehhez előbb át kell esnünk a meg-
tisztulás fájdalmas folyamatán (ahogy ezt a lelki élet sok írójánál olvashatjuk),
melynek során megtapasztaljuk saját gyengeségünket, esendőségünket, lelki sze-
génységünket. Csak leszállva a „trónról” vagyunk képesek meglátni az Úr arcát
(másokban is), s befogadni az Ő szeretetét. Ekkor azt mondja nekünk Jézus:
„gyere hozzám!” …
A műhely második részében a Szentlélek ajándékairól beszélt Tilmann atya.

…..

E. G.

Bıvebben lásd A Lélek Szava 21-24. oldalán!

„Minden munkánk, minden erőfeszítésünk végeredményben
azért van, hogy az emberek lelkében megvalósuljon Isten országa,
vagyis odaköltözzék a mennyország.”

„Társadalmi reformokért dolgozva, nem hatalmi szóval elren-
delt, de a lelkek megújulásával belülről kiindulva új világ úttörőivé
kell lennünk. A megváltás szintjéről lecsúszott társadalomban foly-
tatnunk kell Krisztus megváltói művét: a kereszténységnek diadal-
ra juttatását.”

„… az új gondolatok kálváriára jutnak, de onnan egészen bizto-
san feltámadnak. Csak azok a gondolatok nem, amelynek képvise-
lői megfutamodnak a keresztrefeszítés elől.”

Slachta Margit testvér
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„Gyermekem,
vedd e lángot…”

Az idén február 2-ára,
Gyertyaszentelı Boldog-

asszony s egyben a Szere-

tetláng ünnepén a Szőz-
anya Kindelmann Károlyné,
Erzsébet asszonyhoz, a
Szeretetláng elsı kiválasz-
tottjához intézett (1962-es)
kérésének eleget téve az
ország nyolc legnépesebb
Mária-kegyhelyén és az or-
szág szívében, Budapesten
négy, a Szőzanya tiszteleté-
re szentelt templomban adták át az atyák a híveknek a Szeretetlángot, ünnepé-
lyes szentmise keretében. – Az ország Szeretetláng imacsoportjai kilenceddel
készültek az ünnepre. – A lángátadáskor a Szőzanya Erzsébet asszonyhoz inté-
zett szavait ismételték az atyák, személyesen szólva minden egyes hívıhöz:
„Gyermekem, vedd e lángot. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a

tiédet, és add tovább!”

Az ország minden részérıl és a határokon túlról is érkeztek engesztelık, s még
Csíksomlyón is megtartották az ünnepélyes szentmisét a Szeretetláng átadással.
Ausztriából több mint száz zarándok érkezett, akik a máriaremetei Szeretetláng
kápolnában egész éjszakai virrasztással készültek az ünnepre… – olvashatjuk  a
Szeretetláng Mozgalom honlapján.

A mozgalomról, annak lelkiségérıl több régebben és újonnan megjelent
kiadványból lehet tájékozódni…  Ennek ellenére…  fontosnak tartjuk, hogy A
Lélek Szava hasábjain is megemlékezzünk errıl az immár világszerte ismert, sok
jó lelki gyümölcsöt termı mozgalomról.

Úgy gondoljuk, hogy a 2009-es egyházi jóváhagyás és az idei elsı Szere-
tetláng-átadás hazai egyházunk jelentıs eseményei közé tartozik.

…..
Begyik Tibor idézi Erdı Péter bíboros 2009. június 5-én kelt jóváhagyá-

sát, melyet másnap, a X. Országos Szeretetláng Találkozón hirdetett ki:
„… Jelen soraimmal a Krisztushívık jogi személyiséggel rendelkezı egyházi

magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Fıegyházmegyében megalapí-

tom a Mária Szeplıtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egy-
ben jóváhagyom a fıegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus
15-én, a brazíliai Sao Paolóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói
Hermosillói Fıegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és

Lelkiségek, mozgalmak
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munkájára Isten bıséges áldását kérem. Szolgáljon mőködésük hazánk lelki
megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum)

Idézzünk fel a bíboros úrnak a Találkozón, 2009. június 6-án, a kispesti
Jézus Szíve Plébánián elhangzott szentbeszédébıl is néhány rövid részle-
tet: … Amikor ma ünnepélyesen kihirdettük a Mária Szeplıtelen Szívének Sze-

retetlángja Mozgalom elismerését Fıegyházmegyénkben, azt kérjük bizalom-
mal, hogy Mária-tiszteletünk megerısödjék és hozzájáruljon az üdvösség mővé-
nek bontakozásához népünk történelmében. …

… A Szeretetláng mozgalom kezde-
ményezıje, Erzsébet asszony Lelki Napló-
ját hamarosan – szerkesztett változatban –,
egyházi jóváhagyással közreadjuk. A jóvá-
hagyás nem jelenti, hogy ezzel bármilyen
magánkinyilatkoztatás tényét hitelesítenénk
ünnepélyesen. Azt azonban jelenti, hogy
azoknak az üzeneteknek a tartalma, ame-
lyek a kiadványba bekerülnek, megfelel a
katolikus hit igazságainak. Ezek az üzene-
tek Erzsébet asszony lelkében fogalma-
zódtak meg, bennük ı magának az Üdvö-
zítınek vagy a Boldogságos Szőz Máriának
a szándékát ismerte fel. Innen ered az
„üzenet” megjelölés, amivel ebben a Lelki
Naplóban gyakorta találkozunk.

…..
„E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet szívembıl adtam nektek – szív-

rıl szívre járva –, gyújtsátok meg mindenki szívét az egész országban. Ez

lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a Sátánt megvakítja. Ez an-

nak az összetartó szeretetnek a tüze, melyet Szent Fiam sebeinek érdemei

által eszközöltem ki a mennyei Atyától”. … (idézet a Lelki Naplóból)
Mivel a Szeretetláng Mozgalom az utóbbi évtizedekben világszerte elter-

jedt, Brazíliában, Mexikóban, de még Tajvanon is imaközösségek alakultak és a
hívık olyan magántársulásai, amelyeket a helyi püspök jóváhagyott, különös
öröm a számunkra, hogy ennek a lelkiségnek a születési helyén, hazánkban is
elismerhetjük ezt a mozgalmat. Hosszú évekig tartott a Lelki Napló teológiai át-
vizsgálása. Kapcsolatban voltunk a Mozgalom külföldi vezetıivel és tagjaival is.
Meghallgattuk olyan lelkipásztorok véleményét, akik tanúsíthatták, hogy milyen
gyümölcsöket terem az életben ez a lelkiség. Így érkeztünk el – hitem szerint a
Gondviselés akaratából – arra a pontra, hogy hazánkban is elismerhetjük a moz-
galmat. …

**********************************************
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Néhány idézet a Szeretetláng Lelki Naplóból

„… Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja. Az én Szívem Sze-
retetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom! … Szent István
nekem ajánlotta (országotokat), és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen
viselem az ı és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe
adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le or-
szágomra…” (1962. április 13.)

„… tizenkét tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdıdjön meg (az áj-
tatosság). (A hívek) adják át a gyertyalángot egymásnak, melyet az ájtatosság
idején kaptak, vigyék haza, és a családi ájtatosságot is kezdjék meg.”

(1962. április 15.)
„… Mióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemrıl, mely
így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok. Ilyen
még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa…” (1962. aug. 1.)

„… közben sokat beszélt nekem (ezúttal Jézus szólt Erzsébet asszonyhoz) a ke-
gyelmi idırıl és a Szeretet Lelkérıl. Ez szinte olyan lesz, mint az elsı Pün-
kösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet.
Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szőzanya
Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása…” (1963. március 24.)

A Naplónak a szociális testvérekkel kapcsolatos vonatkozásai is vannak: a Szőz-
anya Erzsébet asszonynak adott „üzeneteiben” több ízben említést tesz a „Ked-
ves Ház”-ról és lakóiról. Ez a Bp., II., Bátori László u. 10. alatti házat jelenti, la-
kói pedig a szociális testvérek, köztük Kisantal Mária Piroska testvér, akit a
Naplóban Kindelmann Erzsébet így emleget: „a mellém rendelt nıvér”. Lelki dol-
gait vele beszélte meg, és rendszeresen járt a Bátori u. 10. szám alatti kápolnás
házba azért is, mert éjszakai virrasztásokat ott is végzett. A Szőzanya az Erzsé-
bet asszonynak adott „üzeneteiben” többször utal a „Szentlélek Leányainak”
missziójára a Szent Láng terjesztésében…

******************************

Nincs módunk itt ismertetni a mozgalom
lelkiségét (megteszi ezt pl. Begyik Tibor
OCSD A Hajnal Szép Sugara c. tanulmá-
nyában), csupán röviden utalhatunk a
Szőzanya üzenetein keresztül megismert
nagy megmentı terv céljára. A naplóból
kiderül, hogy a Szőzanya Szívében égı
Szent Láng maga a Megváltó, az ı
Szent Fia, Jézus.
A Szőzanya nagy, az egész földkerek-
ségre kiterjedı tervének célja a meg-
váltás sikeres érvényre juttatása, a
lelkek felszabadítása a sátán hatalma, befolyása alól. Ezt jelenti a sátán
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„megvakítása”, vagyis tehetetlenné tétele, hatalmának elveszítése az
engesztelı ima következtében. A Szőzanya üzeneteiben arra szólít fel,
hogy vigyük haza és adjuk tovább a Lángot. Vigyük el családjainkba is,
és a családokban tartsunk engesztelı imaórákat.

Fotók: Sánta Balázs

Lapunk következı számában szeretnénk közölni a három fiatal lány-
nyal készített interjút, akik hét éve élnek együtt Máriaremetén, a
Szeretetláng Mozgalom immár hivatalosan is elismert központjában,
életüket Istennek szentelve, azzal a misszióval, hogy terjesszék az
Erzsébet asszonynak adott üzeneteket.

A teljes szöveg a lap 26-29. oldalán olvasható!

Imával a megfogant
életért

Lapunk hasábjain (a 2008/5.
számban) már tudósítottunk ar-
ról, hogy a szombathelyi Premont-
rei rendi Szent Norbert Gimnázi-
umban Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepéhez kapcsolódva
immár több év óta bekapcsolód-
nak az erre vállalkozó pedagógu-
sok és diákok a lelki adoptálás
imamozgalomba…
 Az idén is megünnepelték kará-
csony elıtt a 9 hónapig tartó ima
befejezését.

A gimnáziumban dolgozó Vida
Katalin testvér küldte el az alábbi
kis visszajelzést, melyet egykori
diákjuktól kaptak ez alkalomból.

İszintén bevallom, hogy volt,
amikor elfeledkeztem róla, és ak-
kor olyan rossz érzésem volt, hogy
feladom inkább az egészet, mert
ez nekem nem  megy.  De ilyenkor
mindig kaptam valami gyermekrıl
szóló hírt, vagy ilyesmit, ami újból
erıt adott a folytatáshoz.

Több pozitív tapasztalatom volt a
kilenc hónap alatt…

A folytatást ld. a lap 30. oldalán!
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Erdélyi Tibor
keresztjeirıl

és az Uszkai emlékmőrıl

Lapunk elızı két számában már megismerkedhettek kedves Olvasónk Er-
délyi Tibor fafaragóval, a Népmővészet Mesterével, Erkel-díjas koreográfus-
sal. … most néhány keresztjét mutatjuk be, majd az uszkai  II. világháborús
emlékmő létrejöttének történetével ismertetjük meg Olvasóinkat.

„… a kereszténység Erdélyi Tibor szob-
rai nagy részének adja témáját, nyelvét,
szellemét. …

… mint e kétezer év mővészeinek java,
ı is önmagával és a saját élményeivel ele-
veníti meg az örökül kapott formákat. …

A kálvinizmus szemérmesebben ábrá-
zolja a kereszténység nagy misztériumát,
mint a katolicizmus. Ennek nyoma ott van
Erdélyi Tibor korpuszain is: a megfeszítést
szellemibb síkon ragadja meg. A kereszt a
maga anyagi valóságában elválik a testtıl:
vagy csak a testet látjuk, ami így, anyagias
hátterétıl elválasztva magának a kínnak, a
szenvedésnek a kiáltó megjelenítésévé
változik, vagy épp ellenkezıleg, a kereszt
fája maga lesz a szenvedı, beleég Krisztus
testének lenyomata, ahogy a világba kitö-
rölhetetlenül beleégett mindaz, ami Jézus
által jelent meg az emberiség történeté-
ben. (Ld. lapunk hátsó borítóján, a 35. ol-
dalon.)

S ott a megdöbbentı Fogyatékosok
Krisztusa, minden karitatív prédikációnál
erısebb hatással figyelmeztetve arra, hogy
a csonkaság mindannyiunk közös sorsa,
amelynek azonban nemcsak iszonyata van,
hanem megváltó ereje is. (Lásd a lap 6. ol-
dalán – és e Szemezgetı elején!)

(Részletek Dr. Kapitány Ágnes és
dr. Kapitány Gábor tanulmányából)

Kitekintı

Levétel a keresztrıl
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Az elmúlás és gyász témaköre

„… Az alkotót szinte az elsı faragásaitól kezdve intenzíven  foglalkoztatja az el-
múlás gondolata. …

S az elmúlás gondolatából egyenesen következett a gyász plasztikai kifejezé-
sének a megoldása. … E gondolatkör legkiemelkedıbb kompozíciójának a Gyász
címő szobra tőnik …

A Gyászhoz hasonló értékőnek tekinthetjük a Sirató címő emlékmő-tervet is.
…..

Sirató ����           Gyász ����

Egy emlékmő – a kiengesztelıdés példaértékő jele

„Visszatérve a már említett Gyász c. szoborkompozícióra, amely az uszkai II. vi-
lágháborús emlékmőben került elhelyezésre, indokolt az emlékmő egészét és
ezzel összefüggésben a történelmi hátteret is felvázolni. Uszkáról három zsidó
családot deportáltak Auschwicba. Egyikük munkaszolgálatos lett, s a háború
után hazakerült. Igaztalanul rögvest feljelentést tett az oroszoknak, hogy az
uszkai nép rosszul bánt a zsidósággal. 1944 ıszén 18-tól 50 éves korig minden
uszkai férfinak jelentkeznie kellett háromnapi hideg élelemmel „málenkij robot-
ra”. S talán mondani is felesleges, hogy a hozzátartozók soha többé nem látták
viszont ıket. Legtöbbjük a Brianszki erdıben pusztult el 1945-ben, ott halt meg
Erdélyi Tibor édesapja is 38 éves korában.
Amikor a falu polgármestere 1992 ıszén felvetette a málenkij robotosok emlék-
mővének a tervét, Erdélyi Tibor kötelességének érezte, hogy  elvállalja  az  elké-
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szítését. S egyetlen éjszaka öt-hat féle tervet készített. A terv elfogadását kö-
vetıen megfeszített munkával hat hét alatt az uszkaiak segítségével kivitelezte
az emlékmővet.

Az emlékmő központi alakja a Gyász c. kompozíció Siratóasszonya lett. … A
Siratóasszony köré annyi kopjafa készült, ahányan odamaradtak, szoros abc sor-
rendben 32 sírjel, névvel ellátva. Továbbá három jelképes Mózes-tábla is készült
az elpusztult három zsidó család nevének a jelölésével. S hogy a feljelentı utó-
neve ne szerepeljen, ezért mindhárom esetben csupán a családi név lett feltün-
tetve. Ezzel a gesztussal emberségbıl kitőnıre vizsgázott Uszka református né-
pe.

S hogy ezek a
fából készült relik-
viák védve legye-
nek, ezért készített
az alkotó egy négy
méter átmérıjő
jurtaszerő, zsin-
dely fedéső épít-
ményt, a közeli
fatornyú templom-
hoz és az iskola
épületéhez igazod-
va. …

Az emlékmő azon a napon – november 21-én – lett felavatva, amikor elhaj-
tották az uszkai férfiakat. Felirata: „A II. világháború áldozatainak és hıseinek
emlékére állította Uszka népe”.

Az emlékmő állításával – immár fél évszázad után – egyfajta végtisztesség-
ben részesültek az Oroszországban elpusztult uszkaiak. Fizikai és szellemi érte-
lemben egyaránt óriási teljesítmény hat hét alatt ilyen emlékmővet megtervezni
és kivitelezni. Az alkotó névtelenségbe burkolózott, akárcsak régen a népmővé-
szek cselekedték. Munkájáért pénzt nem fogadott el.
Az Uszkán felnıtt Erdélyi Tibort 1995 januárjában a falu díszpolgárává válasz-
tották. Uszkán most már minden érintett család meg tudja személyesíteni a ha-
lottját.” (Idézetek dr. Bánszky Pál tanulmányából, 2006.)

A teljes szöveg a lap 31-33. oldalán olvasható.


