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EGYMÁSRA
HANGOLVA
Könyvajánló

Gary Chapman szeretetnyelvekrıl
szóló könyvére hívnánk fel A Lélek
Szava olvasóinak figyelmét az
alábbi ajánlással. Igen hasznos az
emberi kapcsolatokban, gyakor-
lati segítséget is nyújthat a csalá-
dok évére „Az öt szeretetnyelv a
házasságban”  alcímmel megje-
lent kötet (Harmat Kiadó, 2002.)
A könyv útmutatást ad csoportos
megbeszéléshez is.

A szeretet utáni vágy az ember alap-
vetı szükséglete. Szeretetbıl képesek
vagyunk hegyeket megmászni, tenge-
reket átszelni, homoksivatagokon át-
kelni, és kimondhatatlan megpróbál-
tatásokat elviselni. Ez a mély emberi
szükséglet végigkíséri egész életün-
ket.

Személyiségünket felfoghatjuk egy
benzinmotorként, amelynek mőködé-
séhez rendszeresen szükség van
üzemanyagra. Az ember számára a
szeretet jelenti az említett hajtóanya-
got, amely lehetıvé teszi személyisé-
ge kiteljesedését. A házasságban a
házastársak feladata egymás „szere-
tettankjának” feltöltése.

Mi az a szeretettank? Egy képzeletbeli
tartály, mely természetesen egyénen-
ként változó „nagyságú”. Ha szerete-
tet kapunk – nyilvánuljon meg bármi-
lyen formában is – szeretettartályunk
mutatója a „teli” állás felé mozdul el.
Ha tankunk „teli” van, akkor boldo-
gok, kiegyensúlyozottak vagyunk, úgy
érezzük, szeretnek minket…

Folytatás a lap 33-34. oldalán!

A TARTALOMBÓL:

Mária, a Mennybe felvett Ki-
rálynı, a Rózsafüzér Királynıje

Martos Ildikó testvér
A Kereszt – a gyızelem,

    a szabadulás fája
Szítsuk fel magunkban az
Egyház kezdeti missziós tüzét…
Világot átformáló erı

A madridi Ifjúsági Világ-
      találkozóról – Gaál Veronika
A drinai vértanúk –
Boldog Bánya Bernadett nıvér
       Kovács Piroska Mária nıvér
Igazság, hithirdetés és hiteles

 élet a digitális korban
XVI. Benedek pápa üzenete

Szent Nílus próféciája
Boldog II. János Pál pápa a nı
méltóságáról és hivatásáról
HIPERKÉK –

– Két hiperaktív gyermek
      édesanyjának tanúságtétele
„Tiszta szerelem” országos
  ifjúsági imaest
A lélekmentés szolgálatában –

      Nyári élmények
És a Szeretetláng?

Sztrilich Ágnes testvér
A mővészet megnyitja

az utat Isten felé –
Benedek pápa buzdítása

A szeretetnyelvekrıl
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Mária, a Mennybe
felvett Királynı –

a Rózsafüzér Királynıje

Szeptember, de különösen október a Szőzanya ünneplésének ideje is.
A Magyarok Nagyasszony ünnepe elıtt, októberben 7-én külön

megemlékezünk Máriáról mint a Rózsafüzér Királynıjérıl,
de az egész hónap kiemelten a rózsafüzér imádkozásának hónapja.

Ez alkalomból Maros Ildikó testvérnek a dicsıséges rózsafüzér
két utolsó tizedéhez főzött gondolatait közöljük.

Mit is jelent ez: Mária – királynı?
A dicsıséges rózsafüzér utolsó két ti-
zedének titka: Aki Téged Szent Szőz a
Mennybe felvett; Aki Téged szent szőz
a Mennyben megkoronázott.

Máriát, az Atya legszebb Leányát, a Fiú
Édesanyját és a Szentlélek Jegyesét,
aki Szőz és Anya egyszerre, Királynıvé
koronázza a Szentháromság egy Isten.
Ilyen még soha nem volt; Isten bol-
dog, hogy Máriában Jegyest kapott,
Édesanyát és Gyermeket kapott.

Istennek mindene megvolt, de nem
volt Jegyese és Édesanyja. Hát nem
gyönyörő?
Csodálatos titok ez. Boldogságos titok.
Az Istenanya szépsége megrendítı
Isten számára.
És az ember számára is.
Mária királynı lett. Hatalmat kapott.
Nem úgy, mint az angol királynı, aki-
nek csak reprezentációs és aláírási jo-
ga van. Mária királynıvé koroná-
zásával hatalmat kapott Istentıl.
– Hatalmat az Isten szíve fölött.
– Hatalmat a gonosz fölött. („İ szétti-
porja fejedet…”) Mária egészen tiszta,
szép ragyogását nem képes elviselni a
sátán.
– A szeretet hatalmát kapta.
– A közbenjárás hatalmát kapta.
– A kegyelmek közvetítésének hatal-
mát kapta.
– Az evangelizáció hatalmát kapta. Is-
ten megengedte jelenéseit, hogy szól-
jon az emberekhez. De soha sehol
mást nem mond, nem kér, mint
amit Fia az Evangéliumban. És
hozzáteszi nekünk is: „Tegyétek,
amit mond”.
Mit kér?

Liturgikus év
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– Térjetek meg (havi gyónás).
– Imádkozzatok szívvel (rózsafüzér).
– Szentmisén, szentségimádáson való
résztvételt.
– Hogy olvassuk, imádkozzuk és éljük
a Szentírást, az Evangéliumot.
– Böjtöt.
…..

Királynıvé koronázásával együtt
egyre erısebben betölti a Szent-
lélek Szeretetének Lángja.
Csoda, hogy ezt a hatalmas ajándékot
nem tudja magában tartani? …..

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

Szeplıtelen Szent Szőz!
Anyai Szíved Szeretetlángjával
gyullaszd lángra a mi szívünket is.
Vezess bennünket Szent Fiadhoz,
Jézus Krisztushoz, hogy a Szent-
lélekben Vele egyesülten dicsér-
hessük az Atyát örökkön örökké.
Ámen.
(Könyörgés Szeretetláng elıszavából)
(Elhangzott a gyıri Szent Anna Otthon Ró-
zsafüzér Társaságának egyik találkozóján.)

A teljes szöveg a lap 4-6.oldalán
olvasható!

A Kereszt – a gyızelem,
a szabadulás fája

Jn 3, 13-17. (-21.)
Jézus, a jó Pásztor az elveszettekért jött, és legalább annyira örül, amikor

megtalálja elveszett juhait, mint mi, amikor ránk talál az Úr.
A Szent Kereszt a gyızelem, a szabadulás fája, amelyet „gyöngy-

ként” ékesítenek az Úr tagjai – ahogy SZENT KERESZT FELMAGASZTA-
LÁSA ünnepi zsolozsmájának egyik antifónájában imádkozzuk.

Mennyire szerette az Úr a Keresztet – tudta, hogy ez az İ királyi trónja, az
İ uralmának eszköze, kezdete. De már ott, a Golgotán kiderült, hogy csak a ki-
csinyek, egy maroknyi „kisded nyáj” tekint fel hittel a keresztre. A több-
ség, a világ kigúnyolja, szitkozódással, győlölettel illeti a Keresztrefeszítettet, vagy
elmegy mellette közönyösen, nem vesz tudomást róla.

Még ott, a Kereszten, a számunkra elképzelhetetlen kínjai közepette is alig
akadt vigasztalója Jézusnak, pedig mennyire szomjazta, szomjazza, hogy vála-
szoljunk szeretetére. A kereszt titkát nem lehet igazán megérteni – legfeljebb a
szívünkkel …

Miért így, ilyen kínos eszközzel váltott meg minket az Úr? – hiszen
İ, a végtelen Isten annyi más módot is választhatott volna – az emberi okosko-
dás szerint… Az Úr azt válaszolja: a szenvedés a bőn logikus következmé-
nye, így nem történhetett másképp a megváltás sem, hiszen İ magára
vette bőneinket – s ezzel együtt ennek következményét, a szenvedést is vállalnia
kellett. – Milyen végtelen áldozat az Atya részérıl, hogy elküldte, odaadta nekünk
az İ Egyetlenét – kiüresítette Önmagát elesett teremtményeiért.
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Ennyire szeretett minket, pedig
tudhatta elıre, hogy a sötétség nem
fogadja be a Világosságot, hogy el-
ítélik, kivetik, elutasítják az İ Szeretetét
– s végül keresztre feszítik. De bizo-
nyára tudta azt is, hogy a „Jahve sze-
gényei” befogadják İt, és a kevés
kovász is megkeleszti majd a
tésztát. İ türelmes, van ideje kivárni a
mi megtérésünket – bár egyszer el kell
hogy jöjjön az az „utolsó óra”. (Ezért fi-
gyelmeztet olyan sokszor az éberségre,
virrasztásra.)

…..
Egyedül az Úr Jézus, a gyıztes

Bárány által, az İ Keresztje által
épülhet fel bennünk újból az ere-
deti rend – küzdelmek közepette,
hiszen a teljes gyızelem gyümöl-
csét csak „odaát” élvezhetjük.

(Egy 2000. szeptember 14-i nap-
lójegyzet nyomán)

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

A teljes szöveget ld. a lap 6-7. oldalán!

Az ember többdimenziós lény – porból van, de „égi létre” hivatott, s e kettı
feszültségében él a hívı ember is, mintegy kifeszítve ég és föld között. Az
Istennek szentelt ember léte különösen is ilyen. De minden keresztény ember át-
éli ezt a kettısséget. Sıt: minden ember, legfeljebb nem tudatosul benne, csak
öntudatlan szenvedésként éli meg, amit nem tud elfogadni a lelke mélyén – hogy
a halállal vége a létének.
Mennyire más lenne a földi életünk, az egész „világ”, ha mindenki úgy
élne, hogy az örök élet vár rá, s ez a röpke földi élet csak elıkészület,
próbaidı…
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Szítsuk fel magunkban
az Egyház kezdeti
missziós tüzét –

az igehirdetés örömét!

Idézetek a XIII. Püspöki Szinódus munkadokumentumából

„Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erıben részesültök” (ApCsel 1,8).

… az elsı evangelizáció Pünkösdkor kezdıdött, amikor az apostolok Krisztus
Anyjával imában voltak együtt, és megkapták a Szentlelket.  Így Mária, aki az ark-
angyal szavai szerint jelen volt az apostoli evangelizációban, ma is jelen van ott,
ahol az apostolok utódai törekednek hirdetni az Evangéliumot.
Az új evangelizáció … új válasz az emberiség ínségére, a ma emberének, az
idık jeleinek, az új kulturális helyzetnek a figyelembevételével…
A XIII. Püspöki Szinódus elıkészíti az új evangelizációt. Az Egyház számára
ez hasonló az új Cönákulumhoz, ahová az apostolok utódai összejönnek Krisztus
Anyjával, aki az Új Evangelizáció Csillaga nevet kapta.

Az ’új Evangelizáció’ a ma és a holnap Egyházának képe

… Aki kapcsolatba került Krisztussal, nem ırizheti meg magának, hirdetnie
kell İt. Új apostoli indításra van szükség, amelyet minden keresztény ember és
csoport napról napra megél. …
… A II. vatikáni zsinat és a pápák … világosan lefektették az Egyház
pasztorális tervének a prioritását a jelenre és a jövıre egyaránt, s ennek az
„új evangelizáció” nevet adták, azaz Jézus jóhírének olyan meghirdetését,
amely örömet és szabadulást jelent az embereknek. …

Az evangelizálás öröme

… Ma az emberiségnek reményre van szüksége. Ennek a reménynek a tartal-
ma az, hogy Isten, akinek van emberarca, mindvégig szeretett bennünket. Emiatt
az Egyház természete szerint missziós. Nem ırizhetjük önzı módon magunk-
nak az örök életet, amit megismertünk Jézus Krisztussal való személyes találko-
zásunk által. … Minden egyes személynek, akár tudja, akár nem, szüksége
van arra, hogy hallhassa az Igét.
Ha nem veszünk tudomást errıl az ínségrıl, üresség és sivatag keletkezik.
Valóban, az új evangelizáció akadálya éppen az öröm, a remény hiánya,
amit igen különbözı helyzetek okoznak. Gyakran olyan erıs a remény és
öröm hiánya, hogy ez adja a keresztény közösségek alaptónusát. Ezért az új

Egyházunk-

tája
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evangelizálásra való hivatkozás nem pusztán valami plusz felelısség, ha-
nem út az öröm és az élet helyreállítására félelemtıl megbénított világunk-
ban.
Ezért az új evangelizációhoz lelkesedés is kell, hogy társuljon. Meg fogjuk ta-
nulni az evangelizálás ízét és vigasztaló örömét, akkor is, ha a vetés gyakran
könnyek között történik. (Vö.: Zs. 126,6.) …

Az elsı keresztények buzgóságával…
Az október 23-i MISSZIÓS VILÁGNAPRA szóló pápai üzenetrıl

Idei missziós világnapra írt üzeneté-
ben Benedek pápa emlékeztet rá,
hogy II. János Pál a 2000-es szentév
alkalmával kiemelte: a harmadik ke-
resztény évezred elején továbbra is az
elsı keresztények buzgóságával kell
hirdetnünk az evangéliumot. Ez a leg-
értékesebb szolgálat, amelyet az egy-
ház az emberiség és a léte mély ér-
telmét keresı minden egyes emberért
tehet.
Az egyház missziós feladata továbbra
is sürgetı…

Az evangélium olyan ajándék, amelyet
mindenkivel meg kell osztani. Ez min-
den keresztény feladata. …

A keresztényeknek a szeretetközös-
ség, a béke, a krisztusi szolidaritás
építıivé kell válniuk, együttmőködve
Isten minden embert érintı üdvös-
ségtervének megvalósításában.

(V. R. /M. K.)

Bıvebben lásd a lap 8-9. oldalán!
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VILÁGOT ÁTFORMÁLÓ ERŐ

„Ha gyökeret vertek Krisztus szeretetében, a viszontagságok
között is találkoztok az öröm és a boldogság forrásával.”

A madridi Ifjúsági
Világtalálkozóról

Kalandokkal teli két
hétnek néztünk elébe, mi-
kor Szombathelyrıl elin-
dult a buszunk Spanyolor-
szág felé. És valóban nem
volt hiányunk a kalandok-
ban.

A Szombathelyi Egy-
házmegye különbözı váro-
saiból, falvaiból jött fiatalok alkották a csapatot, mely a madridi nagy találkozó
elıtt Valenciában vett részt az elıtalálkozón. Megtapasztalhattuk itt egy plébá-
nia vendégszeretetét, ahol baráti kapcsolatok alakultak a minket befogadó spa-
nyolokkal. Ebbe az ısi és egyben modern, fejlıdı városba is a világ minden tájá-
ról érkeztek fiatalok, így megérezhettük a Világtalálkozó elıízét.

A magyar csapat
egy része. Balról a 4. Zics
Ildikó testvér, mellette Gaál
Veronika testvér. İk képvi-
selték a szociális testvérek
magyarországi kerületét.

Mély élmények voltak kü-
lönösen az imaalkalmak,
egyrészt a plébániánkon a
helyi hívekkel, másrészt a
nagy közös szentségimádás,
szentmise és az elıtalálko-
zót záró rózsafüzér a tenger-
parton. Igazán érezhetı volt
az egység a hitben, és jó
volt együtt imádkozni
egymásért és a világért.

A nagy közös imaal-
kalmak mellett sokféle lehetıség közül lehetett válogatni a maradék idıben. Mú-
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zeumokban, kiállításokon ismerkedhettünk a város és az ország történelmével,
kultúrájával, az egész napos szentségimádás mellett választhattunk a különféle
lelkiségő imaórák közül más és más templomban, élvezhettük egy-egy csoport
zenei, táncos vagy színi elıadását. De a spontán kialakult körtáncba, éneklésbe is
bármikor bele lehetett kapcsolódni egy-egy téren.

Madridban még
fokozottabb volt nemcsak
a levegı hımérséklete,
hanem a fergeteges han-
gulat is az utcákon és a
tömegközlekedési jármő-
veken, a programok vá-
lasztéka és a fiatalok cso-
portjainak hömpölygése
az utcákon.

Magyar csoport spanyol
önkéntesekkel

A nemzetenként, nyel-
venként tartott katekézisek segítettek elmélyíteni a találkozó mottóját: „Verjetek
benne gyökeret, épüljetek rá és erısödjetek meg a hitben.” (vö. Kol 2,7).

Emellett engem az erısített meg nagyon a hitben, hogy a közös programo-
kon, de akár csak az utcán sétálva is láttam a világ legkülönbözıbb részeirıl
érkezett rengeteg fiatalt, énekelni, imádkozni, táncolni, beszélgetni egymással,
fényképezkedni – láttam, hogy az Egyház él, hogy Krisztus él. Él ezeknek az
embereknek a szívében, él ott, ahonnan jöttek, él közöttünk. Jó volt együtt lenni
ennyi fiatal kereszténnyel, akik erre a pár napra feje tetejére állították a várost,
megmutatták, hogy a kereszténység nem egy beporosodott ısi szokásrend-
szer, hanem örömteli közösség Istennel és a testvérekkel, amelyben világot
átformáló erı van, a Szentlélek ereje.

A találkozó csúcspontja a
szombat esti virrasztás volt a
Szentatyával a Cuatro Vientos
repülıtéren, majd pedig a va-
sárnapi szentmise. A pápa buz-
dította a fiatalokat, hogy legye-
nek továbbadói az örömhírnek:
„Ne tartsátok meg Krisztust

magatoknak! Osszátok meg a hit

örömét másokkal!”

Hangsúlyozta az Egyház közösségének fontosságát is: „Ne a saját külön
utatokat járjátok a hitben. Magányosan nem lehet követni Jézust. Aki enged a kí-
sértésnek, és a társadalomban túlsúlyban lévı individualizmus szerint él a hitben,
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azt kockáztatja, hogy soha nem találkozik Jézus Krisztussal, vagy hamis képet
alkot a Megváltóról” – mondta XVI. Benedek.

Egy jobb jövı reménye, hogy a közel kétmillió fiatal Krisztusban gyö-
keret verve, rá épülve és hitben megerısödve tért vissza hazájába, és: „nem
ez a biztos talaj, hogy felépítsük a szeretet és az élet civilizációját, amely képes
emberségessé tenni minden embert?” (XVI. Benedek pápa)

Gaál Veronika testvér

Életetek tegyen tanúságot
a Krisztussal való személyes kapcsolatotokról

XVI. Benedek pápának a fiatal szerzetesnőkhöz
intézett beszéde a madridi világtalálkozón

Vidám találkozás.
Balra Z. Ildikó és G. Ve-
ronika szociális testvérek

… A konszekrált élet
Isten Igéjének hallga-
tásából születik, és az
Evangéliumnak mint
életszabálynak a vál-
lalását jelenti…

Az evangéliumi
radikalitás nem más,
mint „Krisztusban
gyökerezni, Krisztus-
ra épülni, a hit erejé-
ben.” (Vö. Kol 2,7.) A

konszekrált életben ez osztatlan szívű belegyökerezést jelent Jézus Krisztus sze-
retetébe, azt, hogy semmit sem teszünk az Ő szeretete elé (Vö.: Szt. Benedek Re-
gulája IV, 21.), s egészen átadjuk magunkat neki, mert Ő a Vőlegény... Életetek
tegyen tanúságot arról a személyes kapcsolatotokról Krisztussal, mely
konszekráltságotokat élteti, s melynek hatalma van átalakítani minden kapcsola-
totokat. Ez ma mindennél fontosabb, mert azt látjuk, mintha bizonyos amnézia
napfogyatkozásként Isten-fogyatkozást idézne elő, mely talán nem direkt elutasí-
tása a kereszténységnek, de mégis tagadása a hit értékeinek, mely az ember
legmélyebb identitásának tagadásához vezet. A relativizmus és középszerű-
ség világában szükségünk van a ti konszekrációtokra mint tanúságté-
telre, a mindenekfelett szeretett Istenhez tartozás útjáról. …

/Zenit, 2011 augusztus 19. Fordította: SZ. Á./
Bıvebben a lap 12-13. oldalán!
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A drinai vértanúk –

Boldog Bánya Bernadett
nıvér

Szeptember 24-én Szarajevóban Angelo
Amato bíboros a Szentatya nevében a
boldogok sorába iktatta a „drinai vérta-
núkat”, az Isteni Szeretet Leányai Kong-
regáció öt tagját. Az 1941. december 15-
én vértanú halált halt szerzetesnık négy
nemzetet képviselnek: Jula Ivanisević
horvát házfınöknı, született 1893-ban;
Berchmana Leidenix nıvér, született
1865-ben, osztrák származású; Krizina
Bojanc nıvér, született 1885-ben, szlo-
vén származású; Antonija Fabjan nıvér,
született 1907-ben, szlovén származású;
és Bernadeta Banja nıvér, született
1912-ben, magyar származású nıvér.
Kovács Piroska Mária nıvér, az Isteni
Szeretet Leányai Kongregáció magyaror-
szági tartományfınöknıje a Vatikáni
Rádió kérésére ismertette Bernadett nı-
vér életét.

Banja Teréz 1912. június 17-én
született mélyen hívı, katolikus csa-
ládban, szülei tizenkettedik gyermeke-
ként. A szülık harmadrendi ferencesek
voltak, gyakran győltek össze náluk
közös imára a környéken lakók. Teréz
az állatok legeltetése közben szívesen
imádkozta a rózsafüzért. A kis leendı
konyhás nıvér már hétéves korában
tudott kenyeret sütni.

Csöndes, szégyenlıs kislány volt,
nem szeretett társaságba menni. Ha
olykor meglátogatta férjes nıvérét, Ju-
lit V. Trnoviticán, s nem akadt náluk
munka a háztartásban, elhúzódott egy
zugba, ott olvasott, vagy imádkozott.
Édesapjának néha panaszkodott a

 gyerekekre, akik káromkodtak, csú-
nyán beszéltek. Apja erre azt vála-
szolta: „Édesem, ne hallgasd ıket!”

Már gyerekkorában vágyott a szer-
zetesi életre, azt mondta, hogy ha nem
engedik el, megszökik. Édesapja azt
válaszolta: „elengedlek, ha megnısz”.
1929-ben, 17 évesen édesapja elkí-
sérte az Isteni Szeretet Leányai zár-
dájába. Ez év decemberében Szaraje-
vóba helyezték, itt kezdte meg a novi-
ciátust közvetlenül elıkészítı jelöltidıt.
1930. augusztus 5-én öltötte magára
az Isteni Szeretet Leányai ruháját, s
kezdte meg a noviciátust. Kitőnt szor-
galmával, munkabírásával, és azzal,
hogy válogatás nélkül minden munkát,

Tanúság-
tevık
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amit rábíztak, lelkiismeretesen végzett
el. Jelöltmesternıje azt mondta: „soha
nem kellett neki semmit kétszer mon-
dani”.

…..

Idézet Bernadett nıvér
életrajzából:

…
Ezekben az áprilisi napokban fej-

vesztve menekült a jugoszláv kormány
a lebombázott Belgrádból. A kis Ber-
nadett nıvér nem jött zavarba, amikor
öt napig kellett kosztoltatnia halálra
rémült minisztereket, feleségeiket és
gyerekeiket. Amikor kitört a II. világhá-
ború, Pale visszhangzott a lövöldözé-
sektıl, bombák hullottak és gránátok
robbantak minden irányban. …

1941. december 11-én szerb fél-
katonai alakulatok mind az öt szerze-
tesnıt elfogták és Goražde irányába
hurcolták. Kirabolták és felgyújtották
Paleban a Mária Otthont. Ekkor kez-
dıdött a nıvérek négy napos kereszt-
útja: hidegben és hóban, megfelelı ru-

házat nélkül Sjetlináig hurcolták a ki-
hallgatásoktól meggyötört szerzetes-
nıket. Társaitól elválasztva, itt vették
ırizetbe az út fáradalmaitól legyengült
76 éves Berchmana nıvért.

A többi négy nıvért tovább vitték
Goraždeba, és december 15-én egy
kaszárnya második emeleti helyiségé-
ben bezárva tartották ıket.

Még aznap éjjel rájuk törtek. A nı-
vérekre vetették magukat. İk, hogy
emberi méltóságukat és tisztasági fo-
gadalmukat megırizzék, minden erı-
vel védekeztek. Hogy támadóik kezé-
bıl megszabaduljanak, a második
emeleti ablakból a mélybe vetették
magukat. Támadóik döbbenten utánuk
eredtek, és az erısen sérült, de még
élı nıvéreket késszúrásokkal halálra
döfték, s holttestüket a közeli Drina
folyó partján hagyták.

A bátor szerzetesnık mártírhalálá-
ról szóló hír nagyon gyorsan elterjedt.
Magyarországon még csak most kez-
dünk beszélni róla, hála Istennek a
média is segítségünkre van.

A teljes szöveg a lap 14-16. oldalán olvasható!
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Frankovszky Izabella
testvérrıl (+1950. május 14.)

A kassai Edina testvértıl hallottunk „Izuskáról”, egy szentség
hírében elhunyt szociális testvérrıl.

Diákkorában veszítette el a lábait villamosbalesetben. Egy jómódú család ré-
vén külföldön mőtötték, és jó mőlábakat kapott. Slachta Margit testvérrel sokat
beszélgettek, aki megismerve mély lelkiségét, felvette a Társaságba – egészségi
állapota miatt külsı testvérnek, noha bent lakott (a testvérek kassai házában), és
ı fızött az egész Regina Pacisra, gyakran 15 fıre, nagyon finoman.

Lent lakott egyedül, az alagsorban, és egész nap a konyhán volt. Csak imád-
kozni jött fel a kápolnába egy lépcsın (amit ezért „szent lépcsınek" hívnak) a na-
pi egy óra szentségimádásra, amihez ragaszkodott. Anitta testvér megtiltotta neki
a térdhajtást (az egyik térde megmaradt), ezért sokszor kért bocsánatot, hogy
mégis megtette.

(A 2006-ban boldoggá avatott) Salkaházi Sára testvérrel mély barátságban
állt. Sára testvér gyakran a hátán cipelte fel ıt a lépcsın. Sára testvér mindenrıl
informálta, minden tevékenységének Izuska volt az imaháttere. Szentnek tartot-
ták. Sosem panaszkodott semmire, senkire, mindig mosolygós volt.

A szerzetesrendek szétszóratásakor ı is a Fı utcai házba került, Balassáné
házába. Onnan járt szentmisére a Ferences templomba (ma a szemináriumé)
Forgách Erzsikével, aki fiatalkorában szintén Sára testvér barátnıje volt, és dip-
lomája megszerzése után megvakult. Úgy hívták ıket, hogy „vak vezet világta-
lant”.

Izuska egy vasárnapi szentmisén az áldozásból visszament a helyére, nagyot
sóhajtott – és meghalt. Lefektették a padban. Volt még több szentmise is, a hívek
úgy járultak oda hozzá, mintha ravatalon feküdne, mert szentnek tartották. Bár
ık is így halnának meg! – mondták.
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Igazság, hithirdetés és
hiteles élet a digitális korban
Néhány gondolatot idézünk fel

XVI. Benedek pápának a tömegtájékoztatás
45. világnapjára írt idei üzenetébıl.

Az új technológiák nemcsak a kommunikáció módját változtatják meg, ha-
nem önmagában a kommunikációt. Széleskörő kulturális átalakulással állunk
szemben  – állapítja meg a Szentatya. Üzenetében  értékeli ezeket a korábban el-
képzelhetetlen, pozitív lehetıségeket, de figyelmeztet a veszélyekre is…

Az információk és ismeretek interneten való terjesztésével a tanulás és a
gondolkodás új módja van születıben, amely a kapcsolatteremtés és közösség-
építés eddig ismeretlen lehetıségeit hordozza magában.

Az információ létrehozója és fogyasztója közötti éles határ relatívvá válik,
és a kommunikáció nemcsak az adatcserére, hanem egyre inkább megosztásra is
szolgál. Így a párbeszédnek, cserének, szolidaritásnak és pozitív kapcsolatok
teremtésének nagy lehetıségei nyílnak meg. – Másrészrıl mindez ellentétben
áll a digitális kommunikáció néhány jellegzetes korlátjával. Ilyen például az
egyoldalú kapcsolat, az a tendencia, hogy belsı világunknak csak egyes részét
tárjuk fel.

Az ún. közösségi hálók által megteremtett nyilvános digitális tér a szemé-
lyek közötti kapcsolatok új formáit alakítja ki, s ez kihat az ember önképére. Fı-
leg a fiatalok számára jelenti ez azt a veszélyt, hogy egyfajta párhuzamos vi-
lágba menekülnek, hogy túlzottan a virtuális világba helyezik magukat. A meg-
osztás és a „barátságok” keresésekor találkozunk azzal a kihívással, hogy hitele-
sek legyünk, hőek önmagunkhoz, anélkül, hogy abba az illúzióba esnénk, hogy
mesterségesen alakíthatjuk nyilvános „profilunkat”.

Fennáll az a veszély, hogy kevésbé vagyunk jelen azok számára, akikkel
a mindennapi életünk során találkozunk. Fontos mindig észben tartanunk:
a virtuális kapcsolat nem helyettesítheti az emberekkel való közvetlen kap-
csolatot – figyelmeztet a pápa.

Amikor az emberek információkat cserélnek, egyúttal megosztanak valamit
önmagukból, megosztják világképüket, reményeiket, eszméiket. Ebbıl az követ-
kezik, hogy a digitális világban is létezik keresztény stílusú jelenlét: ez a be-
csületes és nyílt kommunikációban nyilvánul meg, amely felelısség- és tisz-
teletteljes a másik felé. Az evangélium hirdetése az új médián keresztül
nemcsak azt jelenti, hogy kimondottan vallási témájú anyagokat közvetí-
tünk, hanem azt is, hogy tanúságot teszünk az evangéliumhoz teljesen hő
választásainkról, preferenciáinkról és ítéleteinkrıl.

Az idık
jelei
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Azért, hogy elfogadhatóvá tegyük hitünk igazságait kortársaink számá-
ra, nem szabad felhígítanunk, hanem a maga teljességében kell megismer-
tetnünk a kereszténységet – a világhálón keresztül is!

De a hit átadásában mindig alapvetıek maradnak a közvetlen, emberi
kapcsolatok, a személyes tanúságtétel.

SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA a 20. századról

A Sinai hegyen élı Szent Nílusnak
(+430), aki megtérése elıtt Konstanti-
nápoly prefektusa volt, késıbb Arany-
szájú Szent János barátja, korunkról a
következı – megdöbbentı - víziója volt.

„A 20. század közepe táján, amikor
már közel van az Antikrisztus eljövetele,
az emberek értelme a testi szenvedélyek
miatt el fog homályosulni. E kor embe-
reit az Isten parancsaitól való eltávolo-
dás és emberi méltóságuk leértékelıdése
fogja jellemezni.

Az emberek megváltoztatják külse-
jüket. Lehetetlen lesz a nıket a férfiak-
tól megkülönböztetni az arcátlan öltöz-
ködés és a haj divatja miatt. Ezek az
emberek kegyetlenek lesznek…

A szülıket és az idısebb embereket
többé nem becsülik…

Abban a korban meg fognak változ-
ni a keresztények erkölcsi szokásai és
hagyományai. Az emberek nem ismerik
többé a szerénységet. Ehelyett a tobzó-
dás, dorbézolás és a bírvágy fog ural-
kodni.

Jaj azoknak, akik kincses ládáikban
összehalmozzák pénzüket! Fényőzés,
házasságtörés, homoszexualitás, szabo-
tázsakciók, gyilkosságok fognak elsza-
porodni.

…..

A kevés hőséges elhatárolja magát
a világtól és szent menedékhelyekre fog-
nak összegyőlni, hogy lelki szenvedései-
ket enyhítsék. De mindenütt csak nehé-
zségekbe ütköznek.

Mindez abból származik, hogy az
Antikrisztus akar mindenek fölött úr
lenni az egész univerzum mestereként.
Csodákat fog mővelni, és valószerőtlen
jeleket végbevinni.

Egyik ember- aki a világ egyik végén
lakik - képes lesz beszélgetni azzal, aki a
világ másik végén lakik. Abban a kor-
ban majd tudnak az emberek a levegı-
ben repülni, miként a madarak, és az
óceánba alámerülni, miként a halak.

…
Akkor a végtelenül jó Isten látni

fogja ezt az elpártolást. A hőségesek kis
csapata iránti szeretetbıl, akiket meg
fog menteni, megrövidíti majd azokat a
napokat, mert az ellenség még a kivá-
lasztottakat is szeretné megkísérteni és
félrevezetni, ha lehetısége lenne rá.

Akkor nyomban megjelenik a bün-
tetı kard és a bőnre csábítót kíséretével
együtt a mélységbe taszítják."

Forrás: www.Emmausz.hu)

Lásd még a lap 18. oldalán.


