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A nő méltóságáról
és hivatásáról

Isten eredeti tervérıl a nı és a férfi életre szóló
szeretetszövetségével kapcsolatban több apostoli
levelében írt Boldog II. János Pál pápa. A nı Isten-elgondolta hivatását a
legrészletesebben a MULIERIS  DIGNITATEM kezdető dokumentumban
fejtette ki. A CSALÁD ÉVÉBEN különösen is aktuális átelmélkedni ezt.
Az alábbiakban néhány gondolatot idézünk fel belıle.
(A folytatást lapunk adventi számában közöljük.)

A dokumentum a II. Vatikáni Zsinat
megállapításával kezdődik: „az evan-
gélium szellemétől áthatott nők haté-
konyan segíthetnek az emberiségnek,
hogy a széthullást elkerülje”.

…….
Máriát természetfeletti módon fel-
emelte és Magához kapcsolta Isten.
Ebben Mária az emberi természet
példaképe – a férfié és a nőé is.
Máriában tökéletesen női módon való-
sult meg az Istennel való közösség: az
anyaság által. Így ő a női méltóság
ősmintája és csúcspontja. De
minden ember méltóságának
végső értelmét az Istennel való
kapcsolatból kapja – ez valósul
meg Mária esetében női módon.

Ahogy Jézus is a kezdetre, a teremtésre
utalt vissza, amikor a házasság fel-
bonthatatlanságáról faggatták, úgy az ő
földi helytartója, II. János Pál pápa is
ebből kiindulva fejti ki a nő hivatásáról
és méltóságáról szóló tanítást, a do-
kumentum során gyakran visszatérve a
teremtéstörténethez, fokozatosan
bontva ki annak gazdag jelentését.
A kiindulópont az, hogy „Isten megte-
remtette az embert a maga képmá-
sára … férfinak és nőnek teremtette
őket” (Ter 1,27). Tehát mindkettő Is-
ten-képmás és mindkettő személyes
természetű. Az ember teremtésének

második leírása, mint a Szentatya rá-
világít, ezt az előbbi tömör szöveget se-
gít értelmezni, és nincsen lényeges
különbség a két szöveg közt. A „hús a
húsomból és csont a csontomból” ki-
tétel a férfi és nő közti lényeges
azonosságot, egyenlőséget fejezi
ki.

Az asszony a második személy az em-
beri természetben, aki a magányossá-
got felszámolja. Az ember
istenképisége és személy volta
folytán egyedül nem létezhet,
csak egy másik emberi személlyel

Hivatás –

küldetés
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együtt. Csak a másikra vonatkoztatva,
csak a másikkal való közösségben lesz
személy. …
Az, hogy az ember személy, azt is je-
lenti, hogy „önmegvalósításra” tör – és
ezt a vágyát akkor teljesíti be mara-
déktalanul, ha önmagát ajándékul
odaadja a másikért.
A kezdeti harmonikus rendet tör-
te meg a bűnbeesés…
…..

A bűnbeesés után hangzik el az ős-
evangélium, amelynek „asszony”
szava Évát és Máriát kapcsolja
egybe. ….

Folytatjuk!

Bıvebben lásd
a lap 19-20. oldalán!

HIPERKÉK…
A sors bennünket két hiperaktív

gyermekkel áldott meg.
Kislányunk, Nóri 1991 nyarán szü-

letett, problémamentes terhesség
után, a kiírt dátum elıtt egy nappal. A
nyakára volt tekeredve a köldökzsinór,
így csak a lemosdatás és a kötelezı
tesztek után kaphattam karjaimba.
Gyönyörő volt! Nagyon boldog voltam,
mert világéletemben vágytam egy kis-
lányra. Nóri szépen cseperedett, fejlı-
dött, nem volt különösebb baj vele.
Amikor 11 hónapos kora után el-

kezdett járni, nem volt megállás! Út-
közben kimászott a babakocsiból, „el-
szökött” mellılem, nem gyıztem a
nyomában lenni. Hála Istennek, nap-
pali elevenségét ellensúlyozta, hogy
az éjszakát két hónapos kora óta vé-
gigaludta. Kisgyermekek társaságában
nem igazán úgy viselkedett, mint egy
szolid, bájos kislány. Volt, akit minden
elızetes ok nélkül fellökött, a játszóté-
ren pedig hol egy anyuka, hol a gyer-
meke fején landolt egy-egy lapát ho-
mok…

Amikor óvodába került, sorra je-
lentkeztek a problémák. …

…..
Elérkezett az iskola ideje. Nóri

boldogan várta, én fenntartásokkal.
Mindjárt az elején beírattuk ritmikus

gimnasztika tanfolyamra, hogy az
energiáit levezesse, és mivel minden
nap volt edzése, a leckeírás otthonra
maradt. Nekünk kétszer annyi idıbe
tellett tanulás, mint másoknak. Ren-
geteg küszködés, könyörgés, rimán-
kodás hatott csak rá. Jöttek az állandó
kifogások, csakhogy felállhasson az
asztal mellıl, képtelen volt egy tantár-
gyat egy helyben végigülni. Az iskolá-
ban is szó nélkül felállt, kivonult az
osztályból, nem dolgozott mindig
együtt a többiekkel, elkalandozott a fi-
gyelme. Hirtelen hangulatváltozásai
zavarták a beilleszkedését. Aztán be-
lépett a képbe az egyik tanárnı, aki-
nek a tanácsára elmentünk a MÁV
Kórház neurológia osztályára. Itt egy
orvos csapat kifejezetten a hiperaktív
gyerekekkel foglalkozott. A fıorvos
már az elsı beszélgetés alkalmával
leszőrte, hogy Nórinak egyes megnyil-
vánulásai e „betegségre” utalnak.

…..
Pszichológus is vizsgálta Nóri ké-

pességeit, aminek az eredménye az
lett, hogy az akkor hétéves kislányunk
hullámzóan, hol ötéves szinten, hol
kilencéves szinten teljesített. A néhány
hetes vizsgálatok után a fıorvos egy
antidepresszánst írt fel Nórinak, a jobb
teljesítmény reményében. A gyógyszer
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nála épp az ellenkezı hatást váltotta
ki: a reggeli adag bevétele után az is-
kolában csak a negyedik órában kez-
dett el kommunikálni, addig letört és
mélabús volt, gyakorlatilag a depresz-
sziósok tüneteit produkálta. No persze
„jó” volt, de ez a lány nem a mi gyer-
mekünk volt. Az edzıje is panaszko-
dott, hogy szerinte ez az út nem jó felé
vezet, így két hét után, együttes elha-
tározással leálltunk a gyógyszersze-
désrıl. Úgy döntöttünk, hogy inkább
legyen hármas magatartásból, mint
hogy tönkretegyük a gyermekünket
csak azért, hogy ebbe a
merev rendszerbe be
tudjon illeszkedni. Kife-
jezetten hiperaktív gye-
rekekkel foglalkozó is-
kolába nem szerettük
volna átíratni, ezt csak a
végsı állomásnak állí-
tottuk be magunk elé. Az
élet minket igazolt, mert
az idén már 16. életév-
ében lévı, gimnazista
lányunk gyakorlatilag ki-
nıtte ezt a betegséget.
…..
Máté, a kisfiúnk

1996 decemberében
született, császármetszéssel, mert
nem volt hajlandó megfordulni. Öthe-
tes korában oxigénhiányos állapot lé-
pett fel nála, amikor egy hajnalon fel-
bukott a szájába és az orrába is egy-
szerre. A férjem lélekjelenlétének kö-
szönhetı, hogy nem fulladt meg. Ez
azért is kapcsolódik e témához szer-
vesen, mert a hiperaktivitást vagy
örökletes hajlamra, vagy oxigénhiá-
nyos állapot fellépésére vezetik vissza.
Mint említettem, Nórinak a köldökzsi-
nór szorította el a kis nyakát, így mind-
kettıjüknél okozhatta ez a problémát.
Bár én nem zárom ki azt sem, hogy
lehettek családi hajlamok is…

Máté, amíg nem indult el, tündéri
kisfiú volt. Bíztam is benne, hogy vele
nem lesz gond e téren, mert a köny-
vekben is az olvastam, hogy ritkán for-
dul elı az, hogy egy családban két
ilyen problémás gyermek szülessen.
De pár hónap múlva megcáfolva lát-
szott ez a kijelentés. Máté túlszár-
nyalta nıvérét! Napjában többször
borultak ki dolgok, törtek el poharak, a
játékok egy-két napig voltak csak egy-
ben, és érdekes módon minden „ma-
gától” tönkrement.

…..

… A nevelési tanácsadót termé-
szetesen most sem úsztuk meg. A
pszichológus számára nem is volt kér-
déses, hogy Máté hiperaktív.

Mondanom sem kell, hogy az is-
kolát mennyire nem vártuk. İ még ne-
hezebben illeszkedett be az új közös-
ségbe. …

… Azóta is küzdünk nap, mint nap.
Máténak meg kellett magát szerettet-
nie az osztálytársaival is, mert ık is
érezték, hogy ı más. De harmadik
osztályban a fiúk közül már ı kapta a
legtöbb Valentin napos kedves levelet.
Még a tanárnı is elérzékenyült!
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A tanulás a mai napig küzdelem
maradt (Máté most negyedik osztá-
lyos), mert a szlogen nálunk is igaz,
miszerint: „Nem minden figyelemzava-
ros gyermek hiperaktív, viszont min-
den hiperaktív figyelemzavaros.” A
nyelvtanban kihagy betőket, mert az
agya gyorsabban jár, mint a keze, a
matekban az írásbeli összeadásban
képes egy soron belül kivonni, és min-
dezeken felül még balkezes is, ami a
gyakorlati dolgokat nehezíti meg nála.

Mi meg a néhány év alatt megta-
nultuk, hogy ezek a gyerekek nagyon
segítıkészek, épp ezért bármit rájuk
lehet bízni, szívesen elvégzik. Ha
rossz passzban vannak, különféle elte-
relı tevékenységgel enyhíthetık a tü-
netek, például rengeteget kirándultunk
már, mert akkor semmi gond nem volt
velük. A szidalmazás többnyire a visz-
szájára fordult, agresszívebbek lettek
tıle, ezért a pedagógusoknak is min-
dig azt sugalltam, hogy próbálják elte-
relni valamivel a figyelmüket, vagy bíz-
zák meg ıket feladattal, ha látják, hogy
nem lesz jó vége annak, amit csinál-
tak. Fontos a sport is az életükben –
amit mi erıltetünk is –, nemcsak
egészségük védelmében, hanem hogy
a felgyülemlett energiáikat levezethes-
sék.

Amikor Máté második osztályos
lett, akkor éreztem talán elıször, hogy
képes vagyok szinte maximálisan ke-
zelni e helyzetet (a férjem sokkal opti-
mistább nálam).
A rengeteg kudarc és tapasztalat

megtanított arra, hogy  a  varázssze-
lence kulcsa a SZERETET, csupa
nagybetővel! Így mi már szinte szim-
biózisban élünk.
Hiszem, hogy egy ember egész

életét meghatározza a családja, ami-
ben felnı. Mi megpróbáljuk megadni
nekik az igazi családi fészket, ahol tárt
karokkal várják ıket, ahol odafigyelnek
rájuk, és ahol minden problémát együtt
kezelünk.
Rengeteg türelem kell hozzájuk! Né-

ha persze mondjuk, hogy legszíveseb-
ben világgá mennénk, pláne amikor a
háztetırıl imádkozzuk le épp a kicsit,
vagy amikor egy óra könyörgés után
még mindig az elsı mondatnál tartunk
az írásban – de mi lenne velünk nél-
külük?

A minap hallottam egy igazságot:
„Aki nyugodtan szeretne élni, az ne
vállaljon gyereket, de aki boldogan,
az igen.” – és ez így igaz.

Egy szeretı édesanya

A HIPERKÉK teljes szövege a lap 21-24. oldalán olvasható!
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„Tiszta szerelem”

országos ifjúsági

imaest

Negyedik alkalommal hirdette meg az Országos Lelkipásztori Intézet, Bíró
László családreferens püspök védnökségével a „Tiszta szerelem” országos if-
júsági imaestet szeptember 21-ére.

16 helyszínen imádkoztak együtt fiatalok és idısebbek, házasságra ké-
szülık és már házasok, vagy hivatásukat keresık: Budapesten ( Örökimá-
dás Templom, Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia ), Nagyoroszi-
ban, Tápiósápon, Salgótarján –Zagyvapálfalván, Új-Hatvanban, Egerben,
Debrecenben, Nyíregyházán, Hódmezıvásárhelyen, Kaposfüreden, Gyır-
ben, Szombathelyen, illetve határainkon túl Szatmárnémetiben, Kolozsvá-
ron és Beregszászon.

Az ÖRÖKIMÁDÁS TEMPLOMBAN a házigazda a Nyolc Boldogság

Katolikus Közösség volt. A szentmise fıcelebránsa, Bíró László püspök szent-
beszédében hangsúlyozta, hogy a tiszta-

ság nem a test visszautasítása, hanem

éppen a test értékelése. II. János Pál pá-
pa tanításai alapján kiemelte, hogy a

keresztény ember nagyra értékeli a tes-

tet, hiszen emberi testben jelent meg kö-

zöttünk. Istenünk jósága és emberszere-

tete, s a testünk által jönnek létre maguk

a szentségek is.

…..

A szentmise után három fiatal há-

zaspár tett tanúságot tisztaságuk útjának

közös felfedezésérıl, majd a kb. két-

háromszáz fiatal szentségimádás kereté-

ben imádkozott együtt az elkötelezıdé-

sért, a tiszta szívért.

Kiss Mónika testvér
�

Lelkiségek, mozgalmak,

közösségek
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���� A szombathelyi imaestrıl

Mintegy 180-200 fiatal részvételével immár harmadik alkalommal kapcso-

lódtunk be a Tiszta szerelem országos ifjúsági imaestbe 2011. szeptember 21-én,
Szombathelyen, a Székesegyházban.

Az imaesten a szombathelyi és Szombathely környéki ifjúsági közösségek

fiataljai vettek részt, szép számmal, többek között a Brenner János Kollégium-

ból, Jákról, Gencsapátiból, Kıszeg környékérıl, Cákról és Kıszegrıl a Domon-

kos Nıvérek Ifjúsági közösségébıl is.

…..

Rétfalvi Valéria szociális testvér

  A kolozsvári imaestrıl

Mihály Noémi Katalin tudósított a Keresztalja címő lap 2011. október 2-i
számában „Tisztaság a párkapcsolatban is – İSZINTÉN” címme.

Itt a szociális testvérek Szentlélek-kápolnájában jöttek össze a fiatalok

szeptember 21-én délután. A kápolnában elhelyezkedve Farmati Anna, a Szoci-
ális Testvérek Társaságának kerületi elöljárója vezette be a csendes szentség-
imádással is egybekötött alkalmat.

…..

A tudósítások teljesebb szövegét ld. a lap 25-26. oldalán!

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 10 éve alakult Csa-
ládpedagógiai Intézete szeptember 27-én „Férfinak és nőnek terem-
tette” címmel tanulmányi napot tartott, melynek kiemelt vendége
volt Wanda Póltawska orvos-pszichiáter, Boldog II. János Pál pápa
egyik legjobb barátja, munkatársa. Együtt alapították meg a krak-
kói Családteológiai Intézetet, melyet 33 éven át vezetett a professzor
asszony. Nagy érdeklődéssel kísért, személyes élményeit is felidéző
előadását lapunk adventi számában ismertetjük.
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A lélekmentés szolgálatában
Nyári élmények   

Kültag ígérettétel

A reggeli dicséret szavai a kültag testvérekkel közösen énekelve
szálltak az Úrhoz a Bátori László utcai kápolnából e verőfényes őszi
napon, Mercédesz Szűzanya – Fogolykiváltó Boldogasszony – idei,
szombati napra eső ünnepén, szeptember 24-én.

A két kültag csoport azért gyűlt össze, hogy a Varga János atya által be-
mutatott szentmise keretében, az évkezdő testvérek jelenlétében felajánlja újabb
egy évre a közös kincs, a Slachta Margit testvér által a Szociális Testvérek Társa-
ságára bízott karizma felragyogtatását, s  Isten kegyelmét kérje ehhez. Az idén új-
ra volt egy első „ígéretesünk” (egy első alkalommal ígéretet tevő kültag testvér).

A reggeli ima után Ágnes testvér tanításával gazdagodtunk. Közösen
gondolkodtunk azon, hogyan lehet a világ számára megszólíthatónak ma-
radni úgy, hogy közben ne hasonuljunk hozzá. ….

…..
Hálát adunk, Urunk, kültag hivatásunkért! Szólíts bele minket is a

testi és lelki szabadítás, lélekmentés, az új evangelizáció szolgálatába!
Kenj fel minket Szentlelked erejével, hogy Mercédesz Szűzanya szel-
lemében élve mi magunk és általunk minél több családtagunk és fele-
barátunk megszabaduljon a bűn, a hitetlenség és az elvilágiasodás kö-
telékeitől! Amen.

Gréti ( egy hatgyermekes családanya)

Nyári élmények

Délután a testvérek beszámolói hangzottak el a nyári élményekről:
utazásokról, táborozásokról, találkozókról.

T. Luca testvérnek lehetősége nyílt meglátogatni a kubai szociális testvéreket,
Santiago de Kubában, a testvérek noviciátusi házában látták vendégül. Testközel-
ből” megtapasztalva életkörülményeket, ill. látva a vetítettképes beszámolót, még
inkább megcsodálhatjuk a hozzánk látogató kubai testvérek életörömét.

(A  szociális testvérek kubai kerülete az idén októberben ünnepli
létrejöttének 60 éves jubileumát. Lapunk következő számában egy
interjú keretében emlékezünk meg a nevezetes évfordulóról, amely-
ből megtudhatják kedves Olvasóink is, hogyan jutott el oda a Társa-
ság, hogyan gyökerezett bele az ottani kultúrába, milyen területeken
szolgáltak és szolgálnak az ottani testvérek…)
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Ezt követően a madridi
Ifjúsági Világtalálkozón
részt vett két testvér, Vero-
nika és Ildikó osztotta meg
velünk élményeit. …

A képen a „kanárik”, az
önkéntes segítők sárga

kötényében vannak.

Hitoktató testvéreink a nyáron tartott hittan táborokról számoltak be
– volt, aki fő szervezőként, mások a gyerekek melletti felnőtt kísérők egyikeként,
néhány  fiatal testvérünk önkéntes segítőként vett részt ezeken. Nemcsak a gyer-
mekek számára jelentettek ezek tartalmas és vidám együttlétet, a szeretetközösség
megtapasztalásának napjait, hanem a szervezők, segítők számára is maradandó
élményt nyújtottak.
Mi, akik hallhattuk, s fotókon keresztül is részesülhettünk kicsit ezekben az él-

ményben, rácsodálkoztunk arra a gazdagságra, a szeretet leleményességére,
a sok kreatív ötletre, amellyel testvéreink élményszerűvé tették a gyerekek
számára a keresztény életet. A gyerekek nagyon nyitottak a természetfölöttire –
Istenre, a szeretetre, a jóra…

…..
Benyus Mária hegedűtanár testvérünk már több éve szervez zenei tábort ta-

nítványai számára, így az idén nyáron is. Ezen nem volt szó „direkt” Istenről, de az
ő tapasztalata is az, hogy mennyire nyitottak a gyerekek a jóra, a szépre, az egy-
más iránti  szeretet-megnyilvánulásokra, mennyire formálja , gazdagítja a szemé-
lyiségüket az értékekre való nyitottság, a zene szeretete, az együtt-zenélés öröme.
…..

Klára testvér védőnő, szoci-
ális munkásként  egy gyermek-
kórházban dolgozik, ahol hátrá-
nyos helyzetű, idegrendszerileg
sérült gyerekekkel foglalkozik.
Ő maga így foglalta össze a 24-

én elhangzott beszámolóját:
„… évek óta kicsiknek és kama-

szoknak külön nyaralást szerve-
zünk két kollégával. Idén is így
volt ez. Itt nem szégyen a gyógy-
szer bevétele, a fürdés, a hegymá-
szás, a lovaglás élményén túl
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megtapasztalhatják az önismereti, kommunikációs és önerősítő társasjátékok ha-
tékonyságát, a közösség, az együttlét örömét.
Ami nagyon hatott a gyerekekre: a kollégák közti egység, az esti beszélgetések a

gyerekekkel mécses mellett, egy interaktív templomlátogatás és szemléletformá-
lás, saját tapasztalatok elmesélésével.”

Bartha Angéla test-
vér, a hazai Katolikus Ka-
rizmatikus Megújulás Szol-
gáló Bizottságának az elnö-
ke, az immár 3. alkalommal
megtartott „Lelkes Na-
pokról” osztotta meg él-
ményeit. Évről évre egyre
többen vesznek részt – va-
lóban nagy lelkesedéssel,
nyitottsággal – ezen a több-
napos találkozón, amely a
tábor és a lelkigyakorlat
fiatalos kombinációja. A résztvevők tanúsága szerint többek megtérését
eredményezik az Istennel és egymással töltött napok. Az idei találkozó Csobánkán
volt, július 11-17 között, a témája a szabadság Lelke volt. A Szentlélek szinte „ta-
pinthatóan” kiáradt közöttük …

Ezen kívül meghívták Angéla testvért a váci egyház-megyében lévő tápiós
régió nyári táborába. Itt is erőteljesen lehetett tapasztalni a Szentlélek művét –

ahogy erről Angéla tanúságot
tett. – A fiatalok hite megerősö-
dött a dicsőítésben, a Szentírás-
olvasásban és az értük mondott
közbenjárásban. A programon
kívül is spontán dicsőítettek,
imádkoztak, közbenjártak egy-
másért. Angéla testvér elmond-
ta: hálás Istennek, hogy szikra
lehetett ebben a fellobbanásban,
s reméli, hogy tovább ég majd ez
a tűz a szívekben és a közössé-
gekben.

A két fotó a Lelkes
Napokon készült.

E. Gabriella testvér

Bıvebben lásd a lap 27-30. oldalán!
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ÉS A SZERETETLÁNG?!

… 2009-ben Erdı Péter bíboros atya hivatalosan elismerte a Szeretetláng
lelkiségi mozgalmat, Kindelmann Erzsébet asszony Naplójára rákerült a Nihil
obstat pecsétje. A Napló napfényre hozta, hogy közösségünknek sok történelmi
kapcsolódási pontja volt a Szeretetláng kezdeteivel. … De ez kevés volt számom-
ra, nekem a belsı megértésre volt szükségem, mondjam úgy, hogy a teológia
oldaláról? Csak ez kicsit nagyképően hangzik. …

… mi is a Szeretetláng? – Ki a Szeretetláng? – Miért Máriáé? Jézus
vagy a Szentlélek  a Szeretetláng? Azt hiszem, a Szőzanya ajándéka volt az a
felismerés, amirıl csak töredékesen dadogni tudok, mégis szeretném továbbadni.

A Mindenható, örök Atya Szeretete és Igazsága túlcsordul, és a Pneuma és
a Logosz – a Lélek és az Ige – által teremt, hogy az İ Életében részesedhes-
sünk. S a Lélek és az Ige által belevonja az embert az engedelmesség boldog
’Legyen’ magatartása, szava által az élet misztériumába és az alkotás örömébe.
Ennek csúcspontja, amikor a Názáreti Lányt, Máriát igenje az IGE Anyjává teszi a
Szentlélek által. Igen, Jézus Krisztus, Mária Fia, az Emberfia, Isten Fia, aki vál-
lalta értünk a mindvégig való Szeretetet. S mert az ember nem fogadta be ıt – ez
a Golgotán mutatkozott be teljes mélységében. Mária anyai szeretettel imádko-
zott, és várta, kérte Fiának félelemmel teli barátaira a Szentlélek kiáradását.

A karizmatikus megújulás tapasztalatából ismerem, hogy sajátos módon tu-
dunk egymás számára a Szeretet forrásai, a Szentlélek leesdıi lenni. Mennyivel
inkább a Szeretet forrása, a Szentlélek leesdıje a Szép Szeretet Anyja. Igen, er-
rıl eddig is elmélkedtem.

De az új, ami felragyogott most számomra, az a misztérium, hogy máskép-
pen, mint az Ige megtestesülése, de a Szentlélek is meg akar testesülni. Nem
egy személyben, mint az Isten Fia, aki valóságos Isten és valóságos ember, ha-
nem hihetetlen vakmerıséggel: Ubi Caritas et amor, Deus ibi est! – Ahol szeretet
és jóakarat, ott az Isten! Ezzel a Szent Szeretet, a Szentlélek kiszolgáltatta ma-
gát, elutasíthatóvá, megszomoríthatóvá, beszennyezhetıvé és felismerhetetlenné
tette magát, vállalva, hogy bárhol, bármilyen, akár tudatlan, de valódi emberi sze-
retet születik, cselekszik, ott jelen van a Szentlélek Isten. Jelen van, hogy az em-
berben megszülethessen az isteni természet, az ember Isten gyermeke legyen,
Jézus Arca rajzolódjon ki benne.

Így az én, a mi töredékes, sokszor kicsinyes szeretetünk a Lélek hordo-
zójává, a Világ Világosságának kicsiny mécsesévé, szeretet-lángocskává
válik. Az emberi szeretıképesség hordozza a Megszentelı Szeretetet, s annak
szolgálójává, küldöttévé válik. – Ez a szociális testvéri hivatás lényege Slachta
Margit testvér megfogalmazásában: a Megszentelı Szeretet küldetésében jár-
ni – ez kapcsol össze mindannyiunkat Benedek pápa missziós felhívásával,
így szolgálhatjuk környezetünk, a hitét vesztet Európa újraevangelizálását.
Mert mindenki szeretetre vágyik, csak nem tudja, hol, hogyan keresse. Örömhír,
hogy Szeretet az Isten, s hogy mi megismertük a Szeretetet és hiszünk  benne, s
napról napra Máriával együtt mondunk Igent a szeretet mindennapi  tetteire.

Sztrilich Ágnes testvér

A teljes szöveget ld. a lap 30.31. oldalán!
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A mővészet megnyitja
az utat Isten felé

Szeptemberben újból megren-
dezték, nemcsak a fıvárosban, ha-
nem az ország számos más városá-
ban is a SZAKRÁLIS MŐVÉSZETEK
HETÉT. Ez alkalomból emlékezte-
tünk arra, hogy XVI. Benedek pápa –
elıdjéhez, Boldog II. János Pálhoz
hasonlóan – hangsúlyozza a mővé-
szetek fontos szerepét az Isten felé
vezetı úton, az Istennel való kap-
csolat elmélyítésében. Egy közel-
múltban elhangzott tanításából idé-
zünk fel néhány gondolatot az aláb-
biakban.
A Szentatya ebben arra buzdítot-

ta a világ keresztényeit, hogy min-
dennapjaik során találjanak elegen-
dı idıt az Istennel való találkozásra,
az imádságra. Egyike az Istenhez
vezetı és a vele való kapcsolatot

segítı utaknak a via pulchritudinis,
a mővészetek, a szépség útja.

… a mőalkotás nemcsak anyag,
márványdarab vagy festıvászon, sza-
vak sokasága vagy zenei hangzások
egymásutánja, hanem ennél jóval
több. Valami, ami beszél hozzánk, ké-
pes megérinteni a szívünket, üzene-
tet közvetít számunkra, felemeli a
lelkünket. A mővészi alkotás a lát-
ható valóság mélyen meghúzódó,
valódi értelmét kívánja felfedezni, és
azt formák, színek és hangzások nyel-
vén mondja el. A mővészet képes arra,
hogy kifejezze és láthatóvá tegye az
embernek a láthatón túli dolgok felfe-
dezésére, a végtelen megismerésére
irányuló vágyát. Mint a végtelenre, a
szépségre, az igazságra nyíló kapu
átvezet a megszokott, mindennapi
dolgok határain.
Vannak olyan mővészeti alkotá-

sok, amelyek az Isten felé vezetı út-
ra irányítanak bennünket, és segíte-
nek minket a Vele való kapcsolat
megerısítésében, az imádságban –
hitbıl fakadó és a hitet kifejezı mő-
vek.

V. R. / M. K.

Az „Egymásra hangolva” c.
könyv ajánlójának folytatása

… Annak a tartálya azonban, aki hosz-
szabb ideg nem részesül szeretetben,
lassan elkezd kiürülni: életkedvét el-
veszíti, a világot szürkének, egysíkú-
nak találja és depresszióra lesz hajla-
mos. Ezért is fontos tudni, hogy pá-
runk, társaink, barátaink, családtag-
jaink mitıl érzik azt: szeretik ıket,
mitıl lehet az ı tankjukat csordultig
tölteni, hogy így a lehetı legnagyobb
boldogságban legyen részük.
Húszéves házassági tanácsadói
munkája során Dr. Gary Chapman

(amerikai pszichológus) arra a
következtetésre jutott, hogy az
emberek alapvetıen öt szeretet-
nyelvet használnak, azaz a sze-
retet kifejezésének és befogadá-
sának ötféle módja van.
Mindannyian arra hajlunk, hogy a
számunkra legfontosabb szeretetnyel-
ven fejezzük ki szeretetünket, és za-
varba jövünk, ha társunk nem érti,
amit közölni akarunk. Bár szerete-
tünknek adunk hangot, az üzenet
mégsem jut el hozzá, mert a nyelv,
amelyet használunk, számára isme-
retlen.

AZ ÖT SZERETET-NYELV:

Kitekintı
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���� ELISMERİ SZAVAK …..

    MINİSÉGI IDİ …..

    AJÁNDÉKOZÁS …..

    SZÍVESSÉGEK …..

    TESTI ÉRINTÉS …..

Aki többet szeretne errıl olvasni -
történeteket is -, az interneten meg-
találja a szerzı házaspároknak szóló
könyvét a következı címen:
http://www.scribd.com/doc/1806021
2/Gary-Chapman-Egymasra-hangolva

Az interneten van egy teszt is, amely-
bıl meg lehet tudni, hogy kinek mi-
lyen a szeretetnyelve.

V. Katalin testvér

Teljes szöveg a lap 3. és
33-34. oldalán.

♦ Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam
neki, hogy nyitva van.

♦ Ma reggel arra ébredtem, hogy már
nem alszom.

♦ Neked mint kívülállónak mi a véle-
ményed az intelligenciáról?

♦ Isten jól sikerült alkotása vagyok,
elvégre rögtön bırkötésben adott
ki...

Sándor György humorista mondásai
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