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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 210 Ft

Pásztorok imádása.
Fecske Orsolya
testvér alkotása.
A teskándi új, Szent
Család tiszteletére
felszentelt templom
oltárképének egyik

darabja.
---------

A megtestesülés nem
egy egyszeri esemény.

Kétezer év óta
folyamatosan zajlik:

mindazokban
megszületik az Isten
Fia, akik befogadják
Isten Szeretetét.

S ahogy  a Szőzanya
odaadta a Gyermeket a
világnak, úgy nekünk is

ez a hivatásunk:
Krisztus-hordozónak,
Krisztus-mutatónak
lenni a mai világban,

amely „sóvárogva várja
Isten fiainak

megnyilvánulását”.



Címlap belsı oldala:

TESKÁND ÚJ TEMPLOMA

Október 8-án szentelte fel Veres
András szombathelyi megyéspüspök

a Zalaegerszeghez közeli  falu,
Teskánd új – elsı –templomát,

melynek oltárképét Fecske Orsolya
testvérünk készítette.

Eddig egy imaházzá átalakított régi
iskolaépületben folyt a hitélet.
A Czigány István építész által

tervezett kis templomot öt év alatt
építette meg Szalay Attila lelki-
pásztor vezetésével az egyház-

község, a helybeliek összefogásával.

Fotók: A Lélek Szava

Az ünnepi eseményre a
környezı települések-rıl
és Zalaegerszegrıl is

sokan érkeztek. Akik nem
fértek be a temp-lomba,
azok az altemp-lomban és
a parkolóban felállított
sátorban, kivetítıkön

keresztül kapcsolódhattak
be a szertartásba.

A templomot – az idei
Család éve miatt is – a

Szent Család tisztele-tére
szentelték fel.

Az oltárkép a Szent Család
életének eseményeit

 idézi fel. ����

FOLYTATÁS A 3. oldalon!



Hátsó borító belsı oldala:

Jézus beletestesült egy
konkrét emberi közösségbe,
Izrael népébe. Családfája

visszavezethetı az ısatyákig.
Ahogy Mózeshez szólt Isten az

égı csipkebokorból:
„Én vagyok az Isten, atyáid
Istene, Ábrahám Istene,

Izsák Istene, Jákob Istene.”
(Kiv. 3,6.)

Isten szeretetszövetségre
lépett az emberrel –

mindannyiunkat egészen
személyesen hív, szólít – ha

megnyitjuk elıtte a szívünket,
bensınket, meghalljuk

szólítását…

A Megtestesülés titkát
hordozza Isten  emberek által

írásba foglalt, hozzánk
intézett Szava, a Szentírás is.
Ugyanúgy törékeny az emberi
szóban kinyilatkoztatott Ige,
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SIEGER KÖDER FESTMÉNYEI
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mint a Gyermekben vagy a Kenyér
színében megtestesült Ige. Nyitott
szív kell hozzá, hogy meglássuk a
Gyermekben, a parányi ostyában –

és a törékeny emberi szóban
elrejtızı Istent. Ha nincs meg

bennünk ez a nyitottság, bizalom,
nem látunk mást, csak egy emberi

csecsemıt – egy kis darab
kenyeret (ostyát) – és Isten Szava

is csupán holt bető marad
számunkra a mai világ
információözönében.

Isten Szava akkor válik egészen
személyesen nekünk szóló, élı,
az életünket alakító Igévé,
Örömhírré, ha befogadjuk,

ha engedjük, hogy megérintse,
s lángra gyújtsa a szívünket.
Akkor bennünk is testté lesz
az Ige – és közöttünk lakik.



Hátsó borító:

Menekülés Egyiptomba.
Fecske Orsolya festménye a teskándi Szent Család

templom oltárképén.


