
1



2

Kovács Gábor

PÜNKÖSD

Szerelmed, mint folyó, kiárad,
átszakítod a gátakat,
a nyelvek új hangot találnak,
ugrál a szív, majd megszakad,
új varázslata van a tájnak,
valószínőtlen virradat.

Érezni a lét szívverését,
hegy és völgy megrendül bele,
a nap meglódult, lobog és ég,
fehér lángod játszik vele,
s az éjszakában sincs sötétség,
csak szerelmed tőztengere.

Tégy engem tőzzé, hadd lobogjak,
gyönyörő tőzvész legyek én,
lángba boruló házsoroknak
tüze a város közepén,
miközben sorra tüzet fognak,
akik csak káromkodni szoktak,
a csüggedık, az elbukottak,
és föllángol az új remény.

(A vers szerzıje a fıként karizmatikus
körökben közismert és tisztelt dr. Ko-
vács Gábor atya.)

A TARTALOMBÓL:

A Szentlélek, az Örömhír és
a keresztény remény szíve
       Részlet S. Rayen könyvébıl
Szeretet az Isten
                Father Cantalamessa
A hit kapuja (I.)
                XVI. Benedek pápa
Mindszenty bíboros teljes
            rehabilitációja
Az igazság tanúja volt -
C. Caffarra bíboros beszédébıl
Slachta Margit: CREDO (II.)
Sztrilich Ágnes a Credoról
Játékfilm Boldog Salkaházi
Sára testvérrıl – Interjú Dér
Istvánnal (részletek)
A tömegember
                  Blazovich Jákó O.S.B.
Don Bosco álma
A Lélek újjáteremtı erejének
sodrásában – Beszélgetés
Szabó Katalin testvérrel
„Felszabadító evangelizáció”
Interjú Bartha Angéla testvérrel

A Szeretetláng átadásának
50. évfordulóján
         Sztrilich Ágnes testvér
Szeretetbıl alkottalak…
Soha nem voltam ilyen
boldog… Egy lengyel színésznı
                   megtérése
A szépség – Isten dicsérete…
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                                A Szentlélek, az Örömhír
                              és a keresztény
                                   remény szíve

Részlet Samuel Rayan könyvébıl

(Elızıleg rövid összefoglalást ad a szer-
zı arról, hogyan mőködött a Szentlélek
az ısegyház életében, hogyan van jelen
a teremtésben, az egyes ember életében
és a társadalomban – ezeket a részlete-
ket lapunk 2010/2-3. számában közöltük
már.)

… A Szentírás egy másik képet is
elénk tár arról, ahogyan a Lélek bebo-
rít valami emberit, világít, és új kezdet,
új teremtés lesz belıle. Ez az angyali
üdvözlet képe …  (Lk. 1,35.)
A Szőz képviseli a földet, az új te-
remtés új forrásait, amit beborít a
Lélek, s ennek gyümölcse az új te-
remtés: Jézus Krisztus. Benne min-
den világosság. Bár a káosz harcra kel
ellene, s végül keresztre feszítteti, mé-
gis azt mondhatja róla János, hogy a
sötétségnek nem volt hatalma rajta,
nem vette birtokba, nem gyızte le. Ez
az új ember, Jézus Krisztus nem okoz
csalódást Istennek, mindig egészen
nyitott iránta, egész szívvel együttmő-
ködik vele a föld megmentésén és
megújításán.
Ajánljuk fel mi is magunkat Isten-
nek, hogy beárnyékoljon Lelkével,
és megszüntesse meddıségünket, hi-
szen terméketlen, gyümölcstelen, ha-
szontalan sivatag vagyunk. Mégis ha
nyitva vagyunk a Lélek iránt, gyümöl-
csöt termünk Istennek, Istenben.
…..A Szentlélek kiáradásának másik
eseménye Jézus felkenetése a szol-
gálatra. (Mk. 1,9-11.) …
… a Jordán partján, Jézus nagyon
eleven s egészen emberi módon ta-

pasztalja meg a Lélek leereszkedését
önnön magára…
A kereszteléstıl kezdve Jézus szol-
gálatát, életét, világát a Lélek irá-
nyítja. …

Végsı soron a mi munkánk is a Lé-
lek munkája, és küldetésünk valójá-
ban saját szívünkben kezdıdik el a
Lélek eljövetelével. …
…
…..

(Angolból fordította: Sz. Á.)

Bıvebben:
a lap 4-5. oldalán!

Liturgikus év
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SZERETET AZ ISTEN

Father Cantalamessa beszédébıl

Az elsı és legfontosabb hír, amit az
Egyháznak tovább kell adnia, s amit
vár a világ, hogy Isten Szeretet. De
ahhoz, hogy az evangelizálók képe-
sek legyenek hitelesen hirdetni ezt,
szükséges, hogy ıket egészen át-
járja ez a bizonyosság. hogy ez te-
gye ragyogóvá az életüket – kezdte
beszédét a pápai ház szónoka.

… Isten szeretetbıl teremtette és
tartja fenn a világot, az İ szeretete
megelızi a mi iránta való szeretetün-
ket. (Vö.: 1 Jn 4,19.) A szeretet termé-
szeténél fogva szétárad, közli önma-
gát. A teremtés célja, hogy szolgálja a
szeretı Isten dialógusát teremtményé-
vel.

Isten szeretetének második foka
a kinyilatkoztatás, a Szentírás. Isten
elsısorban a prófétákon keresztül be-
szél szeretetérıl, amely atyai és anyai
is, sıt, jegyesi szeretet is. Isten szen-
vedélyesen, szerelemmel szereti az
embert. …

Isten szeretetének csúcspontja a
megtestesülés. …

…

STEN SZERETETE KIÁRADT
SZÍVÜNKBE

Isten szeretetének története nem feje-
zıdött be Krisztus húsvétjával, hanem
folytatódott a pünkösd eseményben,
mely jelenvalóvá és hatékonnyá te-
szi Isten szeretetét Jézus Krisztus-
ban, a világ végéig. …

… Részeseivé válunk az isteni
természetnek, azaz az isteni szere-
tetnek (2 Péter 1,4).

Mi a mi válaszunk Istennek erre
az emberi ésszel felfoghatatlan sze-
retetére teremtményei iránt? Az elsı
válaszunk: viszontszeretni İt. A má-
sik lehetséges válasz: szeretni egy-
mást, ahogyan Isten szeretett minket!

…..
… Az embereknek szükségük

van arra, hogy tudják, Isten szereti
ıket, és ezt a jó hírt leginkább Krisz-
tus tanítványai vihetik el nekik.

… Minden megkérdıjelezhetı,
minden összeomolhat, amit biztosnak
tartottuk, csak egy nem: Isten irántunk
való szeretete mindennél erısebb.

Fordította: Sz. Ágnes
/ZENIT, 2011. ápr. 1./

Bıvebben:
a lap 5-6. oldalán!
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A HIT ÉVE

Lapunk előző számában (11. o.) már
megjelent egy rövid híradás a Hit

évének meghirdetéséről.
2012. október 11-én, a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 25. évfordu-
lóján kezdődik, és 2013. november 24-én, Jézus Krisztusnak, a világ
Királyának ünnepén fejeződik be a Hit Éve. Benedek pápa apostoli le-
velében hitünk felszítására, a Jézus Krisztussal való megújult találko-
zásra hív mindannyiunkat – és egyben a hitünkről való tanúságtételre,
a Credo megvallására, hitünk továbbadására, az új evangelizációra.
A Szentatya apostoli levelének főbb gondolatait lapunk mostani és
következő két számában közöljük.

XVI. Benedek pápa

A hit kapuja címő apostoli levelébıl (I.)
… Az Egyháznak a népet a sivatagból az élet helyére kell vezetnie, el kell ve-

zetnie az Isten Fiával való barátságra,  Ahhoz, aki egyedül ad életet, mégpedig
bőséges életet – mondta Benedek pápa már pápai beiktatása szentmiséjén. –
Napjainkban a hit alapvető krízise igen sokakra hatott.

Újra fel kell fedeznünk, mit jelent táplálkozni Isten Igéjével és az Élet
Kenyerével. …

A hit éve alkalom az Úrhoz, a világ egyetlen megváltójához való hiteles meg-
térésre, a megújulásra. A hit megváltoztatja az ember egész életét (a Szent-
atya ezzel kapcsolatban  Szent Pál több levelére hivatkozik).

„Krisztus szeretete sürget minket" (2 Kor 5,14)… Ma éppen úgy küld ben-
nünket, mint a múltban, hogy széles e világon hirdessük az Ő evangéliumát
(vö.: Mt 28,19). Ma is szükség van arra, hogy erős, egyházias elkötelezettség éljen
bennünk az új evangelizációra, mert csak így fedezhetjük fel a hit örömét és a hit
továbbadásának lelkesítő erejét.

Csak a megélt hit növekedik. …
A Pápa meghívja a világ összes püspökét és rajtuk keresztül minden Krisz-

tusban hívőt, hogy ebben az évben mélyebben reflektáljunk hitünkre, tuda-
tosabban és erőteljesebben éljük át az Evangéliumot – korunkban, amikor az em-
beriség alapvető változásoknak van kitéve. Teremtsünk alkalmat a Föltámadott
Úrban való hitünk megvallására …

Itt csupán néhány gondolatot idéztünk fel röviden a körlevélbıl,
lapunk 7-8. oldaláról.

Egyházunk-

tája
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MINDSZENTY BÍBOROS TELJES REHABILITÁCIÓJA

A L’ Osservatore Romanoban Andrea Possieri peruggiai történész
hosszú cikkben emlékezett meg a 120 évvel ezelıtt született
Mindszenty József bíborosról, teljes körő – jogi, erkölcsi és politikai
– rehabilitációja alkalmából.

A cikket röviden ismertetjük a lap 9. oldalán.

BARÁTSÁG IKON

A VI. századi egyiptomi
eredetű (kopt) ikonon
Krisztust látjuk, amint
kezét barátja, Menász
apát vállára teszi. Min-
dannyian barátságban él-
hetünk Krisztussal (Jn
15,12-17.) – ezt sugallja
számunkra, erre biztat
bennünket, XXI. századi
Krisztus követőket is ez az
ikon.
(Másolataival a taizéi testvé-
rek 2007-ben megajándékoz-
ták az egyes országokat, hogy
a bizalom országos zarándok-
útjaira indulók magukkal vi-
hessék. Az ikon eredetijét a
párizsi Louvre-ban őrzik.)
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„Az igazság tanúja volt
egy erıszakos, hazugságra épített

rendszerben”

Országos zarándoklattal és ünnepi szentmisével
emlékeztek Mindszenty bíboros születésének 120.
évfordulójára május 5-én az esztergomi baziliká-
ban. Erdı Péter bíboros mutatta be a szentmisét
a hercegprímás sírja felett.
A szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros, bolognai
érsek mondta. Ebbıl idézünk az alábbiakban.

… egy olyan hatalommal kényszerült szembenézni, amely egy bizonyos

rendszerben, a dialektikus és történelmi materializmusban öltött testet, tagadta az

ember földön túli bármilyen célját, és amely radikális módon kizárta, hogy Isten

jelen volna és cselekedne a világban. Isten Szolgája nem helyezett szembe ezzel

a hatalommal mást, mint Jézus tanúságát…İ volt az igazság „jelzılámpása”.
„Még ha meg is kellett ismernem a győlölet borzalmas voltát – írta Emlékira-
taiban –, még ha arcába is kellett néznem az ördögnek, éppen a börtön mutatta
meg a számomra, hogy a szeretet legyen az életem vezérlı elve”.

… Mindszenty bíboros életének tanúságtétele immár beleivódott a ti nagy

nemzetetek lelkiismeretébe, mint állandó figyelmeztetés és hatalmas bátorító erı.

Állandó figyelmeztetés, hogy ne fordítsatok hátat a Szent Istvántól ere-
dı nemzetetek keresztény hagyományának…

Hatalmas bátorító erı Mindszenty bíboros. Noha az ateista kommunizmus

mára már meghalt, nem kevésbé romboló az az ethosz, amelyet Nyugat-
Európa épít és különbözı módokon másokra kényszerít. A vértanú figyel-
meztet bennünket lelkiismeretünk szavára, amely azt mondja, hogy vannak olyan

erkölcsi igazságok és értékek, amelyekért készen kell lennünk akár az életünket

is odaadni, mivel ha ezeket elárulja az ember vagy a nemzet, akkor önmagát

árulja el, elveszíti önmagát…

Bıvebben ld. a lap 10. oldalán.
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Slachta Margit: CREDO

(Az I. részt lapunk elızı számában közöltük!)

II. HISZEK  JÉZUS  KRISZTUSBAN,
AZ  ATYA  EGYSZÜLÖTT  FIÁBAN,
A  VILÁG  MEGVÁLTÓJÁBAN!
Aki bizonyságot tett arról, hogy Isten

abszolút hatalom,
hogy az erkölcsi törvény szent és

sérthetetlen,
hogy a bőn rosszasága rettenetes,
hogy az igazság kérlelhetetlen

és alkutlan,
de az isteni irgalom határtalan.

HISZEK A VILÁG MEGVÁLTÓJÁBAN:

Aki szenvedésével és halálával
az isteni haragot kiengesztelte,
bőnadósságunkat letörlesztette,
minket a bőn hatalmából kiváltott,
és a természet kötöttségébıl

kiszabadított.

HISZEK A MEGVÁLTÓBAN:

Aki Istengyermekségünket
visszaszerezte,

az embertestvériséget önmagában
megszentelte,

Aki megtanított, hogy a bőnt győlöljük
és a bőnösön könyörüljünk,
másért inkább elégtételt adjunk,
minthogy tıle elégtételt vegyünk,
Aki megmutatta, hogy a rosszat

csak jóval gyızhetjük le,
hogy Istenhez nem bosszúért, hanem

bocsánatért kell kiáltani.

HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN:

Aki nemcsak az egyének megváltója,
hanem társadalmaké és az

államéleté is.
Aki feltörte számunkra a világot
alkotó, építı és megváltó szeretet
misztériumának pecsétjét.

HISZEK MEGVÁLTÓNKBAN!

III. HISZEK A SZENTLÉLEKBEN:

Minden kegyelem osztogatójában,
A hét ajándék Kútfejében,
Az igazság és szeretet Lelkében
Aki nélkül nincs Isten-gyermeki élet,
Aki nélkül nem érthetjük meg

a szeretet titkát,
nem élhetjük a szeretet életét.

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN:

Akinek kegyelme nélkül
tévedésekbe süllyedünk,

balgaságokat gondolunk,
magunknak a földön poklokat

teremtünk.
Aki nélkül a sátánt, lelkünk ellenségét

le nem gyızhetjük,
Aki nélkül nem üdvözülhetünk.

HISZEK A MEGSZENTELİ
SZENTLÉLEKBEN!

IV. VALLOM:

A kısziklára épített
Anyaszentegyházat,

Krisztus rendelte örökségünket,
Anyánkat.

Vallom, tisztelem, szeretem, követem
Krisztus Urunk földi helytartóját,

a Római Pápát.

VALLOM: hogy a földön mindennek
célja és értelme

az ember igaz boldogsága, azon túl
örök üdvössége.

HISZEM: életünk végsı célját,
az  örök é letet .  Amen.

Tanúság-
tevık
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ÜNNEPÉLYES HITVALLÁS:
Mindezen igazságokért ünnepélyesen ellene mondok

mindennek és mindenkinek, aki és ami Istennek, lelkünknek ellenére
gondolkozik, érez és akar új

világot építeni!
Megtagadok minden

közösséget a földi
bálvány-istenekkel és a sátán

hitvallásával: a győlölettel!
Igazságtól és szeretettıl

eltelve, ünnepélyesen átadom
és lekötöm magamat a

Szentháromság egy Istennek:
az Igazságnak és

Szeretetnek.
Isten engem úgy segéljen és
a Boldogságos Szőz. Amen.

(1943.)

A Rómában megfogalmazott Credóról
(Folytatás lapunk elızı számából.)

Igen, hiszek Jézus Krisztusban, az Atya egyszülött Fiában, a világ
Megváltójában, aki nem egy a megvilágosodottak közül, nem egy isten az iste-
nek közül, hanem az egyetlen Úr, és nincsen más! Igen, tudom, kinek hittem,
kire tettem az életemet, és kiért halok meg, szorulok hátrányos helyzetbe, kere-
sek kevesebb pénzt. …

Igen, hiszek a Szentlélekben, az Úrban és Életadóban…
Vallom, hogy megadja mindazt a kegyelmet, ajándékot, karizmát, ma is, ne-

künk is, amit Margit testvérben hazánknak, a magyar és a világegyháznak adott,
hogy építhessük Isten Országát az egyesek lelkében, a hazában és a társadalom-
ban (Margit testvér és a testvérek napi imájából).

…..Igen, megtagadok minden közösséget a földi bálványistenekkel,
szellem- és bálványimádással, a sátán hitvallásával, a győlölettel, s a min-
dennapokban vállalom, hogy imádkozom ellenségeimért, azokért, akik háttérbe
szorítanak, akik másodrendő állampolgárnak, jogfosztottnak kezelnék a nagycsa-
ládokat, a keresztényeket, a betegeket, sérülteket.

Igen, vallom, vállalom, hogy „az Igazság és a Szeretet – az Egyszülött Fiú és
a Szentlélek – „csókot vált” ma is, s ezért átadom és elkötelezem magamat a
Szentháromság egy Istennek, az Igazságnak és Szeretetnek, akinek neve
ma a modern világ krízisében, a piac és liberalizmus kegyetlenségével
szemben is: Igazságosság és Irgalom!

Sztrilich Ágnes SSS
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„Élete gyönyörő tanúságtétel,…a krisztusi
szeretet gyakorlati megvalósítása” volt

Örömmel értesültünk róla, hogy
Dér András filmrendezı játékfilmet
szándékozik forgatni Boldog
Salkaházi Sára testvér életérıl. A
Magyar Kurír (Bodnár Dániel) vele
készült interjújából idézünk néhány
rövid részletet az alábbiakban.
…..
– Arra a kérdésre, hogy mikor vetı-
dött fel a film készítésének ötlete, ezt
válaszolta Dér András:
– Két évvel ezelıtt keresett meg Poór
Tünde, akinek volt egy forgatókönyve
Salkaházi Sáráról. Beszéltünk Sipos
Áron producerrel, akinek tetszett az
ötlet, felkarolta a vállalkozásunkat.

Késıbb Lackfi János költı is bekap-
csolódott a munkába, s végül elkészült

egy új forgatókönyv-változat, melyet

hárman jegyzünk.

…..
–Salkaházi Sára esetében egy jellem
fejlıdésérıl is beszélhetünk…
– Salkaházi Sára egész életútja hallat-

lanul izgalmas és példaértékő nemcsak

a magyarok számára, hanem egyete-

mes értelemben is. … nyitva állt elıtte

a világi karrier is, íróként és újságíró-

ként is, hiszen nem kisebb személyi-

ség, mint Babits Mihály figyelt fel a

tehetségére.

Fiatalon modern nıként élte az életét,

rendkívül tevékeny volt, felemelte

szavát a nık hátrányos megkülönböz-

tetése ellen. Folyamatosan küzdött az

igazságért, határozottan kiállt a szegé-

nyek, az élet elesettjei mellett. …

…..

– Mikor kezdıdik a forgatás, és kik
lesznek a fıszereplık?
– Salkaházi Sára szerepét Dér Denisa
fogja játszani. A többi szerepet is ne-
ves magyar és szlovák színészek ala-

kítják. Az alkotócsapat együtt van. A
forgatás megkezdése kizárólag attól

függ, hogy mikor győlik össze a szük-

séges pénz. …

További részletek a lap 13-14.
oldalán olvashatók!
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A TÖMEGEMBER –
                         – ma is aktuális!

A XIX-XX. század társadalomtörténete egy széles, mély medrő folyamatot tár
elénk. A társadalom eltömegesedésének nevezték el. Lényege, hogy a társa-
dalomban a különbözı közösségi kötelékek meglazulnak, elszakadnak, a tár-
sadalmi emberegyüttesség már nem egy hatalmas, élı szervezet, hanem alak-
talan, folyton változó, laza, molekuláris tömeg alakjában jelentkezik. Ennek
megfelelıen a társadalom arculatán, életén a tömeglélektanból jól ismert vonások
verıdnek ki. E folyamatból kristályosodott ki korunk legegyetemesebb em-
bertípusa, a ma szociológusának nagy gondja: a tömegember. … … ennek az
embernek ízlése, anyagi, szellemi, lelki igényei, értékvilága, lelkülete ezer
és ezerféleképpen tükrözıdnek a kor egész kultúréletén, társadalmán. Ez
az ember a ma egyetemes életének egyik leghatalmasabb, legveszedelmesebb
tényezıje, akitıl joggal féltjük társadalmunk, kultúránk jövıjét.

A XIX. századi társadalomszemléletnek végzetes eltévelyedése
volt, hogy a társadalmi kérdést úgyszólván kizárólag a gazdasági élet
függvényének tartotta. …

Ez a szélsıséges társadalomtudományi ökonomizmus,  amelybıl napjaink-
ban is a kelleténél több kísért sorainkban, a társadalom  életében jelentkezı ba-
jok forrását kizárólag a gazdasági szférában kereste, csodákat várt a társadalom
anyagi jólétének emelésétıl, s teljesen megfeledkezett az igaz-ságról, hogy nem-
csak kenyérbıl él az ember – a társadalom sem. A történelmi materializmus
csıdjével lassan-lassan fölismerjük,  mily fontos szerepet játszanak a társadalmi
rendnek, a társadalom  arculatának kialakításában a szellemi és lelki ténye-
zık. Rájövünk arra is, hogy e szellemi, lelki tényezık sorában elsı helyen a
vallás áll. …

… A nyugati társadalom elkereszténytelenedésével kialudt ennek a
társadalomnak az éltetı lelke – a szétesésnek, elmechanizálódásnak, eltöme-
gesedésnek be kellett következnie.

… Mindenünnen hangzik a nagy korszükséglet: a társadalmat etizálni
kell. A kor társadalomszemléletének még egy lépést kell  tennie: eljutni a nagy
igazsághoz, hogy Nyugat etizálása csak annak christianizálásán keresztül
lehetséges.

Blazovich Jákó O. S. B.
Megjelent A Lélek Szava 1943. májusi számában.
(Forrás: Asszonyok, leányok 1943. április)

A teljes cikk: a lap 15-16. oldalán.
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Don Bosco
álma

Május 30-án lesz
nyolcvankét éve, hogy
Bosco Szent János
a torinói oratórium
kápolnájában egy-
begyőlt  rendtársai-
nak és növendékei-
nek az esti ima után
egy nagyjelentıségő
álmát mondta el –
olvasható A Lélek
Szava 1944. március
15-i számában (XI.
évf. 6. szám, 41-
42.o.):
– Gondoljátok maga-
tokat velem együtt a
tengerpartra vagy in-
kább egy magányos
sziklára. A szárazföld
messze látszik innen.
A tengeren rengeteg
hadihajó úszik. …
Az összes hajók
egyetlen hajó felé
iparkodnak. Ez az egy
valamennyinél na-
gyobb és magasabb.
Arra törekszenek,
hogy acélorrukkal lé-
ket vágjanak ezen az egy nagy hajón, esetleg fölgyújtsák. … A nagy hajót az ap-
róbb hajóknak egész raja követi. … A szél is az ellenségnek látszik kedvezni,
mert szemben fúj velük.

– A tenger végeláthatatlan hullámaiból, egymástól nem messze két nagyon
magas, erıs oszlop mered az ég felé. Az egyiken a Szeplıtelen Szőzanya
szobra fénylik. Lábánál címerpajzs ragyog, ezzel a fölírással: Keresztények
Segítsége. A másik oszlop még magasabb és erısebb. Tetején a méreteihez
arányos nagyságú Szentostya, alatta óriási betőkkel ez a fölírás: A hívık
üdvössége. …
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– A pápa a kormánykeréknél áll, s teljes erejét megfeszítve igyekszik hajóját
a két oszlop közé vezetni. … Az ellenséges  hajók félelmetes lendülettel rohan-
nak neki a pápai vezérhajónak, de támadásuk, erılködésük hatástalan. … néha
mégis. megesik; hogy mély hasadásokat ejtenek rajta. De máris enyhe szellı ke-
rekedik feléjük az oszlopoktól, s erre a lélek bezárulnak, a hasadékok betömıd-
nek.
– Ám a pápa egyszerre súlyos sebet kap. Elesik. Környezete azonnal segítségére
rohan. Fölemeli. Másodszor is megsebesül. Haldokolva összerogy. Az ellenség
diadalordításban tör ki. … De az elhunyt pápa helyén már másik áll. Az egybe-
győlt kapitányok olyan gyorsan megválasztották, hogy az elıbbi pápa halálhírét s
az új pápa megválasztását egyidıben tudja meg a világ. Erre az ellenség bátor-
sága hirtelen megcsappan.
– Az új pápa leküzd és szétszór minden akadályt. Hajóját a két oszlop közé
vezeti. A hajó orrát a Szentostyát tartó oszlophoz, a hátsó részét pedig a
Szőzanya szobrát hordozó oszlophoz horgonyozza.
– Most nagy változás áll be. A pápa hajója ellen eddig harcoló hajók fejüket
vesztve menekülnek, egymásnak rohannak a nagy zőrzavarban, s a tenger fene-
kére süllyesztik egymást. Egyes hajók vitézül harcoltak a pápa oldalán, ezek el-
sıkül érik el az oszlopokat s lehorgonyoznak. Sok hajó gyáván félreállt. Okos
óvatossággal megvárta a háború kimenetelét. Végezetül fenséges nyugalom ülte
meg a tengert.
Bosco Szent János amikor befejezte szavait, szokott atyai módján Don Ruához
fordult (aki elsı utóda lett) s ezt kérdezte tıle:
– Mi a véleményed errıl a szép álomról ? Amire Don Rua így felelt: …

… Rendkívül nehéz idık várnak az Egyházra. Az eddigi támadások eltörpülnek a
jövıben következıkhöz képes! … Ezekben a vészterhes idıkben két mentı-
eszközünk lesz: a gyakori szentáldozás és a Szeplıtelen Szőzanya iránti
buzgó tiszteletünk. …

(Forrás: Szalézi Értesítı 1943.)

Az álom teljesebb leírását és értelmezését
ld. a lap 17-18. oldalán.


