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A Szemezgetıben csak  RÉSZLETEK találhatók
A Lélek Szava egy-egy cikkébıl, vagy rövidített formában

közöljük a lapban megjelent cikkeket.
Ha a teljes szöveggel is szeretne megismerkedne

a kedves Olvasó, keresse A Lélek Szavát
a katolikus könyvesboltokban, ill. templomokban!
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„Egy tabletta –
és távozik a magzat?”

A közelmúltban újból napirendre ke-
rült az ún. abortusztabletta legálissá
tételének kérdése. Nálunk a 90-es
évek elején merült fel elıször a tab-
letta esetleges engedélyezése –ekkor
közöltük (A Lélek Szava 1992/3. szá-
mában) Rétfalvi Valéria védını test-
vérünk szenvedélyes hangvételő cik-
két, amit most (némi rövidítéssel) új-
ból közzéteszünk. Reméljük, most is
gyıznek az életpártiak, és semmilyen
nyomásra (legyen az hazai vagy kül-
földrıl érkezı) nem kerül alkalmazás-
ra a tabletta.

…………..

Mindössze egy tabletta, és távozik a
magzat – reklámozta a HT Press tu-
dósítása alapján a Vas Népe január
23-i száma a legújabb abortusztablet-
tát, az RU 486-ot. Milyen egyszerő...
egy pohár víz... egy tabletta... semmi
szörnyőség... és távozik a magzat.
Nem úgy, mint a közelmúlt szombat-
helyi rémtettében, ahol a nem kívánt
gyermeket – minı borzalom! – meg
kellett fojtani, sıt szíven szúrni, hogy
megszabadulhassanak tıle. Ezzel
szemben elég egy tabletta…
Csak egy tabletta? Az egy tabletta tu-
lajdonképpen három. Ennyit kell a
magzatgyilkosságra elkészült nınek
bevennie – kulturált körülmények kö-
zött és teljesen legálisan, adott eset-
ben „sugallt vagy inspirált” hatásra ve-
szi be. Egyelıre még csak klinikán,
szigorúan orvosi ellenırzés alatt, de
idıvel talán majd otthon is...
Csak egy tabletta.
Jóindulatú képzettársítással gyógy-
szernek is hihetnénk. Reklámozói

legtöbbször elfelejtik megírni, hogy a
tabletta tulajdonképpen olyan méreg,
amit orvos a hippokratészi eskü szerint
nem adhat. …
……………….

Távozik a magzat – na nem rögtön,
körülbelül egy hét múlva. Ennyi idıt
vesz ugyanis igénybe, hogy a méhfal-
ról  leváljon, és az anya testébıl tá-
vozzon a halott magzat. A szer lelkes
hívei általában elmulasztják megemlí-
teni, hogy az anya 2-3 napig hordja
testében a halott magzatot, kitéve ön-
magát a fertızés veszélyének. Az RU
486 segítségével végrehajtott „csa-
ládtervezésnek” egyéb veszélyei is
vannak. Például az, hogy a kísérletek
tanúsága szerint a beavatkozást az
esetek 4-5 százalékában súlyosabb
vérzés követi, míg enyhébb, több na-
pig tartó vérzés szinte minden esetben
bekövetkezik. Ezek egy részét csak
sebészeti beavatkozással lehet meg-
állítani. A  vizsgálatok azt mutatják,
hogy az esetek 15 százalékában vá-
lik szükségessé a hagyományos
mőszeres befejezés.
Maga Balieu doktor, a szer kikísérlete-
zıje írja: „Mind Franciaországban,
mind Olaszországban minden ezer nı
közül 4-5 méhen kívüli terhességet
hordoz. Ha ezek a nık orvosi felügye-
let nélkül vennék be a tablettát, koc-
káztatnák, hogy elvéreznek.” (La
Republica 1989.)
Jelenleg is ismert a „posztabortusz"
szindróma, amelynek lényege, hogy a
terhességüktıl magzatelhajtással sza-
baduló nık egy részénél tartós lelki

Az idık

jelei
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válságot, soha nem múló önvádat,
bőntudatot okoz a mővi abortusz. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
a lelki szenvedés a tabletta használa-
tával csak fokozódik. A döntésre keve-
sebb idı áll rendelkezésre. (Csak a 7.
hétig alkalmazható a szer.) A nı nem
szenvedı alanya, hanem tevékeny
részese az abortusznak (a  tablettát ı
maga veszi be). Az altatással néhány
perc alatt bekövetkezett az abortusz,
az RU 486-tal napokig nem történik
semmi, de a folyamat már megfordít-
hatatlan, visszaút nincs. A gyermeket
nem akaró férfiak, akik most is elvárják
a nıtıl, hogy a veszélyes altatásnak,
mőtétnek alávesse magát, a három
tabletta bevételét magától értetıdınek
fogják tartani…

……………………..
Egy tabletta – és világméretekben
megoldódik a XX. (és XXI.) század
minden problémája: nem lesz éhínség,
túlnépesedés. A fehér embert nem fe-
nyegeti uralmának elvesztése, csak

kötelezıvé kell tenni az afrikai és kínai
anyák számára az abortusztabletta
használatát.
Tisztelt Olvasó! Kérem, tegye félre
fenntartásait, hogy a tablettával vissza
is lehet élni. Eszébe ne jusson párhu-
zamot vonni a Hitler-féle übermensch-
elmélet következtében kiirtott milliók és
a fejlıdı országok népeinek abor-
tusztablettával történı pusztítása kö-
zött, hiszen Balieu doktornak, a szer
feltalálójának nem ez a szándéka.
Szerinte a tabletta csupán egy eszköz.
Hogy ki, mikor és miért él vele, az az
egyén felelıssége. …..

………………..
*********************

(Az RU 486 tablettát ugyanaz a cég
állítja elı, amely – nem is olyan régen
– a koncentrációs táborok számára
szükséges gázt gyártotta... – hangzott
el az 1992. május végén Pozsonyban
megrendezett nemzetközi Pro Life
konferencia egyik elıadásában.)

„Az élet elleni összeesküvés”
A halál kultúrájával szemben az élet kultúrájának

terjesztésével kell küzdenünk!

Boldog II. János Pál pápa Evangelium vitae – Az élet Evangéliuma kezdető

enciklikája ma még aktuálisabb, mint megjelenése idején, hiszen az élet elleni

támadások napjainkban még súlyosabban jelentkeznek, és még drasztikusabb

formákat öltenek, alapjaiban fenyegetve Isten által teremtett embervoltunkat.

Az alábbiakban ebbıl az enciklikából idézünk néhány fontos, prófétai fi-

gyelmeztetést, az egyházi tanítóhivatal válaszát a napjainkban tapasztalható

erkölcsi válságra, a gyakran még keresztény körökben is jelentkezı elbi-

zonytalanodásra az emberi élet feltétlen értékével, tiszteletével kapcsolat-

ban… (Tulajdonképpen a teljes dokumentumot kellene idéznünk, tudatosí-

tanunk, hiszen elejétıl a végéig fontos, a mai szellemi, erkölcsi zőrzavarban

eligazító  gondolatok fogalmazódnak meg benne.)
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„Az a tény, hogy sok ország törvényhozása  – annak ellenére, hogy ezzel eltá-
volodtak saját Alkotmányaik alapelveitıl – elfogadta az élet elleni cselekmé-

nyek büntetlenségét, vagy egyenesen törvényesítette ezeket, egyszerre ag-
gasztó jele és nem mellékes oka a súlyos erkölcsi romlásnak: olyan döntések,
amelyeket korábban az erkölcsi közvélemény egyöntetően vétkesnek tekintett és
elítélt, lassan társadalmilag elfogadottá válnak.” (4. pontban)
Így napjainkban már az intézményesített bőnnel állunk szemben. A „halál kultú-
ráját” akarják ránk erıltetni. „tevékenyen terjesztik ezt a társadalmi hatékonysá-
got hirdetı kulturális, gazdasági és politikai irányzatok.
… bizonyos értelemben arról beszélhetünk, hogy az erısek viselnek hadat a
gyöngék ellen: azt az életet, amelyik több figyelmet, szeretetet és gondoskodást
igényelne, haszontalan vagy elviselhetetlen tehernek tartják, ezért mindenképpen
szabadulni akarnak tıle. Aki betegsége, fogyatékossága vagy egyszerően puszta
jelenléte által kérdésessé teszi a szerencsésebbek jólétét és szokásait, azt ellen-
ségnek tekintik, akivel szemben védekezni kell vagy el kell pusztítani. Így sza-
badul el egy bizonyos „életellenes összeesküvés”. S ez nemcsak egyes szemé-
lyekre irányul egyéni, családos vagy csoportos kapcsolataikban, hanem ezen
túlmenıen népek és államok közötti világmérető kapcsolatokra is kiterjed.” (12.)

Az enciklika következı pontjaiban konkretizálja a Szentatya ezeket az életelle-
nes cselekedeteket…
Az élet elleni fenyegetések a XX-XXI. században rendkívül nagy méreteket öl-
tenek. „Objektív ’élet elleni összeesküvéssel’ állunk szemben. Úgy tőnik, en-
nek nemzetközi intézmények is részesei, melyek hivatalból bátorítanak és prog-
ramoznak kampányokat a fogamzásgátlás, a sterilizáció és az abortusz terjeszté-
sére… a tömegtájékoztató eszközök gyakran bőntársak ebben az összeesküvés-
ben…

Meglepı ellentmondás, hogy ma, amikor meghirdetik a személy sérthetetlen jo-
gait, az élethez való jogot gyakorlatilag eltiporják, különösen az emberi lét leg-
titokzatosabb pillanataiban, a születéskor és a halálban. E támadások frontális

fenyegetést jelentenek az emberi jogok egész kultúrájára nézve. (18.)

Mit tehetünk, mi, keresztények ezekkel a súlyos kihívásokkal szemben?
Azzal kell kezdenünk, hogy a keresztény közösségeken belül megújítjuk az

élet kultúráját – írja a pápa. …
………………..

… Az elsı és alapvetı lépés az erkölcsi lelkiismeret formálása: annak hirde-

tése, hogy minden emberi élet páratlan és sérthetetlen érték. (95-96.)

…………………………..
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Katolikus bioetikusok az

embriókísérletekrıl

(Két konkrét, életbıl vett példa az

életellenes, emberi méltóságot sem-

mibe vevı kísérletekre és az azokra

adott katolikus válaszra – 2008-ból.)

A milánói székhelyő Szent Szív Ka-

tolikus Egyetem Bioetikai Központ-

ja nyilatkozatot adott ki a

Newcastle-i Egyetemen elıállított

emberi embriók kapcsán.

„Az emberi embriókon végzett,
azok elpusztításával járó legújabb kí-
sérletek arról tanúskodnak, hogy las-
san ledıl az a kulturális és erkölcsi
korlát, amely idáig megakadályozta,
hogy a hozzánk hasonló lényeket, le-
gyenek bár életüknek még csak né-
hány sejtbıl álló fázisában, pusztán
biológiai anyagként kezeljék. Ez a kí-
sérletezés mint a heterológ megtermé-
kenyítés egyik fajtája, megengedett az
Egyesült Királyságban. Semmiféle

gyógyító célú terápia lehetséges

vagy valós távlata nem igazolhatja

emberi embriók elıállítását, mani-
pulációját és elpusztítását” – áll a
nyilatkozatban.

… ezek a technikák … azt a felfo-
gást terjesztik, hogy … fenntartások-
kal lehet életet nemzeni, vagyis el-
dönteni laboratóriumi vizsgálatok
alapján, hogy a létrehozott  élet
folytatódjék-e vagy sem, aszerint,
hogy milyen biológiai kvalitásokkal
rendelkezik. Mintha a szülık gyerme-
keik élete és halála feletti archaikus
joga felújításának lennénk tanúi. ….
………………………………………(V R/M K)

Ember-állat hibridek

A brit parlament tegnapi ülésén a

képviselık 336:176 arányban meg-

szavazták, hogy a tudósok kísérleti

céllal ember-állat hibrid embriókat

hozhassanak létre.

A brit parlament alsóháza a 99,9%-
ban emberi génekkel rendelkezı ci-
toplazmás hibridek mellett – 63 fıs
szavazattöbbséggel – az 50%-ban em-
beri, 50%-ban állati géneket hordozó
igazi hibridek létrehozását is jóvá-
hagyta. Az embriókat legfeljebb 14
napig hagyhatják életben, és nem sza-
bad ıket emberi vagy állati méhbe be-
ültetni.
A kutatók olyan betegségek gyógy-
módjait remélik megtalálni a hibrid
embriók segítségével, mint az
Alzheimer- vagy a Parkinson-kór.
…………….
Edward Leigh konzervatív képviselı

azonban figyelmeztetett: az emberi és
az állati gének vegyítése túlmegy „a
végsı határon”.
…………………
Anglia és Wales Püspöki Konferenci-
ája nyilatkozatot adott ki, amelyben
megdöbbenésüknek adtak hangot,
hogy a kísérleteket már a parlamenti
szavazás elıtt engedélyezték. A püs-
pökök hangsúlyozták, hogy az embri-
onális ıssejtek eddig semmilyen
gyógymódhoz nem vezettek, s a kuta-
tásoknak a felnıtt ıssejtekre kellene
koncentrálniuk. …………. (M.K.)

****************
S lehetne folytatni a sort az újabb fejle-

ményekkel… Pl. azzal a júliusban köz-

zétett hírrel, hogy megszülettek a világ

elsı genetikailag módosított – három

szülı génjeit hordozó – csecsemıi az

USA-ban…
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„Ugye, szabad nekünk

élnünk?”

Megyek haza az aluljárón keresztül,

hittanóra után. Megdöbbenek a tömeg-

tıl, szívesen kikerülném. Egyszercsak

észreveszem egyik tanítványomat.

– Látja, tanárnı – mondja a nagyda-

rab kamaszlány –, ha egyszer igazuk

lesz, az olyanok sem élhetnek, mint én.

……………………….

– Tessék mondani, ugye nem fogják tör-

vénybe hozni, hogy ugyanúgy lehet elve-

tetni a megfogant életet, mint ... szóval,

ugye szabad nekünk élnünk? …

……………………………….

Mindnyájunknak feladata, hogy véd-

jük az életet hogy az evangélium tanúsá-

gával mondjuk újra és újra a döntés

elıtt álló anyáknak:

„Aki egyet befogad a legkisebbek kö-

zül, engem fogad be... "

Válaszolnunk kell a Krisztináknak,

szelíden, bátorítóan: – Olyan jó, hogy

éltek.

dr. E. Judit testvér (1992.)

Az élet evangéliumának
szolgálatában

Csak az Úrban van üdvösség és erı.
Hozzátérnek megszégyenülve mind, akik lázadoztak ellene. (Iz 45,24)

(A bevezetıt lásd a címlapon!)

Kérdezett: Farmati Anna

… A csíkszeredai Segítı Mária Gimnáziumban Farkas Ibolya szociális testvér
az egyik szombathelyi testvért, Rétfalvi Valériát hívta meg, aki iskolavédınıként
és természetes családtervezési tanácsadóként dolgozik. 2006-ban részt vett Bu-
dapesten a dr. Eliasabeth Raith Paula müncheni szülész-nıgyógyász interaktív
képzésén, a Ciklus Show programon, és az ott tapasztaltakat lelkesen adja to-
vább, ahol csak lehet. 2009 óta Szombathelyen a Brenner János Általános Iskola
védınıjeként minden évben az ötödik osztályos kislányoknak tartja meg ezt a
programot.  A Segítı Mária Gimnáziumban ötödikes és hatodikos lányoknak
tartott Ciklus Show-foglalkozásokat. Ebbıl az alkalomból kérdeztük.

– A mai keresztény pedagógiá-
nak alapvetı gondja a helyes sze-
xuális nevelés, a családi életre ne-
velés. Miben áll valójában az általad
kidolgozott foglalkozás?

……………………….
– A program, amit most tartottam

Csíkszeredában, a Ciklus Show-
program, az MFM projekt része
(Mädchen Frauen Meine Tage = lá-
nyok, asszonyok, menstruáció), amely

Hivatás –

küldetés
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1999-ben indult útjára Bajorországból
más európai országokba, köztük 2006-
ban Magyarországra is. Létrehozója a
fent említett szülész-nıgyógyász.

– Az MFM projekt mottója: Arra
vigyázok, amit értékesnek tartok. A
10-13 éves kislányokat szólítja meg a
drámapedagógia módszerével. Saját
maguk és a születendı élet értékét
mutatja fel a nıi ciklus szemléletes
bemutatásával és a kislányok aktív
részvételével, hat tanórás foglalkozás
keretében. …

…………………….

– Hogyan kezdtél el védınıként
iskolákba járni és ilyen programokat
tartani?

– Hat éve dolgozom iskolavédını-
ként. Korábban területi védınıként vá-
randós és kisgyermekes anyákkal
foglalkoztam. Ezen a területen élesen
szembe találtam magam az abortusz
gyakorlatával. Ez a tapasztalat indí-
tott arra, hogy iskolákba menjek, és a
megfogant emberi élet értékérıl és
az élet védelmérıl beszéljek a fia-
taloknak. …

……………………

– Hogyan nyilvánul meg ebben a
munkádban a te sajátos hivatásod:
a szociális testvéri karizma? Te
másképpen csinálod, mint mások?

– A szociális testvéri karizma szer-
ves része a gyermek-, nı- és család-
védelem. Bár a program fıleg a bioló-
giai folyamatok, a nıi ciklus szemléle
tes   bemutatásáról   szól,  ugyanakkor
utalok közben arra, hogy az életadás
és a szexuális kapcsolat helye a há-
zasságban van. Azonkívül hangsúlyo-
zom azt is, hogy egyenként igen érté-
kesek, egyszeriek és megismételhe-
tetlenek vagyunk. Az életet ajándékba
kaptuk a szüleinktıl és a jó Istentıl
azért, hogy mi is elajándékozzuk majd
az életünket szeretetbıl.
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Szilvási Zoltán

A biztos pont

Bóklászik az ember
és biztos pontot szorongat
görcsbe győlt kezével.
És akkor jár, kel a legszabadabban,
ha kinyitja a markát,
és a megtalált pontról kiderül,
hogy édes ragaszkodással
vele marad,
és repülni tanítja.

Fogadott fiúság

Most elül a nap.
Most imádság az írás.
Most az est szülte csillámok arcon /

simítanak,
és a bensı végtelen szelíd odúja
magába fogadja az egész teremtést.
Most minden egyszerő.
A levegı részecskéi
táncot lejtenek a testem körül,
és mozdulataiktól körültőzdelten
ölembe hull a béke.
Bensımben a vérerek
a jelenlét hıjétıl egyre jobban
ölelésnyi, hatalmas térré tágulnak,
és semmi sem valóságosabb arcom /

pírjában,
mint az, hogy a fogadott fiad vagyok.

Sztrilich Ágnes

jobb és szebb

jobb a főszálnak
mint a jegenyének –

mélyebbre hajol
hozzá

kéklı hőséged –

jobb a cinkének
mint a keselyőnek –

táplálja - rejti
zöldellı kötényed –

fürge gyíknál
jobb a dolga

a vándor csigának –
ezüst útja mentén

otthont visz
magával –

szebb a vízcsöpp
gyöngye

tengernyi özönnél –
szivárványba fonja

tükrét
világodnak -
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Beszélgetés

a „Csak egyet” Szociális Segítı Központ
vezetıjével, Kunszabóné Pataki Annával

(Lapunk 35. oldalán – a hátsó borító belsı oldalán – olvasható a beszél-
getés bevezetése.)

Kunszabóné
Pataki Anna öt-
gyermekes
családanya, a
férje, Kunszabó
Zoltán diakó-
nus, az Új Jeru-
zsálem közös-
ség tagja.

– A Lélek Szava elsı kérdése az volt, hogy (ilyen irányú végzettsége mellett)
mi motiválta ıt arra, hogy a legszegényebbekkel, a társadalom leginkább
peremhelyzetben élı embereivel foglalkozzon.

– 1991-ben kezdtem el Budapesten járni az ELTE-re szociálpolitika, szociális
munka, szociológia szakára. Gyakran tapasztaltam, hogy tele van az aluljáró kol-
dusokkal. Megbarátkoztam az egyik koldus fiatalasszonnyal, hosszan beszélget-
tünk, azóta is jóban vagyunk. (Ma már lakásban él.) Már ekkor elkezdtem gondol-
kodni azon, hogyan tudnánk segíteni ezeken az embereken.
– Közösségünk mindig is nagy figyelmet fordított arra, hogy az utcán is evangeli-
záljunk, és a missziós alkalmainkra mindig jöttek szegény emberek, hajléktalanok
is. Szeretettel fogadtuk ıket, de mindig volt egy olyan érzésünk, hogy jobban meg
kellene találnunk a módját, hogyan segítsünk nekik.
Én 11 évig voltam otthon gyesen fıállású anyaként, közben szociális munkásként
a háttérbıl a közösség alapítványán keresztül segítettük azokat az embereket,
akik eljöttek hozzánk. Sokszor megtapasztaltuk azt, hogy valakinek sikeres szo-
ciális ellátást nyújtottunk – sikerült lakást szerezni neki az önkormányzatnál, sike-
rült megtanítani neki, hogyan ossza be a pénzt, hogyan rendezze a számláit, si-
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került munkahelyet találni neki, vigyázni a gyerekeire, amíg ı rendezi a dolgait,
tehát tényleg minden oldalról sikerült segíteni neki – de ha nem kapcsolódott eh-
hez egy missziós háttér, ha nem volt nyitott arra az Örömhírre, amit a közössé-
günk elsısorban képvisel, akkor ezek az emberek mindig visszacsúsztak. A régi
szenvedélyek, megkötözöttségek visszahúzták ıket.
………………………………….
– Közben volt egy nagy kegyelem az Úrtól, az Alfa kurzus, amire eljöttek a VIII.
kerületbıl cigány emberek is, egy nagy cigány klán, nagycsalád. Ezek az embe-
rek a kurzuson találkoztak azzal a szeretettel, amirıl tanúságot tettünk. Megdöb-
bentı volt látni számunkra, ahogy megszabadultak azoktól a béklyóktól, amik
visszahúzták ıket, ahogy elhagyták a régi bőnös szokásaikat, amik lehúzták ıket
egzisztenciálisan is. İk is hajléktalanokként jöttek fel a városba, Ózdról. Az azóta
eltelt lassan már kilenc év alatt minden kis családnak külön kis lakása lett, mun-
kát is sikerült találniuk. Van aki továbbtanul közülük, az egyik nagyon szeretne
diakónus lenni, most az esti gimnáziumba jár, de közben már egy kisközösséget
vezet.
– Az Új Jeruzsálem Közösség tagjai lettek ık is?
– Igen, mindnyájan. Van egy-kettı a családból, akit még most is visszahúz a régi
élete, és folyik értük a harc, most különösen egy emberért nagyon imádkozunk,
hogy meg tudjon menekülni. De akik igazán megnyíltak az Evangélium felé, azok
meg tudtak szabadulni.
Tehát azt láttuk, hogy a szociális munka fabatkát sem ér, ha nincs egy missziós
alapja, elengedhetetlen ez ahhoz, hogy valóban meg tudjanak kapaszkodni ezek
az emberek.
– Így jutottál el a segítı szolgálat gondolatáig. A „Csak egyet” Segítı Köz-
pontnak volt egy elızménye, az imapár mozgalom…
……………………..
– A rászoruló emberben sokszor csak azt látjuk, hogy piszkos, vagy hogy mennyi
ideje nem evett, hogy milyen bőnökkel, sérülésekkel jön, de a lényeget nem lát-
juk, hogy ık Isten kedveltjei, hogy Isten végtelenül értékesnek látja ıket. Minde-
gyik egy külön történet, egy külön világ, külön méltóság. Egyre jobban megfogal-
mazódott bennem az a vágy, hogy ne legyen olyan rászoruló ember, aki ha
kéri, akkor valaki ne imádkozzon érte. Mert rájöttünk, hogy akármilyen törté-
netet hallunk, mindig az a legnagyobb ínség van mögötte, hogy nem volt emberi,
családi háttere ennek az embernek, ami megtartsa ıt. Ez a testvéri háttér, hogy
egy valaki imádkozik érte, rendkívül nagy kincs, a közbenjárás ereje egy
végtelenül nagy erı, amit mi is megtapasztaltunk, amikor elkezdtük a tudatos
keresztény életünket.
– Így fogalmazódott meg bennünk az imapár mozgalom gondolata, ami már kb.
hat évvel ezelıtt elkezdıdött. Ez azt jelenti, hogy annak a testvérnek, aki vállalja,
hogy minden nap közbenjár egy rászorulóért, egy olyan imapárt adunk, aki sze-
retné, hogy érte valaki imádkozzon. Minden hónapban szervezünk egy találkozási
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lehetıséget, ahol tudnak beszélgetni egymással, hogy most miért kell leginkább
imádkozni. …
……………………
– Ezek szerint innen származik a „Csak egyet” elnevezés…
– A „Csak egyet” elnevezés akkor ugrott be nekem, amikor egy angol nyelvő ta-
nítást hallgattam a Bazilikában a Városmisszió alkalmával, 2007-ben. Ez azt je-
lenti nekünk, hogy egyetlen reménységet akarunk adni ezeknek az emberek-
nek, mert ık éhesek és szomjasak erre, és hogy egyesével szeretnénk segíteni
az embereknek, mert mindenki külön érték önmagában.
– Hol van helyileg ez a szolgálat?
– …Most már másfél éve nyitva van a segítı szolgálatunk, a nappali melegedı a
Király utcában, a VI. kerületben, az imamozgalomnak is ez lett a központi helye,
ahol szervezzük. Van egy mentálhigiénés munkatársunk, ınála lehet jelentkezni
erre a szolgálatra. Most a találkozásokhoz a Tömı utcai plébánián, Roska Péter
atya plébániáján kapjuk a helyet.
Az imapár mozgalom most is él, és nagyon fontos pillére a szolgálatunknak.
– A továbblépésünk ebbıl az volt, hogy legyen egy hely, ahol mindig ott vagyunk,
nem egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer, hanem minden nap, mert
nagyon fontos ezeknek az embereknek, hogy tartozzanak valahova…

Így született meg a segítı központ terve. …
……………………………

Lapunk következı számában közöljük a beszélgetés folytatását, amelybıl
megtudhatják Olvasóink azt is, milyen figyelmes, tapintatos szeretettel,

testvérként fogadják a hozzájuk betérıket… (E.G.)
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Reménység
Fesztivál

Egyházunk nagyszabású ökumenikus
missziós eseménye volt a június 1-je
és 3-a között a budapesti Papp
László Sportarénában megrendezett
Reménység Fesztivál.
A fesztivál fı elıadója, igehirdetıje
Franklin Graham, a világszerte is-
mert Billy Graham fia volt. …
…………….
Katolikus részrıl is többszáz segítıt,
tanácsadót kértek a szervezık – pa-
pokat és arra alkalmas laikusokat,
akik elıkészítı kurzuson vettek
részt. …
………………………

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

ÉLSZ VAGY CSAK LÉTEZEL?

Élsz-e teljes szívbıl, teljes lényed
beleadva? – így invitálták  a fiatalo-
kat az idei LELKES NAPOK szervezıi.
A katolikus karizmatikus ifjúsági tábort
ezúttal Bodajkon tartották meg július
23-a és 28-a között.

Negyvenéves a
Nagymarosi Ifjúsági

Májusban tartották a nyolcvanadik
Nagymarosi Ifjúsági Találkozót,
amely a magyar katolikus fiatalok
legnagyobb múltra visszatekintı,
immár negyven esztendeje évente
kétszer (májusban és októberben)
megrendezett országos lelkinapja.
……………………………………

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

„Az Ige gyógyító
erejében”

Szeptember 15-én kerül sor a Ma-
gyar Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás XXI. Országos találkozójára,
melynek helyszíne az idén az
Újszegedi Sportcsarnok lesz.
A találkozó meghívott elıadója és a
délutáni gyógyító imaszolgálat veze-
tıje Damian Stayne és a Cor et Lu-
men Christi angliai katolikus kariz-
matikus közösség.
A 16.30-kor kezdıdı szentmise
fıcelebránsa dr. Székely János püs-
pök atya lesz…

……………………….

Lelkiségek, mozgalmak
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Mária az elsı tanítvány és misszionárius

A Mária-tisztelet a latin-amerikai kereszténység egyik legfıbb jellem-
zıje. A Szőzanya 1531-ben jelent meg egy bennszülött indiánnak, Juan
Diegónak, Guadalupeben, a mai Mexikóváros közelében. A látomás arra buz-
dította az egyszerő bennszülöttet, hogy menjen el a helyi ferences püspökhöz és
építtessen vele templomot a jelenés helyén. A fıpásztor nem hitt a látnoknak, ar-
ra kérte, hogy hozzon bizonyítékot a jelenésrıl. A Szőzanya a legközelebbi talál-
kozás alkalmával megjelölte azt a helyet, ahol a téli évszak ellenére rózsák nyíl-
tak. Juan Diego egyszerő köntösében győjtötte össze a rózsákat, és elvitte azo-
kat Zumarraga püspökhöz. A fıpásztor térdre hullott az eléje táruló látvány elıtt:
a bennszülött szegényes öltözete, tilmája a Szőzanya képmásává változott.

………………..
II. János Pál pápa 2002-ben

iktatta a szentek sorába Juan
Diegót.

………………..

Az agávérostokból szıtt anyag
természetes élettartama mintegy
húsz év. Juan Diego tilmája azon-
ban több mint négyszázhetven év
alatt nem ment tönkre, nem mál-
lott szét. …

… Az eredeti kép nem fest-
mény. Nincsenek rajta ecsetvonás-
ok, és sem az anyag szálain, sem
azok belsejében nem található
semmiféle festékanyag.

A tudományos vizsgálatokat
már 1666-ban megkezdték; legu-
tóbb a NASA mérnökei kerestek
magyarázatot a tilmával kapcsola-
tos kérdésekre, a rendelkezésükre
álló legmodernebb eszközökkel.
Megállapították, hogy a szövet hı-
mérséklete állandóan 36,6 fok, mint
egy élı ember testhımérséklete.
Mária övéhez sztetoszkópot közelí-
tettek, amellyel tisztán kivehetıvé
vált a magzat szívverése – 115 pulzusszám percenként. Szemorvosi mőszerek-
kel is megvizsgálták a kegyképet, és felfedezték, hogy az ideghártya összehúzó-
dik. A Mária köpenyén látható csillagok állása pontosan megfelel a valóságnak,
úgy helyezkednek el, mint ahogy a mexikói égbolton a téli napforduló idején. A
NASA tudósai szerint a tilmán látható színek nem állíthatók elı semmilyen, ma
rendelkezésre álló eszközzel. A festés a szövet felett lebeg, anélkül, hogy ahhoz
hozzáérne. ………………
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…………………………
Eduardo Chávez Sánchez egyháztörténész, Juan Diego szenttéavatási

ügyének posztulátora szerint a Guadalupei Szőzanya-jelenés üdvtörténeti
jelentıségő esemény, melynek célja Amerika evangelizálása. …

…………….

Az 1531-es csodálatos esemény után a megtérések száma döbbenetesen
megnövekedett, az indiánok távoli vidékekrıl is eljöttek, hogy a szentségekben
részesüljenek”. 1539-ig, vagyis mindössze nyolc év leforgása alatt közel 9 millió
indiánt kereszteltek meg a ferencesek – mondta az említett konferencia másik
elıadója, majd hozzátette: Isten olykor Édesanyja által lép közénk, hogy min-
den embert Fiához kapcsoljon. Mária az elsı tanítvány és misszionárius, aki
által az üdvösség üzenete eljut hozzánk. (V. R./M. K.)

����������������������������������������

Egy keresztény divat-
modell tanúságtétele

Nicole Weider 26 éves topmodell
15 évesen került Hollywoodba, ahol
fényes karrier várt rá. Fehérnemős fo-
tói a legismertebb magazinok címlap-
jára kerültek. 23 éves korára azonban
teljesen kiégett. Fotózáskor – mondja
– „egyszerően úgy éreztem, hogy
megaláznak.”

Depresszív állapotában keresztény
barátnıje biztatására Jézustól kért se-
gítséget. „Csak annyit mondtam: Iste-
nem, mutass nekem jobb utat! És elfo-
gadtam az Urat. Utána mintha kitisztult
volna az elmém. Megújultam az Úr-
ban, és tudtam, hogy valami nagy fel-
adatom van a Földön.”

A feladat szinte azonnal világossá
vált számára: hadat üzent az egyik
legnépszerőbb magazinnak, a Cosmo-
politannek. „Azzal, hogy 18–19 éves
színésznıket tesznek a címlapra, a ti-
zenéves lányokat célozzák meg. A
Cosmót legtöbben ártalmatlan nıi di-

vatmagazinnak tartják, pedig nem az.
A lényege, hogy egészen fiatal kortól
nyomatja a szexet a kislányoknak,
mégpedig olyan módon, ami kimeríti a
pornográfia fogalmát. Ez nagyon ár-
talmas a 13–14 éves lányokra.”

………………….
Nicole keresztényként már nem

minden modellmunkát vállal. „Fehér-
nemőt nem vállalok, sem fürdıruhát.
Ma már férjnél vagyok, és a testem
egyedül a férjemé. Nem mutogatom
bárkinek.” Más modellfelkéréseket to-
vábbra is szívesen elfogad.

Ám igazi feladatának azt érzi, hogy
jó mintát adjon a lányoknak. Honlapot
indított, ahol a helyes – nem pedig a
csúcsmodelleket utánzó – énkép ki-
alakítására tanítja a lányokat. Honlap-
ját, ahol Isten igéjérıl is tanúságot
tesz, havonta mintegy 90 ezren láto-
gatják. …………...

(Forrás: cbn.com. /mk)

Örömhír!
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„… gyönyörőségemet İbenne találom”

Keszler Erzsébet testvér 66 éves
korában, júliusban költözött át az
örökkévalóságba.
Így írt önmagáról 1997-ben „Is-
tent dicsérı életrajzában”:

„Az Úrnak dalolok egész éle-
temben, zsoltárt zengek Iste-
nemnek, amíg csak élek. Bár-
csak fogadná tetszéssel dalo-
mat, hisz gyönyörőségemet
İbenne találom!” – titokban ez
az igazi mottóm! Egyszer rácso-
dálkoztam Istenre, azóta lett
kedvencem ez a vallomás a 103.
zsoltárból.
Szerettem tanulni az ontológiát.
Isten az egyedüli öröktıl létezı
végtelen! Isten az, Aki Van! Is-
ten végtelen Szépség! Isten
végtelen Jóság! Isten végtelen
Irgalom! Isten végtelen Szentség! Is-
ten végtelen Szeretet!
Aki, ami szép itt a földön, Isten miatt
szép. Ami jó a földön, Isten miatt jó.
Aki irgalmas – Isten miatt az. Aki
szent, Isten miatt szent. Aki, ami sze-
retet itt a földön, Isten miatt szeretet.
Minden, ami szép, minden, ami jó,
minden, ami irgalom, minden, ami
szent, minden, ami szeretet, Istent di-
cséri.
Szeretem így nézni ezt a világot. Sok-
sok szépet, jót, szeretetet… stb. talá-
lok benne.

Nekem a hóvirág, a gyöngyvirág, a
sárga rózsa Istent dicséri. És nekem a
fenyık az Isten világa. A természet,
de szép! „Mely nyelv merne verse-
nyezni véled!”

A madarak, a gólyák, fecskék, rigók és
a nagy elefántok is, egyaránt Isten
csodálatosságát juttatják eszembe.
És az emberek, bennük a sok jósággal,
szépséggel, szeretettel! Szeretem a
gondolatokat, szavakat, vágyakat, ér-
zéseket bennem – Istent dicsérhetik!
Csordultig tele a szívem Istennel, mert
İ szeret, övé lehetek és szerethetem
İt. Szeretem, hogy élhetek, szeretem,
hogy Istennek élhetek!
Szeretem, hogy az Úrnak dalolhatok
egész életemben!

………………………..
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A hátsó borító
képeihez:

Fent balra: „Mint szarvasgím a
források vizére/úgy áhít a lel-
kem téged, Istenem!”

jobbra: Jézus a szamariai asz-
szonnyal

Lent balra: A megtalált bárány

jobbra: A vihar lecsendesítése

Fecske Orsolya testvérnek az
„Élı kenyér” címő és más
gyermekeknek szóló  kiadvá-
nyokba készült illusztrációiból
az idén húsvét elıtt kiállítást
rendeztek a Budapest Lehel téri
Szent Margit templomban.

Szeptemberben elıreláthatóan
újból láthatók lesznek, ezúttal
hosszabb ideig. Errıl lapunk
következı számában adunk kö-
zelebbi információt.

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

Elköltöztünk!
Ezúton tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat, hogy A Lélek Sza-
va Szerkesztısége elköltözött
Remete-kertvárosból.

Új címe: Budapest,
Tóth Aladár u. 2. 1046
(Káposztásmegyer,
a Szentháromság templom
épülete)
Mobilszám:
+36-30/ 612-2827
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