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Ára: 220 Ft

JOSEPH RATZINGER
Húsvéti imádsága

Urunk, Jézus Krisztus,
te elküldted világosságodat

a halál sötétségébe.
A legmélyebb magány

örvényében most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma
lakik, s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját

énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos
egyszerőségét, mely nem hagy

tévelyegni minket… S adj
elegendı fényt akkor is, amikor

ügyed halálküzdelmet vív,
hogy Téged el ne veszítsünk.
Adj elegendı fényt, hogy

másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban

rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti

örömöd titka,
mint a hajnalfény, napjainkba,

hadd legyünk igazán
húsvéti emberek a történelem

nagyszombatjain.
Add, hogy vidáman járjuk
utunkat a mai idıkben is,

a világos és a sötét
napokban egyaránt,

eljövendı
dicsıséged felé.  Ámen.



2. oldal /címl. belsı o./

XVI. Benedek pápa február 13-án, szerdán
délelıtt pápasága utolsó elıtti általános
kihallgatása elején a következı szavakkal
fordult a jelenlévıkhöz:
Kedves Testvérek! Amint tudjátok, úgy
döntöttem, hogy lemondok arról a
szolgálatról, amelyet az Úr bízott rám 2005.
április 19-én. Döntésemet teljesen
szabadon hoztam meg az egyház javára,
miután sokat imádkoztam és Isten színe
elıtt lelkiismeret vizsgálatot tartottam.
Tudatában vagyok e tett súlyosságának, de
annak is, hogy nem vagyok már képes

arra, hogy folytassam péteri szolgálatomat az
ahhoz szükséges erıvel. Támaszt nyújt és
megvilágosít az a bizonyosság, hogy az egyház
Krisztusé, Aki továbbra is vezeti egyházát és
mindig gondoskodik róla. Köszönetet mondok
mindnyájatoknak a szeretetért és imáért,
amellyel elkísértetek…

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

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa
nevében Erdı Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek, a CCEE elnöke és a CCEE alelnökei —
Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek és Józef
Michalik, Przemyśl érseke — levélben fejezték ki
szívbıl jövı köszönetüket XVI. Benedek ����

���� pápának  hőséges
és bátor szolgálatáért,
amellyel az elmúlt
években vezette az
Egyházat. Köszönetet
mondtak tanításáért,
a pápai üzenetekért,
a gondoskodásért,
amelyben az európai
püspököket részesítette, a
hitrıl való személyes
tanúságtételéért, az Úrba
vetett bizalmáért és az
egész Egyház iránti nagy
szeretetéért. /M.K./



35.o. /hátsó borító belsı o./

JUBILEUMI ÉVÜNK

2013 ünnepi év a Szociális
Testvérek Társasága
számára: 90 éve, 1923.
május 12-én alakult meg
ez az Istennek szentelt

„apostoli élet társasága”.
Ez alkalomból A Lélek

Szava is ünnepel, bıvített,
pünkösdi számával, benne
a Társaság múltjáról és
jelenérıl szóló cikkekkel.

Középen: az alapító, Slachta
Margit testvér és a 2006-ban
boldoggá avatott Salkaházi

Sára vértanú fotói.

„A szociális bajok
oka a lélek-
nélküliség. …
Mi szociális és

szentlelkes Társaság
vagyunk, amely

azért dolgozik, hogy
a Lélek, amely
eltávolodott a

világból,
kegyeskedjék újra

visszajönni.”

(Slachta Margit testvér.
Zászlószentelésünk,

1933)

Fent: Fogadalmat
tevı testvérek
gyertyái egyik
közelmúltbeli
pünkösdön, a

Mercedesz Szőzanya
kép elıtt - amely
elıtt kimondták az
alapító testvérek a

Társaság
megalakulását.

Lent: testvérek ma,
az egyik közösségi

lelkinapon,
a Társaság

máriaremetei
Emmanuel házában.



Hátsó borító

���� Mert csak a Szentlélek
kegyelmével épülhet új
világ.
A mi programunk, hogy
a Szentlélek Úristen
segítségével egy új, belülrıl
táplálkozó, erıktıl duzzadó
új világot építsünk.”

Slachta Margit testvér:
Krisztusi világot

a Szentlélekkel! (1947.)

„Tényleges újjászületés belsı
újjászületés nélkül nem
létezik. A belülrıl való
újjászületésnél, mely nem
erıszak, de belsı megépítés
nyomában jár,
egy belsı erıvel rendelkezı
világ születik, és ez a
Szentlélektıl való. ����

A természet tavaszi
megújulása idején
különösen is
rácsodálkozhatunk Isten
csodálatos világára,
amelyet nekünk
ajándékozott, hogy
mőveljük és ırizzük…

A Hit évének húsvétján
adja meg mindnyájunknak az Úr,
hogy újjászülessen a benne való

hitünk – a Lélek által,
hogy épüljön az ı országa

bennünk és általunk.


