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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerül ete

Ára: 220 Ft

A budapesti Katolikus Társadalmi Napok kiemelt prog ramjai között
szerepelt szeptember 21-én, a Múzeumkert egyik nagy  sátrában a

Katolikus Szeretetszolgálat Ipolytölgyesi Szent Erz sébet Otthonának
bemutatkozása. Ez a felvétel az Otthon munkatársain ak és lakóinak

fergeteges énekes bábjátékáról készült.
(Bıvebben ld.  Hivatás– küldetés rovatunkban!)



Címlap bels ı oldala

Dr. Erdı Péter bíboros úr
nyitotta meg szeptember

20-án délután
a Múzeumkertben

a KATOLIKUS TÁRSADALMI
NAPOK rendezvénysorozatát.

Lapunk színes oldalain és
Hivatás – küldetés rovatában

némi ízelít ıt adunk az
eseményr ıl.

Augusztus 1-je és 15-e között tartotta a Szociális Testvérek Társasága
Föderációs Találkozóját – így nemzetközi szinten is  megemlékeztek a

testvérek a Társaság alapításának 90. évfordulójáró l.
8 országból mintegy száz testvér vett részt a találkozón, melynek ezúttal
szlovákiai, romániai (erdélyi) és magyarországi helyszínek adtak otthont.
Témája a globalizációra adott keresztény, szociális testvéri válasz volt.

A fotókon:  különbözı nációk szociális testvérei. Mellette az egyik elıadó,
A. Orobátor atya, a Jézus Társasága Kelet-Afrikai Tartományának provinciálisa,

amint éppen átveszi a testvérek ajándékait. (Bıvebben ld. a lapban!)

Mintegy 80 ezren vettek részt
Az ÉLET MENETE cím ő

felvonuláson Kassán,
szeptember 20-án, pénteken. �

Ezen a hétvégén zajlott
(a KATTÁRS-sal egyidıben)
a Szlovák Püspöki Kar által
meghirdetett nagyszabású

életvédelmi programsorozat.
(A kicsit bıvebb híradást ld.

Hivatás – küldetés rovatunkban.)



Hátsó borító bels ı oldala

A Szociális Testvérek
Társasága sátrában

megismerkedhettek az
érdeklıdık JÓZSÁNÉ ÉLTETİ
KATALIN GYENGÉNLÁTÓ

TANÍTVÁNYAINAK
FESTMÉNYEIVEL,

RAJZAIVAL.

Lapunk középsı két  oldalán
válogatást közlünk a 6-11
éves gyerekek méltán
csodálatra méltónak
nevezhetı mőveibıl.

Az apróságoknak sem kellett
unatkozniuk szeptember

20-21-én a Múzeumkertben. ����

���� Számtalan interaktív játék,
foglalkozás várta ıket a KATTÁRS

sátraiban és a sátrak körül.

Egy „legkisebb” –
még apu oltalmában.



Hátsó borító

Öreg fa (fotó: E.G.)

(Lent:) Szentes Judit fotói

 (Fent és jobbra:) Csupor Zoltán fotói


