
„SZEMEZGETİNKBEN” ÁLTALÁBAN CSAK RÉSZLETEKET
KÖZLÜNK A LAP ANYAGAIBÓL

– A TELJES SZÖVEGEK A NYOMTATOTT LAPBAN OLVASHATÓK.

Ha felkeltettük a kedves Olvasó érdekl ıdését, kérjük, vegye/vedd
meg a lapot. Ezzel támogatod a megjelenését, tovább adásával pedig
sajtóapostol lehet(sz)! Így olyanokhoz is eljut a L élek Szava, akiknek

nincs Internet hozzáférhet ıségük,
ill. nem olvasnak katolikus irodalmat.

EZ IS AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ EGYIK ÚTJA!

(A Lélek Szava kapható katolikus könyvesboltokban
és templomokban – ahol megrendelik.

A megrendeléssel kapcsolatos tudnivalók a 34. oldal on!)
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Almási Mihályné

Adventi csendben
Adventi csend van,
Nincs hang, csak lélek-beszéd,
Adventi csendben
Lehullok Uram eléd.
Adventi csendben
Csak hitem kis mécsese ég,
Adventi csend van,
Köröttem mély sötét.

Adventi csend van,
Készül-e mondd a szíved?
Adventi csendben
Gyümölcsöt hoz-e hited?
Adventi csendben
Szunnyadsz talán? Lámpád nem ég?
Adventi csend van
Krisztus VÁR terád még.

Lapunk minden kedves Olvasójá-
nak csendes, békés karácsonyi
készületet és ünnepeket kívá-
nunk. A világunkba érkezı Isten-
gyermek adjon vigaszt, reményt,
szívbeli örömöt mindenkinek!

Szeretettel: a szerkesztıség.

A TARTALOMBÓL:

Slachta Margit testvér
tanítása a lelki újjászületésrıl

A Megtestesülés titkáról

Pápai üzenetek a missziós
világnapra

Találkozások Ferenc pápával

Rónai Erzsébet – Petra testvér
Dr. Szıke Pálma tv.

Híradás az Életvédı Fórum
ez évi utolsó ülésérıl

KÖNYVAJÁNLÓ

„Valóra vált az álmom” –
interjú Józsáné Éltetı Katalinnal

Egyházunk kincsei… vagy
a világé? – Tiszai Luca testvér

elıadásának 2. része

Az én Királyom (vers) –
Ica testvér

A HIT ÉVE lezárásához –
Az evangelizációról, az Öröm-
hír meghirdetésérıl – E. G.

Egy levél karácsony elıtt

A szépség útja – mint az
evangelizáció és dialógus kiváló
lehetısége (III.)

************************
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Slachta Margit testvér tanítása

a lelki újjászületésrıl

„A Szentlecke Szt. Jánosnak a Jelenések Könyvébıl
való. Egy felséges látomás. Azt mondja, hogy látta leszállni
az új Jeruzsálemet, mint a Vılegényének felékesített meny-
asszonyt. … boldogító állapot lesz az új Jeruzsálem, ahol
az Úristen áll az élet középpontjában, ahol mindenki İt
imádja, ahol nincs többé kínlódás, gyász, szomorúság, ahol
minden újjászületett. A Földön ez lehetetlen. De a Földön is
lehetséges Lélek és kegyelem szerint.” …

A lelkiélet kegyelmi állapotai között – mondja Margit testvér – lényeges kérdés az
újjászületés. Milyen ez az újjászületés? Errıl a következıket tanítja:

Nem teremti meg azt a megdicsıült állapotot, ahol nincs szószerinti halál, küzdés,
könny. De a halálnak nincs többé fullánkja, a könnynek keserősége. Igen, az ember
meghal, de közben tud énekelni, érzi a fájdalmat, de nem gyötrıdik. A kegyelem állapo-
tában való boldogság a földi mennyország. Ha a lélek egészen átadja magát az Isten-
nek, ha azt mondja: Itt vagyok Uram, szívem egész szeretetével, az Úristen megteszi,
elfogadja. De ehhez az is kell, hogy a lélek körülnézzen és megkérdezze: melyek azok
az akadályok a lelkemben, amik gátolják az Úristent, hogy egészen birtokba vegye?
Úgy kell tennem, mint Zakeus: ı kereste az Urat, de mivel kicsi, felmászott egy fára, az-
tán, amikor Krisztus szólítja, sietve száll le a fáról, és örömmel befogadja. Úgy kell ten-
nem, mint Zakeus, aki látván az Úr Jézus kegyelmeit, nagylelkően odaadja a felét min-
dannak, amije van. Mi tehát adjuk oda az egészet!

Ha valakinek kárt okoztam a bőneimmel, négyszeresen térítem meg. Amirıl lelkiis-
meretem vádol, négyszeresen teszem jóvá.

Ha a lélek mindent megtesz, hogy az Úristen birtokba vehesse, bekövetkezik a
lelki újjászületés, némelyeknél egy pillanat alatt, másoknál hetek alatt. A lélek másnak
érzi magát, mintha égi villamos áram ment volna át rajta, mintha lemosták volna, nincs
közössége a bőnnel, a világgal, kész saját magától szabaddá lenni, lemond az önszere-
tetérıl. Élı kapcsolatba kerül az élı Istennel, és ettıl kimondhatatlanul boldog, nyu-
godt, készséges, felhagy minden kis hiúságával, kevélységével, tetszeni vágyással. Nem
fontos többé, hogy ilyennek vagy olyannak lássák, nem fontos, hogy ne legyen küzdelme,
mindenrıl lemond, más világban él, más meglátásai vannak, más a törekvése, más lett
a lelke, az énje, levált a lelkérıl minden. A régi ember leválik rólam, érzésben, akarás-
ban szabad vagyok önmagamtól, boldogan, készségesen, kitárt karokkal, kitárt lélekkel.
Uram, végy el mindent, amit akarsz! … Az ilyen lélek átéli, hogyan lehet meghalni könny
nélkül, hogyan lehet szenvedni lelki összeomlások nélkül. …

Olyan sok ember a kétségbeesés maradéka, annyi kiváló ember megy tönkre, válik
közönségessé, minekünk pedig feltárja az Úristen a mennyei Jeruzsálem titkát, adja ne-
künk a lelki újjászületést. Elmélkedjünk arról, hogy tényleg úgy legyen, hogy az Úristen
népe lehessünk, és İ legyen a mi Istenünk egyedül. Ámen.” (1927. november 9.)
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A Megtestesülés titkáról
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. …

Mindnyájan az İ teljességébıl merítettünk…” (Jn 1,14.16.)

Mindenkihez szól valamiképpen az Úr, mindannyian hi vatottak vagyunk a
Vele való párbeszédre. Az alábbiakban imában születe tt gondolatokból, ill.
az Úr Jézussal folytatott bels ı párbeszédb ıl idézünk fel részleteket.

 (…)
– A Megtestesülés óta Én magamra vettem a ti emberi természeteteket, és

részesítelek titeket az Én isteni természetemben. … – Én – bár bőnt nem követ-
tem el – egészen eggyé lettem veletek, bőnné lettem értetek, magamra vettem
minden ember bőnét. Ez az én ingyenes ajándékom, Kegyelmem, amelyet min-
den egyes embernek – az egész emberiségnek megadtam. Én magát az emberi
természetet – emberségeteket – is megváltottam, ami kor örökre magamra
vettem, eggyé lettem vele, és felvittem a mennybe.. .

Ezen nem változtat az a szomorú tény sem, hogy sokan nem válaszolnak az
Én megváltásomra – és így nem tudok megszületni bennük Én, az Új Ember.

Az Atya a saját képmására alkotott titeket. Ez a képmás beszennyezıdött a
bőn következtében – de újból helyreáll, kirajzolódik bennetek Megváltásom ke-
gyelme által. Sıt, foglalóul szívetekbe árad az Én Lelkem, a fogadott fiúság lelke,
hogy az Atya most már Engem lásson bennetek is.  Végtelen nagy kegyelem
ez, melyet İ akart nagylelkőségében, és Én válaszoltam Neki: Itt vagyok, Uram,
hogy teljesítsem a Te akaratodat... embertestet alkotott nekem az Én Atyám,
hogy újból az İ gyermekei, fogadott fiai lehessetek. Valamennyien test-véreim
vagytok, az Én Testem tagjai.

Sajnos, vannak az Én Testemnek  holt tagjai  is, akikhez nem jut el az Én
isteni Vérem – és így nem tudom lemosni róluk a bőnt. Vagy mert nem ismernek
engem, vagy mert nincsenek a kegyelem állapotában. De Én Megtestesülésem-
mel mint az emberi nem tagjaival velük is egy test lettem, bennük vagyok … bár
egészen be van sározódva bennük az Én Arcom, halott vagyok bennük (nincs
meg bennük az én életem), az ı sötétségük kioltotta bennük az Én világosságo-
mat (vagy nem is gyulladt ki bennük még az én Fényem). (…)

De Én rájuk is úgy nézek, mint az Én Testem tagjaira – reménybeli tagjaira.
mert látom, hogy mivé válhatnak Megváltásom által. Szüntelenül hívogatom
ıket... (1989. július. 15-e)

(…)
… Minden, ami van, bennem létezik – bennem egyesül,  eggyé lesz min-

den teremtmény. Ti mindannyian Bennem vagytok – és Én tibennetek va-
gyok. Az Én bennetek való Életem, Jelenlétem a Lélek által valósul meg…

(…)
… A legtökéletesebben az Oltáriszentségben valósul me g a Megteste-

sülés titka (természetesen az Isten Egyszülött Fia, az Emberfia „után”) – itt lesz
a legteljesebben eggyé Isten azzal, amit alkotott. A Szent Ostyában İ jelen van
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teljes istenségével és emberségével – minden egyes Ostyában egyesíti Isten
Önmagában az anyagot, az emberi szellemet és az isteni Lelket, az emberi és az
isteni természetet, az egész teremtést, a földet és az „eget”, a végest és a Vég-
telent, a mulandót és az Örököt – az örök Élet Kenyerében. Ezzel átemeli, fel-
emeli az anyagot, a testet, az embert a halálból az  Életbe, a sötétségb ıl a
Fénybe, Önmagához.

(…)
– A Szőzanya méhében az

egész emberiséggel kötöttem
örök szövetséget: az isteni és az
emberi természet násza, tökéle-
tes, teljes egysége valósult meg ,
amikor Édesanyám kimondta: „Le-
gyen nekem a Te igéd szerint!”…
Mária volt az elsı „pap”, akinek a
szavára Én testté lettem, „leszálltam
a mennybıl”, az Atya mellıl – és ı
az elsı ember, az új ember, aki be-
fogadott Engem, az Isten Fiát.
İbenne testesültem meg elıször – ı
az Én Testem, az Egyház édes-
anyja.  A Lélek Jegyese ı, az Én
Egyházam elsı tagja. Az Én Egyhá-
zam azóta szüntelenül világra szül
Engem, az Isten Fiát. A Lélek által
történik ez a foganás és örök szüle-
tés, nem a test szerint. Szőz szülés
ez – egészen Belılem fakad, ha-
sonlóan, amint Én születek az Atyá-
tól.

A Szőzanya nyitott kehely volt számomra  – üressége, mélysége várta, só-
várogta, szinte lehívta az Én kegyelmemet, Jelenlétemet. (…)

Sajnos, ti nem vagytok ilyen nyitott és üres kelyhek…
(1989. szeptember 8-a, Kisboldogasszony ünnepén)
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Az Úr Lelke van rajtam
– mint Márián.  Elpecsételt engem, megjelölt magának a Lélek, Istené va-

gyok, az İ gyermeke, szolgálója, "jegyese" – mint maga az Egyház.
Felkent a Lélek, elküldött, hogy hirdessem az Örömh írt.  Belém lehelte

Krisztus életét, hogy ez az Élet kiáradhasson a világra. Magamban hordozom az
Isten életét, a Krisztust, a Lelket, s viszem magammal az embereknek, minden-
hová, ahogy Mária vitte Erzsébetnek, vitte a hegyekbe... Ment az Örömhírrel,
hogy bennem a Krisztus, én az Övé vagyok, az İ életét hordozhatom.

S az elsı ember, aki meghallja ezt az Örömhírt, a magzat Erzs ébet mé-
hében.  Az elsı, aki ujjongva fogadja a Megváltót, akit átjár a Lélek öröme. A
magzat öntudatlanul is tudja: Mária méhében az Isten Fia.

Ez az Örömhír:  Benned az Isten, bennem az Isten, bennünk van az Isten –
ha nem is tudsz róla. Isten gyermeke vagy, a tied is az Isten, benned is testet ölt,
beléd leheli életét a te Alkotód, Urad és Megváltód. Téged is üdvözíteni akar,
örök életre hív. Fordulj hát Felé, s halld meg az İ szavát, hallgasd figyelmesen,
mit mond a Lélek!



8

Pápai üzenetek a missziós világnapra

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – mondta Jézus tanítványai-
nak. Az Egyház 1926 óta minden év október harmadik vasárnapján megtartja a
világmisszió napját, a templomokban imádkozunk ezen a napon a missziókért és
a hithirdetıkért, s az összegyőlt adományokat az evangelizáció céljaira fordítják.
Mivel minden keresztény hivatott a misszióra, s Európa ma már misszionálásra,
újra-evangelizálásra  szoruló terület, azért is kell kérnünk az Urat, hogy mi ma-
gunk is megnyíljunk a tanúságtételre, hogy a Lélek tüzével „induljunk el” a kör-
nyezetünkben élı „elveszett, elkóborolt bárányok” felé.
Az alábbiakban XVI. Benedek pápa 2012. évi és Ferenc pápa idei missziós vi-
lágnapra írt üzenetébıl idézünk fel egy-egy rövid részletet.

„A keresztények arra hivatottak, hogy
visszhangozzák az Igazság igéjét” (XVI.
Benedek Porta fidei, A hit kapuja c.
apostoli levele, 6.)
Mindnyájunknak – lelkipásztoroknak,
szerzeteseknek és valamennyi Krisztus-
ban hívınek – Szent Pál apostol nyom-
dokain kell járnunk, aki a „pogányokért
Jézus Krisztus foglya” lett (vö. Ef 3,1),
dolgozott, szenvedett, küzdött, hogy el-
juttassa az evangéliumot a pogányok
közé (vö. Kol 1,24–29)...
Az ad gentes missziónak ma is minden
egyházi tevékenység folytonos távlatá-
nak kell lennie, mert az Egyház identitá-
sát az Isten misztériumában való hit ad-
ja – és a küldetés, hogy tanúságot te-
gyünk róla és hirdessük İt a világnak,
amíg újra el nem jön. Ahogy Szent Pál
tette, figyelmeseknek kell lennünk a tá-
vollévık iránt, akik még nem ismerik
Krisztust és nem tapasztalták meg Isten
atyai szeretetét, és tudatában kell len-
nünk, hogy a missziós együttmőködés-
nek ma új formákat kell öltenie, hogy
abba ne csak az anyagi támogatás, ha-
nem az evangelizálásban való közvetlen
részvétel is beletartozzon (vö. II. János
Pál, Redemptoris missio kezdető encikli-
ka, 82.).

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

… Minden egyes közösség arra hivatott
tehát, hogy magáévá tegye azt a külde-
tést, amit Jézus az apostolokra bízott:
legyenek tanúi „Jeruzsálemben, s egész
Júdeában és Szamariában, sıt egészen a
föld végsı határáig” (ApCsel 1,8), s ne
úgy tegyék ezt, mintha a keresztény élet
másodlagos oldala lenne, hanem mint
annak lényegi eleme. Mindannyian arra
vagyunk meghívva, hogy a világ útjait
együtt járjuk a többi testvérrel, meg-
vallva és tanúságot téve Krisztusba ve-
tett hitünkr ıl, evangéliumának hirde-
tıiként…
Korunk emberének biztos fényre van
szüksége, amely bevilágítja útját, és ezt
csak a Krisztussal való találkozás tudja
megadni. Vigyük ennek a világnak ta-
núságtételünkkel, szeretetünkkel a hit-
bıl kapott reményt! … Az Egyház – új-
ra elismétlem – nem segélyszervezet,
nem vállalkozás vagy civil szervezet,
hanem emberek közössége, akiket a
Szentlélek éltet, akik megélték és meg-
élik, milyen csodálatos találkozni Jézus
Krisztussal, és szeretnék megosztani ezt
a mély örömöt, az üdvösség üzenetét,
melyet az Úr hozott nekünk. Maga a
Szentlélek vezeti az Egyházat ezen az
úton

– írja buzdításában Ferenc pápa.
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TALÁLKOZÁSOK FERENC PÁPÁVAL

Gerard o'Connell  október 17-én,
Rómában készített interjút a Pell bí-
borossal.  Ebbıl az interjúból közlünk
néhány részletet  az alábbiakban,
Sztrilich Ágnes testvér fordításában.

George Pell, ausztrál bíboros, egyi-
ke a nyolcaknak, akiket Ferenc pápa
választott tanácsadó testületébe.
Beleegyezett, hogy beszél szemé-
lyes tapasztalatáról, az október 1-3-
ig tartó történelmi találkozásról a
Szentatyával...

– Önnek és a többi hét tanácsadó
bíborosnak, korábban példátlan le-
hetısége volt három napon át
együtt lenni a Pápával és megvitatni
vele az egyetemes Egyház és így a
Római Kúria kormányzásának kér-
déseit. Milyen érzésekkel vett részt
Ön ezeken a megbeszéléseken?
– Úgy vélem, mindannyian tudatában
voltunk ennek a lehetıségnek a jelen-
tıségével. Úgy tőnik, senki sem tudja,
mikor történt utoljára, hogy egy Pápa a
Római Kúrián kívül, rendszeresen ta-
lálkozzon egy tanácsadó testülettel.
A nyolc Bíboros tanácskozásán, vala-
mint a Bíborosi Szinódus Tanácsán,
melynek szintén tagja vagyok, a meg-
beszélések lényegesek, egyenesek
és barátiak voltak.  A Pápa nem sokát
beszélt, de nagyon figyelmesén hall-
gatott. Mindenkit megkért, hogy sza-
badon, ıszintén beszéljen. Nem sze-
reti a hízelgést, és azt hiszem, alapo-
san átlátja. … semmit sem vett bántó-
nak, amit mondtunk. Azért vagyunk
ott, hogy. tanácsot adjunk, amit a
Pápa szabadon elfogadhat, elvethet
vagy formálhat.  … A mi megbízatá-
sunk röviddel ezelıtt született, és
nincs túlszervezve. Beszélünk az
egyetemes Egyház és a Római Kú-

ria reformjáról.  Minden bizonnyal
egyéb témák is fel fognak merülni,
mint ahogyan a Pápa már említette, a
házasság és a családi élet kérdései.

– Ferenc pápa rendkívüli püspöki
szinódust hívott össze, melynek
témája a családot ér ı pasztorális
kihívások. Miért?
– Ferenc pápa azért hívta egybe ezt a
maga mőfajában csak harmadik rend-
kívüli szinódust, hogy szembenézzen
azokkal a kihívásokkal, melyek ma-
napság a családot és a házasságot
érik az egész világon.  A statisztikák
igen meghökkentık. Minél több házas-
ság megy tönkre, annál több család
esik szét, s annál inkább meginog a
társadalom virágzását biztosító alap.
Ez tehát igen alapvetı kihívás, és
nemcsak az Egyháznak kellene ezzel
foglalkoznia, hanem a kormányoknak
is. İk csak mindennek az anyagi kö-
vetkezményei miatt aggódnak, pedig a
jól mőködı kormányoknak az emberi
következményekkel is törıdniük kell.

– Ennek az eseménynek az eredmé-
nyei további megbeszélésre visszake-
rülnek a helyi egyházakhoz. Utána
minden újra visszakerül a 2015-ös
rendes szinódushoz.

– Mi hatott Önre leginkább Assisi-
ben?
– Sokminden mélyen érintett, de legin-
kább az, hogy a Pápa egy órát a sé-
rült fiatalokkal, gyermekekkel töl-
tött.  Minden egyesüket személyesen
üdvözölte, átölelte, megcsókolta, meg-
áldotta ıket, szüleiket és gondozóikat.
Megható volt, Krisztusi id ıket idé-
zett.  Mindenki nagyon türelmes volt,
és hallható volt sérült gyermekek nyö-
gése, kiáltozása. Ferenc pápában
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nagy együttérzés van a betegek és a
szenved ık iránt, s az emberek ezt
érzik.

– Ez után, Ferenc pápa a püspöki
rezidenciára ment, ahol Szent Fe-
renc mezítelenre vetk ızött. A Pápa
ott, félretéve az el ıre elkészített
szöveget, spontán beszélt. Ez ho-
gyan érintette Önt?

– Örömmel hallottam, hogy Ferenc
pápa azt mondja, hogy nemcsak a
bíborosoknak, a papoknak kell sza-
badnak lenniük a világias szellem-
tıl, evilág értékeitıl, hanem ez minden
kereszténynek kötelessége.
– A Ferenc pápával töltött id ı alap-
ján mi az alapvet ı benyomása Fe-
renc pápáról?
– İ egy igen jó ember! Azt éli, ami-
rıl beszél , mégpedig egyszerőségben
és szegényen, és ezt élte már évek
óta. Azt gondolom, hogy jó példája a
régi típusú jezsuitának, igen jól kép-
zett, nagy az önfegyelme, igen sokféle
helyzetben szerzett tapasztalatot, és
igen imádságos. A jezsuiták nem híre-
sek a liturgia szépsége iránti érzékük-
rıl, de csodálatos, ahogyan a Pápa
misézik.
**************************************

Szerzetesi  Sziget

A Szerzetesi  Sziget nevő programsorozat keretében november folya-
mán a szociális testvérek mutatkozhattak be a pesti Horánszky utcai,
jezsuita kötıdéső kávéházban, a Loyola Caféban.

A kávéház falain egész hónapban látható volt a Társaság életérıl szóló kiállítás.
November 10-én a jezsuita templom körüli ifjúság számára volt egy bemutatkozás
a kávéházban, a vasárnap esti mise, az ún. „jezsuita nyolcas” után.
A szentmisén és a találkozón
bemutatkoztak a nemrég alakult
„SZTT Szimfonikusok” Istent di-
csıítı zenéjükkel, énekükkel.

İk  még nem a „Szimfonikusok”
– de testvérek ����

November 28-án a Párbeszéd
Házában (Horánszky u. 20.) Bíró
László püspök atya átadta a szo-
ciális testvéreknek a sok fiatalt
tömörítı „Csütörtöki Csoportot”,
hogy ez alkalommal mi tartsuk
meg az elıadást és vezessük a kiscsoportokat.
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Rónai Erzsébet – Petra testvér
(1890 - 1974)

Jubileumi évünk – a Szociális Testvérek Társasága m egalakulásának 90.
évfordulója – alkalmából ezúttal Petra testvér rövi d bemutatását idézzük fel.

Nem ritka eset az egyház történelmében, hogy
ugyanabban a családban többen kaptak meg-
hívást az elkötelezett életre. – Így történt ez
Rónai Paula szociális testvér esetében is. İ

sem érkezett egyedül. Rónai Erzsébet – Petra
testvér – nemcsak a keresztség felvételében
követte n ıvérét, de életük a hivatásban is egy-
befonódott. S ıt, késıbb édesanyjuk, a hajdani
sikeres színészn ı is követte két lányát ezen az
úton.

(…)
Petra testvér elsı munkaköre a tanítás, egyben örök szerelme is, de lemond

róla a szociális munka érdekében. „Tanítórendbeli apáca sok van – gondolja –,
de szociális munkára sokan vállalkoznak olyanok, akik nem akarnak tudni Krisz-
tusról." 1912-ben már úgyis dolgozott fiatalkorú bőnözıkkel a gyermek-bíróság
megbízásából. Ezután Szegeden, 22 évesen egy átmeneti leányotthon igazgató-
ja. Ezt az állást hagyja ott, hogy belépjen az akkori Szociális Missziótársulatba.
Szikszóra kerül ugyancsak javító-intézeti munkára. 1915-ben az akkor megnyílt
Szociális iskolában lesz tanár. Kitőnik elıadó- és szervezı képességével. Végig-
járja az országot, kurzusokat szervez, elıadásokat tart a szociális munka fontos-
ságáról.

1923-tól Farkas Edit alapítása két különálló szervezetben mőködik tovább.
1925-ben már mint szociális testvér kerül ki Amerikába Petra testvér. Megkezdi
háziipari tevékenységét, s ez ismét szociális munka, mert terjesztheti a magyar
mővészeti termékeket, munkát és értékesítési lehetıséget szerezve a dolgozók-
nak. Egyben megalapozza az induló szociális testvérek anyagi életét. Az Egye-
sült Államoktól a Csendes-óceánig és Kanadáig rendez háziipari kiállításokat.

(…)
„Utolsó beosztásáról” hadd számoljon be ı maga:
„1967 óta imádkozó vagyok. Erre vágytam 1944 óta, akkor kértem, de nem

volt rá lehetıség. Most, agg-koromban és betegségemben végre megtehetem
azt, amire mindig vágytam." (…)

1974. júliusában, Szent Benedek ünnepén lépett át az  örök imádkozó ág-
ba. Sírjára a Farkasréti temet ıben – a Paula testvért jellemz ı Hőség szó
mellett –– ráírattuk azt, ami ıt jellemezte: Lobogás.

Dr. Szıke Pálma
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Hogy uralkodjék a Lélek a földön

(Részlet Rónai Petra testvér egyik írásából)

Huszonöt évvel ezelıtt Szentháromság vasárnapján egy cserkésztáborban
hallottam tanítást. A parancsnok elmondta a fiúknak, hogy játékukban benne
van az erı, az értelem, de hiányzik a szeretet. Ekkor a kiváló pappedagógus hir-
telen fordulattal rámutatott arra, hogy ık is és az emberek is imádják az Atyát,
aki az Erı, imádják a Fiút, aki az Értelem, de olyan kevesen és oly kevéssé
imádják a Szentlelket, aki a Szeretetnek Istene, s aki a Lélek uralmát hozza a
léleknélküli földre.

Az ifjúságnak szóló ezen tanítást nem tudtam elfelejteni. Nem, mert annyira
kapcsolódik a Szociális Testvérek hivatásához: a Lélek uralmáért való munka a
földön. A Társaság szabályzata mondja, hogy a testvérek lelki életének közép-
pontjában a Szentlélek Úristen kultusza áll. A Társaság kápolnái Szentlélek-
kápolnák, jelvénye a Galamb, fıünnepe a Pünkösd.

A Szociális Testvérek (a Szentlélek szolgálói) a Szentlélek kegyelmével, tüzé-
vel a szívükben mennek a katolikus munkatérre.
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Híradás az Életvédı Fórum
legutóbbi ülésérıl

A Magyar Katolikus Családegyesület Életvé-
dı Fóruma november 15-én tartotta idei
utolsó ülését. Bíró László családreferens püs-
pök a legfrissebb életvédelmi hírek közül
emelt ki néhányat:

Az EU Parlament október 22-én
visszaküldte az ún. Estrela jelentést,
további átdolgozásra a Nıjogi és
Esélyegyenlıségi Bizottságnak. A je-
lentés többek között az abortuszt em-
beri jogként és egyben közegészség-
ügyi feladatként szeretné értelmezni,
semmibe véve az élethez való alapvetı

emberi jogot. (…)

November 8-a és 10-e között ren-
dezték meg a VI. Életvédı Világkong-
resszust Ecuadorban, melyen többek
között olyan témákkal találkozhattak a
résztvevık, mint „A túlnépesedés mí-
tosza”, „A NaPro Technológia: az in
vitro eljárás sikeres alternatívája” és
„Az abortusz következményeitıl
szenvedı nı segítése”.

Zygmunt Zimowski érsek az idısek
világnapja (október 1.) alkalmából Az
idısek életének értéke címmel fogal-
mazta meg üzenetét: „Keresztény
szempontból az öregség valóban nem
hanyatlása, hanem beteljesedése az
életnek: ekkor ötvözıdik egységbe
mindaz, amit az ember megtanult és
átélt, amit megszenvedett, aminek
örült, és amirıl lemondott”.

November 9-én ismét sor került a
Fehér Szív zarándoklatra: a bőnbánat
és a megtisztulás zarándoklatára.
A zarándokút a pálos atyák Szikla-
templomából indult és a Gellért-hegy
oldalában az Erzsébet hídon keresztül,
a Belvárosi Ferences Templomba veze-
tett. A zarándoklat és szentmise kere-
tében a résztvevık imádkoztak a meg
nem született gyermekekért és az élet
védelméért is.

Dr. Felföldi Éva, az Esztergomi
Vaszary Kolos Kórház nyugalmazott
fıorvosa Életvégi kísérés, haldokló
betegek ellátása címmel beszélt a
megjelenteknek a kórházban szerzett
tapasztalatairól…

(…)
Tomka Ferenc atya, a Káposztás-

megyeri Szentháromság Plébánia plé-
bánosa Van-e 'Biztos útja' a házasság-
nak? címmel tartotta meg elıadását,
melynek során a tiszta élet, a tiszta há-
zassági felkészülés jelentıségérıl be-
szélt a hallgatóságnak, bemutatva a
Biztos út címő kötetet is. A kiadvány
segítséget nyújt az uralkodó társadal-
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mi erıtérrel szemben, amely negatív
magatartásnormákat sugall, ugyanak-
kor a könyv megoldást is kínál az ol-
vasónak olyan kisebb társadalmi erı-
terek bemutatásával, amelyek védik a
keresztény normákat.

(…)

Az elıadásokat követıen Bíró László
püspök felhívta a jelenlévık figyelmét az
év végi életvédı együttlétekre:

Az idei Életvédı lelkigyakorlat
november 29-e és december 1-je kö-
zött kerül megrendezésre Mária-
besnyın, a Mater Salvatoris Lelkigya-
korlatos Házban (Gödöllı-Mária-
besnyı, Kapucinusok tere 1.).

December 28-án, Aprószentek ün-
nepén ismét imaestre kerül sor a Szent
Gellért téren, a Sziklatemplomban,
mely este nyolc órakor szentmisével
zárul. (MaKaCs/M.K.)

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

Ezen a helyen eredetileg az „Egy
közülünk” európai polgári mozga-
lom sikeres aláírásgyőjt ı kezdemé-
nyezésérıl és az ún. Estrela jelentés-
rıl szándékozott beszámolni A Lélek
Szava – mint „idık jeleirıl”. Idıköz-
ben ezekrıl az eseményekrıl bıveb-
ben hírt adott a katolikus sajtó. Ezért
inkább ezeket a – lapzártánk után,
nyomdába adás elıtt kapott – életvé-
delemmel kapcsolatos JÓ HÍRE-
KET  közöljük – ünnepi számunkba
talán jobban bele is illenek.

Lapunk 2014/1-es számában va-
lószínőleg az említett kezdeményezé-
sek további fejleményeirıl is be tu-
dunk már számolni.

(…)
Az „Egy közülünk” kezdeménye-

zés sikere … reménytkeltı. Ez az eu-
rópai életvédı mozgalom 2011-12-ben
született, magyarországi képviselıje
Frivaldszky Edit, aki tagja a héttagú
nemzetközi polgári bizottságnak. Az
„Együtt az Életért Közhasznú Egye-
sület” keretében már öt éve segítenek
krízisbe került kismamáknak.

(a szerk.)
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KÖNYVAJÁNLÓ

Dávid Katalin:

Egy keresztény értelmiségi
Európára néz
(Szent István Társulat, 2013)

A világhírő mővészettörténész
legújabb tanulmányában arra keresi
a választ, hogy miért tagadta meg
napjainkra Európa keresztény gyö-
kereit.

(…)

A mai ember … elvesztette szim-
bólumait. A szimbólumok elvesztése
„az európai kultúrát meghatározó ke-
resztény vallás megtagadásának, il-
letve megtámadásának okozataként
következett be”.

A jelenség az 1789-1794-es francia
forradalommal kezdıdött, s a XX. szá-
zad elsı felére vált általánossá.

A forradalom vezetıi a szabadság,
egyenlıség, testvériség eszméit az
állam által politikailag kreált jelsza-
vakká tették, s ráadásul ezt a hár-
masságot egy súlyos központi mér-
gezés is érte: az intézményesített
szekularizáció. (…)

Ennek következtében a szabadság
megsemmisítette az egyenlıséget.
Az intézményesített szekularizáció
ugyanis „drasztikusan kiszakította az
egyént addigi, több évszázados erköl-
csi talajából, így hirtelen veszítette
el azt az egészséges gátlást, azt a
morális korlátot, amely az emberek
közötti viszony normáit biztosította”.
Ezt a normát az európai kultúrkörben
a tízparancsolat alapozta meg, ami
beépült az ember természetébe.

(…)
A testvériséggel kapcsolatban Dá-

vid Katalin rámutat, hogy az nem a
„Szeresd felebarátodat, mint önma-
gadat!” jézusi intelem egyetemes
megvalósítására törekvést jelentette,
hanem az egymás elleni harcot inspi-
rálta. Ezzel megszülte önmaga ellen-
tétét. Nem kellett hozzá sok idı, hogy
„törvényerıre emelkedjék a győlö-
let a fajelméletet és az osztályhar-
cot meghirdetı diktatúrák által”.

(…)

A szerzı röviden felvázolja azt a
programot is, ami hite szerint a kiutat
jelentheti a mai helyzetbıl.

(…)
Az irgalmasság az az evangélimi

erény, amely tettekre váltja a sze-
retetet, amely egyetlen alternatíva a
győlölettel szemben, amely enyhíteni
akar egy másik ember testi, lelki
nyomorán.

(Bodnár Dániel/M. K. nyomán)

Gabriele KUBY:

Globális szexuális
forradalom –
A szabadság elpusztítása
a szabadság nevében

címő legújabb mőve idén ısszel
jelent meg magyarul a Kairosz Kia-
dónál.

(…)
A szexuális forradalom, a femi-

nizmus és a genderideológia társa-
dalmat fenyegetı hatásairól írt
könyvei magyarul is megjelentek, és
online is elérhetıek.

A nemek forradalma címő köteté-
ben a posztmodern „nemtelenség”, a
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gender-elmélet ellen emelte fel sza-
vát.

Legújabb könyvében az évszáza-
dokon át érvényes, mára darabokra
hullott szexuális mérce eltőnését, a
globális szexuális forradalmat járja
körül, amely fáradságot nem kímélve
rombolja le a kultúrák és a vallások
hagyományos értékrendszerét. Bemu-
tatja, hogy miként vezeti a gyereke-
ket és a fiatalokat az élvhajhász ne-
miségbe a kötelezı iskolai szexuál-
pedagógia, miközben a házasságot és
a szülıvé válást támogató értékek ki-
alakítását teljesen mellızi. A szerzı
figyelmeztet: ez egy új totális dikta-
túra, amely a szabadság nevében
rombolja szét a szabadságot!

Michael Hesemann:

A pápa, aki szembeszállt
Hitlerrel –

XII. Piuszról – ferdítések
nélkül

(Magyar Nyugat Kk., Vasszilágy,
2013.)
Dr. Perger Gyula PhD (szombathelyi
egyházmegyés plébános, püspöki refe-
rens) utószavában ír arról, milyen sze-
repet játszott A Helytartó c. színda-

rab XII. Piusz lejáratásában.

Folytatás a 17.(színes) oldalon!


