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XXIII. János és
II. János Pál pápa
szenttéavatásához
2014. április 27-én, Irgalmasság
vasárnapján kerül sor a XX. század e két
nagy pápájának szenttéavatására
Rómában – jelentette be Ferenc pápa
2013. szeptember 30-án.

XXIII. János, a „jó pápa”
közfelkiáltással történ ı szenttéavatását
már a II. vatikáni zsinaton sok bíboros kérte.
Az ún „pro gratia” szenttéavatás azt jelenti,
hogy hivatalos úton elismert csoda nélkül
történik meg a kanonizáció.
Ennek a kivételes eljárásnak másik fontos
indoka, hogy tisztelete világszerte elterjedt
Isten népe körében, s egyre több
közbenjárására történt kegyelmi ajándékról
és orvosi dokumentációval is igazolt
csodáról érkeznek beszámolók.

II. János Pál pápáról egy 1979. szeptember 30-i
                                                                dátummal ellátott, Az ellentmondás jele  címő

                         tudósításból idézünk:

 „Ez a pápa a Szentlélek ajándéka Egyházunknak. … Mindenkit lenyőgöz  a belıle áradó erı,
akár bevallja, akár nem. Karizmatikus, prófétai jelenség. Mágnesként vonzza a fiatalokat… A
férfiak, a fegyveres testület tagjai térdre esnek, ha fehér alakja megjelenik. Nénikék
mocskosra csókolják reverendája szegélyét, szétcincálják cingulusa rojtjait, kisgyermekek
visítva rohannak hozzá, amikor széttárja karjait. … Hogy mi a titka? …
Megpróbálom felidézni saját december 8-i élményemet, a Santa Maria Maggiore bazilikából,
amikor több ezred magammal éltem át II. János Pál pápa szentmiséjén az Úrfelmutatás
csodáját. … Mind a tizenkétezren láttuk, igen láttuk, hogyan süllyed el körülötte minden, az
egész világ. Éreztük megsőrősödni a levegıt. Minden megszőnt. Ketten voltak Jézusával. …”

(Lapunk következ ı számában szívesen közölnénk a teljes írást, amely egy hagyatékból került el ı,
sajnos, a szerz ı neve nélkül. Ha valaki ráismer, kérjük, adjon hírt  róla szerkeszt ıségünk címére!)
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Ferenc pápa
AZ EVANGÉLIUM

ÖRÖME
kezdető apostoli buzdítását

tavaly novemberben mutatták be a
Szentszék sajtótermében.

A már magyarul is megjelent buzdítást
szeretettel ajánljuk minden kedves

olvasónk figyelmébe!

A dokumentum  288 paragrafusában a
Pápa közvetlen,  közérthetı stílusban
foglalja össze, hogy milyennek kívánja

látni a az egyházat az elkövetkezı

Idén januárban a szociális testvérek
Máriaremete-kertvárosi házában tartott

lelkinapjára dr. Török Csabát kértük meg,
ismertesse számunkra Ferenc pápa   apostoli
buzdítását. A rendkívül gazdag tematikájú
dokumentumot egyetlen elıadás keretében

lehetetlen teljes egészében ismertetni –
néhány olyan témát emelt ki belıle az elıadó,
amely a küldetésünk szempontjából fontos.
A Szociális testvérek Társasága nagyon is
rátalálhat benne saját rendi karizmájára,

több szempontból is – mondta Török Csaba.
Az elıadást két részletben ismertetjük

lapunkban.
A képen a Társaság kerületi elöljárója, Szabó

Katalin testvér megköszöni a számunkra
valóban nagyon sokat mondó elıadást és az

utána bemutatott szentmisét az atyának.

években. Nyitottabb, a
mai világ kihívásaira

válaszolni képes,
missziós Egyházat

szeretne, amely segíti a
társadalom peremén
élıket. Szükséges az
Egyház szerkezeti
reformja, mely a

pápaságot is érinti.
Krisztus keresztje és
feltámadása ismét

legyen számunkra a
„gyızelem zászlaja” –
örömünk forrása…
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        MEHR  IMAKONFERENCIA

Lelkiségmélyítő napok
A következő tavaszi találkozások:

május 11. és június 1.
Az elmélkedéseket Szabó Katalin testvér

tartja Corona Bamberg: Az emberség ára c.
könyve alapján. Szeretettel várunk 18 és 35
év közötti lányokat, akik érdeklődnek a
szerzetesi hivatás iránt, vagy csak

szeretnének egy-egy napot csendben, Isten
keresésében, imádságban tölteni.

A lelkinap fél 10-től kb. fél 5-ig tart. Helyszíne
a szociális testvérek egyik budapesti háza.
További részletek és jelentkezés Tóth Anna
testvérnél a tannasss(kukac)gmail.com

címen, vagy a 36/30-447-1598-as
telefonszámon.

Január elején kb. negyvenen
vettük részt Magyarországról

az augsburgi MEHR
Imakonferencián.

Sokunkban megerısödött Isten
imádásának és dicsıítésének

vágya,
a meghívás a dicsıítı és

közbenjáró imára.
És még mennyi mindennel

ajándékozott meg bennünket
Isten! Hallottunk fizikai és lelki
gyógyulásokról, a hitben való

megerısödésrıl,
a Lélek karizmáinak erı-teljes

megtapasztalásáról.

Hazajövetelünk után egy imádságban a
Szentlélek így ösztönzött: Hirdessétek Isten

csodás tetteit! Tegyetek tanúságot arról, amit
láttatok és hallottatok, amit a Szentlélek
kegyelmeibıl megtapasztaltatok! Örömet
szeretnénk szerezni Jézusnak azzal, hogy

tanúságot teszünk róla és
a Szentlélek csodálatos mőködésérıl az

életünkben, ahogyan azt a MEHR konferencián
és annak gyümölcseiként megtapasztaltuk.

Hisszük, hogy tanúságtételeink is hozzájárulnak
Isten országának növekedéséhez és az

imádságban való megerısödéshez.
Berkecz Franciska SSS és Gábriel Zoltán

A konferencián kapott kegyelmekrıl és a
hazai folytatásról még néhány beszámolót

közlünk lapunkban!
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LELKINAP
KISMAMÁKNAK

2014. február 15-én egy új, hiány-
pótló lelki programnak adott
otthont a remete-kertvárosi
Emmanuel-ház. L. Éva testvér
kezdeményezésére, és mintegy
15 szociális testvér együtt-
működésének köszönhetően
32 kismama és 9 „kispapa” vett
részt az egésznapos találkozásban
Istennel és egymással.

A lelkinapon előadás hangzott el a várandósság pszichológiájáról, lehetőséget
adott a tapasztalatcserére, kötetlen beszélgetésre, csendes egyéni imára, volt
szentmise, szentségimádás…

Az egyik résztvevő kismama beszámolóját lásd a lapban!

A BIK-ben (= Budai Irgalmas Kórház) találkoztam
elsı alkalommal, jó néhány évvel ezelıtt Törıcsik
Júliával – vagy ahogy mindenki nevezte: Julival –
egy önkénteseknek tartott kurzuson. Az ottani
lelkigondozói szolgálatot vezette, nagy lelkesedéssel,
odaadottan , hittel, szeretettel és szakértelemmel
szolgálta a betegeket, s emellett többféle kurzust,
esetmegbeszéléseket tartott az önkéntes
munkatársaknak. Szakképesítését részben az USA-
ban Buffaloban NY szerezte. A tőzrılpattant,
energikus, csinos, szép hosszú barna hajkoronát
viselı fiatal nı a többségükben évtizedekkel idısebb
korosztályokhoz tartozó önkéntesek számára
„tekintélyszemély” volt, szerették, elfogadták. Úgy
tőnt, hogy a „helyén” van, kész egzisztenciával…
Hallottam, hogy kapcsolatban áll néhány szociális
testvérrel, mégsem gondoltam, hogy az Istennek
szentelt élet, s ezen belül a szociális testvéri hivatás
mellett fog dönteni.
Meglepetésemre néhány év múlva megjelent
közösségünkben, a Társasággal ismerkedı fiatalok
csoportjában, majd a jelentkezıidı eltelte után
beköltözött a remete-kertvárosi Emmanuel-házba, a
kétéves noviciátusba.
Tavaly pünkösdkor tett elsıfogadalmat.
Az utóbbi fél évben egy szép új kezdeményezés, az
„Oázis” beindításán fáradozik…

A Törıcsik Júliával mint elsıfogadalmas
szociális testvérrel készült beszélgetést lásd

lapunk hasábjain!


