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A 100 éves Ildikó testvér
köszöntése

Szabó Jolán, Ildikó testvért
köszöntötték a szociális testvérek
100. születésnapján, május 3-án, a
csobánkai Szent József Otthonban.

2012 pünkösdjén, fogadalomtételének 70.
éves jubileumán a Társaság fiataljai, három
novícia idézte fel életének fıbb állomásait. Azt
is megfogalmazták, hogy milyennek ismerik ık
Ildikó testvért, a testvérek elbeszélései és a
Vele való személyes találkozásaik alapján.
Ebbıl a részbıl idézünk:

Úgy ismerjük ıt, mint
• akinek tekintetében a hivatás tüze és

öröme lángol, és ettıl idıtlenül fiatal
• aki Istenben gyermek és boldog jegyes
• akinek írásaiban érzıdik a magyar

irodalom szeretete
• akinek jó humora van
• aki gyönyörő kézimunkákkal látta el

kápolnánkat
• akinek finom szépsége megragadó
• aki olyan fegyelmezett, hogy szerzetesi

napirendjét még most is tartja

• akinek szellemi frissessége
bámulatos

• aki példamutatóan türelmes
az idıskorral járó
helyzetekkel kapcsolatban

• aki nagy tisztelettel beszél
mindenkivel

• aki a fiatalokat különösen is
számon tartja

• aki árasztja maga körül az
ima, a lelkiség és a szeretet
szellemét…

Folytatás lapunk hasábjain,
„Maradjatok meg énbennem”

címmel!Fotók: E.G.
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Egyházunk legkiemelked ıbb eseménye
volt a múlt hónapban a XX. század két
pápájának, XXIII. Jánosnak és II. János
Pál pápának a szentté avatása április
27-én, Irgalmasság vasárnapján.
A négy pápa ünnepének is nevezték ezt
a napot, mivel jelen volt Ferenc pápa
mellett a nyugalomba vonult XVI.
Benedek is.
Lapunkban a két immár szent pápa
írásaiból, imáiból állítottunk össze egy-
egy szerény csokrot.
Ide kívánkozik az a hír, hogy május 9-én
Ferenc pápa engedélyezte, hogy
közzétegyék:  VI. Pál boldoggá
avatására október 19-én kerül sor a
Vatikánban.
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sem a Semmelweises
képzés, sem a
Sapientia, s ıt még a
debreceni pasztorál-
pszichológia sem.
Úttör ı munka volt
tehát, mint ahogy a
mostani munkám is
nagyon az…

Folytatás a lapban!

A Budai Irgalmasrendi Kórház (BIK)
„hivatásos” munkatársai és önkéntesei.

Juli – ahogy ott nevezték – az elsı sorban,
középen térdel.

���� vezetıjét kérdeztük, el ıször az
elızményekr ıl, a szolgálat létrejöttér ıl.

2000-ben meghívtak, hogy legyek a BIK
induló Lelkigondozó Szolgálatának tagja.
A küldetés, amelyet a Calasantius
programban, Amerikában tanult hallgatók
vállaltak, így szólt: létrehozni és
mőködtetni hazánkban egy lelkigondozói
szolgálatot, képezni, oktatni a
lelkigondozást és el ımozdítani  hazai
elterjedését.  Akkoriban még nem indult el

Beszélgetés Tör ıcsik
Júliával (2. rész)

Az elsı részben mint a tavalyi
évben els ıfogadalmat tett
szociális testvért kérdeztük Júliát
–hivatásról, isten-szolgálatról,
küldetésr ıl.
A beszélgetés 2. részében mint a
tavaly február óta m őködı OÁZIS
lelkigondozói
és mentálhigiénés szolgálat
szakmai tanácsadóját, ����
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Boldog Salkaházi Sára
imaest

115 éve született és 75 éve halt
vértanúhalált a 2006-ban
boldoggá avatott Salkaházi Sára
testvér. Liturgikus emléknapjának
elıestéjén, május 10-én, az idén
is, mint az elızı években,
szentmisével és közbenjáró
imaesttel emlékezett meg róla a
Szociális Testvérek Társasága, a
Nyolc Boldogság Közösség és az
Emmánuel Közösség Budapesten,
az Örök-imádás templomban.
A szentmise után néhányan
tanúságot tettek arról, hogyan
tapasztalták meg Sára testvér
közbenjárását.

(Bıvebb híradás a lapban.)
************

A Boldog Salkaházi Sára nevét
viselı újpalotai templomban is
megünnepelték Sára testvért
május 11-én, liturgikus
emléknapján, amely egyben a
templom egyik búcsúnapja.
A templom másik titulusa és
búcsúnapja Urunk Színeválto-
zásának ünnepe.
A templom mozaik oltárképén XX.
századi magyar boldogok
láthatók, jobbra Sára testvér.

az idén ünnepli templomuk
alapkıletételének 25. évfor-
dulóját. A közösség, mint élı
templom, már korábban
megalakult, az egykori
pártházban győltek össze –
kezdetben csak néhány
család – szentmisére.
A közösségért való ünnepi
hálaadást május 17-én
kezdték, a templom
búcsúnapján lesz a másik,
egész napos ünnep.
A közösség karitász
csoportját Boldog Salkaházi
Sáráról nevezték el.
Lapunk következı számában
bıvebben írunk róluk.

A káposztásmegyeri Szentháromság templom közössége


