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Boldog Salkaházi Sára imaest
az Örökimádás templomban

Folytatás az el ızı (színes) oldalról)

Sára testvérnek hasonló kihívások-
kal kellett szembenéznie, mint va-
lamennyiünknek – mondta homíli-
ájában a szentmisét bemutató Mo-
hos Gábor, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia titkára.
A Jó Pásztor minden megszentelt élet
forrása. Korlátaink miatt csak fájdal-
mak közepette tudjuk befogadni Isten
végtelen kegyelmét. Sára testvér tu-
datosan vállalta a növekedésnek ezt a
fájdalmát, szabadon válaszolt Isten hí-
vására.
Elfogadni a küldetést és válaszolni rá:
„Itt vagyok, Uram, engem küldj”
(Sára testvér fogadalmi mottója) –
csak gyengeségünk tudatában va-
gyunk képesek, amit Sára testvér is
megélt. A belsı vívódásokat, kísérté-
seket ı is ismerte – errıl tanúskodik
naplója – de kitartott Isten erejével, a
hívó szót követve.
Mi gyakran feltételekhez kötjük oda-
adásunkat, mint Tamás apostol: csak
akkor hiszünk, ha „érinthetjük Jézus
sebeit” – ha megtapasztaljuk valami-
lyen módon Isten segítségét, jelenlétét
az életünkben, imádságainkban. Sára
testvér megmutatja számunkra, mit
jelent az Úr útjának feltételek nélküli
követése.  Növekednünk kell az iránta
való bizalomban, hogy nemcsak akkor
szeret bennünket, amikor ezt érezzük,
és amikor ajándékokat kapunk tıle.
„Most ismét itt ülök a kápolnában min-
den gondolat nélkül. Csak ülök, és
közben viaskodnom is kell a kísértı
gondolatokkal. Ezt is el kell viselni. Ezt
a nagy buta szárazságot, amiben most
vagyok. De Úr Jézus, így is a tiéd va-

gyok, mindig és mindenen keresztül” –
olvassuk naplójában.
Kiállni a lelki szárazság idejét, és bi-
zalommal  hagyni,  hogy  megérintıd-
jünk úgy, ahogyan és amikor Isten
akarja: ebben is példa számunkra Sá-
ra testvér. Élete és vértanúsága külö-
nösen jól mutatja: idı és türelem kell
a belsı átalakuláshoz.
Ha Sára testvérhez hasonlóan mi is a
feltétel nélküli bizalom útját választjuk,
akkor a Jó Pásztor hangját követve a
mi életünk is beteljesedik – zárta
szentbeszédét Mohos Gábor.

A szentmise után dr. Németh Emma
szociális testvér szólt Salkaházi Sára
személyiségének fı vonásairól. „Nem
volt szuperhıs: nyitott, normális, ba-
rátságos ember volt és jó barát. Úgy is
emlegették: két lábon járó alleluja” –
mondta.
Ezt követıen a Sára testvér közbenjá-
rásaként megtapasztalt imameghall-
gatásokról tettek tanúságot néhányan.
Szentségimádással és gyónási lehetı-
séggel folytatódott az imaest, majd le-
hetıség volt személyes imát kérni a
jelenlevı három közösség tagjaitól.

(Fotó: M. K.)
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„Maradjatok énbennem”
A 100 éves Ildikó testvért köszöntöttük

2014. május. 3-án
/Folytatás a 17. – színes – oldalról/

Életünk pillanatokból áll, döntenünk kell nap mint nap, válaszolni a Mennyei Atya
hívásaira – és vállalni a küldetést.
„Szívem mélyébıl hálát adok Neked, jóságos Atyám, azért a megbecsülhetetlen
kegyelemért, hogy engem, méltatlan szolgádat, minden érdemem nélkül a Szoci-
ális Testvérek Társaságába vezettél, ezáltal közeledbe választottál, tökéletes
életre hívtál, és a lelkek mentésének apostoli munkájára küldtél” (Idézet a szociá-
lis testvérek egyik imájából.)

Ildikó testvér életének döntı pilla-
natait, állomásait fényképek segít-
ségével elevenítettük fel. Néhányat
ezek közül itt is közlünk.

A meghívás egy vidám szüreti bálon,
tánc közben történt.
Az 1. képen magyar népviseletben
látjuk egy táncosával. Boldogság sugárzik
róla, de a következı pillanatban meg-
érezte: ez az élet nem az ı útja. Üresnek
érezte ezt a világot. Másra vágyott. De
hogyan tovább? Megkapta a választ: „Va-
laki megfogta a kezemet, és a könyv-
szekrényhez vezetett. Kivettem egy köny-
vet: Kempis Tamás Krisztus követését, ki-
nyitottam és ezt olvastam: „Aki utánam
jön, nem jár sötétségben. Nincs más út,

csak az Isten útja.”
És Ildikó testvér elindult, önállóan, kereste, merre tovább, mit kell tennie, mert
megkapta a hívást a teljes követésre. Az Úr „a pusztában találta meg ıt, a féle-
lem helyén, a zord magányosság földjén. Körülvette, tanítgatta, és mint a szeme
fényét, úgy ırizte. Vállain vitte – vezére az Úr volt egyedül.”
Egy hirdetés felkeltette az érdeklıdését, s arra indította, hogy végezze el a Szoci-
ális Képzıt. Azonnal ismertetıt kért a tanfolyamról. Salkaházi Sára testvér vála-
szolt neki, aki igazgatója volt az iskolának. Véletlenül a rend ismertetıjét küldte
el. A Társaságot bemutató prospektus képei megtetszettek Ildikó testvérnek, és
jelentkezett a Társaságba. Így lépett be 1939. április 15-én.

2. kép: Sugárzóan boldog fogadalmas szociális testvérként.
Három éves jelöltidı után végezte el a Szociális Képzıt, és a háborúig az anya-
házban a jelöltek mellett dolgozott. Elsı fogadalmát 1942-ben tette le. Megbíz-
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ható, fegyelmezett és engedelmes volt – ezért
mertek sokat bízni rá: a Társaság jövıjét, a je-
lölteket. 1944. március 19-én, amikor a németek
bevonultak, Nagyváradra menekítette a jelölte-
ket.

Boldog fogadalmas testvérként

Sok nehéz, emberpróbáló munkásév után
Csobánkán kezdte nyugdíjas éveit.
Egy régi, homályos felvételen F. Ilus testvérrel a
döntés pillanatában: megvegyenek-e egy házat,
ahol együtt élhet több nyugdíjas testvér.
A II. világháború, majd a szerzetesrendek szét-
szóratása, a megváltozott életkörülmények, le-
hetıségek sok erıt és kitartást követeltek a test-
vérektıl, további sorsukról maguknak kellett
dönteniük. Állásról, lakásról kellett gondoskodni-
uk.
A vidéki élet olcsóbb volt, és lassanként a hőség-
ben megmaradt testvérek összefogtak, hogy
együtt éljenek közös nyugdíjas életet. Több test-
vér vásárolt egy kis házat Csobánkán, örökségek-
bıl, összegyőjtött, megspórolt pénzekbıl, visszatelepült testvér adományából,
szeretetbıl, hitbıl. Csodálatos volt a testvéreknek ez az összefogása:
Tarzícia testvér, Ilus testvér és Ildikó testvér 1974-ben kezdték el a közösségi
életet. Kétkezi munka, megpihenés, idıs szülı ellátása és találkozás a többiek-
kel… – ezek voltak mindennapi feladataik.
A rendszerváltás után kicsinek bizonyult a ház, így bıvítés helyett költöztek a
mostani házba, amely ma már Szent József Idısek Otthona néven tíz testvérek-
nek nyújt békés, szép otthont és lehetıséget a közösségi életre.

A 3. képen
Ildikó testvér a
csobánkai otthonban fel-
olvas egy korábbi belsı la-
punkból, az ITT és MOST-
ból, Veronka és Tarzícia
testvér hallgatják.

4. kép (ld. a következı
oldalon): Ildikó testvér a
csobánkai otthon kápol-
nájában. Mindig ott van a
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közös imákon, ı az imádkozó
háttér egyik igazi példája. A
teljes zsolozsmát imádkozza a
Társaságért. Mindig nap-
ra/órára kész, ı a hőséges tár-
sasági erınk, „a Szeretet di-
namitja”, ahogy jelenlegi fı-
elöljárónk, Pataki Ágnes test-
vér nevezte.

Csobánkán a kápolnában

A 5. kép mai fiatal testvé-
rekkel örökítette meg az

örök fiatal Ildikó testvért. (Ezt a fotót már egyszer közöltük, de most mégis
ide kívánkozik.) A fiatalok képzéséhez pár év óta hozzátartozik, hogy megismerjék
ıt.
Ildikó testvér választott mottója elsı fogadalomtétele óta:
MARADJATOK ÉNBENNEM!

Összeállította: Gıbel Mária testvér

*******************
Ildikó testvér fogadalmi mot-
tója: „Maradjatok énben-
nem” – 70 év óta folyamato-
san megvalósul  – hangzott el
2012 pünkösdjén, fogadalmas
életének 70 éves jubileumán,
a fiatal testvérek köszönté-
sében.
Jézusban maradt, amikor:

– jelöltek mellett dolgozott, so-
káig nem is sejtve, hogy jelölt
mesternı.

– amikor Újszászon sekres-
tyés és harangozó volt,

– amikor Székesfehérváron  a Bazilikában kora hajnaltó, késı éjszakáig, embert
próbáló körülmények között szolgálta az Egyházat,

– amikor a Szolidaritás Háziipari Szövetkezet kesztyőrészlegén volt hőséges és
megbízható munkatás,

– amikor Szıke Pálma testvér édesanyját és két nagynénjét sok éven át ápolta,

– amikor részt vett a „csobánkai alapításban, a „fészekrakásban”…
– és Ildikó testvér azóta is Jézusban él.



25

Beszélgetés
Törıcsik Júliával

– AZ OÁZIS SZOLGÁLATRÓL

Folytatás a 19. (3. színes) oldalról
Az elızményekkel – tanulmányaival, az Oázis elıtti
szolgálataival – kapcsolatban még elmondta Júlia:
kórházi munkái, a lelkigondozás és képzés vezették
arra, hogy tovább tanuljon: gyásztanácsadást Polcz
Alaine-tıl, majd a Károli Gáspár Református Egye-

temen szerzett szupervízori (másod) diplomát. Közben lelkesen járt Nemes Ödön
jezsuita atya lelkigyakorlataira és lelkivezetı képzéseire, kicsit „világi kakukk-
tojásként”.
Ide tartozik, hogy 2007-tıl 2010-ig a Mária Rádióban Markó Máriával együtt
mősort készítettek Kapuk – hogyan éljünk úgy, hogy meg tudjunk halni címmel.

A február közepétıl mőködı Oázis Szolgálat egyik szórólapján többek kö-
zött ez olvasható:

– Ki vagy kik a kezdeményezıi ennek a szolgálatnak? – kérdezem Júliától.

– Forrai Tamás jezsuita provinciális kezdeményezte az együttmőködést szerzete-
sek és világiak között, hogy az osztrák Gespraechsinseln mintájára hazánkban is
létrejöhessen ez az új lelkipásztori ellátási forma. A Jézus Társasága adja a he-

Sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy jól esne beszélni valakivel. Kérdé-
sek bukkannak elı önmagunkról, kapcsolatainkról, élethelyzeteinkrıl,
kérdések életünk értelmérıl. Ha úgy érzed, fontos lenne, hogy találkozz
egy segítı szakemberrel (lelkigondozóval, mentálhigiénés szakemberrel,
lelkivezetıvel), de nem tudod, hogyan, várunk szeretettel az Oázisban.

OÁZIS – AHOL MEGHALLGATNAK
lelkigondozói beszélgetések fiataloknak és családosoknak
anonim módon, bejelentkezés nélkül, térítésmentesen

beszélgetés-spiritualitás-találkozás
A hely, ahol elfogadnak úgy, ahogy vagy,

ahol megértenek,
ahol válaszolnak,

ahol megtapasztalod, hogy nem vagy egyedül.
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lyet, az ı intézményükként külföldi pályázati forrásból jött létre és mőködik
szolgálatunk.

– Számodra fıállást fog ez jelenteni? Hány fıállású munkatárs lesz?
Jelentkeztek-e már önkéntes segítık?

– Ez az egyik legnagyobb kihívás, mert önkéntes szakemberekbıl kell megszer-
veznünk az Oázist. Jelenleg ugyanis csak egy fizetett státuszunk lehet, melyen
korábban csak én – áprilistól heti 20 órában én, 10 órában Moser Erika Salvator
nıvér, 10 órában Both Vanda Segítı nıvér dolgozik. A Segítı nıvérek még egy
tagja, a Jézus Szíve Társasága (Népleányok), és rajtam kívül még egy szociális
testvér alkotja a szerzetesi csoportot, hatan pedig világi munkatársakként vállal-
tak „ügyeleti órákat”. A szervezeti mőködéssel kapcsolatos összes feladat az
„állásban levık” feladata.
Emellett havonta szupervíziót adok a Váci Kórházi Lelkigondozók csoportjának,
és a tavaszi félévben tanítok a Sapientián kórházi lelkigondozást.

– Évekkel ezelıtt közölte lapunk egy rövid, de annál lelkesebb tanúságtéte-
ledet egy lelkivezetıi kurzus elvégzése után, ami nagyon mély tapasztalatot
jelentett számodra. – Hogyan viszonyul, kapcsolódik egymáshoz ez a kétféle
megközelítési módja a lelkigondozásnak?

– Az általad említett képzésen – még 2005-ben – kifejezetten az ignáci lelkigya-
korlatok kísérését tanultuk és gyakoroltuk. A lelkivezetést általában sokkal tá-
gabban értjük, és valóban sok esetben nehéz elhatárolni a lelkigondozástól. Nem
érzem magam a téma szakértıjének, úgy fogalmaznék, hogy a lelkivezetésben a
figyelem középpontjába az Úristent tesszük, célunk a megszentelıdés, a megté-
rés. Témái az életünk misztériumára való megnyílás, a mások szolgálatára vég-
zett személyes hivatás, az Isten - ember kapcsolat, a hit útjai.
A legszentebb föld a lelki kísérés egy lelkigyakorlat kereteiben, hiszen az Úris-
tennel való találkozáshoz kísérjük a másikat, a szentély függönyéhez, hogy on-
nan maga menjen tovább.
A lelkigondozói kapcsolat középpontjában inkább az önmagában vagy/és kap-
csolataiban problémát megélı, jobbulást kívánó, gyógyulást keresı ember áll,
aki sebei miatt sokszor még nem tudja felemelni tekintetét Krisztusra.
A pszichológiai szükségleteiben sérült lélek spirituális dimenzióból történı kísé-
résére vállalkozik a lelkigondozó. Olyan szakember, aki az alkalmazott pszicho-
lógia és alkalmazott teológia komoly önismereti munkával történı integrálása
által alkalmas társ lehet, hogy a másik megnyíljon a kegyelemre, felfedezze éle-
tében az Úr jelenlétét.
Az, hogy egy pasztorális segítı beszélgetésben, melyben a segítı nyíltan és vál-
laltan keresztény, milyen arányban lesz a fenti értelemben vett lelkigondozás és
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lelkivezetés, leginkább a kliens adott pillanatban levı állapotától, általában vett
egész-ségétıl függ, és persze a kísérı felkészültségétıl.
Fontos figyelni arra, hogy sem „elpszichologizálása”, sem „elteologizálása” ne
történjen a helyzetnek, a problémának, hanem a Szentlélek által valóban úgy be-
szélgessünk, mint ahogy Jézus találkozott a szamáriai asszonnyal.

– Miért olyan nagy ínség ma a lelkigondozás (és lelkivezetés)?

– A meghallgatás talán mindig is ínség volt. A Szentírás „nincs emberem” kiáltá-
sa korunk embereiben azonban még hangosabb. Egyfelıl az individualizmus
beleitta magát a minket körülvevı világba, fel sem tőnik, hányszor veszi át az
irányítást bennünk, mennyire megnıtt a „csak rám figyeljen”, „én legyek egye-
dül fontos” igény. Másfelıl sokaknak valóban nem adatik meg, amire szükségük
lenne.
Egyetemi éveimben tanította Ritoók tanárnı: az, hogy a 50-60-as évektıl az asz-
szonyoknak is el kellett menniük dolgozni, s így a kisgyermekek korán elvesz-
tették édesanyjuk jelenlétét, nagy változást hozott a kliensek problémáiban. Már
több generációban megsokszorozta a bizonytalanság és szorongás hajlamát.
Ugyanakkor a tömegtermelés-tömegember jelenség, a közösségek hiánya nagyra
növeli mindenkiben az egzisztenciális amnéziát – értem ez alatt, hogy elfelejtjük,
kik vagyunk valójában, honnan jövünk és hová megyünk.
Úgy látom, Margit testvérnek az a gondolata, hogy az istengyermekségünk tu-
data mindennek az alapja, mostanában egyre életbevágóbb. A sodródó fiatalok –
akiknek ebben az értékválságtól tépett világban még nehezebb választ találniuk a
„ki is vagyok” kérdésre – nagyon igénylik a lelkigondozást.
Akinek van miértje, minden hogyant kibír – tanítja W. E. Frankl. Aki nem találja
meg az életcélját, a tág
értelemben vett élethi-
vatását, nincs az Isten
akaratával egyezı ér-
tékrendje, hiányzik a
támaszt adó családja,
nincs tápláló közössé-
ge, annak valóban jóval
nehezebb megbirkóznia
az élet nehéz pillanatai-
val. Pedig az életünk –
és ez így van jól –
problémák, kihívások
sorozata, ezektıl érünk,
változunk, „szentülünk”. Mi (lelkigondozók) ehhez tudunk egyfajta vonatkozta-
tási pontként szolgálni.
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– Mit lehet elérni egy-két beszélgetés, meghallgatás alkalmával?

–A meghallgatásnak kutatások által is bizonyított pozitív hatásai vannak. A
lelkigondozásban célunk Jézust megtestesíteni a másik számára. Így a Szentlélek
által megtörténhet, hogy a négyszemközti beszélgetésben átélem: az Atya szere-
tett gyermeke, egyszeri, megismételhetetlen gyönyörőséges alkotása, szabadság-
ra, örömre, boldogságra hívott teremtmény vagyok. Ez a tapasztalat életet ad,
életre kelt.  Döbbenetes, talán így elmondva, nem is hihetı, de az, hogy eljön, el-
kezd beszélni, van egy biztonságos, bizalmas tér és idı, és van egy kapcsolat,
egy kapcsolódási lehetıség, az önmagában segít. Azért is fontos, mert sokan
vannak, akik még sosem gondolták, hogy segíthetnének magukon. Nemrégiben
is bejött hozzánk egy olyan kliens, akinek eddig eszébe sem jutott lelki segítséget
keresni, viszont kicsit beszélgetni, az megtetszett neki. A találkozásunk végén
azzal a bizalommal ment el, hogy valóban érdemes belekezdeni egy folyamatba,
leülni és bogozgatni, mi miatt nem boldog, örömteli.

– Kik tértek be eddig? – milyen kérdésekkel?

– Nagyon színes a paletta. Sok fiatal lelkivezetıi kérésekkel, életvezetési és pár-
kapcsolati kérdésekkel jött. De a pszichés betegségektıl a krónikus betegség
életmód-hatásain át, a közösségkereséstıl, a „keresztény pszichológus” keresé-
séig, bántalmazástól a gyászig – nagyon sokféle témával kerestek meg minket.

– Mennyire terjedt el az új szolgálat híre?

– Hála Istennek, jönnek az emberek. Külföldi kollégáink azt mondták, sok-sok
hónap, mire ránk találnak majd. Ehhez képest a 32 nyitvatartási alkalmunkon
már 40 kliens jött, tízen ebbıl több alkalomra. Érdekes módon a férfiaknak, fia-
talembereknek nagyon megfelelı ez a segítıi keret (anonimitás, bejelentkezés
nélkül, térítésmentes, egyszeri, vagy néhány alkalmas beszélgetés). Klienseink
között a nemek aránya 1:1.

– Hova tudjátok irányítani, továbbküldeni a keresı, krízishelyzetben levı
embereket?

– Akut krízis esetén az egészségügyi ellátó rendszerbe lehet továbbmenni. Hoz-
zánk nem ık jönnek. Győjtögetjük a címeket, a kapcsolatokat. Vannak TB alapú
ellátási helyek (pl. a Tömı utcai pszichoterápiás szakambulancia), vannak térí-
tést kérı helyek, magánrendelık. Van lehetıségünk lelkivezetıhöz küldeni fia-
talokat, jezsuita gyóntató atyákhoz stb.

A kérdezı: E. Gabriella testvér
Az Oázis helyszíne: Budapest, VIII. ker. Mária u. 25. Párbeszéd háza.
További információk az oazis – parbeszedhaza.hu e-mail címen és a honlapju-
kon.
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A SZÉPSÉG ÚTJA –
– mint az evangelizáció és a dialógus kiváló lehetısége

Részletek a Kultúra Pápai Tanácsa 2006. évi
plenáris ülésének záró dokumentumából

SZÉPSÉG A LITURGIÁBAN

Krisztus szeretetének szépsége nem csak a szentek példájában jön elénk napról napra,
hanem még inkább a szent liturgiában, különösen az Eukarisztia ünneplésében, ahol
jelenvalóvá válik a Misztérium, és felragyogtatja egész létünk értelmét, szépségét. Hiszen
ez az a rendkívüli mód, ahogyan az egykor értünk meghalt és feltámadott Megváltónk ré-
szesít bennünket saját Testében – mint annak élı tagjaiban –, és részt ad nekünk az İ
szépségébıl.

Florenszkij írja a liturgia szépségérıl, hogy az a világ szimbólumainak a szimbólu-
ma, s mint ilyen átformálja a teret és idıt szent misztikus templommá, mely égi szépség-
ben fénylik.

A 23. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson Ratzinger bíboros bevezetıjében
felidézte az ısi legendát a keresztény hit terjedésérıl Oroszországban. A legenda szerint
Vlagyimir, Kijevi fejedelem konstantinápolyi követének beszámolója után – aki jelen volt a
Szent Szophia egyik ünnepi liturgiáján – az ortodox hit elfogadása mellett döntött, miután
ezt hallotta: „Azt sem tudtuk, a mennyben vagy a földön vagyunk-e. De tanúsítjuk, hogy
Isten lakóhelyet vett azok között az emberek között.”

A keresztény teológusok azt az alap-
vetı igazságot értették meg ebbıl a legen-
dából, hogy a liturgia bensı ereje lénye-
ges szerepet játszott a kereszténység
terjedésében. Ami az orosz fejedelem kö-
vetét meggyızte arról, hogy az ortodox li-
turgiát bemutató hit igaz, az nem missziós
agitáció volt, mely meggyızıbbnek tőnt,
mint más vallások érvelése. Nem, ami szí-
ven találta, az maga a misztérium volt, ép-
pen azért, mert vitán felül áll, a magyaráza-
tokat felülmúlja az igazság erejével. Hogy is
ne értékelnénk az ikonok fontosságát, a
keleti kereszténység csodálatos örökségét,
mely ma is visszaad valamit az egységes
Egyház liturgiájának gazdagságából, mély-
ségébıl, melynek gyökerei ott vannak a ró-
mai katakombákban, Róma, Ravenna és
Bizánc mozaikjaiban is?
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       A hivık számára a szépség túlmutat az esztétikán, önmagánál többre mu-
tat. Az a liturgia, mely nem arra törekszik, hogy Istent ünnepelje, hogy Érette, Általa és
Benne ünnepeljen, az nem szép, s ennek megfelelıen nem is igaz. S miközben önnön
magát helyezi Isten elé, s csak félszemmel tekint Arra, aki a múlandó dolgoknak isteni
fényt ad, érdektelenné válik. A liturgia szigorú egyszerőségében válik misszionáriussá,
képessé, hogy tanúságot tegyen annak, aki engedi, hogy megragadja ıt az a láthatatlan
valóság, amit  felkínál.

Paul Claudel francia író, a Notre-Dame de Paris karácsonyi vesperásában tapasz-
talta meg a liturgia bensı vonzerejét, mely megtérésre vezette: „Akkor történt az az ese-
mény, mely azóta is uralja az életemet. Valami megérintette a szívemet, és én hittem.
Egész valómmal, a meggyızıdés olyan erejével  hittem,  mely nem hagyott teret semmi
kétségnek, s azóta semmilyen könyv, érvelés, nyugtalan életem semmiféle eseménye
nem ingatta meg hitemet, sıt az igazat megvallva, nem is érintette.”

A liturgia szépsége a
felnıtté váló hit útjának egy
lényeges pontján nem ké-
pes pusztán formális szép-
ség maradni, hanem az Is-
ten misztériumának mély
szépségével való találkozás
helyévé lesz az emberek
között, a Fiú közbenjáró
mőve által aki, „szebb az
emberek fiainál”  (Zs. 45,2.
), aki vég nélkül megújítja
szeretetének áldozatát ér-
tünk.

A liturgia kifejezi az Úr-
ral és a testvéreinkkel való közösség szépségét, a harmóniát, mely gesztusokban, szim-
bólumokban, szavakban, képekben, dallamokban nyilvánul meg, melyek megérintik a
szívet és a lelket, melyek csodálatot ébresztenek és vágyat a föltámadt Úrral való találko-
zásra. İ a Szépség kapuja.

Nincs helye a liturgiában felületességnek, banalitásnak és tudatlanságnak.  Ezek
nemcsak hogy nem segítik a hívıket a hit ösvényén való haladásban, hanem kifejezetten
akadályozzák a keresztény ünnepet, különösen a vasárnapi  Eukarisztia megünneplését.
Az elmúlt évtizedekben voltak, akik túl nagy fontosságot tulajdonítottak a liturgia pedagó-
giai dimenziójának, a kívülállók számára hozzáférhetıbbé kívánták tenni, és ezzel alá-
ásták elsıdleges funkcióját:  a liturgia teljesen belemerít bennünket Isten üdvözítı tevé-
kenységébe, Fia, Jézus Krisztus által, s ez tesz bennünket misszionáriussá. A lényegi
Isten felé fordulásban a Szeretet és közösség teljes szépsége ragyog fel, s nyilatkoztatja
ki magát. A liturgia akkor szép, ha Isten számára elfogadható, és belemerít minket az is-
teni örömbe.
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PASZTORÁLIS JAVASLATOK
Fontos, hogy Krisztus üzenetét a maga teljes szépségében közvetítsük, mert az ké-

pes vonzani a szívet, lelket, mert a szeretettel kapcsol össze. Ugyanakkor olyan világban
kell élnünk és tanúságot tennünk, melyet gyakran a diszharmónia és a töredezettség jel-
legez. A mindennapi szeretet gesztusait, a pasztoráció helyi tevékenységét át kell alakí-
tani a szépség eseményeivé. Krisztus szabadító szépségét új módon kell bemutatni ah-
hoz, hogy hívık és hitetlenek egyaránt szívesen fogadják, és képesek legyenek szemlél-
ni. A lelkipásztoroknak és katekétáknak ügyelniük kell arra, hogy prédikációikkal, tanítá-
sukkal rámutassanak Krisztus szépségére. A keresztényeknek az a hivatások, hogy ta-
núságot tegyenek amiatti örömükrıl, hogy Isten szereti ıket, és az életnek arról a szép-
ségérıl, melyet Istennek a magasságból érkezı szeretete formált ki.

II. János Pál pápa a 2000. év Nagy Jubileumának zárására adott ki egy apostoli le-
velet, Novo Millennio Ineunte címmel, az egész Egyháznak. Arra hív meg mindenkit, hogy
kezdjünk újra Krisztusban élni, tanuljuk meg az İ Arcát szemlélni. Ebbıl a szemlélıdés-
bıl fakad a sürgetı vágy a keresztény liturgia misztériumának hiteles felfedezésére, mely
valóságos találkozás a meghalt és feltámadt Üdvözítıvel.

Ennek értelmében sok megyés püspök
adott ki körlevelet egyházmegyéjében az üdvös-
ség szépségérıl és a liturgikus ünneplés értel-
mérıl, kihangsúlyozva a Krisztussal való vasár-
napi találkozások szépségét, azt, hogy a vasár-
nap az Úrnak szentelt idıt ad társadalmunk zilált
és nyugtalan ritmusában.

Mások az elmúlt évtizedekben kifejezetten
a „via pulchritudinis”-re fordították figyelmüket,
különösen VI. Pál pápa 1975. május 16-án a
hetedik nemzetközi Mariológiai Kongresszuson
elhangzott beszédének hatására.

Fontos, hogy olyan nyelven mutassunk rá,
megfelelı, vonzó módon az Isten Anyjának s a
Krisztust követı vértanúk és szentek értékes ta-
núságtételére, mely képes megszólítani a kortár-
sakat. Már sok minden történt annak érdekében,

hogy a szentek rendkívüli életét felfedezzük. Egyértelmő, hogy a fiatalságot lenyőgözik a
szentek – gondoljunk csak Assziszi Szent Ferencre, José of Anchietara, Juan Diegora és
Kis Szent Terézre, Limai Szent Rózára, Bakhitára, Goretti Máriára, Kolbe atyára és Teréz
anyára, s az ı életüket feldolgozó színdarabokra, filmekre, olvasmányokra, zenemővekre.
Példájukkal minden keresztényt meghívnak, hogy az igazság, szépség, jóság zarándok-
útján haladjanak a Mennyei Jeruzsálem felé, ahol egykor majd szemlélhetjük Isten szép-
ségét, színrıl színre, teljes szeretetben. Ott majd nyugalom lesz, és látni fogunk, szeretni,
szeretni és magasztalni. Vég nélkül…

Fordította: Sz. Ágnes testvér
A befejezı részt lapunk következı számában közöljük!
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A keresztről kell lángra kapnia
a mi szeretetünknek is…

Csernyus Éva testvér – kb. huszonöt évesen tudta meg, hogy rákos. Akkor jött
Pestre, és ismerkedett meg a szociális testvérekkel. Nagy szenvedéseken ment át,
betegsége miatt haza kellett mennie Nyíregyházára, onnan járt fel a levelező teo-
lógiára és közénk. Kórházi ágyán, mint halálos beteg, tehetett fogadalmat – de az
Úr ezután még adott neki pár évet. 1983. április 26-án halt meg. (Egy reggel
nem ébredt fel – szívfejlődési rendellenességgel született.)
Fogadalmi mottója: „Számomra az élet Krisztus!”
Utolsó levelét kincsként – ereklyeként őrzöm. (Ágnes testvér)

Kedves testvérem!                                                                              1983. márc. 26.

Köszönöm a képet! (Hildegard Heindrichsnek egy mosolygó töviskoro-
nás képe). A múltkor úgy írtad, hogy szereted ezt a Krisztus arcot, mely
fájdalmasan mosolygó. Nekem, ahogy nézem, nem a fájdalom tükröző-
dik a Szent Arcon, hanem a hívás: jöjj, kövess engem! – Követlek, Jézu-
som a Golgotára. Tele emberi gyöngeségekkel, de azzal a szeretettel, ami
így van megfogalmazva: a kereszttől kell lángra kapnia a mi szerete-
tünknek is, hogy égjen és világítson a világban. Dobjuk rá minden szen-
vedésünket erre a tűzre, hogy elégjen, megtisztult testvéri szeretetté ég-
jen ki. Odaadom minden szenvedésemet, és akkor már nem is olyan ne-
héz, hiszen Krisztussal együtt visszük a keresztet. Krisztus a világ-
megváltó keresztet, én pedig – és mindnyájan – a saját keresztünket.
Ha fel is hangzik részemről a kérdés, mint a múltkori levelemben, az
nem lázadás, hiszen görcseim közben is imádkoztam. Nem ellentmondás
tehát, amikor Kis Szent Terézt is ugyanabban a levélben említettem. Ez a
még bennem levő gyöngeség, mely úgy múlik el és változik át teljes oda-
adássá, hogy ismét újabb próbatételt kapok. Nem fogok ősztől állást
kapni az evangélikus szeretetszolgálatban, mert nincs munkaerő hiány,
különösen nem egy ilyen beteges valakinek, mint én, hisz azzal kezdtem
az ottani munkámat, hogy nem tudtam a megbeszélt időben bemenni,
akkor voltam influenzás.
Nem tervezek most már semmit, mindent az Úrra bízok. Akkor és azt
adja, amit Ő akar. Mindent elfogadok, úgy, ahogyan adja. Van felada-
tom így is, hogy a munkakönyvembe nem írták be. Imádkozom az egy-
ségért, hogy az emberi kapcsolatok ne széthulljanak, hanem összeková-
csolódjanak egy egész életre, és azon is túl a Bárány vére és a bárányok
vére által. Áldozati bárány leszek – vagyok – másokért... Imádkozom a
barátnődért, hogy idegileg bírja a nagy műtétet. 25-én őérte is ajánlot-
tam fel a szentmisét. Szeretettel és imával Veled vagyok: Éva
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Sztrilich Ágnes
testvér
verseiről

Amint a hátsó borító belső oldalán
áll, április végén Zimányi Ágnes
interjúvolta meg Ágnes testvért a
Katolikus Rádióban.
Ágnes testvér a riporternő kérdé-
seire válaszolva elmondta, hogyan
születtek ezek a versek – amelyek
valójában nem is versek a szó iro-
dalmi értelmében, inkább szerző-
jük Isten-kapcsolatának kifejezői.
Előzményeik azok a hosszabb, 1-3
oldalas meditációk, melyek álta-
lában egy-egy bibliai „szónak”,
„igének” a szív mélyén történő
forgatásából, „emésztéséből” szü-
lettek.
A ma már idősödő testvér nemze-
dék az Ágnes testvér által vezetett
lelkigyakorlatokon, szentségimá-
dásokon kapcsolódhatott bele
ezekbe az imákba-meditációkba,
sokunknak jelentettek mély lelki
élményt, vezettek el saját lelki
szentélyünkbe, mély imába, imá-
dásba.
Ezek a meditációk aztán az évek
során fokozatosan lerövidültek, s
ma már többnyire pár sorba sű-
rített, vagy legfeljebb néhány
„versszakos” gyöngyszemek.
A szavak devalválódása korában
Ágnes testvérnek ezek a mélyből
kipattanó vallomásai visszavezet-
nek a szó igazi, eredeti tisztaságá-
hoz, értelméhez, teremtő, újjáte-
remtő szavak, amelyek képesek
megérinteni mások mélységeit is.

1989-től négy kötet jelent meg Ág-
nes testvérnek ezekből az alkotá-
saiból, imáiból:
• Magasságok és mélységek

(1989., még szamizdat, ma-
gánkiadás)

• Gyöngyháztöredék , 1988-1998
(SzTT, Bp., 1999)

• Aranyhíd – meditációk, imák,
versek (Új Ember K., 2005.)

• Őszikék (magánkiadás, 2011.)

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

2008 tavirózsa

események és
élmények –
könnyek és
nevetések
    összeértek –
ismeret és
szeretet –
vágyak és
félelmek
   egyesültek –
és a tó
mélyébıl
kiemelkedett
levele és
kelyhe
a Csodának –

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

mise után

befejezıdött
az áldozat –

s a Feláldozott
magára
maradt -
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(cím nélkül)

jóllakott
szépségeddel
    a lelkem –
most már
csak
     Téged
magadat
várlak –

szépségek
   emlékké
ígéretek
   szavakká
halványulnak –
Jelenléted után
kiáltok
erıtlen hőséggel –

hegyek és források
felhık és tengerek
szépségeivel
töltötted be szívem –
de lelkem mégis
éhesen
     Utánad eseng –

Egyiptom sebeit
hasítja fel
repeszti szét
    sivatagi szél s homok –
sivatagi vándorlás
zúgolódás és lázadás
   szembesít
méltatlan vagyok –
rebbenı fürjek – égbıl ke-
nyér
sziklából forrás
vigasz és remény
meghalok, de él az Úr.
velem az Isten –
              Emmánuel

A Lélek Szava

Katol ikus lelk iségi  l ap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusz-
tusban, októberben és adventben.
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