
Katolikus lelkiségi lap

XXXVIII. évfolyam 2. szám     2014/2.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerül ete
Ára: 250 Ft

A  pünkösd allelújája az
isteni tőz allelújája.

Magából a
Szentlélekb ıl árad ez
a tőz, a szíveket Isten-
és ember-szeretetre

gyújtva.
Ez a tőz villám,
aminek nincs

szüksége id ıre, hogy
megsemmisítsen
emberszívekben

mindent, amit a föld
abba beleépített. …

Szelíden ragyogja be
az ember egész életét,
és a „csodálatosnak”
épít hajlékot. Ez a t őz

teszi nappallá
életünket, és ennek a

napnak nincs
leáldozása. A Szent-

lélek nappalában
élünk, tüzében égünk,

amidın azt, amit ı
nekünk adott: a jó
lelket árasztjuk.

s. Balázs Benedicta
(A Lélek Szava , 1939.

júniusi számából)

Fotó: E.G.



Címlap bels ı o.

… a Boldogságos Sz őz,
„akit eredeti b őn nem
érintett… a Szentlélek
kegyelmi sugárözönében
látta, élte a léleknek Isten
Szentlelkével való
szeretetkapcsolatát…
İ az Isten Szentlelkének
boldog foglya, imádója,
szerelmese volt.
Akadálytalanul, ellenállás
nélkül követte a Szentlélek
indításait, vonzását.
Elfelejtette magát,
belefelejtette magát, égett,
lángolt, röpült, amit
összefoglalva így fejezünk ki:
SZŐZ MÁRIA, A SZENTLÉLEK

JEGYESE.
Ez a cím az Ég Királynéjának
egyik legfönségesebb címe,
páratlan kiváltságainak egyik
legels ı kifejezése, malaszttal
teljességének befejezettsége.
…”

Slachta Margit testvér (1935)

Halljuk, mit mond az Apostol:
„Ha Krisztussal feltámadtatok,
keressétek, ami fönt van, ahol
Krisztus ül, az Isten jobbján.
Ami ott fönn van, arra legyen
gondotok, ne a földiekre (Kol
3,1-2). Amint ugyanis İ felment
a mennybe, és mégsem
távozott el t ılünk, úgy mi is
már ott vagyunk vele, jóllehet
testünkben még nem ment
végbe az, amire ígéretet
kaptunk. … İ a mennyet el nem
hagyta, amikor onnét leszállt
hozzánk; de t ılünk sem
távozott el, mid ın ismét
visszament a mennybe.

Szent Ágoston

Pantokrátor.
Fecske Orsolya falfestménye ����



Hátsó borító bels ı o. (35.o.)

meglepetés

rejtegetett
ürességem
sötétségébe
harsogva tört be
gyızelmes
         Fényed –

új perspektíva

a távlatok helyett
fontos lett a

jelen –

ámulatfakasztó
szirtek

egyetlen kaviccsá
tömörültek –

s az óceán titka
ma már

egy könnycsepp –

Sztrilich Ágnes
testvérrel készített interjú
hangzott el a Magyar
Katolikus Rádió április
29-i, A katolikus
kultúra követei címő
mősorában. Zimányi
Ágnes  kérdéseire
válaszolva „verseirıl”
– Isten-kapcsolatának
„megtestesüléseirıl” –
vallott Ágnes testvér.

(Kicsit bıvebben ld.
lapunkban!)

            az Úr érkezése
                 csupasz ág
                  tegnap volt

          arany sátorát
          Eléd

          terítette

az emlékezés
   - miként
    a hullám
 naplementekor
   aranyhidat
       épít
    remegve
     Feléd –
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