
17. oldal

emlékezünk,
13-án a magyar
szentekre és
boldogokra.
Itt csak a közel-
múltban oltárra
emelt és ezekben
a hónapokban
ünnepelt szentekre
emlékeztetünk:
szeptember 5-e:
Kalkuttai Boldog.
Teréz anya,  7-e:
Kassai vértanúk ,
26-a: P. Szent Pio
atya, október 4-e:
Boldog  IV. Károly ,
11-e: Szent  XXIII.
János pápa, 22-e:
Szent  II. János Pál
pápa, 31-e:
Boldog  Romzsa
Tódor.

Az egyházi évnek ez az id ıszaka – az ıszi hónapok, szeptember-október-
november – különösen gazdagok a szentek ünnepeiben,  élükön a Sz őzanyával.
Ekkor ünnepeljük a szent angyalokat is: szeptember 29-én a három f ıangyalt,
október 2-án az ırangyalokat. Novemberben a névtelen “mindenszentekr e”

Prokop Péter
(1919. jan. 6. –
2003. nov. 11.)

magyar szenteket
ábrázoló

festményeibıl
néhány:

Fent: Szent Gellért
(emléknapja:
szept. 24-e)

Szent Hedvig
(emléknapja:

okt. 16-a),
Lent: Kapisztrán

Szent János
(emléknapja:

okt. 23-a),
Szent Mór

(emléknapja:
okt. 25-e)



18. – színes - oldal

130 éve született Slachta Margit testvér
Mindazok, akik életének egy-egy szakaszában mellette
lehettek, a nagy próbatételek idején is, vagy az idıs kor
kiüresedésének idején, arról tesznek tanúságot, hogy –
számukra szinte érthetetlen módon – Margit testvér
boldog volt.  A közösségnek adott tanításaiban és az
általa megfogalmazott Lélek-hívó imában felfedezhetjük
ennek forrását: a természetfeletti látás- és szeretet-
módot, a földi élet minden eseményének az örök
Igazság fényében való szemlélését.  Ez a látásmód,
életszemlélet személyes Isten-kapcsolatából fakadt …
Belülr ıl irányított ember , önálló személyiség volt, akirıl
az elıbbi nagy jelzıkhöz – boldog, szent – hozzáteszem,
ami szerintem a leginkább jellemzi: próféta.

Idézet Sztrilich Ágnes testvérnek a lapunkban
olvasható megemlékezéséb ıl

Az egyház n ıi arcáról
„A nık szerepe döntı fontosságú, az egyház nem
élhetne nélkülük” – mondta XVI. Benedek pápa 2006.
március 2-án a római egyházmegye papjainak,
hangsúlyozva, hogy a történelem során – karizmatikus
jelenlétükkel – milyen sokat tettek a nık az egyház
kormányzása terén is. A pápa példaként említette a
szerzetesnıket, a nagy egyházatyák nı testvéreit, a
középkor nagy nıalakjait, a püspököket megrovó Szent
Hildegárdot, vagy a pápákhoz intelmekkel forduló
Szent Brigittát és Szienai Szent Katalint, akiknek
sikerült elérni a Rómába való visszatérést.

Dr. Németh Emma testvér cikkéb ıl

���� Szienai Szt. Katalint ábrázoló festmény

November 30-án kezd ıdik és 2016. február
2-án fog lezárulni a Pápa által meghirdetett

Megszentelt élet éve
„ … Tanúskodjatok arról, hogy lehet másképp is
cselekedni, lehet másképp is élni! … Isten
országának itt, ezen a földön megvalósított
értékeirıl beszélünk. Mindent elhagyunk, hogy
kövessük az Urat. ... Az evangéliumi radikalitás
mindenkinek feladata, nemcsak a szerzeteseknek.
Ám a szerzetesek különlegesen, prófétai módon
követik az Urat. … A szerzeteseknek olyan
embereknek kell lenniük, akik felébresztik a
világot.”  – Ferenc pápa férfi szerzetes
elöljárókhoz intézett beszédébıl

A stigmatizált Szent Pio atya, kapucinus  szerzetes ����



19. színes oldal

„Gyere velem Jézushoz”

A tiszafüredi Szent Imre
Katolikus Iskola alsó
tagozatos kisdiákjait hívta
Fecske Orsolya szociális
testvér kiállításával,  hogy
ismerkedjenek a Bibliával.
Az akvarellek a 6-10 éves
korosztály életkori
sajátosságait figyelembe
véve idézik fel számukra
azokat az evangéliumi

történéseket  Jézus életéb ıl,
melyekr ıl már hallhattak
szentmisén, hittanórán.
Orsolya testvér és Miklós
atya is tárlat-vezet ıkké
váltak ezen a hétf ı reggelen,
segítve a gyermekeket az
ismerkedésben.
A szép színes rajzok nagy
tetszést arattak. Köszönetük
a csokor virág mellett a
lelkesen elmondott közös
hétkezd ı imádság volt.

Fodorné Hámori Ágnes
Tiszafüred

Új „ígéretes” kültagok

A szeptember 20-i lelkinapon
újították meg évente
esedékes ígéretüket a
szociális testvérek kültagjai,
akik a Társaság lelkiségébe,
apostoli küldetésébe
kapcsolódnak be.
Az idén négy új kültaggal
gyarapodott a közösség.
A lelkinapon elhangzott
bemutatkozásukat lapunk
hasábjain közöljük.
Négy régi kültag testvér azt
osztotta meg a jelenlev ıkkel,
hogy miért jó a Társasághoz
tartozni…

A négy új „ígéretes”. Éva testvér épp átadja nekik a
Társasághoz tartozást jelképez ı medált.



20. (színes) oldal

Litánia a szent angyalokhoz
(magánhasználatra)

Hiszek Benned, Uram, minden láthatónak és láthatatl annak Teremt ıjében,
Szentnek vallak Téged az egész teremtés, minden emb er nevében,
angyalaiddal egyetemben:

SZENT, SZENT, SZENT A MINDENSÉG URA-ISTENE!

Szt. Mihály  arkangyal, akiben felragyog
a Mindenható Nevének szabadító ereje,
kiáltsd velünk: Szent, Szent, Szent ....
Szt. Mihály arkangyal, aki harcra vezeted
angyalaidat az ıskígyó és angyalai ellen,
kiáltsd velünk: Szent, Szent, Szent...
Szt. Mihály arkangyal, aki oltalmazod
a Szövetség népét, a szorongattatás idején,
kiáltsd velünk: Szent, Szent, Szent....

Szt. Rafael  arkangyal, akiben felragyog
Isten Életének gyógyító ereje, kiáltsd velünk...
Szt. Rafael arkangyal, akit Isten útitársul
és oltalmazóul adott Tóbiásnak és nekünk,
kiáltsd velünk…
Szt. Rafael arkangyal, aki az igazak
és kicsinyek könyörgéseit az Úr elé viszed…

Szt. Gábriel  arkangyal, akiben örömhírré lett Isten
Igéje, kiáltsd velünk...
Szt. Gábriel arkangyal, aki a Megtestesülés
szolgálója vagy, kiáltsd velünk…
Szt. Gábriel arkangyal, aki felragyogtattad
az együgyőeknek az Úr dicsıségét a Születés
éjszakáján, kiáltsd velünk…
Szt. Gábriel arkangyal, aki a Magasságbeli ereje
vagy, kiáltsd velünk...

Mindnyájan Szent Angyalok , akik által Isten szól
és cselekszik, kiáltsátok velünk...
Mindnyájan Szent Angyalok, akik szolgáljátok Isten
szövetségét az emberrel, kiáltsátok velünk...
Mindnyájan Szent Angyalok, akik az Úr trónusa
elıtt álltok, kiáltsátok velünk...
Mindnyájan Szent Angyalok, akik könyörögtök a
Seregek Urához Jeruzsálemért, az Egyházért,
a közösségekért, kiáltsátok velünk...

� � �


