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������������ SZENT, SZENT, SZENT A MINDENSÉG URA-ISTENE!

Mindnyájan Szent Angyalok, akik lángra lobbantjátok az Oltár Áldozatát,
kiáltsátok velünk...

Mindnyájan Szent Angyalok, akik a
tömjén füstjét és a szentek könyörgéseit
Isten elé viszitek...
Mindnyájan Szent Angyalok, akik Glóriát
énekeltetek a Születés éjszakáján...
Mindnyájan Szent Angyalok, akik
a megnyílt egekbıl fel és alá szálltatok
az Emberfiára...
Mindnyájan Szent İrangyalok, akik
egyéni üdvtörténetünket szolgáljátok...
Istennek Angyalai, akik elıkészítitek
Krisztus második eljövetelét... – … akik
elıkészítitek a Bárány mennyegzıjét...
Mindnyájan Szent Angyalok, akik ösz-
szegyőjtitek a választottakat...
Istennek Angyala, aki rámutatsz
a Bárány Jegyesére, az Egyházra,

kiáltsd velünk…
Istennek Angyala, aki végsı bőnbánatra szólítod Isten népét...
Istennek Angyala, aki az Élet Könyvét tartod...
Istennek Angyala, aki meghirdeted az istentelenség bukását...
Istennek Angyala, aki éles metszıkéssel lépsz elı az Úr templomából,
és leszüreteled az Úr szılıjét...
Istennek Angyala, aki elvezetsz bennünket az Élet Vizéhez,
mely kristálytisztán fakad a Bárány trónjából...

Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány , aki magadra veszed és elveszed a világ
bőneit, irgalmasságodban küldd el angyalaidat a világ megmentésére –

add nekünk a Te békédet!!
Jézus Krisztus, Te vagy a bárány,  aki magadra veszed és elveszed
emberségünk sebzettségét, küldd el angyalaidat az emberiség gyógyítására –

add nekünk a Te békédet!
Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki magadra veszed és elveszed az Istentıl
elszakadt ember szomorúságát, irgalmasságodban küldd el angyalaidat az
Örömhírrel – add nekünk a Te békédet!
Mindenható örök Isten, magasztalunk és dics ıítünk Téged a Szentlélek által
az angyalokkal és szentekkel, az egész teremtéssel együtt a mi Urunk Jézus
Krisztusban megnyilvánuló Szeretetedért:

SZENT, SZENT, SZENT A MINDENSÉG URA-ISTENE
DICSİSÉGED BETÖLTI A MENNYET ÉS A FÖLDET!
HOZSANNA A MAGASSÁGBAN, ÁLDOTT, AKI JÖN AZ ÚR NEVÉBEN,

HOZSANNA A MAGASSÁGBAN! (Sz. Á.)
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„Az Élet Evangéliuma
és a szabadság védelme!”

Raymond Leo Burke bíboros beszéde (2/2.)

– amely  a Katolikus Média Szimpóziumán hangzott el
2014. március 24-én.

(A beszéd 1. részébıl lapunk elızı számában közöltünk részleteket.
Az alábbiakban rövidített változatban olvasható a beszéd 2. része.)

Rá kívánok mutatni, mennyire fontos a katolikus méd ia szerepe az igazság,
a jóság és a szépség közreadásában, hiszen ezek sze mélyes és közösségi
életünk nélkülözhetetlen alapját képezik – mondta bevezetıjében az elıadó.

AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ ÉS A KATOLIKUS MÉDIA

Korunkban a keresztény igazság meghirdetésének módj a az új
evangelizáció.   VI. Pál pápa  apostoli buzdításában, az Evangelii Nuntiandi-ban
(1975.), amely a modern világ evangelizációjáról szól, az evangelizációt az Egy-
ház mély inspiráltságából származtatja, amely közvetlenül az Úrtól jön. Az egész
világnak, minden teremtménynek! A föld végsı határáig! – szól a küldetés.[15]
Miután az apostoli levél az elsı evangelizációval foglalkozik, mely azok felé irá-
nyul, akik korábban még egyáltalán nem hallották Jézus Örömhírét, valamint a
gyerekekhez, kijelenti: [16] Azonban napjaink elkereszténytelenedése miatt
ugyanolyan fontosnak bizonyul az evangélium hirdetése annak a számos ember-
nek, akik ugyan meg vannak keresztelve, de nem élik meg a kereszténységet,
azon egyszerő embereknek, akiknek van bizonyos hitük, de hiányosak a hitbeli
ismereteik, és azoknak az értelmiségieknek, akik szükségét érzik, hogy új, a
gyermekkori hittantól eltérı módon ismerjék meg Jézus Krisztust.[17]

Az elmúlt négy évtizedben az a szekularizáció , melyrıl VI. Pál pápa aggo-
dalommal beszélt, exponenciálisan növekedett, amiatt is, mert hiányzott az erre
a folyamatra megfelel ıen válaszoló katekézis.

II. János Pál pápa  állandóan nagy erıvel beszélt errıl a helyzetrıl. Az ı pá-
paságát joggal jellemezhetjük azzal, hogy fáradhatatlanul felszólítja az Egyhá-
zat, legyen h őséges küldetéséhez a teljesen szekularizált társada lomban és
azt az új evangelizációval teljesítse.  Az új evangelizáció a hit terjesztése, pré-
dikáción, katekézisen, katolikus nevelésen és a kommunikáció sokféle formájá-
ban, tehát a hit megünneplése a szentségekben, az imában, az erények gyakor-
lásában, vagyis az élı hit gyakorlatai által, s mindezt az elsı idık elkötelezett-
ségével , ahogyan azt az elsı misszionáriusok tették.

A Christifideles Laici szinódus utáni buzdítás beszél a laikusok küldetésér ıl
az Egyházban és a világban . Ebben II. János Pál pápa az Egyház mai helyzetét
úgy látja, hogy agresszív és mindent átjáró relativizmussal kell szembenéznie,
amely arra késztet, hogy az ember úgy éljen, mintha nem létezne Isten. [18]
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Az Evangelium Vitae-ben a totálisan szekularizált társadalmat a halál kultú-
rájának  nevezi, és utal arra, hogy ez az életmód annak az Istennek a nem-
ismerésébıl fakad, aki teremtette a világot és az embert. Ha valaki úgy él, mint-
ha nem létezne Isten, nemcsak Isten misztériumának ismeretét veszíti el,
hanem a világ, s ıt önnön maga ismeretének misztériumát is.  [19]

Ez a helyzet szükségszerően vezet a gyakorlati materializmushoz , mely az
egyén individualizmusát, haszonelvőségét és hedonizmusát erısíti.” [20] A gya-
korlati materializmusban az ember a maga igazi mivoltát anyagiak birtoklására,
gyönyörszerzésre cseréli, a szenvedést értelmetlennek tekinti, testét és a szexu-
alitást elszakítja személyiségétıl.

Ahhoz, hogy válaszoljunk a totálisan szekularizált kultúrára, a társadalom ke-
resztény alapjainak az újjáépítésére  van éget ı szükség a világ minden ré-
szén.  21] Ahhoz, hogy megértsük kultúránk alapvetı szekularizálódását, meg kell
értenünk azt is, hogy milyen mélyen hatott ez a szekularizáció az Egyház életére
is... Boldog (immár szent) II. János Pál ezért felszólította a világi híveket, hogy
tegyenek tanúságot arról, hogy csak a tudatosan vállalt és minden helyzetben
képviselt keresztény hit ad hiteles választ az egyesek és a társadalom életének
sokféle problémájára és reményére. [23] A laikus hívek akkor vállalják teljesen
ezt a felelısségüket, ha meg tudják szüntetni saját életükben a szakadékot min-
dennapjaik és az evangélium között. Tehát ha életüket az Evangélium szelle-
mében és erejéb ıl élik.   24]

A médiának pedig sajátosan feladata, hogy Isten keg yelmével segítse a
keresztényeket és minden jóakaratú embert, hogy  át tudják hidalni az élet
és az evangélium közötti szakadékot, különösképpen pedig azokon a terüle-
teken, amelyek az evangélium szívét érintik: az emb eri élet védelme, támo-
gatása, az élet, a házasság, a család és a lelkiism eret szabadsága terén.

KÉT ALAPVET İ ELV

Beszédének utolsó részében a bíboros a keresztény igazságnak arról a két
alapvetı elvérıl szólt, melyeket képviselnünk kell a világban.

Az elsı a természeti törvény , melybıl az elsı három oltalmazza és támo-
gatja az emberi életet, a helyes szexuális kapcsolatot, a házasságot és a valódi
vallásszabadság gyakorlását. [25]

Mi a kapcsolat a természeti erkölcsi törvény és az Egyház erkölcsi taní-
tása között?  Az Evangelium Vitae elején II. János Pál pápa így válaszol erre a
kérdésre: Isten minden egyes emberi szívben kinyilatkoztatta már a terem-
téskor az igazságot az emberi életr ıl, de tökéletesen ezt az igazságot Egy-
szülött Fiának megváltó megtestesülésében nyilvánít otta ki.  Isten Fiának
belépése ebbe a világba, az ı üdvözítı szenvedése, halála, feltámadása és
mennybemenetele, valamint elkötelezett jelenléte az Egyházban a Szentlélek ki-
áradása által, megadja az embernek a kegyelmet, hogy képes legyen teljesen e
szerint az igazság szerint élni. Jézus szavain, cselekedetein, egész személyisé-
gén keresztül az ember lehetıséget kap, hogy megismerje az emberi élet jóságá-
ról szóló teljes igazságot. Krisztusban teljesen felragyog az Élet Örömhíre, mely
már az Ószövetségben is jelen volt, amely bele van írva minden embernek a szí-
vébe, s amely az idık kezdetét ıl fogva visszhangzik az ember lelkiismeret-
ében . [27]
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A természeti törvényrıl való megfontolásainkhoz társulnia kell a lelkiismeret
helyes értelmezésének.  II. János Pál pápa apostoli levelében többek között ki-
mondja, hogy amikor a lelkiismeret, mely a lélek lámpása, a rosszat jónak és a jót
rossznak mondja (Iz 5,20.), akkor ez már az erkölcsi vakság és romlás veszélyes
útja. [30] Ugyanakkor, éppen a lelkiismeret léte ad reményt, hogy a jelen helyzet
megváltoztatható. Kudarcot vall minden próbálkozás, hogy elfojtsák a lelkiismeret
hangját, mert az Úr hangja visszhangzik minden személy lelkiismeretében, a
személy bensı szentélyébıl fakad a szeretet, a nyitottság és az emberi élet szol-
gálatának szándéka. [31]

Az agresszív zavarkeltés és tévedés ellenére az emberélet, a házasság és a
család integritásának, valamint a lelkiismeret szent tekintélyének elvitathatatlan
méltósága, alapvetı igazsága megfelel az ember legmélyebb vágyának .

Ma elterjedt a lelkiismeret hamis értelmezésére, amikor arra használják, hogy
jogosnak tüntesse fel a bőnös cselekedeteket.

Newman bíboros a lelkiismeretrıl szóló
írásában kifejti, hogy a modern gondolkodás-
ban a világ objektív és szubjektív részre esett
szét. Objektívnek tekinti azt, ami kiszámítható,
amit kísérletekkel bizonyítani lehet. Mivel a
vallási és erkölcsi kérdések kívül esnek eze-
ken a módszereken, ezért szubjektívnek tekin-
tik, s egyedül az alany lelkiismerete a végsı
döntések forrása, a személy a maga tapasz-
talata és intuíciója alapján dönthet. Newman
felfogása ezzel teljesen ellentétes. Számára a
lelkiismeret képesség arra, hogy a döntés-
hozatal területén – a vallás és erkölcs te-
rületén – felismerje az igazat, az igazságot.
A lelkiismeret egyben kötelezi is ıt arra, hogy
az igazság útján járjon, keresse az igazságot,
s a felismert igazságot kövesse.
���� A 2010-ben boldoggá avatott, anglikán vallás-
ból katolizált, nagyhatású teológus, J. H.
Newman bíboros fiatalkori portréja

Tehát a lelkiismeret nem szakítja el egymástól az e mbereket, nem azt
eredményezi, hogy egymástól függetlenül dolgozzák k i, mi az igaz és mi a
jó, hanem egyesíti az embereket az egyetlen, a végs ı Igazság szerinti élet-
ben, a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki az igaznak,  jónak egyetlen alkotója.

Azt remélem, hogy az Evangélium Vitae által inspirált gondolataim rámutatnak
arra, mennyire fontos, hogy közösen gondolkodjanak az új evangelizáció meghir-
detésében a katolikus média szerepérıl, mely át fogja formálni az Egyház életét,
s ezáltal a társadalom életét. Mindenekelıtt pedig remélem, hogy mindazokat
bátorítja, akik részt vesznek a katolikus média munkájában, hogy Jézus Szívébıl
merítsenek új erıt és lendületet.  Legyen az Evangelium Vitae enciklika munkájuk
számára, mellyel közölni kívánják az igazat, a jót és a szépet, inspiráció és ve-
zérfonal… – mondta beszédének lezárásában Burke bíboros.

Fordította: Sztrilich Ágnes testvér
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„Otthon” a befogadó szül ıknél
és a hivatásra való felkészítés tananyagai

Minden szülı a lehetı legjobbat szeretné gyermekének. Sokak számára ez a
„legjobb” azt jelenti, hogy megadni mindent, amit a gyermek kíván, ezt pedig fıleg
tárgyakban érzik kifejezhetınek. Más szülık szerint ennél sokkal fontosabb az
érzelmi biztonság, az egymásra figyelés, az igazán együtt töltött idı, a biztos, ki-
számítható, meleg otthon élmény.

Mi történik azokban a családokban, amelyekben mindez nem adatik meg,
ahol a szülık személyes életét is megterhelı helyzetek, testi-lelki nehézségek kí-
sérik, s ezért kevésbé tudnak gyermekük számára nyugalmas, megértı otthont
biztosítani? Mi jelenthet segítséget az ı gyermeküknek?

Hazánkban ezekben a helyzetekben nyújtanak támaszt a befogadó  szülık,
akiknél rövidebb-hosszabb idıre a gyermeket megnyugtató, szeretetteli családi
légkör veszi körül. A gyermek szükségleteit, biztonságot, meghitt ellátást, meg-
hallgatást nyújtó otthon mellett a befogadó szülık felkészítést is adnak számukra
és családjuk számára, hiszen az is céljuk, hogy a gyermek mihamarabb ismét
szüleivel élhessen.

Az erre a hivatásra való megfelelı felkészítés jegyében került sor a nevelı-
szülık képzésének kib ıvítésére.  Az ennek támogatásához készült tananyagok
széleskörő áttekintést nyújtanak a nevelıszülıi hivatás pedagógiai és pszicholó-
giai sajátosságairól, elméleti és gyakorlati vonatkozásairól. A legújabb szakmai és
vizsgakövetelmények elıírásainak megfelelıen részletes kidolgozásra kerültek a
különleges és a speciális ellátást igénylı gyermekekkel való foglalkozás területei
és a nevelıszülık élethelyzeteihez igazodó jogi és egészségügyi kérdéskörök is.

A tananyagokat  a TÁMOP
5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt
projekt keretében a váci Apor
Vilmos Katolikus F ıiskola
szakmai munkacsoportja dol-
gozta  ki, és tette elérhet ıvé fı-
iskolai honlapjának tananyag-
tárházában
(www.avkf.hu/kotetek).

A tárház minden érdeklıdı
számára felhasználóbarát segít-
séget nyújt a témák megismeréséhez, ennek érdekében az azt kidolgozó munka-
csoport tagjaival közvetlen kapcsolatba lépés is lehetséges. A tananyag-
tárházban elérhetık azoknak a további képzési területeknek a tananyagai is,
amelyek a nevelıszülık munkájának segítıi és más gyermekvédelmi szakembe-
rek számára készültek.

az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
szakmai munkacsoportja
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A SZERZETESNİK
AZ EMBERKERESKEDELEM ELLEN
Európai szervezetének (RENATE )

találkozóját az idén els ı ízben rendezték meg magyar
szerzetesekkel, Budapesten, szeptember 18-án.

Mary Helen Jó Pásztor nıvér egy hétig volt itt, és a Kormány képvi-
selıivel is tárgyalt, akik nyitottak a magyar szerzetesnıkkel való együtt-
mőködésre e területen.

Köztudott, hogy az emberkereskedelemnek több formája van, de
ezen a tanácskozáson leginkább a nık prostitúcióra való kényszeríté-
sérıl, kényszerülésér ıl volt szó (gondolom ezen Slachta Margit testvér
is ott lett volna…)

2008 óta az UISG (a legfıbb európai rendi elöljárók szervezete) ins-
pirálására indult el a hálózat abból a célból, hogy fogjanak össze, akik
már tesznek valamit, akik meg még nem, azok tudják meg, hogy mennyi-
re súlyos a probléma.

A témával – legondolkozói érdekeltségem miatt – már régebb óta
foglalkozom, így számomra nem meglepıek a megrendítı adatok: éven-
te 88 000 nı esik emberkereskedelem áldozatául (ennyirıl tudnak).

Magyarország különösen is érintett: a négy elsı között van az olyan
EU országokból, ahonnan nıket visznek ki/vagy mennek ki Nyugatra
prostitúcióra. Egy Amszterdami városnegyednek már magyar városi
neve van, ahol magyar lányokat árulnak ill. árusítj ák magukat. Az
engedélyezett utcák egyikében heti 1000! új magyar nıt regisztrál-
nak.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Magyarország azok között az országok
között van, ahol még a szerzetesnıvérek sem fogtak össze, hogy közö-
sen tegyenek valami – egyedül mindenki kevéske – és nem vették fel
még eddig a kapcsolatot a RENATE szervezettel.

Szentes Judit testvér

Mit tehetünk ezekért a szerencsétlen, szegény nıkért?
Amit már most, akárki megtehet, az az értük, a szabadulásukért való

ima. Jó lenne tudni, hogy többségükben önként mennek-e ki, anyagi jólét
reményében, vagy kilátástalannak ítélt helyzetük „kényszeríti” ıket –
vagy megtévesztés áldozatai, akiket az „emberkereskedık” csábítanak
ki? Bizonyára vannak köztük olyan fiatalkorú lányok is, akiket elraboltak,
kényszerítettek. Vajon hánynak sikerül visszajönnie, akarnak-e, tudnak-e
visszatérni…?
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Új „ígéretes” kültagok
Ahogy lapunk 19. (színes) oldalán olvasható, a szociális testvérek szeptemberi
lelkinapján négy új kültag testvérrel gyarapodott közösségünk.
Az alábbiakban egyikük bemutatkozását közöljük, valamint három immár sok éve
„ígéretes” kültag megosztását arról, hogy miért jó kültagnak lenni, mit kapnak a
Társaságon keresztül. – Az is ide kívánkozna, hogy mit kap a Társaság rajtuk ke-
resztül, hiszen mindannyian hozzák az életállapotuknak, adottságaiknak, sokféle
szolgálatuknak megfelelı színt.

Gyergyói Gyuláné, GRÉTI – aki sok év óta elkötelezett kültagunk, megalakulá-
sa óta tagja a kültag csoportnak. Írásaival rendszeresen gazdagítja A Lélek Sza-
vát. İ így vall arról, hogy miért szeret kültagnak lenni:

Nem jó az embernek egyedül lennie. Jó az embernek tartozni valahová.
Jézus Krisztus közösséget hívott össze, közösséget tanított és közösséget hagyott hát-
ra. Jézushoz tartozni ugyanaz, mint az Egyházhoz tartozni.
Az Egyház Krisztus Teste, a Szentlélek alkotása.
Az én kereszténységem is a Szentlélek mőve, Pünkösd óta az idı az İ ideje, testem
az İ temploma – a közösségem is az İ közössége.
A Szociális Testvérek Társasága Szentléleknek szentelt közösség.
Kültagnak lenni jó, mert így igazán
a Társasághoz tartozhatok.
A Társasághoz tartozni jó, mert a
Társaság az Egyházé.
Az út, amelyen a Társaság jár, üd-
vösségre vezet.
Az útra, amelyen a Társaság Sza-
bályzata járni tanít, az Egyház rá-
bólintott. Igen, ez az út valóban az
üdvösségre visz. Járj rajta, és üdvö-
zülsz, mondja az Egyház, mondja a
Lélek, mondja Krisztus.
Nem csak ez üdvözít, de ez biztosan
üdvözít. Csak le ne lépj róla.
Csak lépj rajta tovább, mindig
tovább. Biztos úton jársz.
Az út a te utad, ha a te lelkedben
is visszhangot kelt a Társaság hangja, a Lélek hangja, mely Margit testvér prófétai
lelkébıl, Isten akaratából született.
Margit testvér látta a szükséget, és látta az új utakat.
Mert kérdezni, és válaszokat hallott a Lélek által.
Mert egészen járatlan útra lépni, anélkül, hogy felrúgta volna a konvenciókat.
A Társaság egyszerre modern és konzervatív.
Egyszerre világban nyüzsgı és kontemplatív.
Egyszerre liturgikus, egyházias és megújuló, szentlelkes.
A Társaság megfoghatatlanul színes, mégis karaktere van.

A legrégebb óta elkötelezett kültag testvérek,
újabb egy évre szóló ígérettételük közben.

(Az elsı sorban, balról a 2. Gréti.)
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A Társaságban a sokféleséget a Lélek komponálja egységgé.
A Társasághoz tartozva úgy lehetsz saját magad, sıt, úgy valósíthatod meg magadat,
hogy Isten rólad és csak rólad alkotott álmát pillanthatod meg a testvérek tükrében
– ez a Lélek mőve.
Sok út vezet az üdvösségre, ez az út biztosan odavisz.
Csak igent kell mondani rá, most és újra.
Jó kültagnak lenni. Jó valahol otthon lenni az Egyházban.

RÉDEI ZSUZSA
bemutatkozása

1972. június 22-én születtem, keresz-
tény családban. Nem gyakoroltuk a hitünket,
a nagymamám tartotta fontosnak, hogy hit-
tanra járjak, ı tanított meg a fı imádságokra,
vele jártam gyerekkoromban szentmisére.
Elsıáldozó voltam, és bérmálkoztam is.

2004-ben házasodtunk össze a férjem-
mel, két lánygyermekem van, akikre nagyon
büszke vagyok, Lucia 15 éves, Véda 13
éves. A férjem két éve elhunyt, azóta hárman
élünk .A férjemmel nem gyakoroltuk a hi-
tünket, a „magunk módján” voltunk csak hí-
vık, de a Jóisten finoman vezetett engem,
hogy egyre közelebb kerüljek Hozzá. Egyrészt Lucia még nagyon kicsi volt,
amikor elhatároztam, hogy egyházi iskolába fog járni. Nem tudom megmondani,
hogy miért, egy érzés volt, hogy számára ez lenne a legjobb. Most már tudom,
mennyire fontos, hogy Isten közelében nevelıdjenek a gyerekek. Biztos vagyok
benne, hogy a késıbbiekben is megóvja ıket a hitük, és segíti a nehéz helyzetek-
ben. Erre már megerısítés az is, ahogy az édesapjuk elvesztését kezelték.

Elıször a Ward Mária iskola mellett döntöttünk a férjemmel, mindkét
gyermekünk ott kezdte az általános iskolát. Idıközben váltottunk, most a
Patronába járnak. Mivel ık egyházi iskolába járnak, lassan a mi életünknek is ré-
sze lett a vasárnapi szentmise.

Ebben az idıben ismertem meg Nádas Mária kültag testvért, aki a testvé-
remnek segített egy nehéz életszakaszában. Nem tartottuk a kapcsolatot, de ami-
kor a férjem leukémiás lett, megkerestem, és ı sokat segített nekem is, és lelki
támaszt nyújtott. Férjem halála után ı hívott el, két évvel ezelıtt, a Mercedes ün-
nepre, a kültagok ígérettételére, akkor voltam itt elıször.

Sok nehézségen mentünk keresztül, nagyon sokat dolgoztunk, mert hitelbıl
vettük a lakást, túlvállaltuk magunkat. A szüleim sokat segítettek, most is szá-
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míthatunk rájuk bármiben, hálát adok Istennek értük. Rendszeresen nyugtatókon
éltem, de már az sem adott enyhülést a szorongásaimra és a kilátástalanságra.

Aztán elkezdtem keresni „Valakit”, megjártam az ezoterikus utakat is, de
hála Istennek és a férjemnek, aki ezt rossz szemmel nézte, és akadályokat gördí-
tett az utamba, csak felületesen foglalkoztam egyikkel-másikkal. Végül kezdtem
megérteni Jézus tanítását, és a vasárnapi szentbeszédek is más megvilágításba
kerültek. Rátaláltam a helyes útra, és igyekszem is nem letérni róla. Kezdtek
enyhülni a szorítások, sikerült anyagilag is helyrejönni.

Egy lelkigyakorlaton Gréti hívott, hogy járjak a kültag csoportba. Azóta
rendszeresen járok a kültag lelki napokra és a Társaság más alkalmaira is. Na-
gyon örülnék, ha a Társaság befogadna, ha ide tartozhatnék. A Társaság lelkisé-
gében az erıs Szentlelkesség érintett meg, külsı megjelenésében pedig az,
hogy nem uniformizál, mindenki megélheti a saját egyéniségét, a saját
adottságaival szolgálhatja Istent, a közösséget és a társadalmat. Nem isme-
rem a különbözı szerzetesrendeket, de biztos vagyok benne, hogy ilyen sokszí-
nőség, a karizmák ilyen széles skálája nem található egyikben sem, ez páratlan és
csodálatos.

A Társaság küldetését elsısorban a családomban igyekszem megélni,
több-kevesebb sikerrel. A lányaimat is arra szeretném nevelni, hogy a rászoruló
emberek sorsát a szívükön viseljék, és segítsék az életüket. Nagyon remélem,
hogy olyan hivatást választanak, ahol a szociális érzékenységüket meg tudják él-
ni, és jobbá, szebbé teszik majd sok ember életét. Hála Istennek, erre utaló jelek
már vannak!

Egy éve kaptam egy csodálatos ajándékot Urbán Maja személyében, akiért
nem gyızök eléggé hálás lenni. Heti 2-3 alkalommal találkozunk, most még csak
apró dolgokban tudok segíteni neki.

Szeretek másokról gondoskodni, a háttérben kéz alá dolgozni. Amióta a
férjem meghalt, csodálatos emberekkel kerültem kapcsolatba, a Társaságban és
Maján keresztül is nagyon értékes barátokra találtam, akik mellettem vannak,
akikért hálát adok Istennek. Nélkülük nem tudom, mi lenne velem.

Magamról talán még annyit , hogy nagyon szeretem az állatokat, a növé-
nyeket, szeretek kézmőveskedni, kedvencem a horgolás, de tavaly a Hagyomá-
nyok Házába jártam játszóházvezetı tanfolyamra, és ott a csuhézást és a neme-
zelést kedveltem meg. Voltam a Karizmák Ünnepén a kézmőves sátornál Kele-
men Eszterrel, de még csak mint  tanuló. A késıbbiekben szeretnék mint segítı

kéz is jelen lenni, ha erre lesz igény és alkalom.
Egy éve, mióta Maját megismertem, a Krisztus Király plébániára járunk, ott

vállaltam csip-csup feladatokat, takarítunk szombatonként, idıs néniktıl veszek
át apró feladatokat, pl. a kiadótól már én hozom az újságot és az Adorémust a
templomba. Szívesen sütök süteményt a különbözı alkalmakra.

A benedeki lelkiségben megérintett a vendégszeretet, a gyengébb képes-
ségő testvérek szeretı támogatása, az ima és munka egyensúlya.
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Elmondhatatlan vágyat érzek, hogy a Szentlélek medált viselhessem. Isten
kitüntetı ajándéka ez számomra, olyan jel, mint a keresztségben a homlokunkra
rajzolt kereszt, amellyel Istennek megjelölnek minket, csak ez az emberek szá-
mára is látható. Nagy tisztelettel és alázattal fogom hordani, és nagyon örülök,
hogy állandóan figyelmeztet majd a feladatomra és az utamra, és erıt ad a sötét-
ség, a szárazság és a magány idıszakában.

HOMONNAI  MÁRIA  – egy másik sok éve hőséges „ígéretes” testvér, aki
egyéb karitatív szolgálatai mellett A Lélek Szava postázásában is részt vesz – így
vall arról, hogy mit jelent számára a kültagság:

A kültagság különleges ajándék az életemben. Bár a szocializmus éveiben
hang sem esett róla, tudat alatt kisgyermek koromtól fogva karitász munkás sze-
rettem volna lenni. A kilencvenes évek elején erre is megnyílt a lehetıség. A
KATTÁN, a Katolikus Társadalmi Akadémián találkoztam elıször szociális
testvérekkel. Elvégzése után rögtön jelentkeztem a kültagcsoportba, és egy év
után kértem engedélyt arra, hogy letehessem az ígéretet. Arra az alkalomra a
bemutatkozás szövegével és lelkileg nagyon készültem.

Ti is személyes döntés alapján határoztátok el, hogy ma ígéretet tesztek.
Örömötökben ıszinte szeretettel osztozom. A mai ünnep után állhatatos kitartás-
ra lesz szükségetek. Ebben a hit és a szeretet révén segítségetekre lesznek a
lelkinapok elmélkedései, tanításai, közösségi megosztásai, a kínálkozó szociális
feladatok, a fogadalmas testvérek példái, a Társaság ünnepei, az évente megújí-
tott ígéreteitek. – Így érnek a kültagság mindennapjai olyan belsı lelki
örömmé, amely cselekedeteitekben is megnyilvánul, tekintetetekbıl is su-
gárzik.

ZSÓK MÁRIA  megosztása, aki szintén régóta kültagja a Társaságnak.
Sok éve végzi hőségesen A Lélek Szava terjesz”mésének nem könnyő szolgálatát
(adminisztráció, csomagolás, postázás), munkája, plébániai szolgálatai mellett.
İ így válaszolt arra a kérdésre, hogy miért jó ígéretes kültagnak lenni?

A Szociális Testvérek Társasága, mint közösség, hordozza a Szentháromság
egy Isten képmásiságát, és kültagságom révén, ígéretemmel én is részt vehetek
ebben a „hordozásban”. A közösség jelszerősége (Szentlelkes, benedeki, korsze-
rő, szociális) életfeladatként jelen van mindennapjaimban, minden munkámban,
ill. ezeket már szolgálatként, küldetésként élem meg a sérült gyerekek között, a
hittanórákon és gyerekprogramokon, plébániai munkákban, idıs ember gondozá-
sa közben.

Közösségi együttléteink – imaalkalmak, alakulásunk, az új és jobb, Isten
akarata szerinti emberré válásunk helyei is, egymás hordozása, a jóban való
megerısödés, újfajta látásmód kialakulása által.

Öröm és hála van a szívemben, hogy egy kicsit én is a Megszentelı Szeretet
küldetésében járhatok, és inaskodhatom az Úr mőhelyében.

Lapunk következı számában folytatjuk!
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„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság”
(2 Kor 3, 17.)

A katolikus sajtóból már értesülhettek kedves olvas óink a szeptem-
ber 27-én Pécsett megrendezett XXIII. Országos Kato likus Karizma-
tikus Találkozóról, melynek mottója a fenti, korint usiakhoz írt levél-
bıl vett idézet volt.
Az Új Ember október 5-i számának vezércikke a talál kozó f ı elı-
adójával készített interjú volt. Az alvilágtól Istenig  címmel magyarul
is megjelent a megtérésének történetét elbeszél ı könyv.

Az alábbiakban Tobisch Márti testvér színes beszámo lóját közöljük,
aki részt vett a találkozón, úgy is, mint szolgálat tevı (tolmács, köz-
benjáró).

A fı elıadó John  Pridmore
volt, a londoni születés ő,
gengszterb ıl lett krisztusköve-
tı és evangelizátor, az Íror-
szágban m őködı Szt. Patrik
evangelizációs közösség alapí-
tója és vezet ıje.
A délel ıtti el ıadásban  az élet-
történetérıl, megtérésérıl, Isten-
nel való tapasztalatairól szóló ta-
núságtételét mondta el, mely
könyv alakban is megjelent már

régebben az Új Ember kiadónál. Ezt nem részletezem, csak a buzdításokat ,
melyekkel megtőzdelte tanúságtételét. Például hogy a szülık, nagyszül ık kitar-
tóan imádkozzanak a gyermekeikért, unokáikért  – az ı édesanyja 27 éven át
minden nap imádkozott érte, mire megtért. (Pont egy –nyilván sokadik- e célra
mondott kilenced utolsó napján…) A gyónásra  is buzdított minket saját tapasz-
talata alapján. İ a megtérése utáni elsı gyónásakor teljesen újjászületett, kezdte
hallani a madarak csicsergését és érezni a szelet az arcán. A Szentlélek telje-
sen meg tudja változtatni az életünket, de ennek ha talmas akadálya a meg
nem gyónt b őn. A szentáldozásra is hívott minket , szintén saját élményeit el-
beszélve.
Ez után alkalom nyílt arra, hogy – akik még ezt nem tették – átadják életüket Jé-
zusnak . Mentek is elıre szép számmal.

Nem maradt el a szokásos szentségimádás , közben ismeret szava, próféciák
és a szentségi áldás  sem. Csóka János atya, a pálosok tartományf ınöke járt
körbe a sportcsarnokban és áldott meg a monstranciá val minden szektort.
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A délután egy magyaror-
szági tanúságtétellel kez-
dıdött.  Tulajdonképpen
John történetének kissé
enyhébb magyarországi
változatát hallottuk. Tanulsá-
ga, hogy itt is éppúgy mőkö-
dik a Szentlélek, mint Lon-
donban, képes éppúgy gyö-
keresen megváltoztatni és a
jó irányba beállítani az em-
berek életét! Gyuri (Bartha
György) azt is megosztotta,
hogy már a megtérése utáni napon konkrét késztetést érzett, hogy menjen ki a
Moszkva téri fiatalokat evangelizálni . Nem volt hozzá kedve, tanácsot kért Ka-
tona István atyától, de sajnos ı is azt mondta, hogy kövesse ezt a meghívást. Így
aztán kiment a Moszkva térre, beszélt a fiataloknak… és többen megtértek kö-
zülük! Ha még ıt is tudta eszközül használni a Szentlélek – akkor mindenkit tud –
mondta. Buzdított minket, hogy menjünk evangelizálni. Mi, mai
karizmatikusok túl kényelmes szobát építettünk magunknak, ott vagyunk bent, és
csak a saját irhánkat mentjük… (A lenti fotón Bartha Györgyöt látjuk)

John Pridmore  délelıtt inkább azokhoz
szólt, akik még nem hallottak Jézusról,
vagy legalábbis nem kezdték el követni.
Délutáni elıadását pedig inkább azok-
nak szánta, akik már elindultak a Krisz-
tus-követés útján. Üzenetének a lényege
ez volt:
1. Gyakoroljuk be, hogy hallgatunk a
Szentlélek indításaira  (akkor is, ha ké-
nyelmetlen, amit kér). Ezt is rengeteg

saját életébıl vett ízes történettel főszerezte.
2. Adjunk addig, amíg már fáj.  Erre Teréz anyát hozta példaként, aki egyszer a
saját vacsorájukat vitte el egy éhezı hindu családnak. Úgy néztek ki, mintha élı
csontvázak lennének, mégis a tál rizs felét átvitték a szintén éhezı (muzulmán)
szomszédaiknak. Ha addig adunk, amíg már fáj, akkor gyógyul a szívünk , és
akkor tanulunk meg szeretni. John a saját életébıl is hozott erre példákat.
3. Jézus melletti kiállásunkkal, szentségi életünkkel gyújtsunk fényt a világ
sötétjében . Szent II. János Pál mondta: van egy „dolog”, melyet nem tud legyız-
ni a világ sötétsége: Jézus világossága.
4. Kérjük a Szentlelket, mutassa meg nekünk, mi az akad álya annak, hogy
megnyissuk a szívünket Jézusnak, és mindenünket Nek i adjuk. Ez lehet
meggyónatlan bőn; fenntartott bőnös kapcsolat; korrupció; valamilyen nagy fáj-
dalom, melyet nem vagyunk képesek elengedni; vagy akár Istennel szemben ér-
zett harag azért, mert megengedi, hogy szenvedjünk. Kérjük a Szentlélek segít-
ségét, hogy meg tudjuk adni magunkat Jézusnak!
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A szentmisét Udvardy György püspök atya mutatta be.  Sok koncelebráns
volt, pl. Mohos Gábor atya, Varga László atya és más ok.  A miseszövegeket a
Szentlélekrıl vették. Engem már a kollekta szövege szíven ütött, melyben kértük
a Szentlelket, hogy mőködjön a hívek szívében, hogy ezáltal valósulhassanak
meg Isten nagy tettei… A mise végén a püspök atya megköszönte, hogy a Talál-
kozó Pécsett van, mert így a pécsi és Pécs környéki hívek sokkal könnyebben
részt tudnak venni rajta. Szeretné, ha máskor is itt rendeznék meg a Találkozót –
mondta.

A szentmise utáni di-
csıítéskor nagy kör-
tánc alakult ki az Úr
ünneplésére … nekem
olyan volt, mintha ez
már Isten és ember me-
nyegzıjének lakodalmi
tánca lenne. Az is volt.
Együtt táncolt ott való-
ban „fiatal és öreg”, pá-
los tartományfınök, gye-
rekek, apácák…

 Közbenjárás az
imát kér ıkért

Másnap ún. „pásztorképz ı” volt a Megújulás Országos Tanácsa tagjai és a
közösségvezet ık számára.  Itt is John Pridmore tartott el ıadást , utána pedig
kérdésekre is válaszolt. Itt én voltam a tolmács, így nincsenek jegyzeteim, és
csak töredékesen emlékszem az elhangzottakra.
Néhány gondolatát, tanácsát  azért idézem emlékezetbıl.

Lásd a 34. oldalon!

John szavai azért voltak hitelesek, mert mindent, a mirıl beszélt, a saját b ı-
rén tapasztalt, miután az élete Isten közbelépésére  drámai fordulatot vett ; és
minden mondanivalóját személyes történetekkel illusztrálta. Az egykori kemény
fickó, rettegett gengszter szeme ma könnyes lesz, ha arról a kislányról beszél,
akinek 12 éves korában azért ment teljesen tönkre az élete, mert nem volt senki,
aki elmondja neki, hogy Jézus mennyire szereti…
Volt itt is dicsıítés, imádkoztunk Johnért, a szentmisét Zselepszky Fábián atya
mutatta be.
Áldott nap volt. A hermetikusan zárt konferenciateremben végig egy gyönyörő
nappali pávaszem szálldosott köztünk. John azt mondta, számára a Szentlelket
szimbolizálja. És valóban, a pillangó elıkerült a mise átváltoztatásakor és egy
másik alkalommal is, amikor a Lélekben imádkoztunk.

Tobisch Márta testvér
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JOHN PRIDMORE
TANÁCSAI:

• Az igazi jó vezetı az, aki nem akar
vezetı lenni.
• Az Egyház elıírásai védelmet bizto-
sítanak és megtartanak minket. Enge-
delmeskedjünk tehát azoknak az elı-
írásoknak is, amelyekkel nem értünk
egyet.
• Aki a közösség vezetıjének hibáin
lovagol, az olvassa inkább a Bibliát:
Dávid király egy férfit a halálba küldött
csak azért, hogy házasságtörést kö-
vethessen el a feleségével – és mégis
az Ószövetség egyik legnagyobb ve-
zetıje volt.
• Isten sokszor választ bőnösöket,
megtöretett embereket vezetınek.
• Nézzünk magunkra! Isten humorér-
zékét bizonyítja, hogy minket (a jelen-
lévıket) hívott meg vezetınek.
• Isten meghívását tekintsük nagyon
nagy kiváltságnak.
• A kulcs az ıszinteség: legyünk
ıszinték Istennel és magunkkal szem-
ben, és kérjünk bocsánatot Istentıl új-
ra és újra, amikor szükséges.
• Olyan Istenünk van, Aki örömét leli
abban, hogy megbocsát nekünk.
• Nem baj, ha újra és újra elesünk,
csak az a baj, ha utána nem állunk fel.
• Az igazságot mindig irgalommal kell
kimondani.
• Ha egy közösségben férfiak és nık is
vannak, lehetıleg férfi legyen a veze-
tı, mert a férfiaknak nehezükre esik
nıknek engedelmeskedniük, különö-
sen, ha a nı fiatalabb náluk.
• John beszélt Máriáról és a rózsafü-
zérrıl is – ahogy régi életében nem
ment sehova fegyver nélkül, most ró-
zsafüzér nélkül nem megy sehova.
• Szükséges rendszeresen huzamos
idıt imádságban töltenünk, ha Jé-
zust akarjuk hirdetni.

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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