
17. (1.) színes o.

A család értékér ıl egy
alkotás tükrében

Jól tudjuk, milyen nehéz dolgunk
van akkor, amikor egy számunkra
fontos gondolatot szavakba
szeretnénk önteni, miközben talán
mindenki átélhette már, hogy
mennyivel kifejezıbb a képek, a
formák, vagy akár a mozdulatok
nyelve. Olyan mély rezdülések is
megragadhatókká válnak általuk,
amelyekre nincsenek szavaink, sokkal
inkább átéljük, megérintenek minket.
Mindez különös hangsúllyal jelenik
meg a családdal összefüggésben is,
amelynek jelentısége és értéke
kétségtelen.

Egy különlegesen szép, magával
ragadó alkotás igazán illeszkedı
mintát tükröz számunkra.

Józsa Judit  kerámiaszobrásznak,
a Magyar Kultúra Lovagjának
Magyar család  címő alkotása. ����
((Fotó: Gedai Csaba fotómővész,
tulajdonos: Belvárosi Nagyboldog-
asszony Fıplébánia templom)

Ez a szobor és az alkotó
élettörténete h ően kifejezi a család
gyökereket és támaszt adó
szerepét.  Csakúgy, mint ennek az
alkotásának biztos alapot adó
gyökeres szilfa, ı maga is biztos
gyökerekkel, korondi mővészcsalád
gyermekeként hordozza mestersége
kincseit. Minden munkája mély
érzésekkel, nagy szeretettel készült, a
Magyar család pedig hordozza az
összetartozás, a hőség, az egymásra

figyelés fontosságát, mindemellett a Gondviselés
kísérı támaszát is.

Napjainkban sajátos szerepük van a befogadó
családoknak . Mit tudnak a gyermekek számára
nyújtani? Bízunk abban, hogy mindazt a
melegséget és bizalomteli összetartozást,
amelyet más gyermekek a vér szerinti szüleiktıl
megkapnak. Ennek érdekében a befogadó
szülık sokrét ő felkészítésen vesznek részt ,
amelyet a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt
nyújt számukra. A képzés tananyagait a váci
Apor Vilmos Katolikus F ıiskola szakmai
munkacsoportja dolgozta ki , a család
értékeinek középpontba helyezésével, a
felnövekvı gyermek személyiségfejlıdésében
meghatározó, biztonságot, érzelmi támaszt nyújtó
szerepének támogatásával. Az egyre bıvülı
kötetek elérhetık a fıiskola honlapján kialakított
tananyag-tárházban (avkf.hu/kotetek).

A képzés során reményeink szerint valóra
válhat annak a belsı megérintıdésnek átadása
is, amelyet Józsa Judit alkotása oly különlegesen
jelenít meg.

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
szakmai munkacsoportja
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A  MEGSZENTELT  ÉLET  ÉVÉHEZ
Advent elsı vasárnapján veszi kezdetét a Ferenc pápa
által meghirdetett Megszentelt Élet Éve. Ez alkalomból
idézünk néhány részletet abból a tudósításból, amit a
Civita Cattolica címő olasz jezsuita folyóirat közölt a
Szentatyának a férfi szerzetes elöljárókkal való 2013.
november 29-i találkozójáról.

Az egyház tanúságtétel révén növekszik – mondta
Ferenc pápa, utalva XVI. Benedek pápa szavaira. – Az
igazán vonzó tanúságtétel olyan viselkedésformákhoz
kötıdik, amelyek nem megszokottak. Ilyenek a
nagylelkőség, a lemondás, az áldozathozatal, az
önmagunkról való megfeledkezés, hogy másokkal
törıdjünk. Ez a szerzetesélet tanúságtétele,
„mártíriuma”.
A megszentelt élet elsıdleges feladata a prófétálás
Isten országáról –  válaszolta a Szentatya egy
kérdésre. A szerzetesek olyan emberek, akik
rávilágítanak a lényegre. Arról  tanúskodnak, hogyan élt
Jézus ezen a földön, és azt hirdetik, milyen lesz Isten
országa a maga tökéletes megvalósulásában.
A próféta lármázik, zajt csap, egyesek szerint
„felforgató”. A szerzetesek karizmája az, hogy kovász

legyenek, hirdessék az evangélium szellemét.

A pápa ismét hangsúlyozta, hogy ki kell
mennünk a peremterületekre, hogy megismerjük
a valóságot. Kell lennie  az életünkben olyan
idıszaknak, amikor ténylegesen érintkezünk a
szegények világával.

A képeken:
Szent Benedek apát, a bencés rend
alapítója, „a szerzetesek atyja”. Jobbra:
Szt. Benedek látomása a világról.
Lent: R. Cantalamessa atya, kapucinus
szerzetes. A házasságról, családról szóló
elıadásának 2. részét lapunk e számának
hasábjain ismertetjük.
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hogy a spirituális légtér ellenırzés alá
vonódjék, és így az Úr földi csapatai
bevehessék Európát. Isten
Országának spirituális vezetıi, a
prédikátorok és a tanítók ismét
tisztán fognak látni a Szentlélekben.
Többé már nem fogja ıket
félrevezetni semmi, hanem egyedül a
Királyra figyelnek majd a ti imáitok
hatására.
Látlak titeket a Lélekben. Sok nehéz
fegyverrel vagytok felszerelve,
veszélyesek vagytok az ellenségre.
Bátrak vagytok, merészek, és soha
nem adjátok fel. Nem fogtok
meghátrálni, le fogjátok hozni Isten
Országát a földre, megjelenítitek
Isten Országát.
Harcos menyasszonyok lesztek, akik
egészen bele vannak szerelmesedve a
Királyba. És İ felétek nyújtja a
jogarát, és megadja, amiért
imádkoztok, mert megérintettétek a
szívét. Magyarország, Te az Úr
kedvese vagy, szemed egyetlen
pillantásával elraboltad a szívét. Szép
vagy, Magyarország, drága vagy, és
nagyon szeret Téged az Úr!

A besnyıi konferenciáról szóló
tanúságtételeket lásd lapunk

29-32. oldalán!
 Elke Mölle (a kép jobboldalán),
mellette a tolmácsa

Prófécia
Magyarország
számára

Október 23-25-e között
rendezték meg az elsı
magyarországi Imádság
Háza konferenciát.
Vendég előadója Elke
Mölle volt, az augsburgi
Imádság Háza egyik
alapítója.
2014 szeptemberében
kapta ezt a próféciát
Magyarországról,
amelyet felolvasott
Máriabesnyın 2014.
október 25-én.

„Harcosok nemzete vagytok, úgy, ahogy
Dávid hısei. A közbenjárás a ti legerısebb
fegyveretek és hivatásotok. Az Úr útját
fogjátok készíteni, hogy vissza tudja nyerni
Európát Isten országa számára.
Közbenjárásotokkal hozzá fogtok járulni,
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Dénes Anna Szeréna
                                        szociális testvér

        (1925 – 2013.)

„Sára testvér önfeláldo-
zása számos követőt talált
a Társaságban akkor,
amikor a horogkereszt
lehullásával a vörös csillag
dicstelen tündöklése még
fölfelé ívelt. Vajon nem Sára
testvér példáját követték-e
azok a szociális testvérek,
akik hosszú éveket töltöttek
börtönben azért, mert hűek
maradtak Istenhez, egyhá-
zunkhoz, hivatásukhoz és a
rájuk bízott hívekhez? ...
Nincs még egy női szerzetes-

rend a történelmi Magyar--

Szoboravatás és áldás
Torna-újfaluban

Boldog Salkaházi Sára 115 éve, 1899. május
11-én született Kassán. Az idén, 2014. december
27-én emlékezünk vértanúhalálának 75.
évfordulójára.
Mellszobrának, Lukács János alkotásának

elhelyezése és megáldása ebből az alkalomból történt
2014. június 1-én Torna-újfaluban, Dr. Juhász Attila,
plébános kezdeményezésére a hívek közadakozásából.
A szobrot a vasárnapi szentmise után Mons. Dr. Gábor
Bertalan, szepsi esperesplébános és Dr. Száraz János,
buzita plébános, esperes helyettes áldotta meg.

Folytatás a következő oldalon!

ország területén, amelybıl oly sok rendtagot – szám
szerint huszonnyolcat – hurcoltak ártatlanul
börtönbe, mint a Szociális Testvérek Társasága. Az
anyaországban 9, Erdélyben 16, Felvidéken 3
szociális testvérnek kellett osztoznia Sára testvérrel
az üldöztetésben. Ha nem is a mártírhalálig, de
hosszú és súlyos börtönévekkel.”

Részlet Hetényi Varga  Károly előadásából,
amely elhangzott az 1997. január 19-i, a Központi

Szeminárium dísztermében tartott
Salkaházi Sára emlékülésen

A 2013. november 15-én elhunyt Dénes Anna
Szeréna erdélyi szociális testvér egyike volt
azoknak a sokat szenvedett, súlyos börtönéveket átélt
testvéreknek, akikről Hetényi Varga Károly
megemlékezett. Hat évet töltött Románia börtöneiben,
majd négy évet kényszerlakhelyen. Bátor, hitvalló élete
„szabadlábon” is példaképül szolgálhat számunkra.

Lapunknak ez utolsó számában méltó, hogy
felidézzük az ő életét, kifejezve így
tiszteletünket és hálánkat a többi mártírsorsú
testvér felé is…


