
    Katolikus lelkiségi lap
    jubileumi kiadványa

XXXIX. évfolyam 2015.

25 éve indult újra A Lélek Szava!

Jubileumi kiadványunkkal búcsúzunk

a lap kedves olvasóitól.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete



A címlap belsı oldala

Kedves Olvasó!
A Lélek Szava tavalyi 5. számában
jeleztük, hogy 2015-ben  egy
visszatekintı, ünnepi ajándék
kiadvánnyal búcsúzunk kedves
olvasóinktól – kiemelten régi hőséges
elıfizetıinktıl és mindenkitıl, aki
bármilyen formában hozzájárult
ahhoz, hogy az újraindítástól
számított 25 év folyamán
megjelenhessen a lap.
Az 1944-45-ös betiltása  és 45 éves
„kényszerpihenıje” után 1990-ben

indítottuk újra A Lélek Szavát, az egykori lap jogutódjaként, XIV. évfolyammal, így ebben
az évben lépett a XXXIX. évfolyamába, melyet jelen kiadványunk képvisel.
EZT AZ ÜNNEPI SZÁMOT NAGYRÉSZT A 25 ÉV SORÁN MEGJELENT SZÁMOK ANYAGÁBÓL
ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A SZERKESZTİ (e sorok írója). Természetesen lehetetlen egy ilyen kis
terjedelmő kiadványban a teljességre törekedni, még csak címszavakban, idézetekkel sem
lehet reprezentálni a 25 év szellemi termékeit, amelyek nem veszítettek aktualitásukból,
sok közülük ma még aktuálisabb, mint születése idején.  A válogatásban elınyben
részesítettem a kezdeti évfolyamokat, melyek már feledésbe mehettek, és digitális
formában sem érhetık el.
2006-tól jelentek meg honlapunkon is a lap egyes számai, kezdetben csak a borító és a
tartalomjegyzék, majd egy-egy kiragadott cikk is, azután „szemezgetı”, színes képekkel,
néhány szám pedig teljes terjedelemben – pl. a Salkaházi Sára testvér boldoggáavatása
elıtt és a 2007-es városmisszió alkalmával megjelenı számok, vagy a 2013/2. szám.
Utóbbi szintén jubileumi, bıvített szám volt, a Szociális Testvérek Társasága
megalakulásának 90. évfordulója alkalmából. A 2014-es összes szám elkészült teljes
terjedelemben, színes, digitális változatban is, reméljük, hamarosan felkerül a szociális
testvérek megújulásra váró honlapjára.
A 2014/5. számban részletesen megindokoltuk azt a nem könnyő döntést, hogy 2015-ben
már csak egy búcsúzó szám jelenjen meg, így erre most nem térek ki.
Az idık jeleinek megfelelıen korlátozott lehetıségeink ellenére is egyre gazdagabb színes
képanyag jelent meg a lap
hasábjain, így  igyekeztem
ezt a „retrospektív” Lélek
Szavát is sok képpel színessé
tenni, a 25 év alatt megjelent
képekbıl válogatva, ami szintén
nem volt könnyő feladat.
A kiadványunk címoldalán
látható (Fecske Orsolya testvér
által készített) szép fotóval azt a
reményét is szeretné kifejezni a
szerkesztı, hogy a 25 év „Lélek
Szavái” nem múltak el nyomtala-
nul: mint ahogy az elvirágzott
pitypang kis ejtıernyıs magvai,
melyeket szerteszét fúj a szél,
s jó talajba hullva újraélednek.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON!

Fotó: Sári G.

Fotó: Exner G.



A hátsó borító belsı oldala

Fent:
Sinkó Veron festménye Salkaházi
Sára testvér vértanúságáról,
melyet Sára testvér  2006. évi
boldoggáavatása alkalmából
készített, és a Szociális Testvérek
Társaságának ajándékozott.
A festmény a Társaság Remete-
kertvárosi házának nagy közösségi
termében került elhelyezésre.

Jobbra:
Balatonpart, napfény, 1944.
Sakaházi Sára egy menekített
kisfiúval.
Sári Gabriella festménye egy
fekete-fehér fotóról.
A menekített „kisfiú” jelen volt
Sára testvér boldoggáavatásán.



A hátsó borító

fohász

taníts - taníts
megválni
a fától és ágtól -
elengedni
a nyár
ízzó
emlékeit -
rásimulni
hulló levéllel
ıszi szélre -
vágyódni - vágyódni
hazafele
a kékbe –

Sztrilich Ágnes

az Úr érkezése

csupasz ág
tegnap volt
arany sátorát

Eléd
terítette -

Sztrilich Ágnes

Fotó: Víg Rita

Fotó: Sári Gabriella


