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A LÉLEK SZAVA 1945 előtt

A Lélek Szava jelenlegi szerkesztősége kincsként őrzi A Lélek Szava
30-as, 40-es években megjelent összes évfolyamát és csaknem összes
számát tartalmazó köteteket (kivéve az 1938-as évfolyamot), a legelső,
1934 pünkösdjén megjelent számtól kezdve.

Ezek tanúsága szerint az utolsó „igazi” lap az 1944. április 15-i szám
volt, ezt követte 45 szeptemberében egy rövidített szám, majd októ-
berben néhány röplap, a Keresztény Női Tábor programjával, decem-
berben  Mindszenty József székfoglaló beszédét és első beszédeit köz-
lik. 1946 januárjában két röplap, más címen, végül A PÜNKÖSDI TŰZ
c. lap a „hattyúdal”, legalábbis az 1941-46 közötti számokat tartalmazó
kötet tanúsága szerint.

A lap mindvégig a Szentlélek Szövetség sajtóorgánumaként jelent
meg, célkitűzése a Szentlélek tisztelet terjesztése volt. 1937-ig idősza-
ki kiadvány, 38-tól havilap, Slachta Margit szerkesztésében, 43-tól
kéthetente jelenik meg. 1942 februárjától megnyitja hasábjait a Ke-
resztény Női Tábor számára is. Nem közvetlen „pártpropaganda”
jelenik meg benne, hanem egy Világnézeti kurzus anyagai,  emellett
végig megmarad „jámborsági” (ma úgy mondanánk: lelkiségi) lap-
nak.

A világnézeti tanulmányi esték anyagai valójában a kereszténység
alapigazságait, hitünk alapjait fejtik ki, hogy megerősítsék a kereszté-
nyeket, mert „a keresztény tömegekben nem tudatos a kereszténység”,
s így könnyen behódolnak a korszellemnek. A keresztény alapigazsá-
gokat alkalmazzák azután  a társadalomra, az államéletre. A törvény-
hozásban  a tízparancsolatnak kell érvényesülnie, hiszen nincs kétféle
erkölcs… Ami rossz a magánéletben, az rossz az államéletben, a politi-
kában  is – vallja Margit testvér.

„… a Nıi Tábort állampolgári téren ugyanazon igazságok és elvek vezetik,
melyek A Lélek Szavát a hitéletben. Amint az egyes ember a maga életét annak
megfelelıen alakítja, ami a hite, úgy az állampolgár és az állam is olyan, amint a
végsı dolgokról gondolkozik, vagyis  amilyen a világnézete.

A Szentlélek Szövetség az egyes embert akarja Krisztusnak meghódítani, s
életét a szentlelkesség jegyébe állítani. A Nıi Tábor azért dolgozik, hogy a poli-
tikai élet hódoljon meg Krisztus boldogító igazságainak és ezek legyenek politi-
kai erkölcsének törvényei…” – írja Margit testvér A Lélek Szava 1942 februári
számában.

Az 1945 októberi röplapban kilenc pontban foglalja össze röviden
Margit testvér a Női Tábor programjának legalapvetőbb részét. Mellé-
kel hozzá egy jegyzetet, „Ez politikai program? – Talán inkább valami
lelkigyakorlat tervezet??” címmel. Ebből idézünk:

„Hazánk nem azért omlott össze, mert szegények voltunk. Mikor éveken át
végignéztük azokat a szerelvényeket, melyek szakadatlanul szállították a külön-
féle határállomásokon túlra mindazt, amibıl ellenségeink kifosztottak, magunk is
csodálkoztunk gazdagságunkon. …
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A romlás lelkivilágunkból jött. Istentávolságunknak volt szükségszerő követ-
kezménye. Éppen ezért égetı bajaink megszüntetését is elsısorban nem gazdasá-
gi problémáink megoldása biztosítja, hanem Isten-viszonyunk helyreállítása.

Csodálatos, hogy a legtöbb ember tekintete nem jut el a gyökér-bajig. Min-
denkinek sokkal inkább van gondja arra, hogy mi lesz a szemmel láthatókkal és
kézzel foghatókkal, a gazdasági és ipari élettel, a tetıkölcsönnel, a fizetésrende-
zéssel és nyugdíjjal. Természetesen szükségesek ezek is. De kell olyanoknak is
lenniök, akik a bajok nem látható, de letagadhatatlan okainak megszüntetésén
fáradoznak.

Ezért emelte ki a Nıi Tábor általános programjából, mint legfontosabbat azt,
hogy visszaállítsuk Isten atyánk uralmát… akkor újra megépülnek feldúlt ottho-
naink, lesz újra liszt, tej, tojás, ruha, cipı, főtıanyag…”

Uram! AUram! AUram! AUram! Assssszonyom!szonyom!szonyom!szonyom!

Sietek kérdésükre válaszolni:
Nem szépirodalmi...

Nem pedagógiai...
Nem szociálpolitikai...

Nem nőmozgalmi...
Hanem? Kérdik.
A LÉLEK SZAVA a Szociális Testvérek Társaságának és

a Szentlélek-Szövetség belsı világának lapja.
Ösvényt akar mutatni a Szentlélek Úristenhez.
Orgánuma a Szentlélek-templom építési mozgalmának.
Ima és szeretet-kapcsolatot egyenget a földön élık és a túlvilágra

költözöttek közt.
Be akarja gyökereztetni földi életünk fáját az Örökkévalóság talajába.
Tudatosítani akarja bennünk, hogy milyen kimondhatatlan kincs

az átélt  kereszténység, az Isten-gyermekség és
a krisztusi testvériség.

Szólítgatja nemesebb mivoltunkat és várja erre királyi énünk válaszát.
Betekintést enged Szent Benedek családjának életébe, aki

ezernégyszáz évvel ezelıtt az Egyházba vezette és
civilizálta Európát,

és fel  akarja kelteni bennünk annak felismerését, hogy az
elpogányosodott Európa újrakeresztelése Hazánk missziója.

Ez tehát lapunk programja? – jegyzik meg Önök, Uram, Asszonyom.
Ez. Egy új, kegyelmi világ felé jelez ösvényt. És aki szeretettel olvassa,

az ezen ösvényen el is jut lelkének igazi hazájába és meg fog
szólalni ajkán a világ legzengzetesebb nyelve: a lélek szava.

Slachta Margit
(Megjelent A Lélek Szava 1942. januári számában)
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Az idık jelei régen –

és ma

Családmentés – nemzetmentés

A Lélek Szava 1942 szeptemberi számában jelent meg Mihalovics

Zsigmondnak, a Magyar Katolikus Akció országos igazgatójának cikke

a fenti címmel.

Ma még aktuálisabb az, amire mint az idık jeleire hívja fel az olva-

sók figyelmét. Néhány gondolata:

Korunk szomorú jelensége a ledöntött templomok és szétesı csa-
ládi tőzhelyek. Ha templomrombolás nálunk még nincs is – írja –, a
családok pusztulása már nálunk is szomorú jelenség. A válások száma
hirtelen megemelkedett, s ezzel együtt az „egykézés” is.

A családok romlása – nemzetromlás. A családmentés pedig – nem-
zetmentés. Hogyan, milyen eszközökkel történhet a családmentés?

Mindenekelıtt mélyítsük el a családban a vallásos szellemet. Készít-
sük fel a fiatalokat a rájuk váró családi feladatokra, segítsünk a
jegyesoktatásban. Indítsunk komoly akciót a családi közös ima érdeké-
ben, szervezzünk közös családi napokat.

Rendezzünk világnézeti elıadásokat, s ezeken mutassuk be az Egyház
tanítását a családról. Segítsük anyagilag is a családokat, különösen a sok-
gyerekes családokat…

Követeljük a házasság szentségi mivoltának törvénybe iktatását (a
család szilárdságát megbontó polgári házassággal szemben).

Emeljük fel szavunkat a családellenes sajtó, irodalom, színház és mozi
ellen…

*****************************

Napjainkban folytatódik a családrombolás, egyre újabb és újabb tá-
madások érik a család „intézményét”, új, természetellenes családmodel-
lek jelennek meg, már a polgári házassággal vetekedik az élettársi kap-
csolatok gyakorisága, s az egynemő párok egyre hangosabban követelik a
„hagyományos” házassággal (egy férfi – egy nı) való egyenjogúságuk
törvénybe iktatását. Ma a legtöbb európai országban törvényadta jog az
abortusz… És sorolhatnánk tovább az egyre elképesztıbb jelenségeket
(néhány példát idézünk is szemléltetésül lapunk következı oldalain).
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Hála Istennek, hogy ezzel egyidıben sok jó kezdeményezés is van
Egyházunkon belül: lelkiségi mozgalmak, új közösségek, programok há-
zaspároknak, családoknak… A halál kultúrájával szemben épül az élet
kultúrája is. Hálát adhatunk Istennek hazánk új alaptörvényéért…

A világ szíve balfelé ver –
(A Lélek Szava 1937/1. számából)

– olyan hatalomnak hódol az emberiségnek több mint a fele, amely az alvi-
lágból való és démonikus erık tényleges segítségével harcolja a maga szörnyő
harcait. Azt mondják, hogy a párizsi Grand Orient-ban Sátán-imádó szertartások
folynak s hogy látható alakban is megjelenik maga Lucifer. Mert tévedés az,
hogy Moszkva irányítja a félvilág sorsát – nagy tévedés –, mikor Moszkvát meg
a párizsi Grand Orient irányítja, a világ legfıbb szabadkımőves páholya „istené-
vel”, a személyesen megjelenı Sátánnal.

Eredményeiben mindnyájan láthatjuk e démonikus erıket. Nem célunk fölso-
rolni a borzalmakból, de célunk igenis rámutatni arra a talán legsátánibb mőve-
letre, amelyet az alvilág emberen elkövethet, amikor már nem tud különbséget
tenni a jó és rossz között, sıt annyira természetévé válik a rossz, hogy a rosszat
tartja jónak.

A világ szíve balfelé ver, mert hiszi és akarja a szervezett ROSSZ végsı gyı-
zelmét. És vele szemben a SANCTA MATER ECCLESIA kis serege az Úr
Szentlelkétıl vezérelve pápájával, püspökeivel, papjaival s az actio catholica-nak
nevezett szervezett seregével. A harc kimenetele nem kétséges, de addig… addig

Úgy mondják, hogy Európa 80 %-a fog e harcokban elpusztulni, hogy a
megmaradó 20 %-ból megújuljon az Anyaszentegyház. Hogy így lesz-e vagy
sem, nem tudjuk. Azt azonban tudjuk, hogy a harc elıbb az egyes emberben dıl
el. „A Sátán megkívánt titeket” – mondja az Úr Jézus az evangéliumban tanítvá-
nyainak, övéinek, mondja mindig nekünk is. Tehát kell hinnünk a Sátánban mint
ténylegesen létezı rosszban, kell tudnunk róla, kell vele számolnunk, kell ellene
állandóan és mindig fölkészülve harcolnunk.

A Szentséges Atya (XII. Pius) szeme a tabernákulumon, az Eucharisztikus Úr
Jézuson. Amilyen titok az Eucharisztia, olyan titok maga pápa is. Az eucharisztia
maga Jézus Krisztus és a pápával szintén Jézus Krisztus /van jelen közöttünk/.

A világ szíve ugyan balfelé ver, de az Anyaszentegyházat az Úr Szentlel-
ke vezérli.

s. Balázs Benedicta
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Pakocs Károly:

A Pünkösd Lelke épít új világot

Ha lassan is, a romok fölé nő az idő. A törmelékek egy részét elhor-
dotta tenyerével az emberi  szorgalom, más részét betakarja a fű s a zöld
akác. A világ külseje foltozódik, vagy megújul és  fokozatosan simulnak el
a ráncok: hogy a szemnek szebb legyen a föld. Ma már mindenki érzi,
hogy épül a romok fölött az új világ. Azt is tudjuk, hogy a szellem és az
anyag munkásai néhány éven belül föl fogják építeni városainkat,
hidainkat, útjainkat úgy, hogy a külső élet túl is szárnyalja  a megelőző
idők életét.

De mi lesz a világ belső életével?
Mi lesz a szellem és a lelkiség romjaival?
A házak, hidak és utak az életnek csak keretet adnak: a lé-

nyeg a lélek. Ki fogja újraépíteni  a lelket?

******************
A közelmúlt társadalom lelke összeomlott.
A múlt társadalom a lelkét a vagyonhoz kötötte. A vagyonok meg-

szűntek.
A múlt társadalom a lelkét a szellemiséghez kötötte. A szellemiség

becsülést adó ereje remeg. Most a testi munka és a nyers erő került több
becsületbe a tömeglélek előtt. A tudományt a félelem az anyag szolgálatá-
ba kényszerí-tette, és a gép elé térdeltette.

A múlt társadalom a maga biztonságát a külső tekintély elvére épí-
tette. A világlázban – amelyben gyötrődik az emberiség – elsorvadt a kül-
ső tekintély. Az emberiség legidőtállóbb tekintélye, a lelkiség tekintélye
kipellengérezve küzd az örökkévalóságban gyökerező tekintélyének  visz-
szaszerzéséért.

Mi ez? Bizony ez lelki összeomlás: a múlt társadalom összeomlása
úgy, hogy az régi alakjában vissza sohasem tér.

Lehet-e sokáig lelki romban élnie a világnak?
Nem. Vagy elpusztul, ha a Gondviselés örök tervében elgondolt világvég

ideje elérkezett,  vagy fölépül, ha van még küldetésünk. De ki fogja fölépíteni az
emberiség utolsóelıtti, vagy utolsó  korszakát? A gép és az ember? Vagy: a Lé-
lek és az ember?

A gép nagy építőerő. Amit évtizedeken át épített a fáraók milliónyi
rabszolgája: azt néhány  hónap alatt fel bírja építeni a gép. De a gép addig
épít, amíg az őt irányító ember a Lélek fia. Mihelyt  a gép embere kisza-
kítja magát a Lélekből, a gép megszűnik építeni: a fölszabadult gép dü-
höng és  pusztít, mint az elszabadult vadállat. Ezt magunk láttuk és meg-
szenvedtük.
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És ez nem is csoda. Az volna a csoda, ha az elszabadult gép építeni
tudna.

Az ember ugyanis,  aki géppé teszi magát, a legnagyobb építıerıt

veti el magától, a Szentlelket,  aki a Szeretet Lelke.
Ahhoz ugyanis, hogy bármi felépüljön, az összhang lelke kell. Az

összhang lelke teremti  a verstől kezdve a gépen át az emberig a teremtés
minden alkotását. Az összhang lelke pedig a szeretet,  amint ezt önmagá-
ról a Teremtés Istene nyilatkoztatja ki, mondván Szent Jánosnál: Az Isten
szeretet (I. 4-16.).

A gép-ember pedig: győlölet.
Soha sem a sátánnál, sem az embernél nem láttuk még, hogy gyűlö-

lete épített volna. Nem építhet, mert gyűlölni és építeni ellentmondás.
Az ember, aki gyűlöl, ha látszólag épít is: ugyanakkor, amikor épít,

alá is aknázza saját  alkotását. Ezt láttuk a birodalmat építő és közben
Szentlelket gyűlölő hitehagyott
Julián császárban.  Ezt láttuk a
hitforradalmak férfiaiban. Ezt
bizonyítja minden életnézet.,
amely a Szeretet Lelke nélkül
indult el új világot alakítani.

Ellenben Isten Lelke
bármilyen zavarból és
romból mindig föl tudta
építeni az életet. Róma rom-
jaiból felépült az Örök Város.

A népvándorlások rommá
omlott társadalmából felépült a
középkor keresztény társadal-
ma. ...

Ezért bízzuk mi az új társa-
dalom fölépítését arra, aki a
föld legélőbb és legidőtállóbb
szervezetét, az Egyházat felépí-
tette: a pünkösdi Láng Lelkére.

**********************

Megjelent 1946 pünkösdjén, a Pünkösdi Tűz c. lapban, melynek
Slachta Margit volt a felelős szerkesztője, és a Szentlélek Szövetség
adta ki, mint ahogy A Lélek Szavát. Bevezető soraiban  Margit test-
vér azt írta, hogy kétévi hallgatás után (legalábbis ami az írott szót

illeti) szólalhatnak meg újra „pünkösdi szóval”.
Újabb szám azonban már nem követte ezt a lapot.
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A mai idık jelei

Háromszülıs embriók
létrehozása

A brit termékenységügyi és embrioló-
giai hatóság (HFEA) jóváhagyta azt az
eljárást, amellyel egy harmadik sze-
mély DNS-ét is implantálhatják a
mesterséges megtermékenyítéssel
létrehozott embriókba. A csíravonal
megváltoztatása olyan genetikai mó-
dosulást eredményez, amely a követ-
kezı generációkban is öröklıdik.
A HFEA szerint a technológia alkalma-
zása „széles körő” társadalmi támo-
gatottságot élvez, remélt elınyei na-
gyobbak a kockázatoknál, és nincs rá
bizonyíték, hogy nem biztonságos. Ja-
vasolja ugyanakkor, hogy az eljárást
kizárólag „súlyos betegségek” elke-
rülésére alkalmazzák, és figyeljék az
ilyen beavatkozással születı gyerme-
kek fejlıdését. A hatóság egyes kuta-
tóknak már korábban is engedélyezte
ezt az eljárást; a mostani jóváhagyás
törvénybe iktatásáról miniszteri dön-
tést várnak.
A HFEA a világ egyik legliberálisabb
egészségügyi hatósága. Elsıként en-
gedélyezte az ember-állat hibridekkel
történı klónozási kísérleteket, az
eugenikus szőrést, a nem megválasz-
tását, valamint gyermekek génterápi-
ás kezelésében szövetnyerésre hasz-
nált „mentıembriók” létrehozását.
Nagy-Britanniában az embriók koz-
metikai – pl. szemszín szerinti – sző-
rése is megengedett.
Az intézkedés számos bioetikus és or-
vos tiltakozását váltotta ki. „Ez volna
az emberi csíravonal megváltoztatá-
sának elsı törvényi engedélyezése,
miközben régóta nemzetközi egye-
tértés van azzal kapcsolatban, hogy
ezt az erkölcsi határt nem szabad át-
lépnünk, mert ez oda vezet, hogy a jö-
vıben 'kívánság szerint' génmódosí-
tott csecsemık szülessenek” – írta a

Timesnak egy bioetikus-csoport. A
Guardianban tizenhárom orvos fi-
gyelmeztetett, hogy egy ilyen szabá-
lyozás amellett, hogy embertelenné,
fogyasztóivá tenné a szülı-gyermek
kapcsolatot, „elsı ízben tenné megen-
gedetté a gyermekek és leszármazot-
taik szándékos genetikai módosítását,
ami utat nyitna az ember további, be-
láthatatlan következményekkel járó
genetikai manipulálása felé” – írja a
LifeSiteNews. (MK)

Élı, megszületett csecsemı
abortálása?

A floridai hatóságok valószínőleg el-
rendelik, hogy a Planned Parenthood
nevő, abortuszklinikákat mőködtetı
amerikai szervezet nyújtson egész-
ségügyi támogatást egy félresikerült
abortusz következtében megszületett
csecsemınek. Ennek nyomán kiderült:
a szervezet támogatja a születés utáni
abortusz lehetıségét.
Alisa LaPolt Snow, a Florida Alliance of
Planned Parenthood Affiliates képvi-
selıje a floridai törvényhozás egyik
bizottságában tartott meghallgatáson
ugyanis kifejtette: szerinte az abor-
tuszt kérı szülıre és az abortuszt vég-
rehajtó orvosára kellene hagyni annak
eldöntését, hogy mi legyen a félresi-
került terhességmegszakítást követı-
en megszületı, élı csecsemıvel – írja
a Weekly Standard.
Az egyik képviselı azt kérdezte Alisa
LaPolt Snowtól: mit tenne a Planned
Parenthood, ha egy rosszul sikerült
abortuszmőtét után élve jönne világra
a gyermek, és ott lélegezne az aszta-
lon, küzdve az életért? LaPolt Snow
úgy válaszolt: „Azt hisszük, hogy a
döntést meg kellene hagyni a nınek, a
családjának és az orvosának”…

(M. K.)
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Ideje felébrednünk!
Európa újraevangelizálása létszükséglet

Az a kultúra és az a világrend, amit
gyermekeitek utánatok örökölni fog-
nak nagy mértékben különbözni fog a
maitól. Egész bolygónkra kiterjedı
demográfiai változásoknak lesztek ta-
núi. A változások elıjelei már most,
napjainkban is észlelhetıek!

Ismereteink szerint ahhoz, hogy egy
kultúra fennmaradásának idıtartama
meghaladja a 25 évet (egy generáci-
ót), a családok termékenységi indexe
kötelezı módon legalább  2,11 kell le-
gyen. Ha ennél kevesebb, akkor a szó-
ban forgó kultúra hanyatlik. Törté-
nelmi távlatban egyetlen olyan kultúra
sem maradt fenn amelyben a családok
termékenységi indexe kisebb volt,
mint 1,9. Ha ez az érték 1,3-ra csök-
ken, lehetetlenné válik a folyamatos-
ság megırzése.
Másként mondva ha két pár kapcso-
latának gyümölcse egy-egy gyermek,
a gyermekek száma a szülık számá-
nak fele. Ha ezek kapcsolatából me-
gint egy gyermek születik, 4 nagy-
szülınek lesz egy unokája...
Ha 2009-ben csak egymillió kisbaba
születik, nagyon kétséges, hogy ezek
utódaiból 2 millió felnıttre számítha-
tunk 2026 hajnalán…
Ha egy népesség hanyatló ágba kerül,
kultúráját azonos folyamat fogja be-
folyásolni...
Néhány európai ország családjainak
termékenységi indexe (2007):
Franciaország 1,8; Anglia 1,6 ;
Görögország 1,3;Magyarország 1,32
(2009); Németország 1,3; Románia
1,38 (2009); Olaszország 1,2;
Spanyolország 1,1.
Az Európai Unió országainak összes-
ségére kiterjedı számítás szerint a
termékenységi index átlaga alig 1,38.
Jelenlegi ismereteink szerint ez a fo-
lyamat nem megfordítható!

Néhány év múlva az általunk ismert
Európa megszőnik létezni. Mindezek
ellenére napjainkig Európa népessége
nem csökkent. Mivel magyarázható ez
a tény? Az ok: a muzulmán bevándor-
lás... Európa népességének növekedé-
se 1990-tıl napjainkig a muzulmán
bevándorlás következménye. A francia
családokban átlagosan 1,8 gyermek
esik egy családra. Ugyanez az érték a
Franciaországban élı muzulmán csa-
ládok esetében 8,1 gyermek csalá-
donként!! Franciaország déli részén,
ahol hagyományosan a legnagyobb a
(keresztyén) templomok száma, ma
több a mecset, mint a templom.
Franciaországban jelenleg a 0 és 20 év
közötti gyermekek 30 százaléka mu-
zulmán. Olyan nagyvárosokban, mint
Nizza, Marseille és Párizs, ez az arány
eléri a 45 %-ot. 2027-ben minden
ötödik francia muzulmán lesz.
Alig 39 év leforgása alatt Franciaor-
szág iszlám köztársaság (ha egyálta-
lán megmarad köztársaságnak!) lesz.
Az utóbbi 30 évben Nagy-Britannia
muzulmán népessége 82.000-rıl 2,1
millióra szaporodott. Harmincszoros
növekedés! Az országban jelenleg
több mint 1000 mecset van, sok kö-
zülük átalakított régi (katolikus)
templom!
Hollandiában az újszülöttek 50%-a
muzulmán, így alig 15 év leforgása
alatt az ország lakosságának fele mu-
zulmán lesz.
Oroszországban néhány év múlva a
hadsereg 40%-a lesz muzulmán mert
jelenleg több mint 23 millió a muzul-
mánok száma, vagyis 5 orosz állam-
polgárból 1 muzulmán.
Jelenleg Belgium lakosságának 25%-
a, a születéseknek 5%-a muzulmán.
A belga kormány becslései szerint az
Európában születendı gyermekek
egyharmada muzulmán lesz.
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A német kormány az elsık között tár-
gyalt nyíltan errıl a problémáról. A
német kormány nyilatkozata: « A né-
met etnikumú lakosság számbeli
csökkenését nem lehet megállítani. A
regresszió spirálját nem lehet vissza-
fordítani. 2050 körül Németország
iszlám állammá válik. »

Kadhafi, libai vezér mondta állítólag: «
A jelek arra utalnak, hogy Allah ha-
talmas gyızelmet tartogat az Iszlám-
nak Európában. Gyızelmet kardok,
puskák, csaták nélkül. Nekünk nincs
szükségünk terroristákra vagy
kamikazékra. »...
Az Európában élı 50 millió muzulmán
néhány évtized alatt muzulmán konti-
nenssé változtatja ezt a földrészt.
Jelenleg Európa muzulmán lakosainak
száma 52 millió. Német kormányzati
körök véleménye szerint ez a szám a
következı 20 évben várhatóan meg-
kétszerezıdik. Tehát 104 millió…

Az amerikai kontinensen a számok
ugyanezt a folyamatot jelzik. Jelenleg
Kanadában a termékenységi index
1,6… ami 0,5 ponttal kevesebb mint
ami a jelenlegi kultúra fennmaradásá-
hoz szükséges lenne. Az iszlám itt is a
leggyorsabban fejlıdı vallás.
2001. és 2006. között Kanada népes-
sége 1,6 millió fıvel nıtt, amibıl 1,2
millió a bevándorlók száma.
Az Egyesült Államokban az amerikai
családok termékenységi indexe 1,6.
Hála a Latin-Amerika országaiból fo-
lyamatosan beáramló bevándorlóknak
az index 2,11-re javul, eléri a meglévı
kultúra fennmaradásához szükséges
minimumot. 1970-ben 100.000 mu-
zulmán élt az USA-ban… Ma számuk
meghaladja a 9 milliót...
A világ változóban van... Ideje lenne
felébredni!
Négy évvel ezelıtt 24 muzulmán szer-
vezet konferenciájának adott helyet
Chicago. A konferencia dokumentu-
maiból részletekbe menıen kiderül,
hogy ezek a szervezetek az USA terve-
zett „koránosítását” tőzték ki célul a

média eszközeinek igénybevételével,
az oktatás-nevelési politika befolyá-
solásával, stb. Kijelentették: «Fel kell
készülnünk arra a tényre, hogy 30 év
múlva az USA-ban 50 millió muzulmán
fog élni».
A világ amelyben gyermekeitek és
unokáitok fognak élni más lesz mint
az, amelyikben ma éltek. A Katolikus
Egyház illetékesei nemrégen úgy nyi-
latkoztak, hogy a jelek arra utalnak,
az Iszlám híveinek száma nemsokára
meghaladja a katolikus hívık számát.
Statisztikai adatokkal bizonyítható,
hogy ha megmarad az Iszlám jelenlegi
bıvülési üteme, 5-7 éven belül a világ
domináns vallásává válik.
Itt az ideje, hogy meghallgassuk a
„pronatalisták” szavát, azokét, akik
úgy gondolják, hogy az a civilizáció,
amelyikben nem nemzenek elegendı
gyermeket saját magát ítéli elıbb al-
sóbbrendővé, majd pedig .... halálra.

Hozzátehetjük az eddig elmondottak-
hoz, hogy a bevándorlók fokozódó so-
kasodásának élményét könnyebb lesz
megélni, ha az európaiakban nem kelti
olyan áradat érzését, amelyik már-
már keresztülcsap a fejük fölött; ezt
csak úgy lehet elérni, hogy a szülé-
szetek, szülıotthonok újból megtelnek
Hans, Peter, Giovanni vagy Marcel,
Paul, Julien nevő újszülöttekkel! Mert
Franciaország demográfiai helyzete
még az elfogadhatóság határán van
de Németország és Olaszország már
fél lábbal a sírban! ! !

Ez a bemutató a demográfia proble-
matikájával foglalkozó legjobb Web-
oldalak anyagának felhasználásával
készült. Minden adata bármikor ellen-
ırizhetı. Ne keress rasszista
konnotációkat benne, nem ez volt a
szándék… Csak a nyers adatok be-
mutatására törekedtem.

Auteur: Dede-Francis Paul Cristofor
román nyelvő fordítását magyarra át-
ültette Szıcs Viktor

(Forrás: internetes PPS)
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Hogyan élik meg a testvérek napjainkban
a szociális, szentlelkes küldetést –

– errıl adnak ízelítıt az alábbi rövid megosztások, felvillantott képek

egy-egy testvér életébıl. Tanúsága ez annak, mennyire sokfélék va-

gyunk. Hogy e sokféleség mellett mégis egyetlen közösséget alkotunk,

az egyedül az egységet teremtı Lélek mőve…

Krízishelyzetben van a hölgy, tanácsot és segítséget kér. Meghallgatom és
részletes „tájékoztatást” adok. Búcsúzáskor sírva átölel és megcsókol: - Ugye ma-
ga szerzetes?  Gyöngyi

Egy önkormányzati gyermekotthonban, halmozottan sérült gyermekek és fi-
atalok között dolgozva egy alkalommal a fınököm e szavakkal fejezte ki elismeré-
sét: nem annyira az a fontos nekem, amit a gyerekekkel csinál, hanem az a szel-
lemiség, amelyet képvisel.  Gyógypedagógusként akár meg is bántódhattam vol-
na, de szociális testvérként meghallottam, hogy a fogadalmam lényege valósul
meg ebben a szolgálatban. Anita.

Tanárságom idején a leg-
szebb visszajelzés az osztá-

lyomba járó 8.-os kamasz fiú-
tól jött, akinek szülei alkohol-

betegek voltak, s akivel a
nem-tanulás miatt sokat ve-
szekedtünk. A magyar dolgo-
zatában írta, - amit titokban
elolvastam: „Manapság nem
szigorú tanárokra van szük-

ség, hanem olyan gondoskodó
anyákra, mint X. néni. Hisz

abban, amit csinál, és ez igen
figyelemre méltó." Kati.

                                             F. Klára testvér  az egyik máriaremetei
                                        karizmák ünnepén

Hitoktatóként az iskolában úgy érzem magam a folyosókon, mint egy „moz-
gó, élı hirdetıtábla” aminek folyton készen kell lenni arra, hogy odaszaladnak,
böngészik, kérdezik, faggatják, megsimogatják, panaszkodnak, örömöket újsá-
golnak ... Az ovikban a gyerekek két ujjukkal keresztet mutatnak felém, jelezvén:
itt vagyunk, imádkozzunk. Az utcán pedig ismerısön és alig ismerısön keresztül
is hangzik napjában sokszor: Dicsértessék a Jézus – mindörökké! Ágota



47

Megrendít, ha látom a növekvı munkanélküliséget, a betegséget, a hajlék-
talanságot. Mit teszek? Igent mondok az életre: abbahagyom az e-mail írást, ha
belép valaki az irodámba, mert az az ember hordja a valóságot, az életet; ha kér-
nek tılem valamit, megpróbálom megtenni, mert az adott ember hordozza az
életet; imáimban kérem Jézust, az Életet, hogy enyhítse a szenvedést és adjon
életet!

Évekig sérült kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkoztam, jelenleg a gyógy-
pedagógus képzésben veszek részt. Nehéz feladat a szülıknek szembesülni
gyermekük sérülésével, szintén hatalmas kihívás feldolgozni, ha egy ember fel-
nıtt korában válik fogyatékossá. Úgy gondolom, hogy a gyógypedagógus szakma
középpontjában az élet tisztelete és elfogadása áll, az egyén, a család megsegíté-
se minél felkészültebb módszertani tudással és minél nagyobb lelki nyitottsággal,
befogadó készséggel a másik iránt – a Lélekre nyitottan, a kor ínségeire válaszol-
va igyekszem mindezt átadni a jövı gyógypedagógus nemzedékének.

Kicsi korom óta az motivált, hogy enyhíthessem mások szenvedését. Ezt
tettem munkahelyemen az óvodában, a munkatársak, a gyermekek és családjaik
felé, aminek eredményeképpen felnıttként is hozzám fordulnak örömeikkel,
problémáikkal. Ezt teszem ma is ahol vagyok, segítek a szükséget szenvedınek,
és ha kell türelemmel végighallgatom. K. Erzsébet

Amikor hivatást választottam, az inspirált, hogy sok-sok jót tehessek.
Egy mentálhigiéniai szakrendelıben, védınıként azokat a gyermekeket és

fiatalokat, meg szüleiket (ha vannak...) segíthetem szeretettel, akik valamiért
hátrányos helyzetőek és rászorulnak az egyéni foglalkozásra, beszélgetésre,
megoldások keresésére, szabadidıs tevékenységekre, táborokra… A  több tízezer
találkozásból visszajelzések is születtek, csodálkozva látom, hogy békét, örömet
tapasztaltak meg  gyerekek és szülık, akik nálam jártak, vagyis a lelkemben élı
gyógyító Jézusnál. Klára

Gyermek- és ifjúság-
védelmi felelısként gyer-
mekeket, szülıket, csalá-
dokat és kollégákat pró-
bálok segíteni az élet
okozta sebek elfogadásá-
ban és kísérni a gyógyu-
lás, kiengesztelıdés útján.
Amellett, hogy meghall-
gatom ıket és igyekszem
megtalálni számukra a
megfelelı szakembert, a
legfontosabb, amit értük
tehetek: hogy imában
hordozom ıket.           S. Erzsébet
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Könyvtáros tanárként keresztény értékekre próbálom nevelni diákjainkat a
mindennapokban személyes beszélgetéseken és olvasmányaikon keresztül, hogy
majdan igaz értékeket képviselı, felelıs fiatalokként egy szebb világ megteremtıi
lehessenek. Kollégáim  és minden hozzám forduló ember számára pedig a re-
mény és a béke eszköze igyekszem lenni a mai sok gonddal és nehézséggel küz-
dı világban. Mária

Katekétaként Isten országát igyekszem hirdetni kicsik, nagyobbak és még
nagyobbak között, plébániai, egyházmegyei és országos szinten. Nem tudok be-
telni azzal, hogy részem lehet mindebben. Rita.

„...a holnap problémáit meg tudjuk látni, és dolgozni tudjunk a megelızé-
sén…" /Margit tv./ – Nagyon fontosnak találom a segítségnyújtást a bajba jutott
embereknek. Évekig egy plébánián ahol dolgoztam, majd késıbb egy imacso-
portban segítettünk hajléktalan és nehéz körülmények között élı embereknek és
együtt imádkoztunk, lelkigyakorlatot tartottunk velük. Fontosnak tartom szociális
intézmények létesítését, a karitász tevékenységet, de ugyanilyen fontos a bajok
megelızése, felvilágosító munkával, munkahelyek teremtésével, emberséges tör-
vényekkel. H. Zsuzsa

Amikor megtapasztaltam saját életemben a  Szentlélek kiáradását és vezeté-
sét, amikor személyes meghívást kaptam, a Társaságba, ez a gondolat vezérelt:
„... hogy szétáraszthassam magam körül az ima, a lelkiség és a szeretet szelle-
mét...” Ezért volt fontos, hogy a Társaság szellemében dolgozzam a munkahe-
lyem, ahol éppen nem volt szeretet és imádságos lelkület. A TSz irodáján „meg-
vetett”-ként, kellett dolgoznom közel 3 évig. Minden gúnyt és egyéb szenvedést
felajánlottam értük, akikkel együtt kellett lennem napi 8 órán keresztül. Az Úris-
ten megajándékozott késıbb azzal, hogy néhányan megtértek, Szentlélek-
szemináriumon vettek részt, templomba járnak, és nem ellenségei Istennek.

„...hogy enyhíthessem a szenvedést...”  Ez a napi imádság lett számomra a
vezérfonal, amikor idısekkel kezdtem többet törıdni. Édesapám öt hétig volt kór-
házban, ott láttam minden nap, milyen megpróbáltatás a kiszolgáltatottság ez.
Egyházközségünkben elkezdtem hetente bejárni az Öregek napközi otthonába. A
plébános engedélyével „igeliturgiát” tartottam, megáldoztattam a néniket. Pró-
báltam a magányukat az Úr Jézus felé irányítani. Egy nyugdíjas nénit beszervez-
tem magam helyett, aki azóta rendszeresen imádkozik velük, az atya
elsıpénteken gyóntatja, áldoztatja ıket. Nagyböjtben keresztutat végzek velük az
Otthonban. Vasárnaponként 2-3 helyre járok áldoztatni, „enyhíteni a szenvedést”,
vagy autóval elszállítom ıket a szentmisére.

Így valósul meg az a gondolat is, hogy eszközül ajánlom magam az Úr kezé-
be: „... hogy építhessem országodat az egyesek lelkében és a hazában..."

Hittanóráimon pedig igyekszem a fiatalokat megnyerni, az Élı Isten felé te-
relgetni.
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PILLANATKÉPEK

A többezer fotó dzsungelébıl, ami
az utóbbi években közösségünk
életérıl készült, szinte véletlen-
szerően válogattuk ki az itt felvil-
lantott képeket. Lapunk következı
számaiban talán jobban sikerül a
válogatás…

Krakkói gyalogos zarándoklaton

Fülöp-szigeteki misszió

Vidám testvérek az anyaház
konyhájában

Egymásra figyelve.
Középen balra a romániai
kerület volt elöljárója, Fülöp
Magdolna testvér, mellette a
jelenlegi, Farmati Anna
testvér
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Fogadalomtétel az Emmanuel Ház
kápolnájában, még nem a nagy nyil-
vánosság elıtt….

… és fogadalomtevık a remete-
kertvárosi Szentlélek templomban,
már nagy sokaság, rokonok, barátok
jelenlétében.

Szabó Katalin testvér,
a magyarországi kerület
jelenlegi elöljárója

Testvérek.
A kép bal oldalán

Berkecz Franciska testvér,
az elızı központi

elöljárónk.
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Hálát adok  Uram,
hogy a Szociális Testvérek Társaságába vezettél…..

Igen, azt már tudtam, hogy hivatásom van, de a hogyan…  hová,

merre  ?  dilemmája foglalkoztatott  a 80-as évek második felében .
Védőnőként  gyermeket  váró anyákkal és kisgyermekes családokkal foglal-

koztam vidéken, amikor egy miniszteri rendelet minden körzeti védőnőt kö-
telezett az abortuszban való
közreműködésre. A várandós
anyának, akinek  két gyermeke
már volt,  vagy rossz szociális kö-
rülmények között élt, a körzetileg
illetékes védőnőhöz kellett fordul-
nia, hogy a védőnő javaslatára
szociális indok alapján  elvégezzék
az abortuszt.

Keresztényként válaszolva
erre a helyzetre: világossá vált

számomra, hogy nem szolgálhatok egyszerre két Úrnak. Nem  szolgálhatom egy-
szerre a kis Jézust és Heródest. Döntenem kell ebben a helyzetben! A lelkiisme-
retemben nagyon erősen jelentkezett, hogy  semmilyen  indok  alapján nem írha-
tom alá a  hozzám forduló anyák abortuszkérelmét. Ugyanakkor tapasztaltam,
hogy egyedül vagyok ezzel a véleményemmel.  A  hitetetlen kollégáim értetlenül
néztek rám. „.hinni csak a templomban kell”; „munkahelyi kötelességem, meg kell
tennem”; „az állásommal játszom, ki fognak rúgni”; „lássam be, úgysem tudom
megváltani a világot”, „legyek okos, ne menjek fejjel a falnak”… Még a templomba
járó vallásos emberek közül is sokan felmentettek: „engedelmeskedni  kell a  fel-
jebbvalóknak; ez nem az én felelősségem, majd meggyónom”.

E vélemények ellenszelében már kezdtem azt gondolni, talán én nem vagyok
normális. Ekkor találkoztam  egy közösség tagjaival Szombathelyen (akkor még
nem tudtam, hogy szociális testvérek), akik aláírást gyűjtöttek a védőnők
lelkiismereti jogaiért.  Igen  nagy megerősítést jelentett nekem, hogy  vannak,
akik komolyan  veszik a hitüket, akik határozottan és radikálisan képviselik: Is-
tennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek, és ezért tesznek is va-
lamit! Meghatározó élmény volt ez számomra, fontos szerepet játszott abban,
hogy később a Társaságba lépjek. Erre a tapasztalatra tette rá a koronát 1989  nya-
rán a veszprémi lelkigyakorlat, ahová éppen Kádár  János temetésének napján
utaztam. A lelkigyakorlatot egy nagyon tüzes  Szentlélek tapasztalat,  egyházias
szellem  és  a hit radikális megélése  jellemezte, ami  nagyon erős  vonzerőt gyako-
rolt rám, és felszította bennem az első szeretetet.  Igen, ez az , ahová az Úr hívott!
Itt halottam először kimondva a közösség nevét: Szociális Testvérek Társasága!

Deo  Gratias !
Rétfalvi Valéria
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Jézus ma is gyógyít!

„Te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításokra,

hogy jelek és csodák történjenek szent Fi-

adnak, Jézusnak neve által.” (ApCsel 4,30)

– ezt kérjük az Úrtól ma is, a huszonegye-
dik században, a gyógyító imaalkalmakon,
hiszen Jézus azt mondta, hogy „azokat,
akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: „
[…] a betegekre teszik kezüket, és azok

meggyógyulnak” (Mk 16,17-18). Persze ez
a kérésünk nem öncélú: az a cél, hogy ébredjen a hit, hogy megtérések történjenek,
hogy a mai emberek a katolikus Egyházon belül (és ne máshol) keressenek csodákat.

Vajon mindez csak emberi elképze-
lés? Emberi erılködés? Mi hisszük, hogy
nem! Mert emberi erıbıl nem történné-
nek gyógyulások! De mi (azok a szociális
testvérek, akik részt vettünk és szolgála-
tunkkal is segítettünk a Cor et Lumen
Christi katolikus közösség magyarországi
imaalkalmain), mi saját szemünkkel lát-
tunk gyógyulásokat! Annak a kislány-
nak, aki az elsı ilyen imaalkalmon (kö-
rülbelül két éve) vette le a térdmerevítı-
jét, azóta is egészséges a térde! És az a
leukémiás hölgy, aki a tavaly februárban
tartott imaalkalmon gyógyult meg, azóta
is egészséges! Pont az alkalom elıtti pén-
teken volt kontrollon, ahol az orvosa
megerısítette, hogy a betegségének na-
gyon rossz a prognózisa, és a betegnek
csontvelı-transzplantációra van szüksége
– és a hölgy hétfın újra visszament az
orvoshoz, mert gyanúsan jól érezte ma-
gát! Az orvos nem is akart vele foglal-
kozni, hiszen pénteken már megcsinálta
a szükséges vizsgálatokat, de a hölgy ra-
gaszkodott hozzá…  Amikor kész lett a
vérkép, az orvos kiborult, hogy valaki
hibázott, rossz az eredmény! Még egy
vérképet csináltatott, és az is negatív lett!
Erre szerelıt hívott a készülékhez, de a
készülék jó volt! És egy hónap múlva a
kontrollon szintén negatív lett a hölgy
vérképe! Hosszas vizsgálatok után az or-
vos kiadta a papírt lepecsételve és aláír-
va, hogy diagnózis: Sine morbo (azaz:
betegség nélkül)!!!  És hogy  a beteg – el-

mondása szerint - más orvosi kezelésben
nem részesült, hanem gyógyító imaal-
kalmon vett részt! Még most is megren-
dülök, ahogy ezt leírom…

Új tapasztalat látni ezeken az alkal-
makon, hogy Jézus az Úr! Nemcsak a
gyógyulásokban nyilvánul meg az İ di-
csısége, hanem az ott lévı emberek hité-
ben is! És aki esetleg nem (vagy nem ott
helyben rögtön) gyógyul meg a bajából,
sokszor az sem szomorú, mert Jézus a
szívének is Ura, és a szívét, a lelkét gyó-
gyítja! Látni a gyógyulásokat, akár azt
is, ahogy mások gyógyulnak, minden-
képpen reményt és örömet ad, és növeli a
hitet! Nem nagyon lehet szavakkal leírni
a hitnek és az örömnek azt az atmoszfé-
ráját, amely egy-egy ilyen alkalmon ki-
alakul.

A teljes képhez az is hozzátartozik,
hogy a háttérben az imaalkalom szerve-
zıinek nagyon komoly imája, lelki élete,
szentgyónása áll. És a vízenjárásuk is,
amikor abban a hitben állnak ki egy-egy
teli templom elé, hogy jól ismerték fel és
különböztették meg Jézus arra vonatko-
zó hívását, hogy tartsanak ilyen alkal-
makat, és hogy İ együtt fog mőködni
velük, jelekkel és csodákkal igazolja
ıket, mint az ıskeresztényeket. Ez a Lé-
lek kiáradásának az egyik új formája a
huszonegyedik században, és hiszem,
hogy ennek szolgálatába Isten minket,
szociális testvéreket is belehívott.

Tobisch Márta testvér
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Ahogy „kívülrıl” látják fiatalok

a szociális testvéreket

„A közösség által szervezett virrasztáson már több alkalommal részt vehettem.
Minden esetben lelki feltöltıdést, a fizikai fáradtság ellenére lelki frissességet
kaptam. Szabadnak éreztem ott magam az imádságban és az elmélkedésben. Az
eddigi tapasztalataimtól eltérıen, különleges módon élhettem át Isten közvetlen,
személyes jelenlétét."

Egy éve részt vettem egy ifjúsági imavirrasztáson, amit a szociális nıvérek szer-
veztek. Virrasztás, csend, béke, imádság. Jó volt Istennel lenni. A nıvérek mel-
lettünk térdeltek, nem elıttünk, vagy felettünk... Azt éreztem, hogy olyanok, mint
mi... egyek közülünk. Emberek, akik tanúságot tesznek Istenrıl a "világban".
Egyszerően csak olyan embereknek láttam ıket, akiknek a szíve Istennél van, de
ettıl nem elérhetetlenek. Jó volt, hogy egység születhetett az ott lévı fiatalokkal
és nıvérekkel. Az Isten elıtti egység olyan egyszerő, de olyan csodálatos is. Ez
az alkalom pont ilyen volt. Egyszerő és csodálatos.

A lelkinap egy olyan lehetıség volt, amelyen jobban meg tudtam ismerni önma-
gamat, és ezáltal az Úristent.  Nagyon jó érzés volt, és közeli élmény.  Ki tudtam
fejezni képekben és kézügyességben, majd imában gondolat- és érzelemvilágo-
mat, meg tudtam nyílni, el tudtam mondani nektek és az Úrnak, hogy mi volt ak-
kor bennem, mit fedeztem fel magamban, hogy mit éreztem. Köszönöm.

Körülbelül két éve ismerem a Testvéreket, azóta voltam náluk lelkigyakorlatokon,
szilveszterkor és egyéb alkalmakon. Nagyon sokat jelentett minden személyes
beszélgetés, amiben megtapasztaltam egy nagyon ıszinte és önzetlen rám fi-
gyelést, segíteni akarást. Egyikıjük személyében nagyon jó lelkivezetıt kaptam a
Jóistentıl, és ezt óriási ajándéknak tartom. Igazából nagyon nehéz megfogal-
mazni, mit és mennyire "mély lelkieket" kaptam náluk. Nekem nagyon hiteles a
közösség élete, jó látni és megtapasztalni, hogy milyen szép dolgokat tud tenni
Isten Szentlelke olyanok által, akik hagyják magukat (át)formálni.

A Szociális Testvéreknél töltött lelkigyakorlatom során éreztem azt, hogy lelkileg
biztos kezekben vagyok. Vezetésük alatt közelebb kerültem Istenhez, aki meg-
érintette szívemet. Hitem és életem tág teret kapott az isteni szabadság hori-
zontján.

A Szociális Testvéreknél töltött lelkinapon a Szentlelkes lelkiség és a gazdag,
változatos programok mellett a családiasság hagyott mély emléket bennem. Na-
gyon megérintett a testvérek lelkesedése és sok készülıdése, éreztetve velünk,
hogy mennyire fontos mindez számukra is. Innen merítettem motivációt arra,
hogy saját közösségemet én is hasonló lendülettel és odaadással próbáljam
szolgálni.
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Számomra nagy élmény a Szociális Testvéreknél újra meg újra megtapasztalni
az Istent. Ezek olyan lehetıségek az életemben, amikor kicsit meg tudok állni, és
az Úr szemébe nézni. Manapság egyetemistaként, amikor a legtöbb társaságban
a vallás "tabu" téma, és a legtöbb kapcsolat sajnos nagyon felszínes, igazi "oázis-
élmény" megérkezni egy lelkinapra. Az, hogy mindenki mosollyal fogad, mindenki
egy célért: az Istenért van jelen, nagyon megerısítı. Az Isten szeretete átsugár-
zik a "légkörön", a Testvéreken, a tanításokon, és ez nagyon segít abban, hogy
megnyissam a saját szívemet a kinn várakozó Úr elıtt. Nagyon hálás vagyok
ezekért a Találkozásokért, az élet-formáló élményekért. Köszönet érte!!

Mit kaptam a Testvéreken keresztül? Mindig azt, amire akkor, ott szükségem volt!
Több alkalommal vettem részt lelki programokon, hivatástisztázó, egynapos ad-
venti, 3 napos húsvéti és személyesen kísért lelkigyakorlaton is.
Megtapasztalhattam a testvérek részérıl a háttérbe húzódó „kíséretet”, ami a
Lélek indításainak alázatos keresését jelentette részükrıl. Ugyanakkor a kézzel-
fogható figyelmességet is. Egy szilenciumos étkezés alatt nem találtam az asz-
talon a sótartót. Megkent kenyérrel a tányéromon szó nélkül végigjártattam a
szemem az asztalon, s egyszer csak ott állt mellettem egy „mosolygó szürkeru-
hás” – a sótartóval a kezében. Ez a kis jelenet könnyekre fakasztott, és hálásan
gondoltam utána arra, hogy Isten mindig azt adja, amire a legnagyobb szüksé-
günk van – és ennek csodás eszköze lehet még a sótartó is ☺!
Életcélom keresésében szintén egy testvér jött segítségemre. Ezt azóta is ve-
zérfonalként tartom magam elıtt.
A közös imádságok segítettek imaéletem megújulásában, a minél személyesebb
kapcsolat kialakításában Istennel.

Elıször egy kiránduláson voltam Veletek tavaly ısszel, és ami a legjobban meg-
fogott, az a nyitottságotok volt. Amikor megérkeztem a misére, ahol a találkozónk
volt, kimondottan féltem: hogyan fogom egyáltalán megismerni a kirándulókat? Mi
lesz velem egy összeszokott társaságban? Mit keresek én itt egyáltalán? De az-
tán egyetlen mosoly volt az "egymásra ismerés", és az elsı pillanattól úgy kezel-
tetek, hogy a tagja vagyok annak az alkalmi kis közösségnek. Egyáltalán nem
éreztem magam idegennek, és ennek a biztonsága kísérte végig az egész napot.
Így nem volt nehéz megnyílni Nektek, és azután a nap csendes, lelki részében
Istennek, befogadni a Veletek kötött ismeretséget és Isten jelenlétét. Nem volt
kérdés az sem, hogy el "merjek"-e jönni Hozzátok szilveszterezni is - és ugyanez
a nyitottság fogadott ott is.

A Budán töltött lelkigyakorlaton a testvérek és lányok között egy felszabadult,
családias légkör teremtıdött, melyben végig ott volt az Úr is. Nemcsak az İ je-
lenlétének tudatos érzése volt ez, hanem az a tapasztalat is, amikor az emberek
közvetítik az isteni szeretetet, és ezáltal mőködik bennünk a Szentlélek.
Ez a lelki nap egyben gondolatébresztı is volt, és személy szerint új érzéseket
keltett bennem. İszinte szeretetet éreztem a testvérek között, hogy elfogadnak
olyannak, amilyen vagy.
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A hivatástisztázó lelkigyakorlat egy új világot tárt elém, olyan imádságokban volt
részem, melyekben elıtte még sosem. És ezelıtt nem töltöttem ennyi idıt egy-
szerre az Úrral, ami hatalmas nagy ajándék. Egyfajta küzdelem is volt, kitartást
igényelt, hogy tényleg minden percemet szeretetben, szinte csak Jézusnak ad-
jam, és ne saját földi igényeimre gondoljak.
Ez idı alatt magamat is jobban megismertem, az esendıségemet, korlátaimat, és
hogy hitem tényleg csak egy mustármagnyi, mert az Úr az, ki igazán megadja,
hogy tudjak hinni, nem a saját érdemem.
A testvérekbıl a boldogság és hitelesség, ıszinte szeretet áradt végig, ami egy-
ben a legjobb tanúságtétel számomra. Nagyon örültem, mikor megosztották hi-
vatásuk történetét, ez mindig jól közvetíti az isteni kegyelmet.

A Társaság lelki
napjai, lelkigya-
korlatai mindig az
Istennel való ben-
sıséges, szere-
tetteljes találkozás
lehetıségét jelentik
számomra.
Minden alkalom,
amin részt vettem,
valami újat, szépet
adott nekem isten-
kapcsolatom ala-
kulásában. A test-
vérek körében ba-
rátságos légkört,
nyitottságot, köz-

vetlenséget, elfogadást tapasztaltam meg.

Számomra sokat jelentettek a "K2" ("komolyan keresık") találkozók, melyek olyan
fiatal lányoknak szóltak, akik a hivatásukat keresik. Ezeken az alkalmakon Katalin
testvér segítségével bepillantást kaptunk abba, hogy mit jelent szerzetesnınek,
illetve Szociális Testvérnek lenni! Nagyon vidám, imádságos és ıszinte találko-
zások voltak. Egy kis oázis a mindennapokban!

Mátraverebély–Szentkúton voltunk egy többnapos csendes lelkigyakorlaton. A
hely számomra vonzóbb volt…én meg a csönd…de megtapasztaltam, milyen jó
nem mindig magamra és a saját hangomra figyelni. Megélni néhány napig a zso-
lozsmát, mint a napom részét. Végigimádkozni a számomra korábban hosszúnak
tőnı szentségimádást, és csak befogadni mindazt, amit kaptam Tıletek, testvé-
rektıl. Figyelmet, imát, nevetéseket, megosztásokat, életutakat, harcokat, örömö-
ket…

*********************************************************
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A hátsó borító
karizmafájának fotói:

A Szociális Testvérek Társaságát
jelképezı fa gyökerén azoknak a
“gyökérembereknek” a fotói láthatók,
akik meghatározó jelentıségőek voltak
a közösség létrejöttében, lelkiségében,
karizmájában:
Legalul (balról jobbra) Prohászka
Ottokár püspök, Farkas Edit, a
Szociális Missziótársulat alapítója, dr.
Mázy Engelbert bencés apát, a
Társaságnak hosszú évekig
lelkiigazgatója és egy Szent Benedek
kép.

A fa törzsén középen egykori
csoportkép a szociális testvérekrıl,
balra a Mercedesz Szőzanya kép,
amely elıtt megalakult a közösség,
jobbra egy tabló az alapító testvérek
fotóival, középen Boldog Salkaházi
Sára vértanú testvérünk.

Fölötte Slachta Margit testvér Friderika
testvérrel.
Balra Horváth Friderika, a kaliforniai
kerület alapítója, a három testvér, akik
a kanadai ágat alapították, Slachta
Margit testvér, mellette Csekey
Nikoletta testvér, a kubai kerület
alapítója (1949).

A felsı sorban: Palágyi Natália testvér
(USA kerület), Kowalcze Anita
(szlovákiai kerület), Ikrich Auguszta
testvér (romániai kerület) és Rónai
Paula testvér.

E számunk fotóit szociális testvérek
készítették (Sári Gabriella, Víg Rita,
Fecske Orsolya és sokan mások)

A Lélek Szava
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