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Bıvített, ünnepi, jubileumi szám, négyoldalas színes melléklettel!

90 éve alakult
a Szociális Testvérek Társasága

Én vagyok az Atyához, az örök élethez vezetı kapu – mondja magáról Jézus
Krisztus. Az İ keresztáldozata nyitja meg számunkra a Menny ajtaját.
Feltámadása és Mennybemenetele után kiárasztotta ránk
a Szentlelket, a Vigasztalót – Aki által velünk van ma is, minden nap.
Ezt üzeni nekünk Ferenc pápán keresztül is: Isten végtelenül irgalmas
szeretetét. Ez a keresztény ember reményének alapja, az Örömhír,
amit hirdetnünk kell a világban.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 220 Ft

Címlap belsı oldala

90 éves a Szociális Testvérek Társasága
1923. május 12-én alapította meg 5 testvér a Társaságot, Slachta
Margit elnökletével. A jelenlevıkön kívül még 25 testvér fejezte ki
csatlakozási szándékát az új közösséghez, mely az 1909-ben alakult
Szociális Missziótársulatból „ágazott el”.

2007-ben elsı alkalommal
győltek össze hosszabb idıre a
Társaság nemzetközi
központjának máriaremetei
házában a különbözı kerületek
fiatal testvérei, hogy közelebbrıl
ismerkedjenek a közösség
gyökereivel, lelkiségével és
egymással, hogy együtt
imádkozzanak.
Egyik lelkigyakorlatos feladat
volt a Társaságot jelképezı
„karizmafa”, életfa készítése.
Ez a fa jelképek és fotók
segítségével „beszéli el” a
közösség történetét, a
gyökerektıl a kibontakozásig,
egészen napjainkig.
Folytatás a hátsó borítón!

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)

Hátsó borító belsı oldala

(Folytatás a címlapról)

A „KARIZMAFA” készítése nagy közösségi, lelki élményt, örömet jelentett a
fiatalok számára. Az errıl írt megosztásokból néhányat közlünk lapunkban.
Megnyilvánult benne a testvérek kreativitása, melynek forrása az alkotó Lélek…
A Fa egyes ágai a Társaság „ágait”, kerületeit szimbolizálják (magyarországi,
szlovákiai, romániai, amerikai, kubai, kanadai, mexikói, kínai, fülöp-szigeteki). A
megfelelı ágra minden testvér elhelyezte saját kezőleg készített szimbólumát.
Legalul, a Fa gyökereinél ott van az inspiráló Lélek, melynek egyik jelképe a víz.
A fotókról ld. lapunk elızı (56.) oldalát!

lsz 2013.2. hátsó borító

„A Szentlélekkel való
egység életünk
legmélyebben értékelt
alkotó eleme. Csakis a
Lélek által – aki betölti
és megújítja a föld
színét – lehet
szolgálatunk hatékony.”
A Szociális Testvérek
Társasága
Szabályzatából

„… mi szociális és szentlelkes
Társaság vagyunk, amely azért dolgozik,
hogy a Lélek, amely eltávolodott a
világból, kegyeskedjék újra visszajönni.”
Slachta Margit testvér

„Tényleges újjászületés belső újjászületés nélkül nem létezik…”
„A szociális bajok oka a léleknélküliség. Dolgozni akarunk azon, hogy jöjjön el a
Szentlélek. A szociális reformokat csak akkor tudjuk igazában végrehajtani, ha
lélekkel telik el a társadalom, vagyis ha a szociális nyomor oka, a léleknélküliség
megszűnik.” (Slachta Margit testvér)

