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Fent: Egy ritka archív fotó az illegalitás
éveibıl. Fiatal testvérek Herstellén, a
bencés kolostorban szívták magukba
Szt. Benedek szellemét. (Akkoriban még
nem volt tanácsos ilyen fotókat
készíteni…)
Középen, balra: dr. Szıke Pálma, a
magyar kerület elöljárója a 70-es
években. Mellette: Kálmán Orsolya
testvér, aki a 80-as évektıl 1992-ig volt
magyarországi elöljáró.
Lent: fogadalomtétel, immár szabadon.
A kép jobb oldalán Szilágyi Mária
testvér, aki 1992-tıl 1996-ig, a Társaság
újjászervezıdésének nehéz éveiben volt
elöljárónk. Balra Léhner Anna testvér,
központi elöljáró.



2. o.

Fent balra: Berkecz Franciska testvér a fiatalok által
készített pásztorbottal. 1996-tól a magyarországi
kerület elöljárója, 2003-tól a Társaság fıelöljárója
volt 6 éven át.
Jobbra Sztrilich Ágnes testvér, ı 8 éven át (2004-tıl
2012-ig) volt kerületi elöljárónk.
Utódjául Szabó Katalin testvért választotta meg a
közösség.
Lent balra: A 2009-es káptalanon (rendi győlésen)
Franciska testvértıl dr. Pataki Ágnes testvér vette át
a lángot – a fıelöljárói szolgálatot.
Jobbra: két novíciamesternı. Lothringer Éva testvér
(balra) 1997-tıl 2010-ig volt a jelöltek felelıse,
utódja Kiss Mónika testvér lett. A mögöttük látható
Mercedesz Szőzanya kép elıtt alakult meg a
Társaság.



3. o.

Fent: magyarországi
és romániai testvérek
csoportja.

Középen:
kubai testvérek a
2009. évi káptalan
záró ünnepén,
Kıvári Magdolna
testvérrel, a Társaság
központi tanácsának
egyik tagjával.

Kültag ígérettétel a
remete-kertvárosi
Emmanuel Házban,
amely  vendégeket is
befogadó anyaházzá
nıtte ki magát. Itt folyik
jelenleg a fiatal testvérek
képzése, kápolnája
vasárnaponként egy
népes nagycsaládos
közösség szentmiséjének
ad otthont.
A Társaság kültagjai
évente tesznek ígéretet,
kötelezik el magukat a
Társaság lelkisége,
karizmája iránti hőségre.



4.o.

Balra: születésnapot ünnepel az
Emmanuel Ház.

Jobbra: K. Szabó Erzsébet,
Bözsike testvér , az Emmanuel
Ház lelke – idén tavasztól
immár a csobánkai ház lakója,
Kiss Mónika novíciamesternı és
Benyus Mária, 2012-tıl az
anyaház házfınöke.

Balra: fiatal jelöltek a csobánkai
Szent József otthonban, a csaknem
100 éves Ildikó testvérrel.

Lent: zarándoklaton a testvérek.


