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(A lap belsı oldalai
a nyomtatott formában

fekete-fehérek.)
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A Karácsony CSODA

Megmagyarázhatatlan CSODA.
Az ellentmondások csodája, me-
lyek Jézus egész életén átvonul-
nak.

Jézus a leglehetetlenebb körülmények
között született,

de: a mennyei seregek dicsérete
töltötte be az eget.

Jézus születését az éj csendje, sötétje
burkolta be,

de: fénylı csillag vezette a
szegényt, gazdagot a jászolhoz.

Jézusnak nem volt mobilja,
de: volt belsı radarja, halló szíve
LÉLEKTİL LÉLEKIG.

Jézusnak nem voltak búzamezıi,
halcsarnokai,

de: mégis mind jóllaktak
kenyérrel, hallal.

Jézus nem járt diplomatáknak leterí-
tett szınyegen,

de: járt a vízen, s az hordozta İt.
Jézus nem épített kövekbıl
templomot,

de: maga volt a templom,
az imádság.

Jézus nem rendelkezett milliárdokkal
mőve elımozdítására,

de: szíve tele volt kinccsel, hiszen
az Atya benne volt.

A Karácsony: CSODA-sorozat kez-
dete és vége. A szegény, a haj-
léktalan, a mindenben hiányt
szenvedı Jézus 2000 év óta a vi-
lágtörténelem központi alakja.
Mint születésekor, ma is újjáte-
remtésre éhezik a világ:

a csillag fényére, a jászol me-
legére, a kenyér tápláló erejére, a
szívekben épült templom bizton-
ságára, fényére – amelyekben az
imádság erejébıl nı ki a másokat
átölelı, óvó, befogadó szeretet.

A. Éva

A TARTALOMBÓL:

Szíved – Betlehem
             (Lucida Schneider OSB)
A Zsinat életre keltette az
       Egyházat -
        (İrsy László SJ elıadásairól)
Hírek a világegyházból
Új „boldogunk”: Meszlényi
       Zoltán vértanú püspök
Milyennek ismertem meg
             új boldogunkat? -
- Beszélgetés Fecske Orsolyával
„Hogyan lehet határt szabni
       a gonoszságnak?” -
      - P. Chocholski elıadása (II.)

Az egykori „tipikus nıgyógyász”
megtérése; A Passió c. film fı-
szereplıje az élet védelmében
Boldog Salkaházi Sára Szőz-
anyával való kapcsolata (II.)
      (Fejér Mária Klára testvér)

Egymilliárd éhezı
Tizennégy évi amerikai
szolgálat után hat éve itthon -
              - Beszélgetés a SZTT
            új általános elöljárójával

„Prófétául rendeltelek
      a nemzetek számára” –
Bartha Angéla tv. az Országos Ka-
tolikus Karizmatikus Találkozóról
JÁNOS –
      Egy hajléktalan testvérünkrıl
Mővészek találkozója a Vati-
kánban – megújult párbeszéd a
mővészetek és az egyház között
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                             Lucida Schneider OSB.

  SZÍVED – BETLEHEM
(Részletek)

„Ha ezerszer is megszületett volna Jézus Betlehemben, de egyszer sem a te szí-
vedben, nemde elvesztél?” – mennydörögnek felénk a híres prédikátor, Angelus
Silesius szavai, mennydörögnek és felráznak. Mintha a karácsonyi Hír lényegét tü-
zes nyílként lıné ki. Kérdıre von és útnak indít – egyszerre. Határozott választ
vár. – Készek vagyunk-e meghallani és ráhagyatkozni a kimeríthetetlen titokra:
Isten emberré akar lenni – benned!
Isten megszólító szava mindig idıszerő. Ezért hallgassuk olyan személyesen és
konkrétan a karácsonyi Hírt, ahogyan azt Isten szándékolta.

„Ne féljetek! Nagy örömet
hirdetek nektek, és az egész
népnek. Ma megszületett
Megváltótok, Krisztus, az Úr,
Dávid városában. Ez lesz a
jel: Találtok egy jászolba
fektetett, bepólyált gyerme-
ket. Egyszeriben mennyei
sokaság vette körül az an-
gyalt és dicsıítette az Istent
…” (Lk. 2,10-13.)

……………..

GYERMEK A GYERMEK ELİTT

„Mindazoknak pedig, akik ıt befogadják, hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé
legyenek.” (Jn 1,12.) – Ez az üzenet neked szól – egészen személyesen neked…
Ha figyelsz az örömnek erre a Hírére, ha a pásztorok példája szerint út-
nak indulsz és határozottan kimondod: Betlehembe akarok menni, és
szemlélni akarom, amit Isten értünk tesz! – szabaddá válik az út.
Akár siethetsz is, vissza sem kell tekintened a múlt gonosz, nyomasztó napjaira,
mert a Gyermek Szeretete vonz már téged. S nem hagyod, hogy feltartsanak dol-
gok, emberek, hamis kötelékek, útféli kísértetek. Betlehem vár, Isten maga
vár, İ a te közeledı célod, reményed, jövıd!
Betlehemben azután láthatod az Isteni Gyermeket, védtelenül, szegényen, kiszol-
gáltatva, és lehetsz elıtte védtelen, szegény és kiszolgáltatott. Meghajolhatsz, le-
borulhatsz, imádhatod. Meghasadhat a szíved a Mindenható Irgalmas Szereteté-
tıl, aki ilyen kicsinnyé lett. Leolvadnak a jégpáncélok, leomlanak a bástyák, ami-
ket a magad oltalmára építettél. Megmutathatod sebeidet, kiléphetsz félelmeid-
bıl, haragodból és bőntudatodból, egészen ráhagyatkozhatsz a Gyermekre. …

Liturgikus év
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Engedd, hogy Jézus belépjen barlangodba,
mert egészen szeret téged. Egészen. S
ezekbıl a bensı mélységekbıl tapasztalod meg,
hogyan szolgáltatja ki magát Jézus az Atyának.
Az Atya akarata most, mint irántad való Szeretet
érint meg téged. Megbocsátja minden bőnödet,
és ezért te is megbocsáthatsz az ellened vétke-
zıknek – s önmagadnak is.
És még valami csodálatra méltó: látod, nem
egyedül sietsz Betlehembe. Mindabban,
amit a Gyermek által magadon megtör-
ténni engedsz, része lesz azoknak, akiket
a szívedben hordozol. A Gyermek világos-
sága átragyog rajtad keresztül rájuk, és
megérinti azokat is, akik még a sötétség-
ben ülnek…

Fordította: Sz. Ágnes testvér

                                                                                       Egy Úr-felmutatáskor készült
AZ ELMÉLKEDÉS TÖBBI RÉSZÉT                                            felvételen keletkezett
  LÁSD A LAP 4-5. OLDALÁN!                                                     „misztikus” kép

„Betlehemi gyermek, ültesd szívünkbe a béke
és az igazság szeretetét…”

A jeruzsálemi pátriárka, Fouald Twal érsek imája
2008. karácsonyi üzenetében

Ó, Betlehemi gyermek, aki csendben
akartál születni, ültesd a szívünkbe a
béke és az igazság szeretetét. Te, aki
megtapasztaltad, milyen a szegénység, a
félelemben való vándorlás, könyörülj
szegényeinken, kivándorlóinkon, fog-
lyainkon és a menekülttáborok lakóin.
Ó, végtelen Isten, Te megtestesülésed-
ben elfogadtad, megtapasztaltad a tér és
idı korlátait, amikor barlangban szület-
tél, amikor menekülnöd és vándorolnod
kellett, megtapasztaltad az idı korlátalt,
amikor a Szőz méhében lakoztál. Te, aki
Édesanyáddal, Máriával és ırzıddel, Jó-
zseffel ott voltál a barlangban, te minden
menekültnek, elvetett embernek mo-
dellje vagy, szenteld meg országodat,
hogy szent legyen a Te neved minde-
nütt, és vonj minket közelebb magadhoz,
hogy egymáshoz is közelebb kerüljünk
minden nehéz életkörülmény ellenére.

Ó, barlangban született Gyermek, aki el-
vetetted az erıszakot, a gyilkolást és a
győlöletet, aki születéseddel a történel-
met két részre, ó-ra és új-a osztottad,
Krisztus elıttire és Krisztus utánira, őzd
el a háborúskodást hazádból, és szün-
tesd meg hazád otthonainak pusztulá-
sát. Vesd el a testvériség magvait! Vi-
gasztald a megtörteket és szegényeket,
adjál reményt.
Ó, Te, a Szegény, a Menekülı, a Kivég-
zett, tekints azokra, akik menekülnek
Jordánia, Palesztina, Libanon, Irak és
más szenvedı országokból. Hadd le-
gyen országunk az áldás országa, ahol
minden vallás követıi harmóniában ta-
lálkoznak, ahogy Izaiás írja: „nemzet
nem emel kardot nemzet ellen!” Hadd
legyen születésed hőséges megünnep-
lése a béke, a biztonság új korszakának
születése. Ámen. /Zenit. Ford.: Sz. Á./
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A Zsinat életre
keltette az Egyházat

Ötven évvel ezelıtt hirdette meg XXIII. János pápa a II. Vatikáni zsinatot,
melynek ülései 1962 és ’65 között zajlottak. Ez alkalomból a jezsuiták Faludi
Ferenc Akadémiája ÚJ KOR HAJNALA címmel ötnapos konferenciát szer-
vezett júliusban – amint errıl lapunk augusztusi számában már hírt adtunk,
ıszi számunkban pedig tudósítottunk.

A konferencia elıadója, P. İrsy László SJ., a téma nemzetközileg ismert
szakértıje, aki személyes tapasztalatai alapján tud beszélni a zsinaton tör-
téntekrıl. (Rövid bemutatását ld. lapunk elızı számában.)

Most az ı bevezetı gondolataiból idézünk, és az ún. LAIKUSOK SZERE-
PÉRİL szóló elıadását ismertetjük röviden.

………

Az igazi ismeret belülrıl jön, egy teremtı aktus eredményeképpen, amire
az Isten hasonlóságára alkotott emberi szellem képes. A jó ismeretben mindig
talány van, s a jó tanító, elıadó az, aki ezt a talányt az értelem elé állítja, hogy az
rácsodálkozzon, s egy keresı folyamatot indítson el benne, ami aztán teremtésre,
új, személyes meglátásra vezet – így jön létre az igazság mély megértése.

Platon, Szokratesz, Arisztotelész s a nyomukban Aquinói Szt. Tamás, de még
Szt. Ignác is ezzel a módszerrel tanítottak, írtak.

A középkor után összeomlott ez a kultúra, a kérdés/keresés kultúrája he-
lyett az állítások kultúrája terjedt el. …..

…..
A váltás a zsinat elsı szakaszában történt, a nyitás után néhány héttel.

Mindenki meglepetésére új fény és energia tört be a Szt. Péter bazilikába, s a
püspökök értelme váratlanul átformálódott. A (72 kiskönyvben) elıkészített régi
állításokat kidobták – s elindultak újra, csodálkozva, teli kérdésekkel. Értelmük
aktívvá lett, teremtı gyülekezetté váltak. Tanítóból tanulóvá lettek. …..

…..
KIK AZOK A LAIKUSOK? – tette fel a kérdést İrsy atya a résztvevıknek.
– Nincs rá meghatározás, mivel teológiailag nem létezik más, mint Isten népe

különbözı karizmákkal.
….. Isten népében él a Szentlélek, közösséget alkot. Szükséges egy köz-

pont, melyben a nép elgondolásai összegyőlnek, amely egységbe hozza (minden
közösség így mőködik). Isten hív némelyeket, hogy egységbe hozzák a népet,
szentségi erıvel – nekik hatalmuk, küldetésük, képességük van arra, hogy gon-
dozzák Isten népét – de maradnak a nép tagjai. „Isten szolgáinak szolgái” a pa-
pok. De mindnyájan az Egyház tagjai, a „laikusok” (világi keresztények) a „kleri-
kusok”-hoz hasonlóan ugyanúgy hivatottak az Egyház belsı építésére is (tehát
nemcsak az a feladatuk, hogy a világban tegyenek tanúságot).

A teljes cikk a lap 7-8. oldalán olvasható!

Egyházunk-

tája
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Szakad az amerikai
evangélikus egyház
a homoszexuális
lelkészek miatt

Új egyházi szervezet alakításába
kezdtek azok az amerikai evangéliku-
sok, akik ellenzik az Amerikai Evangé-
liumi Lutheránus Egyház (ELCA) éves
győlésének idei, Minneapolisban ho-
zott döntését, miszerint 2010 áprili-
sától engedélyezik a homoszexuáli-
soknak a lelkészi szolgálatot, ha tartós
párkapcsolatban, „hőségben” élnek –
írja a CNA. ….

A homoszexuális kapcsolatok el-
fogadása a lelkészek esetében az
anglikánoknál is szakadáshoz ve-
zetett. …
…..

A Tradicionális Anglikán
Közösség válasza a pápa

javaslatára
(részletek)

A mai estét Anglia, Afrika, Ausztrália,
India, az USA és Dél-Amerika Tradici-
onális Anglikán Közösségeinek püspö-
keivel, papjaival és laikusaival való
beszélgetéssel töltöttem.
Mélyen megérint bennünket az a
nagylelkőség, amelyet a Szentatya,
XVI. Benedek pápa mutat felénk.
Apostoli Konstitúciójával lehetıvé te-
szi nekünk, „egykori anglikánoknak a
katolikus egyházzal való teljes egysé-
get”. Reméli, hogy mi „ebben a kánoni
struktúrában megtaláljuk azt a módot,
hogy megırizhessük a számunkra
kedves anglikán hagyományból azt,

ami összeegyeztethetı a katolikus
hittel.”
Azután a következı melegszívő kije-
lentést teszi: „Boldogok vagyunk,
hogy ezek a férfiak és nık magukkal
hozzák sajátos értékeiket közös hit-
életünkbe.”
…..

Manhattani Deklaráció

November 19-én mintegy 150 ameri-
kai keresztény vezetı aláírt egy öku-
menikus nyilatkozatot az élet szent-
sége, a heteroszexuális házasság és a
vallásszabadság védelmében.
…..

Az olaszok tiltakoznak az
EU bírósági döntés ellen

Egy finn nı, aki a férje révén olasz ál-
lampolgárságot kapott, beperelt egy
olasz iskolát, mert az osztálytermek-
ben ott volt a falon a KERESZT.
Olaszországban MINDEN bíróság el-
utasította a kérvényét, még az Alkot-
mánybíróság is. Ezért a finn asszony a
strassburgi Emberi Jogok Európai Bí-
róságához fordult, ahol igazat adtak
neki, teljesen figyelmen kívül hagyva
azt, amit az olasz többség és az olasz
bíróságok mondanak.
Az olaszok azonban nem hagyják ma-
gukat! Országos tiltakozó akció kez-
dıdött, tömegesen vásárolnak ke-
reszteket, hogy kitegyék olyan helyek-
re is, ahol eddig nem volt. Polgár-
mesterek is rendeletileg az ügy mellé
álltak.
Egyházi és politikai szinten is elítélték
a strassburgi döntést.
A finn származású nınek azt javasol-
ták, hogy perelje be a saját kormá-
nyát, mert a finn zászlóban is benne
van a kereszt.
…..

A híradások folytatását ld.
 a lap 9-10. oldalán!

Hírek a világegyházból
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Új „boldogunk”: Meszlényi Zoltán

vértanú püspök
„Krisztus hő pásztoraként a hitet és egyházunk iránti hőséget

meg nem tagadtam soha”

– írta Meszlényi Zoltán káp-
talani helynöki székfoglalója
alkalmából.

(Néhány részlet Erdı Péter
bíboros atyának a boldoggá-
avatási szentmisén elhangzott
szentbeszédbıl: )

………….
… Meszlényi püspök tanítása

megrendítıen aktuális: ma is
úgy érezzük, hogy egyéni és kö-
zösségi önzésünk, rövidlátásunk, hatalomvágyunk, győlölködéseink olyan csapdá-
ba ejtettek minket, amelybıl kiszabadulni a magunk erejébıl nem tudunk. A külsı
körülmények romlása összefügg az emberi magatartással is. Nem pusztán a vi-
lággazdaság személytelen következményeit viseljük: magunk is – ki többé, ki ke-
vésbé – felelısek vagyunk bajainkért. És a nehézségek nem ritkán éppen azokat
sújtják a legkeményebben, akik a legkevésbé felelısek sorsuk romlásáért. De ta-
lán még nagyobb a baj a lélek világában, ahol sokakon elhatalmasodik a csügge-
dés, a reménytelenség, a depresszió, az értelmetlenség érzése, vagy akár a ke-

serőség és a győlölet. Ebbıl az ördögi körbıl
csak Isten irgalmas szeretete menthet ki min-
ket. Ennek a szeretetnek különleges tanúi azok
az emberek, akik az életüket is készek felál-
dozni Isten szeretetéért az örök élet reményé-
ben. A vértanúk hősége tehát remény
forrása a számunkra. Felhasítja felettünk
a bőnbıl és nyomorúságból szıtt szürke
égboltot, hogy távolabbra, a mennyor-
szágba lássunk, mert ott van a mi igazi
hazánk (vö. Fil 3,20), Isten örömében (vö. Mt
25,21.23).
……….

… hőségét és alázatát a legszebben akkor mutatta meg, amikor Mindszenty
bíboros már börtönben volt. Zoltán püspök szentbeszédeiben arra szólította fel a
híveket, hogy legyenek hőségesek bebörtönzött fıpásztorukhoz. Ez nem a törtetı
ember hangja. Maga az ügynök pedig, aki Meszlényi püspökrıl 1950 júniusában a
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jelentést írja, így értékeli a helyzetet: nincs esélye annak, hogy különleges
együttmőködésre megnyerjék az új helynököt, mert Meszlényi Zoltán
olyan ember, akinek „nem kenyere a megalkuvás”. Ez az igazi vallomás az
ı jellemérıl, ez mutatja nagyságát és készségét a vértanúságra az Egyház
iránti szeretetbıl. Ezért hurcolták el 1950. június 29-én, ezért tartották emberte-
len körülmények között, nyitott ablaknál a téli hidegben, mezítláb hajszolva a sa-

lakos udvaron, a szükséges gyógyszerek nél-
kül, mindvégig szigorúan elkülönítve, magán-
zárkában. Ha céljuk az Egyház megtörése,
megfélemlítése volt ezzel a bánásmóddal, ez
is a vértanúságot támasztja alá. Ha szándé-
kuk a püspök elpusztítására irányult, mert
útjában volt törekvésüknek az Egyház irányí-
tására, szintén a vértanúságot erısíti meg
magatartásuk. Nem véletlen baleset volt te-
hát ez a halál, hanem a hitért, Krisztus
Egyházáért engedelmes lélekkel vállalt
tanúságtétel. …..

(A képen: A bíboros atya átveszi Meszlényi Zoltán  ereklyéjét, amelyet a
szentmise végén elhelyeztek az oltárban.)

További részletek a szentbeszédbıl a lap 11-13. oldalán!
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Milyennek ismertem meg új boldogunkat?
Az örök „második” – akibıl
elsı – vértanú – boldog lett

Fecske Orsolya festımővész test-
vérünk egyházi megrendelésre két
életnagyságú mellképet festett a
boldoggáavatás elıtt Meszlényi
Zoltánról, így szinte „testközelbıl”
ismerkedhetett meg a vértanú
püspökkel. A Lélek Szava megkér-
te, hogy beszéljen új „boldogunk”
személyérıl és a munkája során
tapasztalt élményeirıl…

……….
– Határozottan szelíd embernek gon-
dolom ıt. A rászorulókkal szemben
nagyon nagylelkő volt, miközben hi-
vatali kérdésekben, pénzügyekben
nem tőrt megalkuvást, igen precíz volt.
Nagy munkabírású, nagy tudású fı-
pap, és ami végtelenül szimpatikus,
örök „második” ember, ahogy a bíbo-
ros úr is említette a boldoggáavatás-
kor. Épp ezért van viszonylag kevés
információnk  róla. Örök második, aki-
nek a vállán – a  fıegyházmegye  gaz-
dájaként – nagyon sok felelısség, sok
nehéz ügy ült, vészesen nehéz idık-
ben. Amikor pedig elsınek választot-
ták, egészen világos volt számára,
hogy ha ezt elfogadja, a halálát fo-
gadja el…

– A két portré festése közben közel
kerülhetett hozzád a vértanú püspök
személyisége, gondolom, mintegy
„személyes” ismerısöddé vált…

– Igen, igazi ajándékká lett számomra,
hogy heteken át készülhettem, ilyen
konkrét módon a boldoggáavatásra.
Egy új pártfogót kaptam a személyé-

ben. Naponta kértem, hogy segítsen,
hogy megismerhessem, megismertet-
hessem, hogy hően mutassam be, ha
már ez a felkérés ért, hogy megfest-
hetem. Sok ügyes-bajos dologban
kértem is a segítségét, és azt kell
mondjam, hogy egészen konkrétan és
csodás módon meg is tapasztaltam
azt, nemcsak a saját életemben, de
mások életében is! Az Úrnak kedve te-
lik benne, hogy megdicsıüljön hősé-
ges, boldog vértanú püspökében. Most
kiemelte ıt a kényszerő feledésbıl, és
elénk állítja, hogy megláthassuk arcán
az İ ragyogó fényességét…

(Szöveg és fotó: E.G.)

A teljes szöveg a 14-15. oldalon!
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„Az én nevelıim soha nem biztattak azzal, hogy a papi rend felvétele után ké-
nyelmes, veszélytelen élet vár rám, ellenkezıleg, számtalanszor figyelmeztettek
atyai szavakkal, hogy az élet, különösképpen a pap élete katonáskodás a földön,
hogy a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal... hogy a világ
az ı démoni erıivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben...
S mikor a múlt év ıszén Istenben boldogult fıpásztorunk tisztán látva népünk
tragikus sorsát, kiadta papjainak a parancsot, hogy mindenki küldetéséhez híven
maradjon meg a gondjaira bízott hívek között, s amikor figyelmeztetett a nála
szokásos egyszerő, keresetlen szavakkal, hogy a papoknak a legnagyobb meg-
próbáltatások idején teljesíteni kell kötelességeiket még vértanúság árán is: a
mártírium gondolata nem döbbentett meg, nem csodálkoztam, természetesnek
tőntek fel az Üdvözítı szavai: eljön az óra, hogy mindaz, aki megöl titeket, szol-
gálatot vél tenni Istennek." (Idézet Meszlényi Zoltán püspöknek egy 1945-ös
papszenteléskor mondott beszédébıl)
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Boldog Salkaházi Sára testvér
Szűzanyával való kapcsolata (II.)

Az előadás második feléből Sára testvér
naplójegyzetein keresztül ismerhetjük
meg Sára testvér belső útjának eddig
kevésbé ismert oldalát – a Szűzanyának
tett felajánlását, Szent Louis-Marie
Grignion de Montfort nyomán.
Ezzel a korábbi felajánlással emléke-
zünk meg most Sára testvér életfel-
ajánlásáról és 1944. december 27-i vér-
tanúhaláláról.

……………….

1940. szeptember, elsőszombat: „Hogyan leszek állhatatos, hogyan fo-
gok kitartani? Nézzünk a Szűzanyára! Ő mellettünk lesz! Ő nekünk Példaképünk
és Anyánk – minden kegyelem közvetítője! Kegyelemmel teljes. A tisztaság nem
más, mint Isten iránti szeretetünk tisztasága. Caritas et Castitas – ez a 2 oszlopa
az életnek…”

1940. advent: „Adventben jobban a Szűzanyához simulni! A Roráte misék
a Szűzanya legősibb ájtatosságai. Tudatosítani, hogy Mária misék, hogy Máriáért
kelek fel mindennap korán. Szeretettel meghozni a koránkelés áldozatát, és be-
tartani, nem mindenféle ürüggyel kitolni a felkelés idejét. Frissen, gyorsan  s azzal
a gondolattal: Szűz Mária ébreszt, ő vár, ő hív. Óh, mennyivel tartozom a Szűz-
anyának! Hányszor óvott meg nagy bukásoktól, hányszor segített reménytelen
helyzetekben, hányszor szerzett bűnbánatot, milyen anyai, anyai volt hozzám
mindig, aki mindig szeretett, mindig megölelt, mindig mellettem volt. Emberek
elhagyhattak, barátok megcsalhattak, szerető szívek elfordulhattak, testvérek vá-
dolhattak, elöljárók büntethettek, Mária mindig kitárta karját és átölelt. Óh Szűz
Anyám szeretlek, szeretlek nagyon, mindig hűséges akarok lenni hozzád, mindig
karjaidban, soha el nem hagyni Téged! – Lám, ha kísértésekben erősebben szorí-
tanád Mária kezét, nem hullnál el! Igen, igen így akarok tenni!”

Fejér Mária Klára testvér
Elhangzott 2009. május 11-én, Boldog Salkaházi Sára liturgikus ünnepén

(Sára testvér születésnapján).

További naplójegyzetek a lap 20-22. oldalán!
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Felajánlás a Szent Szűznek

Szent Louis-Marie Grignion de Montfort imája

Ó, Mária, én Téged választalak ma
az egész Mennyei Udvar színe előtt,
hogy légy Anyám és Királynőm. Át-
adom és Neked szentelem teljes hó-
dolattal és szeretettel testemet, lel-
kemet, belső és külső javaimat, a
múlt-, jelen- és jövendőbeli tettei-
met, és átadom magam, hogy ren-
delkezz minden fölött, ami hozzám
tartozik, kivétel nélkül a Te kedved
szerint Isten nagyobb dicsőségére
most és az örökkévalóságban.
Ámen.

 ���� MÁRIA, A MENNYEK KAPUJA
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EGYMILLIÁRD ÉHEZİ
Az éhezık száma a FAO (az ENSZ
Mezıgazdasági és Élelmezési Világ-
szervezetének) becslése szerint
2009-ben eléri az egymilliárdot.
…..

… November 16-a és 18-a között
Rómában került sor a FAO Élelme-
zésbiztonsági Világtalálkozójára. A
világ hatvan országának állam- és
kormányfıje vett részt a találkozón.
XVI. Benedek pápa a nyitó ülésen
személyesen is jelen volt és felszólalt.

………..
A világháló keresıjébe (a Google-ba)
november végefelé beütöttem az
„egymilliárd éhezı” szavakat: 0,06
másodperc alatt 15 100 találat érkezett
be, az „éhezık” hívószóra 0,23 má-
sodperc alatt 103 ezer találat, meg-
rendítı tényekkel, adatokkal, sokkoló
képekkel…
De a kicsit is tájékozott átlagpolgár, fı-
ként ha Krisztus követıje, az Internet
nélkül is tudatában van annak, hogy
mennyire a mai idık jele, elodázha-
tatlan megoldásra váró gondja az
éhezés, az alultápláltság, amely má-
ra az emberiség egyhatodát sújtja.
Magyarországon százezerre becsülik
azok számát, akik nem jutnak elegen-
dı, megfelelı táplálékhoz, ezek közül
mintegy húszezer gyerek…
………….
Az élelmiszerárak megugrása miatt
egy év alatt kb. 75 millióval nıtt az
éhezık száma a világon.
A novemberi  Élelmezésbiztonsági Vi-
lágtalálkozó elıtti napon a FAO fı-
igazgatója, Jacqus Diouf egynapos jel-
képes éhségsztrájkkal hívta fel a világ
figyelmét a tarthatatlan helyzetre.
Diouf szerint évi 44 milliárd dolláros

befektetéssel meg lehetne szüntetni az
éhínséget. Az EBESZ (Európai Bizton-
sági és Együttmőködési Szervezet)
tagországai évente 1200-1300 milliárd
dollárt költenek katonai kiadásokra.

*******

„Van elegendı élelmiszer mindenki
számára. Egyesíteni kell erıinket,
hogy leküzdjük az éhínséget” – ez-
zel a sürgetı felhívással fordult XVI.
Benedek pápa a világélelmezési
csúcstalálkozó nyitó ülésének résztve-
vıihez november 16-án.
A pápa történelmi jelentıségő fel-
szólalásában rámutatott:

Az idık
jelei
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Az éhség a szegénység legkegyetle-
nebb és legkonkrétabb jele. Nem tőr-
hetjük tovább a túlzott gazdagságot
és pazarlást, miközben egyre drá-
maibb mértékő az éhínség. A Katoli-
kus Egyház szavakkal, tettekkel és
szolidaritással továbbra is támogat
minden olyan erıfeszítést, amely az
éhség leküzdésére irányul. …

A szeretet által ihletett szolidaritás-
ra van szükség, késlekedés és komp-
romisszumok nélkül. …
…..

Összeállította: E. G.

A teljes cikk a 23-24. oldalon.

Karácsony elıtt különösen is megszívlelhetjük a Szentatya szavait – s a kö-
zénk született Gyermek üzenetét, aki már magával a megtestesüléssel azo-
nosította magát a legkisebbekkel – a kicsinyekkel, gyermekekkel, minden
elesettel, szegénnyel, szenvedıvel – , amit késıbb ki is mondott: „… éhez-
tem, és ennem adtatok … velem tettétek”. – Mielıtt elkapna minket a szo-
kásos ajándékvásárlási láz, kérdezzük meg magunktól – és az Úrtól –: ki az
az éhezı, bármilyen szempontból szükséget szenvedı a környezetünkben,
akinek enyhíthetnénk az ínségén, akinek örömet szerezhetnénk, amennyire
és ahogyan a lehetıségeink engedik – csekély anyagi ráfordítással, vissza-
fogottabb ajándékvásárlással, ünnepi ételeink megosztásával, személyes
látogatással, meghívással…
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Tizennégy év amerikai
szolgálat után
hat éve itthon

Beszélgetés dr. Pataki Ágnes testvérrel,
a Szociális Testvérek Társasága nyáron megválasztott

új általános elöljárójával

…………..

– Azt szokták mondani, hogy kultu-
rális sokk éri azokat, akik hosszabb
idıre kimennek, annyira más az ame-
rikai kultúra. Te hogy élted ezt meg?
Mi volt a legnehezebb, esetleg amihez
nem is tudtál igazán hozzászokni,
amit nem szeretnél, ha hozzánk is
„begyőrőzne?

– Valóban, sok minden nagyon más
az USA-ban. Hiszen egészen más-
ként szövődött a történelmük; és na-

gyon sok népből állt össze az a nemzet. A sokféleség elfogadása nem volt
mindig könnyű, és voltak olyan dolgok, amelyeket nem is vágytam elfo-
gadni. De igyekeztem tisztelni, elfogadni a másik EMBERT, még ha az íz-
lésével, életvitelével, elveivel nem is tudtam mindig egyetérteni. Pszichi-
áterként nagyon nagy tapintattal kellett bánnom a különbözőségekkel.
Nagyon nem szerettem a sok erőszakosságot. Hogy alkotmányos jog a
fegyverviselés, és ennek aztán sok áldozata van. Az élet-ellenességet, mely
az abortuszban, az eutanáziában, az önpusztító drogozásban és a háború-
zásban is megnyilatkozik. És ráadásul mindezekhez ideológiát gyártanak,
amelyeket aztán harsognak a médiák. A legborzasztóbb, hogy ezekből még
emberi „jogokat” is próbálnak csinálni, sajnos, sikerrel. Hát ezt nem sza-
bad beengedni.

– Milyen pozitív tapasztalatokkal gazdagodva jöttél vissza – amik segítettek
itthoni életedben, szolgálatodban?

– Nagyon sok jó emberrel találkoztam kint. Sokan segítenek önkéntesként
különböző szervezetekben; sokan nagyon nagyvonalúan támogatják az
egyházat és a karitatív intézményeket.

Hivatás –

küldetés
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A szociális védőháló sokkal kidolgo-
zottabb, mint nálunk, jobban mű-
ködik. Ezt én a pszichiátriai bete-
gekkel kapcsolatban tapasztaltam.
Lehet, hogy több pénzbe kerül, de
„jó befektetés”, mivel sok fölösleges
szenvedéstől óvja meg a betegeket,
nagyobb az esélyük arra, hogy em-
beri módon élhessenek, kevesebb-
szer van szükség arra, hogy a zárt
osztályon kezeljék őket, ha ez a háló
jól működik. A legutolsó munkahe-
lyem ilyen volt, és nagyon a kariz-
mánk szerinti szolgálatnak éltem
meg, ahogy ezeket a súlyos betege-
ket próbáltuk segíteni: nem csupán
gyógyszerekkel vagy pszichoterápiá-

val, hanem emberi törődéssel, a sokféle szociális ínségük megoldásában
való támogatással is.
……………

Kép és szöveg: E.G.

A beszélgetés teljes szövege a lap 25-27. oldalán.

Karácsonyra ajándékozza meg rokonát, ismerısét
A Lélek Szava 2010 évi elıfizetésével! 1500 Ft-ért
egész évre szóló lelki táplálékkal lepheti meg és egy

imádkozó, lelki közösségbe vonhatja be
a megajándékozottat!
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„Prófétául
rendeltelek a nemzetek számára.”
– Ez a Jeremiás

prófétának mondott
isteni Szó (Jer 1,5.)
volt a mottója a no-
vember 7-én tartott
XVIII. Országos Kato-
likus Karizmatikus
Találkozónak. A min-
tegy négyezer részt-
vevı megtöltötte a
káposztásmegyeri
Jégcsarnokot, a talál-
kozó színhelyét. Az
elıadó, Bruce Yokum
nevével a próféciáról szóló könyvének olvasói már találkozhattak
(1992-ben jelent meg magyar fordításban, a Marana Tha sorozat 13. kö-
teteként.)

���� A nagyszabású rendez-
vény – vagy inkább Szentlélek-
esemény – fı szervezıje, „házi-
asszonya” és „lelke” – Bartha
Angéla testvér volt. Az ı beszá-
molóját közöljük az alábbiakban.

Az idei országos találkozó
témáját – a prófétai karizmát és a
prófétai létrıl való tanítást – nem
annyira mi választottuk, hanem

merem állítani, hogy kaptuk a Szentlélektıl.
A próféták küldetése nem csupán az, hogy megtérésre szólítsanak

(bár ez rendkívül jellemzı), hanem az is, hogy buzdítsanak, meggyızze-
nek, figyelmeztessenek, intsenek és reményt keltsenek. Népünk tele van
csüggedéssel, reménytelenséggel és hitetlenséggel. Szükségünk van a
prófétai szóra. Szükségünk van arra, hogy ezt a karizmát kérjük Szt. Pál
szavai szerint: „Keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig
azt, hogy prófétálhassatok.” (1 Kor 14,1.)

Lelkiségek, mozgalmak
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Elıadónk Bruce Yocum a „Világ
Szolgái” nevő Istennek szentelt férfi kö-
zösség társ alapítója (hosszú évekig ve-
zetıje) és a Lélek Kardja Közösség
Nemzetközi Vezetıségi Tanácsának
tagja – ez utóbbi  25 országban 65 kö-
zösséget számlál, s jelenleg is folyama-
tosan fejlıdik.

Az elıadó egyszerő és világos sza-
vakkal bátorított minket, hogy merjük át-
venni Istentıl megerısítı ajándékait,
melyekkel az egyházat szolgáljuk. A kö-
zösség kapja ajándékba a megkülön-

böztetés adományát, ezt is kérjük Istentıl. A Karizmatikus Megújulás Is-
tentıl való áldás, İ az egész egyház megújulására szeretné kiárasztani
ránk a Szentlélek ajándékát.

(Bruce Yokum beszéde letölthetı lesz a karizmatikus.hu honlapról.)
A tanítás mellett számosan tettek tanúságot arról, hogy mit jelen-

tett megtérésükben, Istennel való kapcsolatukban a prófétai szó.
……………

A szentmisét az ország különbözı helységeibıl, sıt a határon túlról is
érkezett paptestvérek mutatták be, fıcelebránsa Erdı Péter bíboros
atya volt. A Bíboros atya megerısített minket jelenlétével. Szentbe-
szédében hangsúlyozta: „Az Egyházban is jelen van a prófétaság kariz-
mája (ApCsel 11,27-28; 13,1; 21,10-11; 1Tesz 5,20; 1Kor 14,1-5). A új-
szövetségi próféták nem pusztán az elkövetkezendı dolgokat jövendölik
meg, hanem az emberek épülésére, buzdítására, vigasztalására beszél-
nek (1Kor 14,3).
…………
Kérjük továbbra is a Szentlelket, töltse el életünket, hadd lehes-

sünk az İ erejében az Örömhír és a Remény hirdetıi!

  Bartha Angéla,
a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás NSZB

       Fotók: Búza Virág    (Nemzeti Szolgáló Bizottságának) elnöke
***********************************

A teljes szöveg a lap 28-30. oldalán.
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JÁNOS

Hadd osszam meg azt, amit mint kö-
zösség karácsonyi ajándékul kaptunk
az Úristentıl. Kb. tíz éve alkalmas és
alkalmatlan idıkben feküdt neki egy
hajléktalan a csengınknek. Át kellett
gondolnunk, mire vagyunk képesek, és
mire nem. Börtönviselt, skizofrén tü-
neteket mutató, igen erısen alkoho-
lista ember. Kialakítottuk a játéksza-
bályokat: meleg ételt, kenyeret, meleg
teát, néha szappant, WC papírt adunk,
pénzt nem. Este tíz után nem állunk
szóba vele. Folyamatosan biztatjuk,
hogy menjen be éjszakai szállásra. A
házba nem szabad beengedni. Persze
ezt mondjuk mínusz tíz fokban igen
nehéz volt megtartani, sokszor szinte
ébren vártuk a reggelt, él-e még, ne-
kifekszik-e a csöngınek. Kezdtük
győjtögetni a kimustrált és nem kimust-
rált takarókat, mert amit egyszer oda-
adtunk este, az már másnap nem volt
meg... stb.

Velünk soha nem beszélt csú-
nyán vagy trágárul, s amikor valame-
lyikünk megszidta, hogy megint elitta a
pénzét, nyugdíját, akkor váratlanul el-
mosolyodott, s rámutatott egy katica-
bogárra vagy lepkére, hogy nézze, mi
van ott... Pünkösdkor, amikor nagy
csapatban átmentünk ebédelni, ott állt,
várta az ebédjét tılünk, és riadtan kér-
dezte, csak nincs baj, csak nem halt
meg valaki... kilátott a maga nyomorá-
ból...

İsztıl kezdve intézte neki az
egyik ferences atya, hogy bekerüljön
Leányvárra, amit hittünk is, nem is, de
neki napról napra kapaszkodót jelen-
tett a gondolat. Ettıl kezdve kérte,
hogy a nyugdíját ırizzük, és ne adjuk
oda neki, még ha kéri sem. Persze ezt
nem tudta megtartani, újra meg újra
kudarc és alkohol, de mégis mindig új-
rakezdte.

Már volt idı, hogy megy Leány-
várra, és akkor hajléktalan társai meg-
verték, kirabolták... Ekkor kezdtünk el
oltalomért imádkozni érte. Újabb idı-
pont Leányváron, leellenıriztük, hogy
tényleg várják, de amikor menne - va-
sutas sztrájk! Erre az egyik testvér el-
kísérte autóbuszon. Ettıl kezdve azért
imádkoztunk, hogy képes legyen ott
maradni... Karácsonyra kaptunk egy
rendes írással, ép mondatokkal írt,
hálás levelet, pár szerény, teljesíthetı
kérést, így összeállítottunk egy kará-
csonyi csomagot, és december 24-én
délelıtt kocsival felszaladtam. Átadtam
a gondozónınek, aki igen meg volt
lepve. Azóta kaptunk még egy levelet,
ami így kezdıdik: Drága angyalkák...

Egy pappal van egy szobában,
Isten békéje veszi körül, és döbbene-
tesen felépül, hihetetlen gyorsasággal
az embersége...

Most azért imádkozunk, hogy az
ott tölthetı három hónap után is elren-
dezıdjön a sorsa.

De a nagy karácsonyi ajándék,
hogy az Úr nem mondott le a Jánosról,
pedig egymást igen sokszor kellett ar-
ra figyelmeztetnünk, amikor fáradtak
és ingerültek lettünk volna: Nem a Já-
nos, hanem a Jézus....

Hála az Úrnak, hogy nem mond
le rólunk, s ennek a jele, most ez a Já-
nos-Jézus!!!!

Ágnes testvér
******

Ez az „örömhírünk” még tavaly kará-
csony elıtt íródott. Az eltelt év során új-
ból megéltük Jánossal kapcsolatban a
fájdalmas visszaeséseket, aggódásokat
és az új kezdéseket. János sorsa még
most sincs egészen sínen, ezért KÉR-
JÜK KEDVES OLVASÓINK IMÁIT ÉRTE!

Örömhír!
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Mővészek találkozója

a Vatikánban

45 évvel VI. Pál pápa mővészekhez szóló üzenete és 10 évvel II. János Pál
pápa híres levele után, november 21-én XVI. Benedek pápa a Sixtus-
kápolnába hívta a mővészvilág 260 neves képviselıjét.
…..

Képek és szimbólumok nyelvén
kell hirdetnünk az Evangéliumot

II. János Pál és XVI. Benedek pápa is több alkalommal hangsúlyozták,
mennyire fontos szerepe van a mővészetnek az evangelizációban, az ige-
hirdetésben és a liturgiában.

„Megújult párbeszédre van
szükség az esztétika és az eti-
ka, a szépség, az igazság és a
jóság között... – írta a pápai
akadémiák XIII. nyilvános ülésére
küldött üzenetében  Benedek pá-
pa. – Drámaian elvált egymástól
a szépség, az igazság és jóság
keresése. … ”
Arra kell törekednünk, hogy szív
és értelem, szépség és igazság
találkozzanak egymással. …
… Nem feledkezhetünk meg arról,
hogy a szépség, az igazság és a
jóság csak Istenben válik tökéle-
tessé, belıle forrásozik.
Az evangélium hirdetéséhez a
képek és a szimbólumok nyelvezetét kell használnunk. … A szépség útja az
egyik talán legvonzóbb mód arra, hogy megértsük és megközelítsük Istent.

(V. R./M. K.)

A teljes szöveg a lap 32-33. oldalán.

Kitekintı

Tabernákulum kép. (Bp., Patrona Hungariae
Gimnázium kápolnája. Fotó: E.G.)
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V. Kortárs
Keresztény Ikonográfiai
Biennále Kecskeméten

Október 30-án országos képzı- és iparmővé-
szeti kiállítás nyílt a kecskeméti Cifrapalota-
képtárban.
A biennálét 2002 óta rendezik meg. 2009-ben az
APOKALIPSZIS, a Jelenések könyve volt az áb-
rázolandó, megjelenítendı ikonográfiai program.
Nem csupán illusztrációkat, a téma eddigi fel-
dolgozásain alapuló mőveket, hanem korunkra
reflektáló, aktuális utalásokat rejtı alkotásokat is
vártak a mővészektıl. Mőfaji megkötöttség
ezúttal sem volt, az objektektıl a táblaképekig, a
kerámiától az animációs filmig szinte minden
mőfaj és technika megjelent a kiállításon. 221
pályamő született, melybıl a zsőri 127 alkotó 127 mővét, sorozatát javasolta kiál-
lítani. Az ez évben alapított közönségdíjat március közepén adják át.
A képtárat e kiállításnak és a kísérı elıadásoknak, konferenciáknak és a győjte-
ménynek köszönhetıen ma már számos kiadványban a kortárs magyar keresz-
tény mővészet központjának minısítik.
A kiállítás megtekinthetı 2010. március 7-ig, hétfı kivételével naponta 10 és 17
óra között. (December 21-e és 2010. január 8-a között zárva lesz.)            /M.K./
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Kedves Olvasóink!

Ez év végén újból köszönetet
mondunk kedves Olvasóinknak,
különösen régi hőséges lelki
„útitársainknak”, hogy ebben az
évben is kitartottak lapunk mel-
lett. Kérjük hőségüket a követke-
zı, nem könnyő évben is.
Köszönjük azok áldozatos mun-
káját, akik segítettek abban, hogy
A Lélek Szava eljusson az olva-
sókhoz.
Kérjük újból minden kedves Olva-
sónkat, testvérünket, hogy segít-
senek a lap terjesztésében, hiszen
ha mindenki csak egy új olvasót
„toborozna”, máris megduplázód-
hatna a lap példányszáma. Ez
egyrészt a sajtóapostolság útján
történı evangelizációt, közszel-
lemformálást jelentené, s melles-
leg azt is, hogy az egy példányra
jutó önköltségi ár a példányszám
emelkedésével arányban csök-
kenne.

2010-ben is szükséges (fıként a ma-
gas postaköltségek miatt) legalább mi-
nimális mértékben megemelni a lap
árát:

egy példány ára 200 Ft lesz,
az éves elıfizetés 1500 Ft.

A megrendeléseket, elıfizetéseket
most is január végéig kérjük eljuttatni
a terjesztés címére:

Zsók Mária, 1114 Budapest,
Bartók B. út 61. III. em. 6.

a mellékelt csekken  vagy számlaszá-
munkon (ld. jobbra, az impresszum-
ban). A csekk közlemény részén kérjük
feltüntetni: „A Lélek Szava 2010 évi
elıfizetése ………… példányra”.
A terjesztésért felelıs testvérünk
e-mail címe: zsokmarika@gmail.com

A Lélek Szava
Katol ikus lelkiségi lap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusz-
tusban, októberben és adventben.

Kiadja: a Szociális Testvérek Társaságá-
nak magyar kerülete

Felelıs szerkesztı: Exner Gabriella SSS
A Szerkesztıség címe:
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����   (06–1) 376-8390
e-mail: exner@hcbc.hu

Borító kivitelezése: Baumann Miklós
Kapható: templomokban, katolikus

könyvesboltokban, egyéni terjesztés
útján.

Elıfizetési díj 2009-re  1400 Ft.
Elıfizethetı a terjesztés címén:

Szociális Testvérek Társasága,
Zsók Mária, 1114 Budapest,
Bartók B. út 61. III. em. 6.

����  (06 – 1) 466-6671
(Ügyelet: hétköznap de. 9-12 ó.)
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