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Ajánló

Kedves Olvasónk!
Szeretettel köszöntjük/köszöntünk A
Lélek Szava ez évi elsı számában!
Az elmúlt fél évben többen meg-
fogalmazták, hogy Boldog Salkaházi
Sára élete, példája, gondolatai
„beléptek az életükbe”, beépültek a
mindennapjaikba, Isten-kapcsola-
tukba. Ezt tapasztalja A Lélek Szava
szerkesztıje is: Sára testvér teret
követel magának továbbra is lapunk
hasábjain, anélkül, hogy erre a
„kultuszteremtésre” külön töreked-
nénk. A boldoggá avatással nem
lezárult egy kegyelmi esemény,
inkább elindult egy folyamat, a
kezdeti patakocska egyre szélesebb
folyammá duzzad. Kis Szt. Teréz
mondta, hogy küldetése igazán majd a
Mennyországban fog elkezdıdni – úgy
látszik, hogy boldoggá avatása után
Sára testvér is elindult missziós
útjára. Egyre-másra kapjuk a
meghívásokat elıadások, lelkinapok
tartására, tanúságtételre – Sára
testvérrıl,  hivatásunkról...
A hazai misszión túl Sára testvér
átlépte kis országunk határait, a
szomszédos országokban élı testvé-
reinknek is hasonló tapasztalataik
vannak, sıt távolabbról is kapjuk a
híradásokat Sára testvér missziós
útjairól... Sokan kérik a közbenjárását
is, és érkeznek hozzánk a beszámolók
az imameghallgatásokról, amiket az ı
közbenjárásaként élnek meg.
Úgy tőnik, Sára testvér személyében
olyan Boldogot kaptunk Egyházunktól,
aki közel áll a mai emberhez,
követhetı példa...
Eszembe jutnak VI. Pál pápa sokat
idézett szavai: a mai ember inkább
hisz a tanúknak, mint a tanítóknak, a
tanítóknak csak annyiban, amennyire
egyben tanúk is: élik azt, amit
tanítanak.

Folytatás a 34. oldalon! ����

A TARTALOMBÓL:

2007 évi mottónk
(Berkecz Franciska testvér)

Maradjunk imádkozó emberek!
(Seregély István érsek)

A család igazának védelmében
(Bíró László püspök)

A Pápa nagyböjti üzenetébıl
A Szentség légköre megtisz-
tulásra indít! (W. Veronika tv.)

Boldog Salkaházi Sára
testvér „missziós útjai”:
Szlovákia, Kuba, Mexikó,
Uganda, egy gyógyulás

Intı jelek (Sztrilich Ágnes tv.)
Medjugore – az ima, a megté-
rés, az élet átalakulásának helye

Az ima lecsendesítette a vihart

VÁROSMISSZIÓ – 2006:
Brüsszel (Szentes Judit tv.)

Köszönetnyilvánítás

„Zörget a szívemen...”
(Havas Lászlóné)

Misztériumjáték
Salkaházi Sára testvérrıl
(Söjtöry Ágota tv.)

„A csoda realitásáról...”
Beszélgetés Sinkó Veronikával

(Exner Gabriella tv.)
A szelíd fény
       (Gyorgyovich Miklós)
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– Sára testvér úgy tanít bennünket
szeretni, hogy elénk éli a szeretetet a
mindennapokban – ezt a megélt
Krisztus-követést, ennek küzdelmeit,
gyızelmeit közvetítik számunkra
napló-feljegyzései. Szavait végül
önmaga végsı odaadásával, vérével
pecsételi meg, hitelesíti. Erre a
hitelességre, igaz-voltra szomjazik a
mai keresztény, a mai ember is a lelke
mélyén abban a világban, melyben az
igaz szó, az igaz tettek mintha
kimentek volna a „divatból”.

Lapunk rovatain kissé változtattunk: a
„Lelkiségek, mozgalmak” rovatcímhez
hozzátettük a „KÖZÖSSÉGEK” szót –
így ide beleférnek pl. egy-egy
plébániai vagy más közösség életérıl
szóló beszámolók is, mint a mostani
számban a debreceni Szt. László
plébánia és a széphalmi Jézus Szíve
templom közösségének programjai.
Nyitottunk egy új rovatot  KITEKINTİ
címmel: a nagyvilágból – a világ-
egyházból érkezı beszámolókat, – a
kultúra (mővészet, tudomány)
területére „kitekintı”  cikkeket ebben
a rovatban közöljük. Természetesen
ha illeszkednek azok lelkiségi lapunk
profiljába (tehát nem szakirodalomról
van szó).
Nem ragaszkodunk hozzá feltétlenül,
hogy minden számban megjelenjen az
összes rovatunk – hely hiányában
egyik-másik ki is maradhat, mint pl.
most az „Örömhír” c. evangelizációs
rovat. Azért az örömhírek, tanúság-
tételek most sem hiányoznak ...
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