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Tóth Teréz:

MÁRIA

Mária,
hála-virágok hada
ékesít illatozva
kéklı palástod betakarja
Hozzád könyörgı imánk
kuncsorgó kérések áradata

Mária,
sírj velünk Fiaddal
világodért az áldozatért
a földért: a paténáért
ahol naponta feláldozzák
a születı életet életekért

Mária,
fogadd el liliomszál
imánk. Karodba veszel
öledbe vonsz és közel emelsz,
mert megfagyunk Betlehemben
nem értenek Názáretben

Mária,
vedd dadogó imám,
botladozó kérésem, mint Fiad,
mert könnyeid hiába hullnak,
ha ujjaim erıtlenné válnak
mielıtt fényt gyújtanának

Mária,
anyánk, virág a világért
magad vagy menedék.
Hova mehetnénk?
Tékozló nemzedék…

A TARTALOMBÓL:
C. Bamberg:
Hogyan váljunk teljes emberré
egy szétszaggatott világban?

A pünkösdi csodáról (Exner G.)
Isten embere volt
Boldog Salkaházi Sára

elsı liturgikus ünnepe

Politika és erkölcs (Bábel B.)
Az Unió fıpásztorainak
„Római üzenete” Európa
    politikai felelıseihez
Egy szociális testvér a római
konferencián (Tobisch Márta)
Gyermekek százmilliói élnek
rabszolga-sorban a XI. sz.-ban!
Mexikói árvaházi gyerekek kö-
zött (Theodóra testvér)
A NOE nyílt levelébıl...

Készülünk a budapesti VÁROS-
MISSZIÓ-ra! (Szentes Judit )
Szent Imre Ifjúsági Fesztivál
        Székesfehérváron
Evangelizáció: a cigány szabad-
ságának és méltóságának jövıje
„Cigánypasztoráció” a hétköz-
napokban (Király Magdolna)

XVI. Benedek pápa az egyházi
lelkiségi mozgalmakról
Krisztus Testének gyógyulása

      (R. Cantalamessa)
A gazdag ifjú
Gyógyulás Sára testvér
              közbenjárására



Reményem és jövım az Úr!
címmel HIVATÁSTISZTÁZÓ
LELKIGYAKORLATRA

hívunk minden hivatáskeresı
fiatal lányt,

aki keresi Istent, a Vele való mélyebb kap-
csolatot, aki keresi, hogy a szerzetességre
vagy a házas életre hívja-e ıt az Úr,
aki vágyik arra, hogy hasonló fiatalokkal
együtt imádkozzon és gondolkodjon.
A lelkigyakorlatot szociális testvérek ve-
zetik. A program mély lelki tanítást, sok
csendet, megosztásokat, esti közös be-
szélgetést és közös liturgikus imát (szent-
misét, zsolozsmát) tartalmaz.
Helyszín: Bakonyszentlászló –
a szociális testvérek rendháza
(odautazás megszervezése közösen).
Idıpont: 2007. aug. 5 – 11-e között.
Elızetes bejelentkezést kérünk:
Katalin testvérnél: 30/5137024;
vagy Judit testvérnél: 30/6268712.

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLİDİT!

További információk a közösségünkrıl:
www.communio.hu/szocialistestverek

GyerekszájGyerekszájGyerekszájGyerekszáj

Ovis hittanra vártam a gyerekeket.
(Elızmények: fodrász után, új szok-
nyában mentem az oviba.) Dórika kö-
szönés helyett felkiáltott:
„De szép vagy, Ágota testvér, mintha
nem is Ágota testvér lennél!”

A középsıs óvodásoknak fehér papír-
bárányokat osztottam, mert a jó pász-
torról beszélgettünk. Egyikük kért a
kistestvérének még egyet, a másik a
nagytestvérének. Aztán nyúltak sorban
a kezek, volt, aki a barátjának, volt aki
anyukájának kért. Egy kislány, aki
most csatlakozott hozzánk, könyörög-
ve mondta: „Én az unokámnak szeret-
nék vinni!”

A Lélek Szava
Katolikus lelkiségi lap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusztus-
ban, októberben és adventben.
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