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���� Folytatás a 2. oldalról:

A  Szeretet  Szentségérıl

Néhány gondolat XVI. Benedek pápa
„Sacramentum Caritatis”  kezdető
apostoli buzdításából:

Az Eucharisztia olyan valóság, amely
meghalad minden emberi értelmet.
… Teljesen ingyenes ajándékról van
szó, amelynek köszönhetıen része-
seivé válunk az Istennel való bensı-
séges kapcsolatnak. …
A Pápa kiemeli az elsı áldozás, a
Szentségimádás, a gyakori gyónás
jelentıségét. Hangsúlyozza a papi
nıtlenség mély értelmét: a Krisztus
életstílusához való hasonulás azt
fejezi ki, hogy a pap tökéletesen és
kizárólag Krisztusnak, az egyháznak
és Isten országának szenteli magát.
… Szól a vasárnapi szentmisén való
részvétel fontosságáról is: az Úr
napja, a munkaszüneti nap, ne le-
gyen Isten nélküli nap.
Arra szólítja fel a híveket, hogy mé-
lyen éljék meg az eucharisztikus
misztériumot, amelynek tartalma
az, hogy Isten szeret bennünket, mi
pedig szeretjük testvéreinket. A ke-
resztények feladata, hogy konkrét
tanúságot tegyenek Krisztus szere-
tetérıl, hogy megtört kenyér legye-
nek a többiek számára, és kötelez-
zék el magukat egy igazságosabb és
testvéribb világ építésében. Ítéljék
el az éhezés botrányát, a menekül-
tek drámáját, a gazdagok és szegé-
nyek közötti növekvı szakadékot,
amelyet a globalizáció bizonyos fo-
lyamatai idéznek elı. A politikusok
olyan törvényeket támogassanak,
amelyek tiszteletben tartják az
alapvetı értékeket: az emberi éle-
tet, fogantatásától kezdve a termé-
szetes halálig, az egy férfi és egy nı
közötti házasságon alapuló csalá-
dot, a gyermekek nevelésének sza-
badságát, a közjó elımozdítását
minden formájában. /V.R./

A TARTALOMBÓL:

Isten, saját Igéjének Istene
                        (R. Cantalamessa)

A Szt, Pál év megnyitása,
Péper és Pál ünnepe a Vatikánban
A szabad vasárnapért
… az elvándorlók, menekültek ér-
dekében. - A Caritas felhívása az
Európai Parlamenthez
Boldog Salkaházi Sára nevét
fogja viselni az új templom!
(Erdı Péter bíboros úr beszédébıl)
Wagner Viktória testvérrıl -
RészletTóth Erika szakdolgozatából
Mindszenty József hazaszere-
tete - Márfi Gyula érsek

beszédének 2. része
Gyalogos zarándoklat Mária
   zellbe (Vida Katalin testvér)
Az élet és a család védelméért
   Más lehetséges szülıi minták?
   Megdöbbentı adatok az európai
                          családokról
JÓHÍREK! – Felhívás az abortusz
        nemzetközi moratóriumára
„Önmagunk odaadásában rejlik
         az igazi boldogság” –
Interjú Vízvárdy Rita és Gajdácsi
Anikó újfogadalmas testvérekkel
Csak ennyi? – Gaál József
Missziós úton Tolnában
(Gaál V., Takács A., Koncz Ádám)
Szociális testvérek az egri

ifjúsági találkozón
         (Kiss Mónika, Gajdácsi Anikó)


