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„Könnyezve
mentek,

mentek ık is,
vitték az új vetés

magvait.
De örömujjongás
közt jönnek,
jönnek vissza,
és összegyőjtik

kévéiket.”

(125. zsoltár)

„Akik könnyek
közt vetnek,
majd ujjongva
aratnak.”

�  E. Gabriella
testvér festménye



2. oldal (borító belsı oldala)

A PAPSÁG ÉVE

II. János Pál pápa buzdításain és
XVI. Benedek pápa szavain ke-
resztül visszhangzik Krisztus
meghívása: „maradjatok meg
szeretetemben… a barátaim

vagytok” (Jn 15,9;14). Ez arra hív
minket, hogy benne, az élet Igé-
jében, a vele való kötelékben él-
jünk, az ő érzéseivel összhangban
létezzünk, szív a szív mellett,
miként Szent Pál mondta:

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok
magatokban, amely Krisztus

Jézusban volt” (Fil 2,5).

(A Papi Kongregáció 2005-ben
közzétett dokumentumából)

FOGADALOM-
TÉTELEK

Az idén pünkösdkor
nyolc szociális testvér
újította meg fogadal-
mait, és ketten tettek
első ízben fogadalmat
a remete-kertvárosi
Szentlélek templom-
ban bemutatott

szentmise keretében,
melynek Bíró László
püspök atya volt a
főcelebránsa.

����

A képen: az elsőfogadalmas
Gaál Veronika és Takács

Anita testvérek. ����
(A velük készült interjút

„Hivatás – küldetés”
rovatunkban közöljük.)

„Az Úr választott társául engem,
s én örömmel mondtam erre
igent a fogadalomtételemben.

Napi feladatom, hogy lassanként
valóban azzá is váljak, akinek Ő
meghívott engem, hogy felnőjek a
szeretetben ehhez a hivatáshoz”
– vallja Anita.



35. oldal (hátsó borító belsı oldala)

Ha egyszer kizárják az Istenre
való hivatkozást, nem meglepő,
hogy az összes dolgok iránti érzék
mélységesen megromlik, és a

természetet, mely többé már nem
„anya”, minden manipulációra
alkalmas „anyaggá” degradálják.
Ide vezet a mai kultúrában ural-
kodó  tudományos és technikai
racionalitás, mely megtagadja a
dolgok teremtett voltának elisme-
rését vagy az olyan isteni tervet,
melyet az emberi életben tiszte-

letben kell tartani.
(Idézet az Evangélium vitae

kezdetű enciklikából.)

„Az idık jelei” rovatunkban folytat-

juk a „Felelısségünk a  ����

�  teremtett világért” témakört, többek

között a Püspöki Konferencia  körleve-

lébıl vett gondolatokkal.

Mit mond a Szentlélek
a Szociális Testvérek

Társaságának?

– ez volt a mottója a Társaság július

18-a és augusztus 2-a között Buda-

pesten, a Patrona Hungariae Gimná-

zium és Diákotthonban megtartott

általános káptalanjának.

Hatévente kerül sor erre a ta-

nácskozásra, melyen a közösség

által választott küldöttek vesz-

nek részt. Az elıkészület már

egy éve elkezdıdött, ebben min-

den kerület és minden testvér

részt vett. Azért imádkoztunk,

hogy a káptalan Szentlélek-ese-

mény, pünkösdi összejövetel

legyen, amely segít abban, hogy

megújuljon lelki, közösségi és

apostoli életünk. A káptalan

központi témája: nemzetközi-

ségünk megélése a mai világban.

Bıvebben ld. A „Hivatás-

küldetés” rovatban!

A káptalan nyitó szentmiséjének fıcelebránsa

Székely János püspök atya volt.



Hátsó borító (36.) oldal

FECSKE  ORSOLYA szociális testvér,
festımővész Biblia- és versillusztrá-
cióiból nyílt kiállítás a csopaki kul-

túrházban június 12-tıl 25-ig.

„Nem túl gyakorta elıforduló kiállításra
kapott ezen alkalommal meghívót a láto-
gató! A mai világ mővész emberénél

ugyanis elég ritka (bár régebbi évszáza-
dokban ez volt a természetes), hogy az
emberi élet, vagy legalábbis annak szán-
déka, hitelesíti az általa  elkészített alko-
tást, és mindennapokban megélt élet-

módja (erkölcse, világnézete), valamint a
mőalkotást létrehozó szándéka között

nincs disszonancia.
Fecske Orsolya, a
Szombathelyen, Ró-
mában végzett fiatal
festı, ilyen hiteles
ember  életében-

mővészetében” – kezd-
te megnyitó beszédét
dr. Hubert Ildikó iro-
dalomtörténész, az

ELTE tanára.

(A beszédbıl további

A kiállításon
láthatók voltak az
MTV „Engedjétek
hozzám!” c. gye-
rekeknek szóló
hittanadásaihoz
készült grafikák
is (ld. középen és
jobbra). Vízvárdy
Rita szociális

testvér, hitoktató
a mősor egyik
munkatársa.


