
SZEMEZGETÉS

A Lélek Szava 2009/3. (nyári) számából



A valódi emberi fejlıdés feltétele,
hogy az emberiség egyetlen család-
nak érezze magát…

„CARITAS IN VERITATE” –
„Az igazságban megvalósuló szeretet”

XVI. Benedek pápa új enciklikájáról

A globalizáció, a föld egyetlen „faluvá” válása
a modern technikának köszönhetıen és a je-
lenlegi súlyos válságtünetek – lehetıséget is

nyújthatnak ahhoz, rákényszeríthetik az emberiséget arra, hogy létre-
jöjjön az a bizonyos „egyetlen család”, amelyre a Pápa újabb encikli-
kájában hív. A válság leküzdéséhez vagy legalább enyhítéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges a föld népeinek összefogása, gondolkodásmó-
dunk, magatartásunk megváltozása – keresztény kifejezéssel a
metanoia – megtérés az olyan alapvetı értékekhez, mint az igazság és
a szeretet – , melyek forrása maga Isten...

Szent Péter és Pál apostolok ünnepére dátumozva jelent meg XVI. Be-
nedek pápa Caritas in veritate kezdető szociális enciklikája, amelyben a
Szentatya VI. Pál pápa Populorum progressio címő írásához kapcsolód-
va a jelenkor társadalmát érintı legalapvetıbb szociális kérdéseket
vizsgálja „az igazságban való szeretet fényében”.

A gazdag tematikájú dokumentumról szóló híradások, ismertetések
szinte mindegyike más-más tartalmi elemeket emel ki mint legfıbb
mondanivalót. Az alábbiakban magának a Szentatyának az egyik álta-
lános kihallgatáson elhangzott rövid bemutatójából, majd néhány más
ismertetésbıl idézünk egy-két gondolatot.

Folytatás a lap 4-6. oldalán!



(A 6. oldalról:)

Levél İszentsége
XVI. Benedek pápának

Hálás örömmel tudatjuk İszentségé-
vel, mi a Szociális Testvérek Társasága
öt országának – Magyarország, Ro-
mánia, Szlovákia, Kuba és USA – kül-
döttei, hogy befejeztük XIV. Általános
Káptalanunkat. Az Úristen rendkívüli
vezetésének éltük meg, hogy közvet-
lenül a Káptalanunk elıtt jelent meg
İszentsége ’Caritas in Veritate’ encik-
likája.
Slachta Margit testvér azért alapította
a Társaságot (1923. Budapest), hogy a
nagy szociális enciklikák tanítását kö-
vetve segítsük elı embertársaink
ideigvaló és örök boldogságát a szoci-
ális igazságosság érvényre juttatásá-
val is.
Így İszentsége új enciklikája is arra
indított bennünket, hogy a következı
hat évet sajátosan a Szentlélek Úris-
tennek szenteljük. Azért fogunk mun-
kálkodni, hogy így a Caritas in Veritate

szellemében, az Irgalmasság testi és
lelki cselekedeteivel sokakkal megis-
mertessük, hogy minden emberi, gaz-
dasági és társadalmi válságra az élı
Istenhez való megtérés a válasz.
Bár nem vagyunk sokan, mégis Boldog
Salkaházi Sára vértanú testvérünk
példája és közbenjárása segít minket,
hogy mint pápai jogú apostoli élet tár-
sasága, éljük a szeretet egységét az
Úrral, Egyházunkkal, egymással, rá-
szoruló embertársainkkal, és így szét-
eséstıl fenyegetett világunkban a re-
mény jelei lehessünk.
Naponta imádkozunk a Szentatyáért, s
kérjük İszentsége áldását elhatározá-
sainkra, reményünkre, hogy a Szent-
lélek örömében megélt hivatásunk és
küldetésünk sok fiatalban ébreszti fel
a vágyat az osztatlan szívő Krisztus
követésre, és így egyre többen élik
meg a ránk bízott karizmát, a ’Meg-
szentelı Szeretet’ szolgálatát, az ısi
szerzetesi lelkülettel, az élet sőrőjé-
ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2009. VIII. 2.



Vianney Szent János
(1786–1859)

Sohasem engedte magát lefényké-
peztetni; szegény hulláját megörökíttetni. –
De lopva mégis lemintázták. – Nagy mő-
vész szeme s keze adták vissza azokat a
csodálatos vonásokat, amelyekrıl egész
Franciaország azt mondja: ez az arsi
plebános.

Ha az ember nézi a képét, mindjárt
arra kell gondolnia, hogy ez az arc Istennel
beszélt legtöbbet, és hogy  ismerte a lélek
elrejtett titkait.

Egy egészen kicsi faluban
plebánoskodott negyvenegy esztendın át,
de egész Franciaországból keresték föl a zarándokok százezrei, hogy az ı gyón-
tatószékében kezdjenek új életet. – Naponkint 300-400 ember megfordult a falu-
ban, akik egyedül a lelkük békéjéért mentek Arsba. A lyoni állomáson állandó
jegypénztár volt, ahonnan csak az Arsba  szóló vasúti jegyeket adták, s ezek
nyolc napig voltak érvényesek. – Az utolsó tíz év alatt átlag tizenhat-tizennyolc
órát kellett várakozniok a gyónóknak az arsi plebános  gyóntatószékénél. İ maga
a nyári idıben átlag tizenhat órát  töltött naponkint a gyóntatószékben, télen ti-
zenegy-tizenhárom órát. Reggel bemutatta a Szent Mise-áldozatot, utána napon-
kint a katekizmust tanította a szószékrıl. Breviáriumát a Legfölségesebb Oltári
Szentség elıtt imádkozta, és adorált, adorált minden szabad percében. – Testi
életének fönntartására napi négy órát engedélyezett. Ebben  benne volt szőkös
étkezése, a napközi félórás pihenés és a  mindössze három órát kitevı éjszakai
alvása.

„A világ igazi története – mondotta egy alkalommal – az isteni kegye-
lem története.” És ezt beigazolta önmagán. „Ó, mily jól és szépen lehet lát-
ni, ha mindent a  Szentlélek fényében nézünk.”

Vianney Szent Jánosról életírója azt mondja, hogy természettıl kezdve durva
és goromba, türelmetlen ember lett volna, ha nem gyakorolja legkezdettıl a sze-
lídség erényét. – İt mint papot mindig kiegyensúlyozottnak látták, bármilyen
kellemetlen dolgokat kellett is intéznie. Egyszer valaki arcul ütötte, és egy szem-
tanú állítása szerint így válaszolt: „Barátom, másik fele arcomnak ugyancsak fél-
tékeny”. – Oly gyöngéd tudott lenni, mint egy anya, az emberek szívükben ben-
sıséges örömmel mentek hozzá, és vigaszosan jöttek el tıle. – Emlegetik róla,
hogy egy gyónója a hosszas várakozásban azért lett dühös, hogy az arsi plebános
nem tud dühös lenni. – İ ilyen s ehhez hasonló feleleteket adott: „már harminc-
hat éve vagyok Arsban, és még nem mérgelıdtem. Most már öreg vagyok arra,
hogy haragudni kezdjek."



…..
A múlt század ötvenes éveiben Franciaország lelki megújulását en-

nek az egyszerő, emberileg tudatlan falusi plebánosnak köszönhette.
…..

Még nincs nyolcvan éve, hogy Vianney Szent János, az arsi plebános a földön élt.
A mi korunkban igen feltőnı, hogy az ı életének második fele teli van az ördög
támadásaival. – A sátán nem képzeleti lény. Ars szentélető plebánosát
harmincöt éven át (1824-1859-ig) külsıleg is kínozta. Többször hallatta e
szavakat: „ütött az elkárhozás órája”. – Azután fölforgatta a székeket, megrázta a
nagyobb bútorokat. Az ágy mennyezetének függönyeit veszettül rángatta. Emberi
és állati szörnyő hangokat adott. Dobolt az asztalon, a kályhán, a vizeskancsón,
és rémületes szavakat mondott. – A sátán keserőségében, hogy sok lelket nem
tudott a kárhozatba dönteni, a gyóntatószékben egy ördögtıl megszállott asszony
szája által  fölkiáltott: „Mennyit kell szenvednem miattad... Ha hárman volná-
nak a földön olyanok, mint te, országom megszőnnék!”

…..
(Megjelent A Lélek Szava 1937/4. számában)

A teljes írás a lap 8-10. oldalán olvasható!

A 13 oldalról:

����



Felelısségünk
a teremtett világért

A szó szoros értelmében vett ökológia és a
humánökológia – amely a házasság és a

család intézményét is magában foglalja – kapcsolata jól jelzi, hogy a
környezetvédelem, a biztonság, a szegénység és a klímaváltozás té-
mája nemcsak közgazdasági és technikai jellegő, hanem a kérdéskör-
nek erkölcsi és spirituális vetülete is van. az ember belsı megtérése és
magatartásának gyökeres megváltozása nélkül a környezet megóvása
nem valósulhat meg. Isten világának az ember lelkiismeretén keresztül
is az egész teremtés számára
gyógyító ereje van. (77.)
XVI. Benedek pápaságának elsı
beszédétıl kezdve számtalan al-
kalommal kapcsolta össze az
ökológiai problémákat és az em-
ber belsı állapotát, Istennel való
kapcsolatát. A teremtésnek, mint
adománynak a szépsége rámutat
a kert és a sivatag ellentétére. Ha
az emberek békében élnének Is-
tennel és egymással, akkor a föld
valóban csodálatos kert lenne…
(79.)

Vízparti fák (E. Gabriella rajza) �

Amennyiben az ember a gazda-
ságban, így a környezetgazda-
ságban lejátszódó folyamatok
alapja, cselekvı alanya, annyiban
elmondhatjuk, hogy az emberi
gondolkodásmód – tehát az,
ahogyan az egyén és a közösségek motivációja, célmeghatározása, ra-
cionalitása, hite, akarata, kapcsolatai alakulnak – határozza meg azt a
gazdasági rendet, ill. világrendet, amelyben él. Így ha az ember gondol-
kodásmódja változik, változni fognak konkrét cselekedetei is, ennek
alapján a gazdaság rendje és a világ rendje is, továbbá vele együtt az
emberiség jövıjét meghatározó természeti környezet ügye is. (89.)
… a teremtett világ védelmének problémája radikálisan és új módon te-
szi föl az örök kérdést: ki az Isten – ki az ember – , mi az ember célja a
világban?  (130.)

(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelébıl)

Az idık

jelei



Azonos nemő élettársak:

ALTERNATÍV ÉLETSTÍLUS? (2.)*

LELKI KÁBÍTÓSZER

Az élet valódi – végsı és örök – céljának szem elıl tévesztésével,
mintegy menekülésként a belsı üresség, sivárság, céltalanság és a mai
„világ" elıl – elkábítja magát a „modern" ember az evilági dolgokkal,
élvezetekkel (a Biblia „bálványimádásnak”, „paráznaságnak” nevezi ezt
a magatartást) – anyagiakkal (Mammon-bálvány), alkohollal, kábító-
szerrel, a szex-bálvánnyal, sıt a modern technika is lehet „bálvány”. És
a legfıbb bálvány maga az ÉN – az „önmegvalósítás" bővkörében élı
ember nem Istent akarja szeretni mindenek  felett és felebarátját, mint
önmagát, hanem Önmagát „imádja” ... saját jólétét állítja életének kö-
zéppontjába. Élet és halál urának képzeli magát, aminek egyik, legkirí-
vóbb megnyilvánulása, amikor az anya saját magzatát elpusztítja.

* A Lélek Szava 1996/3-4. számában megjelent, ma is aktuális cikk 2. része,
némileg megszerkesztve, kiegészítve. Az elsı részt és a hozzá kapcsolódó
szerkesztıi bevezetıt ld. lapunk elızı számában!

…..
E. G.

* * *
A következıkben két olyan ember tanúságtételét ismertetjük rövi-

den, akik engedték, hogy Jézus Krisztus megmentse ıket – akarták a
szabadulást, a gyógyulást, ennek érdekében elfogadták a feléjük ki-
nyújtott testvéri segítı kezet és egészen rábízták életüket az Élet Urá-
ra... (A teljes szöveg a New Covenant 1978. októberi számában található „Ahol
az Úr Lelke, ott a szabadság” – Két keresztény férfi tanúságtétele a
homoszexualitással vívott gyızelmes  küzdelmérıl”  címmel.)

„MINT A VILLÁM,  SÚJTOTT LE RÁM  A SZELÍD ÜZENET”

„Amikor a legtöbb korombeli fiú a lányokat fedezte fel, észrevettem, hogy en-
gem különösen vonzanak a férfiak” – kezdi  az elsı tanúságtétel írója. A félelem,
hogy kitudódik homoszexuális vonzódása, végigkísérte középiskolás éveit. Ezek-
ben a sérülésekkel teli években lassan elveszítette Istenbe vetett hitét, összeve-
szett a szüleivel, és megismerkedett a kábítószerekkel... Mindehhez járult a sze-
xuális vágyaival való küzdelem – így mire az egyetem miatt elköltözött otthonról,
közel állt az összeomláshoz….

A városban, ahol szinte senki nem ismerte ıt, könnyő volt homoszexuális kap-
csolatokat létesíteni... „Ami azelıtt évekig frusztráció forrása volt számomra,



egyszercsak könnyővé, természetessé, helyessé vált.”  Felfedezte a homoszexuá-
lis szubkultúrát, melyben hamarosan otthon érezte magát. „...berendezkedtem
egy olyan életre, amely szabadnak tőnt a múlt bőntudatától és félelmeitıl. Né-
hány év múlva, ahogy megtapasztaltam a homoszexuális életmód problémáit, kis-
sé lelohadt bennem a ’kivonulás’ kezdeti örömmámora, bár továbbra is szabadnak
éreztem magam.”

Egyik hétvégén meglátogatta néhány korábbi ismerısét, akik idıközben a ka-
rizmatikus megújulásban elkötelezett keresztények lettek. Az igazat megvallva –
írja –, nem hagyta nyugton a rajtuk látható öröm és odaadó lelkesedés. Ismerı-
sei megkérték, tartson velük egy imaösszejövetelre – ı kénytelen-kelletlen bele-
ment. Néhány dal és ima után az összejövetel vezetıje kissé izgatottan felállt, és
így szólt: „Az Úr közölte velem, hogy van valaki itt ma este, aki homoszexuális
életet él. Azt akarja tudtodra adni, hogy szeret téged és megbocsát neked." (A
karizmatikus megújulás imacsoportjaiban a Szentlélek ma is megadja egyeseknek
a prófétai szó, ill. az ún. ismeret szava ajándékát. – a  szerk.)

„Mint a villám, csapott le rám a szelíd üzenet." – Úgy érezte, Isten szólt hoz-
zá, és azt kéri tıle, hagyjon fel életmódjával.

…..

A teljes cikket ld. a lap 14-16. oldalán!

A REMÉNY JELEI!

Keresztény civil szervezetek konferenciája
a Parlamentben

Talán mégis hoz valami válto-
zást az EU-parlamenti választá-
sok eredménye – ezt a reményt
csillantotta fel, hogy hosszú évek után
Harrach Péter (MKDSZ) parlamenti
alelnök újra összehívta a keresz-
tény civil szervezeteket közös
gondolkodásra. Több mint száz
szervezet képviselője jött el, s
olyan magától értetődő volt, hogy a
sokféle biztonsági rendszeren át belé-
pők először államalapító szent Kirá-
lyunk és kereszténységünk jelképéhez
léptek oda. …

Az egész konferencia – bár a hazai
és határon túli demográfiai ka-
tasztrófa volt a témája, mégis alap-
vetően az emberi személy méltó-
ságáról szólt, s az emberi többet, job-
bat - nagyobb családot akarásról, ami
nem valósul meg sokféle ok miatt. Az
előadók és a hozzászólók is keresték,
hogy ebben mi a feladatuk a civil
szervezeteknek, hiszen nem vehet-
nek át állami feladatokat, bár kell har-
colniuk pl. azért, hogy a keresztény is-
kolák kereszténységük miatt ne kerül-
jenek hátrányos helyzetbe. …



… A reményünk az, hogy a
materializmus és az ember-
nélküliség bukott meg az erkölcsi,
gazdasági, társadalmi krízisben, és az
értékeken alapuló közgazdaság mutat
kiutat – röviden: a kereszténység győ-
zött. – Nagy lehetősége az Egyháznak,
a kereszténységnek, hogy most, amikor
általános a kiábrándultság abból a
szemléletből, amely az eszközt helyezte
a cél helyébe – s így terjed a szegény-
ségen túl az üresség, ez az üresség Is-
ten után kiált.

II. János Pál pápa meghívott ben-
nünket arra, hogy lépjük át a remény

küszöbét. Úgy tűnik nekem, hogy me-
gint a remény küszöbe előtt állunk, sőt
talán az Ő prófétai szavának most érett
be az aktualitása, most van új lehető-
ség, éppen az emberi kiüresedés miatt,
az újra evangelizálásra.

Amikor a magyar Parlamentben
a civil szervezetek konferenciáját a Mi-
atyánk elimádkozásával fejezzük be,
akkor ez valóban az idők jele, a remény
jele. Úgy legyen!

Sztrilich Ágnes testvér

A teljes cikk a 17-18. oldalon!

Templomban lıtték le
az abortuszpárti
nıgyógyászt

George Tillert lakóhelyén, a Kansas
állambeli Wichitában lıtte le egy is-
meretlen – szemtanúk szerint egy fe-
hér férfi – reggel, a szentmisén. Hat-
vanhét éves volt. Az orvos elırehala-
dott, vagyis több mint húszhetes ter-
hességek megszakítására specializáló-
dott. (Az ekkora magzatok képesek le-
hetnek a méhen kívül is életben ma-
radni.) –
– olvasom döbbenten hírt.
Elképesztı, hogy mit keres szent-

misén egy olyan ember, aki Isten
tudja csak, hogy hány gyereket gyil-
kolt meg bestiális módon. …

… És én? Hányszor ítélkezem, borza-
dok, ırjöngök, ha ilyesmit olva-
sok/látok/tapasztalok?
Uram, nagyon fáj látnom a Te

szent helyeden lelki szemeimmel azt a
sorozatgyilkost. Nagyon fáj elképzel-
nem, hogy a Te házadban gyilkolt az a
másik.
És szakadozik a szívem, amikor

látom a Te Szentmiséden vasárnapon-
ként a szomszéd településrıl odame-
nekült, házasságtörésben élı, két
családot szétrobbantó szerelmespárt,
akik – mivel ott senki sem ismeri ıket
– békésen üldögélnek Szent Színed
elıtt. De ık legalább nem merik venni
a Te Szent Testedet.
….

GRÉTI

A teljes cikk a 19-20. oldalon



Istenélményeim

A strandon feküdtem a játszótér közelé-
ben. Egyszer csak kiáltást hallok: „anya,
segíts!” Az én gyerekeim nem voltak je-
len, de azért felkaptam a fejem. Egy
dundi nyolcéves forma kislány akadt el a
mászóka nehezebb részén, állt megszo-
rulva. Már épp felálltam volna segíteni,
amikor megjelent az anyuka, aki szemmel
láthatólag messzirıl jött, különösebben
nem aggódott, lóbálta a cigit a kezében,
talán az esze is máshol járt... és mondta a
kislánynak, akit anyuka jelenléte már ön-
magában megnyugtatott, hogy mit hogyan
csináljon. A lemászás sikerült.
Ha ti, akik rosszak vagytok, tudtok jót
adni gyermekeiteknek...
Elgondoltam, hogy felkiáltunk: „Atya, se-
gíts!” – és már ott is van.

**************

A templomban egy csúnyácska, négyéves
forma kisfiú tekergélte a fejét a szob-
rokra, egyebekre, aztán mutatta anyuká-
jának: nézze, ott és ott, milyen érdekes...
és nézelıdött tovább. Anyukája meg rá-
hagyta, igen, nagyon érdekes, holott fel
sem emelte a tekintetét a kisfiúról, ıt
nézte olyan gyönyörködve, hogy könnybe
lábadt a szemem-vajon a mennyei Atya is
így néz ránk? (T.B.)

„Az emberi élet keletkezésének
titkát szemlélve csodálat tölt el min-
ket. Ezt a titkot sem a természettudo-
mány, sem a filozófia nem tudja teljes-
séggel megmagyarázni. bármennyire
igyekeznek is a szülık gyermekük szá-
mára a legkedvezıbb anyagi, pszichikai,
érzelmi feltételeket megteremteni, létének
értelmet adni nem tudnak, személyiségét
meghatározni nem képesek. Csak mun-
katársai a teremtınek, csak az İ akaratá-
val megegyezıen tevékenykedve szolgál-
hatják gyermekük javát, hiszen İ az élet
egyedüli Ura.”

(Bíró László családreferens
püspök: Az ember-lét kezdete

c. írásából)
(20. o.)

Fotó: M.K.



Pünkösd esemény volt
a Szociális Testvérek

Társaságának
XIV. általános káptalanja!

(A bevezetőt lásd a 35. oldalon!)
Közösségünk hatévente esedékes káptalanja számunkra is megle-

pően széleskörű publicitást kapott, s nem csupán a kifejezetten egyhá-
zi sajtóban, hanem még egy-egy „világi” lapnak is felkeltette az érdek-
lődését. Így A Lélek Szavának ebben a számában nem annyira a külső

történésekről szólunk, hanem
inkább abból a gazdag lelki
alapozásból osztunk meg ked-
ves Olvasóinkkal néhány
„morzsányit”, ami megelőzte,
előkészítette a háromhetes ta-
nácskozást.

 A káptalant lezáró ünne-
pélyes szentmisét Paskai
László bíboros pontifikálta.

A káptalanon a Társaság négy
kerületéből érkezett 25 küldött

megválasztotta a következő hat évre az új általános elöljárót és helyettesét, vala-
mint két másik testvért, akik „tanácstagként” fogják segíteni az elöljárók munká-
ját. Az általános elöljáró dr. Pataki Ágnes testvér lett, helyettese Kővári
Magdolna testvér, a két tanácstag: Marta Andrascikova (a szlovák ke-
rületből) és Almásy Mária testvér.

A záró misén az új központi
tanács tagjai vitték az adomá-
nyokat az oltárra. A képen elöl
Pataki Ágnes testvér a káptala-
non fogalmazott záró dokumen-
tummal.

Megrendítő számunkra,
hogy amit az előkészületi év
elején kértünk Istentől, amit
célul tűztünk ki, és amiért
imádkoztunk az elmúlt év so-
rán, az valóban történt ma-
gán a káptalanon. S reméljük,
folytatódik majd az elkövetkező években…

Hivatás –Hivatás –Hivatás –Hivatás –
küldetés



Berkecz Franciska testvér, az előző hat év általános elöljárója ha-
vonta adott a testvéreknek lelki előkészületi anyagokat. Az alábbiak-
ban a káptalant meghirdető, 2008 pünkösdjén elhangzott beszédéből
idézünk fel néhány gondolatot.

… Szabályzatunk szerint azért alakult a Társaság, hogy Istent dicsőítse, és részt
vegyen Krisztus megváltó tevékenységében a megszentelő Szeretetről való tanú-
ságtétel által. Tehát nem azért alakult a Társaság, hogy különböző szép dolgokat
cselekedjen. Én sem azért élek, és nem azért kaptam az elöljárói szolgálatot, hogy
egyszer majd azt tudjam mondani, hogy nagy dolgokat hajtottam végre.

… Nagy különbség van aközött, hogy nagyszerű gondolatainkat együtt meg
tudjuk-e valósítani – vagy a létünk mélyéből élünk. Mert most igazából ez a
kérdés: Mi a létünk értelme? Hogyan tudok abból a mélységből élni, ahol Istennel
találkozom? Ez a kérdés a Társaság számára is. A Szociális Testvérek Társasága
tud-e élni létének a mélyéből, onnan, ahol a Szentlélek élteti. Mert ha nem, akkor
elmegyünk a tevékenység, az aktivitás szintjére.

Ennek a káptalannak az lesz a feladata és jelentősége, hogy ránézzen az egész
Társaság valóságára a mai világ kihívásai közepette. …

A záró szentmisén ünnepélye-
sen elbúcsúztatta a közösség a ko-
rábbi elöljárót és tanácsát, meg-
köszönve áldozatos szolgálatukat,
melyet átadtak a következő hat év-
re megválasztott új tanácsnak. A
képen balra az új általános elöljá-
ró, Pataki Ágnes testvér, jobbra
Berkecz Franciska testvér (akit
saját kérésére nem nominálhattak
a testvérek a következő hat évre).

…..

Franciska testvér beszédével egybecsengett dr. Székely Já-
nos püspök atyának a káptalan nyitó szentmiséjén (július 18-
án) elhangzott homiliája, amelyet szerkesztett, rövidített formában
közlünk itt. A püspök atya szavai nem csak minket, szociális testvéreket
szólíthatnak meg, hiszen Krisztusnak minden keresztény ember a tanít-
ványa, jele, küldöttje kell hogy legyen. A Megváltó nemcsak a „tizenket-
tőt” küldte tanúságot tenni, hanem a hetvenkét tanítványt is…

(A beszéd teljes szövege olvasható lesz Társaságunk honlapján, A
Lélek Szava menüpont alatt, a legutóbbi számnál.)

Nem tudományos kongresszusra készültök, nem parlamenti választásokra,
nem valamifajta ötletbörzére, hanem valami ahhoz hasonlóra, mint amit a tanít-
ványok átéltek az utolsó vacsora termében. A Szentlelket várjuk, hogy Ő



szóljon és Ő vezessen, várjuk azt a különleges szelet, hogy lángra gyújtsa a szí-
vünket – kezdte beszédét a püspök atya.

Krisztus a tanítványaiban lángra gyújtotta a hit és a szeretet fényét, s ők ezt a
kicsi lángot továbbadták, az egyik ember hite lángra gyújtotta a másikét, s így ter-
jedt el Krisztus világossága az egész földön… Krisztusnak ma sincs más ter-
ve, mi vagyunk az Ő fénye, az Ő jelei, általunk, a mi tanúságtételünkön
keresztül akarja lángra gyújtani a világot, a szíveket a XXI. sz. elején
is. …..

A káptalanon megválasztott új
tanács átvette a lángot – a
szolgálatot.

Balról jobbra: Pataki Ág-
nes testvér, általános elöljáró,
Kővári Magdolna testvér, a
helyettese és Marta
Andrascikova tanácstag. (A
másik tanácstag, Almásy Má-
ria testvér jelenleg néhány
hónapig Philadelphiában tar-
tózkodik.)

…. Egyetlen igennel nem tudjuk az életünket Krisztusnak adni,
újabb és újabb igenek is jönnek. Talán minket is tovább akar vezetni
Isten, tovább hívni egy még nagyobb önátadásra…

Összeállította és a fotókat készítette: E. Gabriella testvér

A teljes cikk a lap 21-24. oldalán olvasható!

Dr. Székely János püspök atya beszédének teljes szövegét
ld. itt mellékelve!



„Hívásodat követve megjelentem
oltárod előtt…”

Takács Anita és Gaál Veronika testvérek az idén pünkösdkor tettek
elsőfogadalmat. A Lélek Szava kérdéseire válaszolva vallanak hiva-
tásuk születéséről, történetéről, s arról, hogy miként élik meg női-
anyai, életadó hivatásukat az Istennek szentelt életállapotban.

Két részlet a a lap 25-28. oldalán
oldalán közölt interjúból:

Anita a fogadalomtétele közben,
amelyet Sztrilich Ágnes testvér,

kerületi elöljáró „vesz át”
a Társaság nevében.

„Isteni Megváltóm, Uram, Jézus! Hí-
vásodat követve megjelentem oltárod
előtt…” – így kezdődik a szociális
testvérek fogadalomtételének szöve-
ge, amelyet annyi előttünk járt testvér
imája, életáldozata szentelt már meg.
Ezt imádkozta el Boldog Salkaházi
Sára testvér is, még mielőtt egyéni
életfelajánlását megtette volna.

…..

– Anita, a te személyes tapasz-
talataid szerint hogyan élhető
meg az életadó, női, anyai hiva-
tás – a szeretet – az Istennek
szentelt életállapotban?

– A Nyolc Boldogság Katolikus Közös-
ség kiadásában jelent meg egy könyv a
női hivatásról, amely régtől fogva na-
gyon kedves nekem, mert nagyon sokat
tanultam belőle; A szív papsága a cí-
me. Ebben fogalmazódik meg, hogy a
nő feladata az, hogy élete során  leány,
feleség (társ) és anya legyen. S ez
mindhárom megélhető az Istennel való
kapcsolatban.

Megtapasztaltam, hogy azáltal vál-
tam igazán felnőtté, hogy elhittem Is-
ten atyai voltát, s befogadtam az Ő
gondoskodó, gyógyító, felépítő szere-
tetét. Fogadalmas szociális testvérként
az az alapvető hivatásom, identitásom,
hogy az Úr jegyese vagyok, legyek;
egész szívvel, osztatlan szívvel szeres-
sem Őt. Az Úr választott társául en-
gem, s én örömmel mondtam erre
igent a fogadalomtételemben.



Napi feladatom, hogy lassanként
valóban azzá is váljak, akinek Ő meg-
hívott engem, hogy felnőjek a szeretet-
ben ehhez a hivatáshoz.

Szabályzatunkban van egy talán
meglepő, de nagyon fontos mondat,
amit az anyasággal kapcsolatban idéz-
nék: „Mivel fogadalmunkkal mara-
déktalanul az Úrnak adtuk magunkat,
a rászorulóknak joguk van szerete-
tünkre.” Ahogyan egy házaspár sze-
relméből született gyermeknek termé-
szet adta joga, hogy szülei szeressék,
éppígy van joguk azoknak az emberek-
nek, akikhez az Úr küld az én szemé-
lyes, gondoskodó, odafigyelő szerete-
temre. Küldetésem tehát ez a szeretet.
Természetesen ennek annyi arca van,
ahány testvér, ahány munkakör - sőt,
ahány ember, akihez küldetünk. Szí-
nes, gazdag szeretet-világra szól a
meghívásunk!

*******************************

Veronika a fogadalomtétel előtti
pillanatokban.

Az elöljáró néven szólítja a fogada-
lomra készülőt, mire ő így válaszol:
„Itt vagyok, Uram, hogy válaszoljak
hívásodra!” Az elöljáró újabb kérdé-
se: „Kész vagy követni Krisztust…”

– Verus, Te milyen mottót
(„életigét”) választottál magad-
nak, és miért éppen azt?

– A szeretet a lényege mindennek. Ezt
fejezi ki a mottóm: „Szeretet az Is-
ten”. Ez az életem alapja. Ez a hitem,
a kereszténységem lényege. Ez a hiva-
tásom gyökere. Ez az örömöm oka. Ez
a küldetésem forrása. Ez az a biztos
pont, amibe mindig belekapaszkod-
hatok.
Szeretetből teremtett az Isten. Szere-
tetből megváltott, és meghívott. Sze-
retetből önmagát adta értem, és szün-
telenül önmagát adja nekem. Erre nem
lehet másként válaszolni, csak azzal a
szeretettel, amely egész önmagam oda-
adását jelenti.

– Ebből már meg lehet sejteni,
hogy hogyan éled meg az anyai
hivatást – a szeretetet?

– A szeretet jellemzője, hogy adni akar,
adni akar magából, önmagát akarja
adni. Akit Isten a szüzességre hív, az
egészen Istennek adja magát, szeretet-
ből; és hagyja, hogy egészen betöltse őt
Isten, aki a Szeretet. Ez a szeretet árad
ki aztán mindazokra, akikkel az Isten-
nek szentelt személy találkozik, akik-
hez a küldetése szól. A szolgálatban
lesz ez a szeretetkapcsolat gyümölcsö-
ző, és ad életet sokaknak.

(E. G.)



Televíziós evangelizáció

Mint lapunk hátsó borítóján jeleztük,
nagy örömünkre Vízvárdy Rita szo-
ciális testvért (képünkön), aki évek óta
hitoktatóként dolgozik, meghívta az
MTV az „Engedjétek hozzám” cí-
mű gyerekeknek szóló hittanos
műsorába. Az adásokhoz (többek kö-
zött) a Fecske Orsolya testvér által ké-
szített színes grafikákat használja
szemléltetésként (ezekből látható két
darab a hátsó borítón).
A gyerekekkel együtt még a felnőtt né-
zők számára is élményt jelentenek ezek
az adások!

A II. VATIKÁNI ZSINAT –
ÚJ KOR HAJNALA

címmel a Faludi Ferenc Akadémia által
szervezett konferencián készült ez a
felvétel. A nemzetközileg ismert elő-
adó, P. Őrsy László S.J. a július 27-
től 31-ig tartó konferencián résztvevő
szociális testvérek „koszorújában” lát-
ható rajta.
Az egyház történetével és jelenlegi
helyzetével kapcsolatos sok kérdést
felvető konferenciáról lapunk követke-
ző számában részletes beszámolót
közlünk.

(28.o.)



Jó volt együtt szolgálni…

…..

Ránk is sokan voltak kíváncsiak.
Szinte végig tele volt a sátrunk a
mőhelyek alatt, 10-15 fiatal jött a
mőhelyeinkre. Megtapasztaltuk, hogy
tényleg sokat és jót tudtunk nekik
adni Isten segítségével, és sok fontos
beszélgetésben is a segítségükre
tudtunk sietni. Több érdeklıdı je-
lezte, hogy szeretne eljutni a nyári
hivatástisztázó lelkigyakorlatunkra. Jó
volt együtt munkálkodni, és nagyon
éreztük testvéreink imáit, melyekkel
kísérték szolgálatunkat.

A szombati fesztivált sajnos megzavarta a vihar, de nagy károkat nem oko-
zott.

Fecske Orsolya testvér

**************************

Az egerszalóki találkozóról szóló beszámoló
a lap 29-30. oldalán olvasható.

Lelkiségek, mozgalmak,

közösségek

Fiatal szociális testvérek a találkozó
résztvevıi között



(Folytatás a 16. oldalról)

„ÚJ TEREMTMÉNY
VAGYOK  KRISZTUSBAN”

– vallja a második tanúságtevı. A
karizmatikus megújulás egyik hétvégi
konferenciáján vett részt, ahol Isten
egészen különleges Jelenlétét lehetett
tapasztalni. Vasárnap este egyedül volt
a kápolnában, és keserően könnyezett.
Tisztán látta a bőnt és a képmutatást
saját életében: külsıleg
mintakeresztény volt, katolikus, és
mindössze húszévesen egy erısödı
karizmatikus imacsoportot vezetett,
győléseken mondott beszédet... „De
belül győlöltem magam. Több éve már
aktív homoszexuális voltam. Sok vallá-
sos elfoglaltságom ahelyett, hogy bőn-
bánatra indított volna, csak arra volt
jó, hogy bőntudatomat növelje...”
…..

„Amikor annyian – homosze-
xuálisok és nem homoszexuálisok
– bizonygatják, hogy a homosze-
xualitás egyszerően adottság
(vagy az valaki, vagy nem az),
hogyan lehet az én tapasztalatom
annyira más? Az Úr megmutatta
nekem, hogy istengyermeki iden-
titásomat arra kaptam, hogy ez
meghatározza az életemet és el-
oszlassa férfi identitásomnak
minden zavarát. Minden abból fa-
kad, hogy új teremtmény vagyok
Krisztusban. Egyszerő igazság ez,
mégis  teljesen megváltoztatja a
világot”.

… ����

� A tanúságtétel teljes

szövege a 31-32. oldalon!

Mária a keresztfa alatt.
Fecske Orsolya grafikája

Örömhír!



Fecske Orsolya SSS
szerzetes-festőművész

Biblia- és versillusztrációinak kiállítása

– hirdette a Csopak Galériában júniusban megrendezett tárlat
meghívója. Az alábbiakban dr. Hubert Ildikó irodalomtörté-
nésznek, az ELTE tanárának megnyitó beszédéből idézünk
részleteket, folytatva lapunk hátsó borítójának szövegét.

….Tematikailag két nagy té-
makörben mozog e kiállítás anya-
ga: vers illusztrációkéban és a
Biblia témakörében.

Szóljunk először az illusztráci-
ókról. Az illusztrátor akkor készít
mestermunkát, ha nem  a szöveg szol-
gai ábrázolását, hanem annak üzene-
tét, stílusát, esszenciáját tudja megra-
gadni, s  újragondolni. … Úgy gondo-
lom, Fecske  Orsolya a most kiállított
illusztrációival bizonyította - s a hang-
súlyt ezúttal Kányádi  gyermekverseire
tenném -, hogy a nagy elődök nyomai-
ba lépett, s reméljük, ezirányú mun-
kája végigkíséri majd pályáját.

A Kányádi illusztrációk - csakúgy,
mint Keresztút festményei, Betlehe-
mi képecskéje,  Csendes éj c. alko-
tása - erős kompozíciós tehetséget
mutatnak fel. Például nem szokványo-
sak  a nézőpontok…

… Ez a kompozíciós erő Fecske Or-
solya művészetének már azon stílusje-
gyeihez tartozik,  amely egyedivé, na-
gyon is elkülönülővé teszik alkotásait
másokétól.

A tárlat munkái nemcsak
tematikusan, hanem hangulatilag is
markánsan szétválnak. A stációk
drámaisága mellett sok derűt, lágy
hangulatot sugárzó pillanattal talál-
kozhatunk … ám ami igazi meglepetés
- Fecske Orsolya korábbi munkáit  is-
merve - az a humor megjelenése a képi
ábrázolásban. … … Fecske Orsolya ka-
rakterisztikusan  tudja a mozgás lé-
nyegét megragadni, s a mozgással a
pillanatot jellemezni. …..

További részletek a beszédbıl
a 33-34. oldalon.

Kitekintı


