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ELİZETES

lapunk októberi számából

- Patrice Chocholskinak az Ir-
galmasság napján elhangzott, II.
János Pál pápáról szóló beszédét
sajnos nem tudtuk most közölni
(ahogy az elızı számban ígértük)
– lapunk következı számában
pótoljuk ezt.

- Szeretnénk felidézni a 30-as
években alakult, mozgalommá
szélesedett Szentlélek Szövetség
történetét A Lélek Szava korabeli
híradásai alapján.

- Folytatva a káptalan témáját,
következı számunkban bemu-
tatjuk Társaságunk új általános
elöljáróját és tanácsát.

- Beszámolunk a II. Vatikáni
zsinatról szóló konferenciáról,
melynek elıadója İrsy László
volt. Szeretnénk ismertetni İrsy
atyának egy-egy a konferencián
elhangzott elıadását is lapunk
következı számaiban (pl. hogy mi
újat hozott a zsinat, kik is azok a
„laikusok”/világiak stb.) İrsy
atya minderrıl személyes élmé-
nyei, tapasztalatai alapján, lebi-
lincselıen, sajátos, átfogó látás-
módján beszélt.

- Folytatjuk a teremtés rend-
jét, az emberi méltóságot, az em-
ber Isten-képmásiságát támadó
mai ideológiák, jelenségek téma-
kört (a relativizmus diktatúrája,
gender-elmélet, emberkereske-
delem stb.)

E. Gabriella testvér, szerk.

A TARTALOMBÓL:

CARITAS IN VERITATE –
XVI. Benedek pápa új enciklikájáról

A Szociális Testvérek Társasá-
gának levele a Szentatyához

A PAPSÁG ÉVÉHEZ
Egy falusi plébános –

Vianney Szent János
Hálaadás papjaidért…

Felelısségünk a teremtett
világért

Alternatív életstílus? (2.)

Keresztény civil szervezetek
konferenciája a Parlamentben

Templomban lıtték le az
abortuszpárti nıgyógyászt

Pünkösd esemény volt a
szociális testvérek XIV.

általános káptalanja!

„Hívásodat követve megjelen-
tem oltárod elıtt…”
    Interjú a két elsıfogadalmas

   szociális testvérrel

Jó volt együtt szolgálni…
Az egerszalóki találkozóról

„Új teremtmény
vagyok Krisztusban”

Fecske Orsolya testvér csopaki
kiállításának megnyitó beszédébıl
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A Lélek Szava
Katol ikus lelkiségi lap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusz-
tusban, októberben és adventben.
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