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A TARTALOMBÓL:

SALKAHÁZI SÁRA VÉRTANÚ
A Szociális Testvérek

Társasága elöljáróinak nyi-
latkozatai Salkaházi Sára
boldoggáavatása kapcsán

A test cselekedetei és a Lélek
      gyümölcse (R. Mária)

„Szavad fáklya lábam elé...”
    XVI. Benedek pápa üzenete

        a fiatalokhoz

Alleluja! Itt vagyok, engem küldj! –
S. Sára testvérrıl (2.)

      (Berkecz Franciska tv.)
II. János Pál pápa

      utolsó üzenete

„...válaszd az életet!”
(E. Gabriella tv.)

Az élet, a család védelmében -
Az Életvédı Fórum állásfoglalása a
mesterséges megtermékenyítésrıl
és a sterilizációról

Engesztelés, áldozat, jóvátétel
            (Sztrilich Ágnes tv.)
„... a szellem él, még a rácsok
  mögött is...” – Beszélgetés
Leitner Etelka Cecília testvérrel

KÜLDETÉSÜNK A REMÉNY!
   Magyar Katolikus Nık
   engesztelı imanapja

Állati történetek
 – életmentı állatok

Gyakran megfigyelték, hogy az állatok
megmentik egymás életét.
Megjegyzendı, hogy ezekben az ese-
tekben máskor egymással ellenségesen
viselkedı állatok is így cselekszenek. A
„részvét” érzése, mely a segíteni kész
állatot mentı akcióra hajtja, nem ok-
vetlenül már elıbb fennálló baráti von-
zalmon alapszik.

A Viktoria gızös rendes délafrikai já-
ratán egyszer két utasnak volt kutyája.
A Fox nevő terrier és a Néger nevő
uszkár annyira rosszul viszonyultak
egymáshoz, hogy némely harapás
után, melynél Néger füle erısen sérült,
pórázra kellett fogni, hogy a további
ellenségeskedésnek véget vessenek. A
célba érkezéskor Fox a gızös hajókö-
telébe keveredve átröpült a hajó kor-
látján. A hullámverés erıs volt, a terri-
ert olyan erıvel dobta neki a hajó ol-
dalárnak, hogy az elszédülve lassan
alámerült, még mielıtt segíteni lehetett
volna rajta. Ekkor az uszkár, amely a
fedélzet korlátja mellett állt, és látta a
balesetet, hirtelen, anélkül, hogy bárki
biztatta volna, ellensége után ugrott,
alámerült, fogaival tarkón ragadta, és
szerencsésen a felszínre hozta, ahol
segítıkész matrózok mindkét kutyát
csónakba emelték.

Egy állatvédı újság beszámolt arról,
hogy egy macskának négy kölyke szü-
letett. A tulajdonos az újszülöttek közül
hármat a folyóba dobott. Kettı azonnal
elmerült, a harmadik erısebb volt, és
kis ideig a víz felszínén tudta tartani
magát. Panaszos miákolására egy szu-
ka a vízbe ugrott, megragadta a kisci-
cát, a partra vonszolta, és saját kölykei
közé vitte. Átvette a gondozását, és
táplálta a gyámoltalan kis állatot.

ÉS AZ EMBEREK...?

Németbıl fordította:
Kriszta testvér
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SALKAHÁZI SÁRA VÉRTANÚ
FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL:

Hosszú évek óta megemlékezünk róla. A hajdani
Matróz Csárda helyén, a Szabadság híd (pesti) híd-
fıjénél tábla hirdeti az emlékét. Minden év decem-
ber 27-én gyertyát gyújtottunk ez elıtt a tábla elıtt.
Imádkoztunk azért, hogy ıt Egyházunk mielıbb a
boldogok sorában tisztelje.
... ez a mai hír ... Budapest „lelkének” igen nagy
öröm ... A múltnak az igazi, megtisztult szemléleté-
hez vezet, hozzásegít bennünket a kiengesztelı-
déshez, hozzásegít ahhoz, hogy igazi, hiteles kato-
likus példaképeink legyenek.
Azt hiszem, hogy a nemzet lelki megújulásának
évében ez a legszebb ajándék, amit a Szentatya a
magyar Egyháznak, és talán a magyar társadalomnak is adhatott. (Magyar Kurír)

A Szociális Testvérek Társaságának nyilatkozata

Salkaházi Sára boldoggáavatása kapcsán

A Szociális Testvérek Társasága az Úristen hőségének és a szociá-
lis testvéri karizmára adott pecsétjének tekinti, hogy Salkaházi Sára élet-
szentségét és vértanúságát a boldoggá avatási dekrétum aláírásával
tegnap a Szentatya, aki a pápai jogú közösség legfıbb elöljárója, kinyil-
vánította.

A dekrétum aláírását a Társaság nagy örömmel és hálával fogadta.
Sára testvért Magyarország mellett elsısorban Szlovákiában, Romániá-
ban, Kubában és az Egyesült Államokban tisztelik majd boldogként,
azokban a helyi egyházakban, ahol a szociális testvérek élnek.

Sára testvért a boldogok között tisztelhetjük, mert szenvedélye-
sen szerette Krisztust és vértanúként áldozatul adta életét sokakért.
Sára testvér eljutott a „szeretet tökéletességére”. Boldoggá avatása
azt az örömhírt is közvetíti számunkra, hogy a szociális testvéri ka-
rizma hiteles és követhetı utat kínál az életszentségre.

Sára testvér élete hitelesen példázza, hogy az Isten szeretet, és a
valóban szeretı emberek az élı víz forrásaivá válhatnak a szomjazó vi-
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lágban, ahogy errıl XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdető encikli-
kájában ír. Sára testvér életszentség felé vezetı útja is küzdelmeken át
vezetett: az önközpontú szeretettıl, a rendezetlen szeretetvágyaktól a
tiszta szívig, az Istennek való teljes önátadásig, az igazi szabadságig,
amikor már nem a saját sorsa volt fontos, hanem egyedül a szeretet. Ez
a szabadság tette lehetıvé, hogy szembeszálljon a fasizálódó köz-
szellemmel, és bátran kiálljon az emberi jogok védelmében, végül
pedig saját életét is odaáldozza kora üldözötteiért.

Salkaházi Sára példája a Szociális Testvérek Társaságát, mint kö-
zösséget kötelezi, hogy ma is szembeszálljon a megtapasztalt igazság-
talansággal, az ártalmas eszmerendszerek ellen, szót emeljen a mai kor
üldözöttei érdekében, bármilyen csoporthoz tartozzanak, bármilyen okból
üldözzék is ıket.

A boldoggá avatási dekrétum elkészülését sokak áldozatos munkája
segítette. Mindenek elıtt köszönetet mondunk Paskai László és Erdı
Péter bíboros uraknak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának
azért, hogy Sára testvér boldoggá avatásának ügyét támogatták és se-
gítették. Különösen is megköszönjük Szıke János szalézi atyának, hogy
az ügy elindítását szorgalmazta és vállalta az egyházmegyei posztulátor
feladatát és nem utolsó sorban köszönetet mondunk Ruppert József pia-
rista atyának, az ügy jelenlegi posztulátorának, aki a piarista rend veze-
tésében jelentkezı sokrétő feladata mellett évekkel ezelıtt vállalta a ró-
mai posztulátorsággal együtt járó munkát.       M.K.

Berkecz Franciska SSS, általános elöljáró

Interjú Sztrilich Ágnes testvérrel a boldoggá-avatásról

Ágnes testvértıl a Sára testvér boldog-
gá-avatási dekrétumának aláírását kö-
vetı napon, április 29-én interjút kért a
Vatikáni Rádió. Ezen a szombati napon
a szociális testvérek magyar kerületé-
nek tagjai épp együtt voltak a Társaság
Remete-kertvárosi kerületi anyaházá-
ban a havi rekkolekciós napon, így
együtt ünnepelhették a nagy örömöt és
az egész Társaság számára nagy meg-
tiszteltetést jelentı eseményt. – Ágnes
testvér érthetı módon lelkes, meghatott
nyilatkozatát átvette a Katolikus Rádió,

és másnap este leközölte. Ennek szer-
kesztett változatát tesszük közzé itt.
– Hogyan fogadták a testvérek, s
hogyan fogadta Ágnes mint a Tár-
saság magyar kerületének elöljá-
rója a hírt? – tette fel a kérdést a
V.R.
– Nagy örömmel fogadták a testvé-
rek – felelte Ágnes testvér. – Tulaj-
donképpen vártuk ezt, mégis na-
gyon megrendítı számunkra. Úgy
éljük meg, hogy az Úristennek egy
sajátos ajándéka, vigasztalása ez
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egy történelmileg nehéz helyzetben,
amiben most hazánk van.
Különös ajándéknak ismerjük fel,
hogy ez a Szentléleknek átadott kö-
zösség magyar alapítású, és hogy
megkaptuk a Szentatyától ’98-ban a
pápai joghatóságot. Úgy tőnik, hogy
az Úristen megpecsételi ezzel a bol-
doggá-avatással, hogy a szociális,
szentlelkes, benedeki, modern élet
az életszentségnek egy járható útja.
Keressük, hogy egyénileg és kö-
zösségileg mire hív ez bennünket,
hogyan erısít meg ezen keresztül
minket az Úristen, hogy azt a kariz-
mát, amit İ itt felfakasztott, meg
tudjuk élni a mai magyar valóság-
ban.
Pillanatnyilag keressük az eszközö-
ket is, amivel ezt az örömöt, ajándé-
kot tovább tudjuk adni. Nagy kihí-
vás felkészülni magára a boldoggá-
avatásra, hogy minél többekhez el-
jusson az üzenet, hogy életünk át-
adásával, önátadó szeretettel, akár
életünk árán is menteni kell az any-
nyira megtámadott életet – hiszen
ma a foganástól a halálig meg van
támadva az emberi élet, a család ér-
téke.
Az életért életet odaadni, kiállni az
igazért, szépért, jóért, szentért – er-
re kaptunk Sára testvérben egy idı-
sebb, elıttünk járó testvért.
Szlovákiában, Romániában, Kubá-
ban, az Egyesült Államokban is él-
nek szociális testvérek – így ez a
boldoggá-avatás a világegyháznak
is az ünnepe lesz.
A mi generációnk az illegalitásban
lépett be, és nekünk nagyon nagy
erıforrás volt kimenni a Duna-
partra, ahol Sára testvért belıtték a
hullámok közé. Úgy érezzük, hogy
az ı életáldozatára tekint az Úristen,
és óv meg bennünket is.
Salkaházi Sára nem vértanúnak
született, nem szerzetesnek – életé-

nek a hétköznapi radikális dönté-
sein keresztül jutott el a kassai új-
ságírónı arra a döntésre, hogy szo-
ciális testvér legyen, hogy a Trianon
utáni Magyarországon a kisebbsé-
geket szolgálja, hogy bejárja Kár-
pátalját, hogy a legnagyobb sze-
génységben szolgálja az emberéle-
tet. És amikor erre szükség volt, ak-
kor az egész közösséggel együtt rá-
állt az embermentésre, és felajánlot-
ta az életét, hogy ha áldozat kell,
akkor ı legyen az, a többiek életét
mentse meg az Úristen. Nagy aján-
dék, hogy hálaáldozatul adta oda az
életét a hivatásért, az Egyházért, a
Társaságért, s ezt írásba is foglalta.
Nagyon megerısít ez bennünket
abban, hogy igen, érdemes elköte-
lezni magunkat, érdemes átadni,
odaajándékozni az életünket.
Nagyon hálásak vagyunk Sára test-
vérért az Úristennek azért is, mert
azt gondoljuk, hogy éppen ez a lel-
kület az, ami miatt ma is öt fiatal ké-
szül arra, hogy Pünkösdkor elsı fo-
gadalmat tegyen, ketten örökfoga-
dalomra készülnek, és négy fiatal
készül arra, hogy belépjen a Társa-
ságba.
Tehát a legkülönbözıbb ideológiák,
történelmi helyzetek sem gátolhat-
ják azt, hogy Istent osztatlan szívvel
tudjuk szeretni, hanem kihívást je-
lentenek a modern élet modern út-
jaira. Minden történelmi helyzetben
lehet szenvedélyes szeretettel, osz-
tatlan szívő, teljes életet ajándékoz-
ni Istennek, az emberekért, a vilá-
gért.
Sára testvér fogadalmi mottója az
volt, hogy: „Alleluja! Ecce ego,
mitte me!” – Az Alleluja húsvéti
örömkiáltás után: Itt vagyok, Uram,
engem küld! – Ebben szeretnénk
növekedni mindannyian, és kérjük
Sára testvér közbenjárását, hogy mi
is meg tudjuk járni ezt az utat.
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Ajándékok – adományok – gyümölcsök

A Húsvét utáni idıszak legnagyobb ünnepe PÜNKÖSD, a Szentlélek kiáradásá-
nak ünnepe, az Egyház születésének napja. A Lélek, a „fogadott fiúság Lelke” fo-
lyamatosan árad ránk, betölt minket (amennyire megnyílunk elıtte, és engedjük
mőködni a lelkünkben). İ maga az Ajándék számunkra, a Vigasztaló, a Szeretet és
Igazság Lelke, Aki tanít minket, vezet és szétosztja közöttünk kincseit, hogy egyre
teljesebben részesítsen minket Isten életében. – Szoktunk beszélni a Szentlélek aján-
dékairól, adományairól és gyümölcseirıl. – A Lélek ajándékai inkább személyes meg-
szentelıdésünket szolgálják, személyes felelısségünk, hogy mennyire engedjük eze-
ket kibontakozni az életünkben, mennyire válaszolunk Isten kegyelmeire. (Hagyo-
mányosan hét ajándékot szoktunk felsorolni: a bölcsesség, értelem, tudomány, jótanács,
istenfélelem, jámborság /imádság/ és erısség Lelkét.)

Pál apostol leveleiben több helyen is ír a Lélek adományairól, a karizmákról –
mint olyan „eszközökrıl”, amelyeket inkább a közösség szolgálatára, az
evangelizáció céljaira kapunk. (A legismertebb errıl szóló szentírási hely a
korintusiakhoz írt 1. levél 12. fejezetében található). Ezeket az adományokat el kell
fogadnunk, meg kell nyílnunk rájuk, élnünk kell velünk, használni ıket mások
javára. Ha nem tesszük, visszautasítjuk Isten kegyelmét, nem tudnak kibontakozni
bennünk, vagy szép lassan elsorvadnak. De lehet kérni ıket alázattal, vágyakozni
rájuk, ha úgy érezzük, valamelyikre különösen is szükségünk van. Talán épp a Lélek
ébreszti fel bennünk a vágyat, indít arra, hogy kérjük.

Pál apostolnak a galatai hívekhez írt levelében szól a Lélek gyümölcseirıl – a
pünkösdi liturgiának ez az egyik szentírási szakasza. A Lélek gyümölcsei „megterem-
nek” bennünk, megérnek, attól függıen, hogy mennyire élünk Istennek tetszı, Isten
akarata szerinti életet. – Errıl szól Mária testvér alábbi elmélkedése, összevetve a
„test cselekedeteivel”... (a szerk.)

A test cselekedetei és a Lélek gyümölcse
(Gal 5,16-25.)

A természet rendjében a test és a lélek egységet alkot, a kettı nem áll-
hat egymással szemben. Pál apostol mégis megkülönbözteti a testi és a
lelki embert. A testnek és a léleknek is vallási értelme van. A test jelenti
az embert, amennyiben a testiség, az ösztönösség határozza meg életét. İ
az önzı, gyönge, földhözragadt, meg nem váltott lény. A lélek az a bel-
sı ember, aki a Szentlélek irányítása alatt áll, a legfogékonyabb Isten
Lelkére. A test és a lélek, mint két ellenség, két különbözı erı állnak
egymással szemben, harcolnak egymással az ember belsejében.

Liturgikus év
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Pál apostol két életlehetıségrıl beszél. A test szerinti életet szembe-
állítja a Lélekben való élettel. Olyan cselekedeteket sorol fel, amelyeket
kerülni kell, és olyanokat, amelyeket meg kell tenni. Az egyik a reményt,
az élet értelmét veszi el tılünk, a másik az élet egészét, a teljességet
kínálja. A zsidó tanítók is ugyanilyen világos-sötét ellentétekkel fo-
galmazták meg intelmeiket. Az apostol más leveleiben is találunk
bőnjegyzéket (pl. Róm 1,19-31; 1Kor 5,10-11; 1Kor 6,9-10; 2Kor 12,20-
21). Erénykatalógus található az 1Kor 13,4-6-ban. A Gal 5,19-23.
részben a két ellentétes felsorolás közvetlenül követi egymást. Az apostol
bíztatja a híveket, hogy a Lélek szerint éljenek, vagyis a Lélek vilá-
gossága és irányítása szerint.

A test „cselekedetei” (Gal 5,19-21.)
Pál elıször olyan cselekedeteket sorol fel, amelyek jelzik, hogy az

ember a test uralma alatt áll. A kerülendı tettek, melyek a „testben” gyö-
kereznek, négy csoportba sorolhatók.

- a nemiség elleni bőnök: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság;
- a hamis kultusz: bálványimádás, babonaság;
- a szeretet elleni vétkek, melyek a közösséget teszik tönkre, gyak-

ran elıfordulnak, ismétlıdnek a közösségben: ellenségeskedés, vi-
szálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás,
irigység;

- és az élet elleni bőnök: gyilkosság, részegeskedés, tobzódás.
Ezekkel a tettekkel az ember mások rovására elégíti ki vágyait, keresi

saját élvezetét és boldogulását.
Pál nem törekszik teljességre, nem erkölcstani rendszert akar összeál-

lítani, hanem azokat a feltőnı emberi hibákat említi, melyek kizárhatnak
Isten országából, s amelyek a közösségi élet ellen irányulnak. Az „és
ezekhez hasonló” befejezés mutatja, hogy a felsorolásokat példáknak
szánja. A befejezı fenyegetés (21. vers) a zsidó és keresztény oktatás
gyakorlatának felel meg. Az „Isten országából” való kirekesztés Krisztus
eljövetelekor következik be.

A Lélek „gyümölcse” (Gal 5,22-26.)
A test cselekedeteivel szemben Pál rámutat a Lélek gyümölcseire,

melyek a Lélek uralmának jelei. Ezek nem „jótettek”, nem „cselekede-
tek”, nem emberi teljesítmények, nem az emberi erıfeszítés eredményei,
hanem a Lélek által megérlelt „gyümölcsök”. Olyan erények, melyeket a
kegyelem segítségével gyakorolhatunk. Itt elsı helyen a szeretet áll, a
többi mind vele kapcsolatos. Az öröm és a békesség a szeretet uralmá-



9

nak jelei, a türelem, kedvesség, jóság a szeretet megnyilvánulásai, a hő-
ség, szelídség, önmegtartóztatás a szeretet kibontakozásának feltétele.

Az eredeti szövegben egyes számban
szerepel a gyümölcs – a felsoroltak
szorosan összetartoznak, mindegyik
egy-egy megnyilvánulása a szeretetnek.
Az Apostol az 5,13. versben így fogal-
maz: „szeretettel szolgáljatok egy-
másnak”.

Látszólag egyszerő, kevésbé feltőnı ma-
gatartásformákat sorol fel, de mélyebben
átgondolva észrevehetjük, hogy ezek nem is
olyan jelentéktelen dolgok, emberen túli –
természetfölötti – erı mőködik bennük.
Emberi erıfeszítéssel nem lehet végsıkig

türelmesnek, hőségesnek, szelídnek lenni, önzetlenül jónak lenni egy má-
sik emberhez, a rászorulót segíteni minden viszonzás várása nélkül. Min-
denütt, ahol szeretet van, ott a Lélek mőködik. Egy szeretetben leélt
élet jele és gyümölcse annak, hogy Isten Lelke jelen van a világban.

Pál hozzáteszi, hogy „ezek ellen nincs törvény” – ami azt jelenti, hogy
a törvény hatalma megszőnik, a Lélekben való életben nincs többé szere-
pe. – Ha elnyertük a Szentlelket, tartozunk Neki azzal, hogy a Lélek sze-
rint élünk. Engednünk kell a gyızedelmeskedett Lelket mőködni. A Lé-
lek Krisztusba kapcsolja életünket, hogy az İ testet, világot, halált le-
gyızı életének részesei legyünk.

Küldd el, ó Uram, Szentlelkedet, és újítsd meg a föld színét!

R. Mária testvér

„Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon”

Az IFJÚSÁGI VILÁGNAPOT ebben az évben a helyi egyházakban ünnepel-
ték meg április 9-én, Virágvasárnap. XVI. BENEDEK PÁPA ERRE AZ ALKA-
LOMRA ÍRT ÜZENETÉNEK témájául, gondolatainak vezérfonalául a fenti
zsoltárverset (119. zs., 105.) választotta, Isten Igéjének, a Szentírásnak
elmélkedı olvasására és az ebbıl fakadó tanúságtevı életre buzdítva a fi-
atalokat. Gondolatait mindannyiunk számára megszívlelendınek tartjuk.
Néhány idézet az üzenetbıl: ����
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... Ahhoz, hogy földi zarándokutunkon égi hazánk felé haladjunk, mindany-
nyiunknak szükségünk van az örök élet igéjével és kenyerével táplálkoz-
nunk, amelyek egymástól elválaszthatatlanok!
... Kedves Fiatalok! Szeressétek Isten szavát és szeressétek az Egyházat,
amely lehetıvé teszi, hogy eljussatok ehhez a kincshez, és megtanít érté-
kelni annak gazdagságát. Szeressétek és kövessétek az Egyházat, amely ala-
pítójától azt a küldetést kapta, hogy megmutassa az embereknek az igazi
boldogság útját. Nem könnyő felismerni és rátalálni az igazi boldogságra egy
olyan világban, amelyben élünk, ahol az ember gyakran filozófiai áramlatok
rabjává válik és – miközben „szabadnak” hiszi önmagát – belevész a hamis
vagy téves ideológiák illúziójába. Égetıen fontos ... megvilágosítani azt a
homályt, amelyben az emberiség botladozik. Jézus rámutatott arra, hogy:
„Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek
az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,31-32). A test-
té lett Ige, az Igazság Szava szabaddá tesz és szabadságunkat a jó irányába
fordítja.
... Elmélkedjetek gyakran Isten szavain és hagyjátok, hogy a Szentlélek le-
gyen a tanítómesteretek. Akkor ... képessé váltok arra, hogy az igaz Istent
szemléljétek, és a történelem eseményeit az ı szemével lássátok; teljessé-
gében megízlelhetitek az igazságból megszületett örömet. ... Isten szeretet-
teljes jelenléte, szaván keresztül a lámpás, amely eloszlatja a félelem ho-
mályát, és megvilágítja az utat a legnehezebb pillanatokban is.
... Komolyan kell venni a
felszólítást, hogy Isten sza-
vát nélkülözhetetlen „fegy-
vernek” tekintsük a lelki
harcban; erıvel hat és
gyümölcsöt terem, ha meg-
tanuljuk meghallani ezt a
szót és engedelmeskedünk
neki. ...
... Arra buzdítalak benne-
teket, hogy alakítsatok ki
bensıséges kapcsolatot a
Bibliával, tartsátok mindig
kéznél, legyen olyan szá-
motokra, mint egy iránytő, amely mutatja a követendı utat. Ha olvassátok,
megismeritek Krisztust. ...
... Krisztusra építeni az életet, örömmel befogadni a szavait, és a gyakorlat-
ban megvalósítani tanításait: íme, harmadik évezred fiataljai, ez kell, hogy
legyen a ti programotok! Létfontosságú, hogy megszülessen a Krisztus sza-
vaiba belegyökerezı apostolok új generációja, akik képesek válaszolni ko-
runk kihívásaira és készek az Evangéliumot mindenütt hirdetni. ...
Mária, aki az apostolokkal együtt várta a pünkösdöt, legyen édesanyátok és
vezetıtök. İ tanítson meg benneteket befogadni Isten szavát, emlékezete-
tekben és szívetekben megırizni azokat (vö.Lk 2,19), miként ı ezt egész
életében tette. İ bátorítson benneteket „igent” mondani Istennek, a „hit
engedelmességében” élve. ...
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ALLELUJA! ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ! (2.)
Alleluja! Ecce ego, mitte me!

Folytatjuk Berkecz Franciska testvér, a
Szociális Testvérek Társasága központi
elöljárója gondolatainak közlését arról, hogy
mire taníthat minket Salkaházi Sára testvér
élete ... Az elmélkedés alapjául Sára testvér
naplóiból válogatott idézetek szolgálnak,
címe Sára testvér fogadalmi mottója (Izaiás
próféta könyvébıl vett idézet, megtoldva az
Allelújával) – amely egyúttal Társaságunk
2006. évi mottója is.

A szívbeli megtérés útján

Sára testvér elsı fogadalmától örökfo-
gadalmáig tíz esztendı telt el. Ezt a tíz esz-
tendıt az intenzív külsı apostoli munka és az intenzív belsı élet jellemezte. Az állan-
dó szívbeli megtérés útját járta, amely személyes és közösségi küzdelmek közepette
vezetett, s együtt járt fájdalmas megtisztulásokkal1.

1930-ban, a pünkösdi fogadalomtétel után társaival együtt letették a hőség foga-
dalmát is. Margit testvér lelkében égett a vágy, hogy a Társaság tagjai ezzel a negyedik
fogadalommal kötelezzék el magukat a Társaság és a jegyes-testvérek iránti hőséges
szeretetre. Nehéz, emberpróbáló idıt élt át a közösség ezekben az években. Fájdalmak,
félreértések közepette kellett Sára testvérnek mélyebben megértenie a hőséges
szeretetet lényegét.

E külsı küzdelmek belsı harcokkal is együtt jártak. A szív megtisztulása nem tör-
ténik meg könnyen, mert önközpontú énünk meghalását kívánja. Az elkötelezett hivatá-
sos életet élı szociális testvér útja alagutakon át vezet a szeretet hegycsúcsa2 felé, a
Krisztussal történı azonosulás felé, amely azután megajándékoz a szív tágasságával.

Ideiglenes fogadalmas élete kezdetén Sára testvér gyakran ír küzdelmeirıl, ame-
lyek közepette hőséges próbál lenni Krisztushoz, a felismert hivatáshoz. Kéri a mindhalá-
lig való hőség kegyelmét:

„Nehéz a közösség és nehéz a testvérekkel együtt élni? Miért? Jól tudom, hogy
nem szeretnék közösségen kívül élni, nem tudnék már másként élni, mint így. Jézusom,

                                                          
1 II. János Pál: Novo millenio ineunte, 33.
2 Vö. Margit testvér: A legfontosabbról, A Testvér, 1936. június

Tanúságtevık
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bizonyára Te akarod, hogy nehéz legyen, hogy minden alkalommal oda kelljen adni azt,
amihez legjobban ragaszkodom. Honnan van ez az irigység bennem, ami mostanában
annyira nyugtalanít? Miért és mit irigykedem?

Ha nem tudok repkedve, örömmel, ujjongva szeretni, akkor mit kell tenni?
Bátran, hőségesen, becsületesen, keményen, minden nehézségben kitartani. Kitartani!
Hőségesnek lenni! Még a hőtlenség legtávolabbi gondolatát is előzni! Ó mennyi minden
csábít hőtlen gondolatra. Ha kevélységem lázadozik, nyomában ott jár a hőtlenség kí-
sértése. Ha irigykedem, ha elégedetlenkedem, nyugtalan vagyok – a hőtlenség gondolata
be-beférkızik hozzám! Pedig én hőséges akarok lenni és maradni mindhalálig. Hőséges
mindenen keresztül! (1931. IV. 13.)”

„Én Érted, Miattad és Neked jöttem, Jézus! Mikor akartad, hogy jöjjek, akkor be-
hoztál, majdnem akaratom ellenére. Adtál világos jeleket! Érted jöttem, és nem embere-
kért. … Érted vagyok itt. … Ima után pedig mi történt. Anitta tv. lehozta Marianne tv. le-
velét. Nem engedélyezték a fogadalomújítást. Mi ez, jel? Nyugodtan, egészen nyugodtan
fogadtam a hírt. Semmi keserőség, semmi lázadozás nincs bennem. Ahogyan akarod,
Uram! … Uram, én a Tiéd vagyok. Akarom teljesíteni, amit akarsz tılem! Hallani akarom
szavadat, figyelni akarom hangodat. Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád! Parancsolj
Uram, mert szolgád meg akarja tenni, amit parancsolsz! Domine, Domine, adsum!!!”3

(1934. november 8.)
A nehézségek közepette erıt merít a szentgyónásból és a szentáldozásból.
„Rendkívüli gyónás! Olyan jó, jó, nagyon jó volt! Pedig, hogy féltem! Milyen nagyon-

nagyon jó vagy, édes Istenem! Édes Krisztusom! Milyen jó, hogy van gyónás! Hogy lete-
hetünk mindent, mindent! Szegény emberek, akik nem járnak gyónni, akik nem ismerik,
nem érzik ennek gyönyörőségét! Krisztus ölelését! Krisztus vére csorgását! Milyen jó,
hogy van gyónás! Hogy van valaki, akivel mindenrıl beszélhetek! S nem kell félni sem-
mitıl! – Mindent elmondtam hívatásomról, Társulatról. Tehát marad: hőség, hőség! –
Igen, azt mondta: "Maga nem mehet el. Ha elküldik, az más. – S ha a Társulat összeom-
lik, maga legyen az utolsó!" Óh add meg, hogy ezt a kegyelmet érezzem, ez valósággá,
véremmé váljék! Hőség, hőség, usque ad mortem!”4 ..... (1934. december 17.)

„Igen, azt is hallottam, hogy a szentáldozásban, az Oltáriszentségben mindenki azt
veszi, amire legjobban szüksége van! Nekem most szeretetre van szükségem. Másokat
átölelı, megbocsátó, elnézı, tevékeny, meleg, kiáradó szeretetre! Ezt a szeretetet hon-
nan meríthetem? Kitıl kérhetem? "Jézus Szíve, szeretetnek mérhetetlen tengere" – s Jé-
zus mindennap odaadja Szívét a szentáldozásban.

Tudatosan akarom magamhoz venni Krisztussal a szeretetet! Úgy áldozni, hogy
egészen tudatosan kérjem és vegyem az İ szeretetét! … Igen, jöjj Krisztusom, vedd bir-
tokodba szívemet, mindenestıl és szeress, szeress, szeress bennem!

Elhatározás: 1./ a mai szentáldozásban tudatosan venni Krisztus szeretetét, 2./ a
mai napon engedni, hogy Krisztus szeressen szívemben.” (1936. október 14.)

                                                          
3 „Uram, Uram, itt vagyok!”
4 „Hőség, hőség, mindhalálig!”
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Az alázatosság útján járva

A Szentlélek formálja Sára testvérben a Krisztussal való egységet a fogadalmak ál-
tal. Bontakoznak benne a szociális testvéri lelkiség értékei. A fogadalmi ima kérése valóra
válik Sára testvér mindennapi életében: „Segíts hivatásom betöltésében, hogy az aláza-
tosság útján járva, …  szétáraszthassam magam körül az ima szellemét…”

„Nagy megpróbáltatáson mentem keresztül. Elvétetett tılem a testvérruha. Vádak
hangzottak el ellenem, melyeknek volt ugyan alapjuk, de valóságban mégis mások vol-
tak, mint ahogyan ide kerültek. Olyan képet kaptak rólam az Elöljárók, hogy csodálko-
zom, hogy ezek után megtartottak. Azt hittem, minden összeomlik, csak az Úr kezébe
kapaszkodtam, semmi más reményem nem volt. És hallgattam. Nem próbáltam igazolni
magam. Tudtam, hogy hiábavaló. Az Úrra bíztam mindent! S most milyen jó, milyen na-
gyon jó minden! Az Isten felemelt! Igazolt! … Mit ért volna, ha én akartam volna magam
igazolni? Ha kerestem volna érveket igazolásul? Hittek volna? Csak Tebenned bízom és
mindig Rád hagyatkozom, Uram, Istenem!”  (1938. március 3.)

 „Két évvel ezelıtt volt testvér-életem legnagyobb megaláztatása. Ennek külsı jelét
– e ruhát még ma is hordom, s viselem az ezzel járó kisebb megaláztatásokat. – Hogy
akkor abból a rettenetes nehéz idıbıl sikerült kimenekülnöm, anélkül, hogy hivatásomat,
vagy mást elvesztettem volna, azt csak az Úristen kimondhatatlan nagy kegyelmének kö-
szönhetem. Bizony, ha magam mőködtem volna, akkor ki tudja, hol lennék most? (Lelki-
gyakorlat, 1939. VIII. 21-29.)

Aki elırehalad az alázatosság útján, és törekszik a jóra – arra, hogy növekedjék az
Úristen szeretetében napról napra, önmagáról pedig felejtkezzék el5 – , az egyre jobban
vágyik arra, hogy szétáraszthassa maga körül az ima szellemét. Az 1939. évi lelkigya-
korlat megerısítette Sára testvérben az imádság utáni vágyat és az ima iránti elköte-
lezettséget. Hugó atya buzdította a testvéreket a mély, összeszedett imára, és azt aján-
lotta, hogy a belsı imára vonatkozólag olvassák el Szent Teréznek a belsı várkastélyról
szóló könyvét. Sára testvérre talán ez is hatással volt abban, hogy a következı években
gyakran forgatta Szent Teréz könyveit.

„A kérı imákat, az imában való önzést akartam meggátolni, mikor átadtam minden
imám kérı erejét a Szőzanyának. De talán lanyhulást látok… Imádkozni és meg nem
szőnni, de mélyen és bensıségesen imádkozni! Imádkozni az ima lelkéért! Imádkozni
bensıségért, összeszedettségért, buzgóságért! Nem sajnálni az ima kedvéért történı ké-
nyelmetlenségeket… Vállalni ezeket, ha nem is örömmel, de készséggel. Ó, add meg,
Uram nekem az ima szeretetét, buzgóságot, lankadatlan kitartást, összeszedettséget!”
(Lelkigyakorlat, 1939. VIII. 21-29.)

                                                          
5 Margit testvér: A megszentelı Szeretet küldetésében, Morum conversio, 1944. Kézirat

„... Segíts hivatásom betöltésében, hogy az alázatosság útján járva, a jóban
való haladásra törekedve és Hozzád való hőségemben mindinkább megerı-
södve szétáraszthassam magam körül az ima, a lelkiség és a szeretet szel-
lemét; ... hogy enyhíthessem a szenvedést; hogy építhessem Országodat az
egyesek lelkében és a hazában...” (Idézet a szociális testvérek fogadalmi imájából)
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II. jános Pál pápa utolsó üzenete a hívekhez

Április 2-án, elsőszombaton – az Isteni Irgalmasság vasár-
napjának előestéjén,– volt egy éve, hogy II. János Pál pápa
megszületett az örök életre. Őrá emlékezve, közbenjárását
kérve idézzük fel a hívekhez intézett utolsó üzenetét, amelyet a
vasárnapi Regina Coeli imádságra szántak.

„Ma újra felcsendül a húsvéti alleluja. A mai evangéliumi sza-
kaszban azt olvassuk, hogy a Feltámadt Krisztus megjelent
apostolainak és megmutatta nekik oldalát, fájdalmas kínszen-
vedésének eltörölhetetlen jeleivel, amelyek megmaradtak tes-
tén feltámadása után is. Azok a dicsőséges sebek, amelyeket
nyolc nappal később a hitetlen Tamás megérintett, kinyilatkoz-
tatják Isten irgalmát, aki „úgy szerette a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta oda érte”. A szeretetnek ez a misztériuma áll a
mai Fehérvasárnap liturgiájának középpontjában, amelyet az
Isteni Irgalmasság tiszteletének
szentelünk. Az emberiségnek, amely
olykor tévelygőnek tűnik, és a go-
noszság, az önzés és a félelem keríti
hatalmába, a feltámadt Úr Jézus
felajánlja megbocsátó, kiengesztelő
és a reménységre megnyitó szerete-
tét. A szeretet téríti meg a szíveket
és hozza el a békét. Mily nagy szük-
sége van a világnak arra, hogy
megértse és elfogadja az Isteni Ir-
galmasságot.
Urunk, aki haláloddal és feltámadá-
soddal kinyilatkoztatod az Atya sze-
retetét, hiszünk benned és ma bi-
zalommal ezt ismételjük: Jézusom,
bízom benned, légy irgalmas hoz-
zánk és az egész világhoz! Az An-
gyali üdvözlet liturgikus ünnepe ar-
ra hív bennünket, hogy Mária tekin-
tetén keresztül szemléljük a Krisz-
tus szívéből forrásozó irgalmas sze-
retet hatalmas misztériumát. Mária segítségével megértjük a
húsvéti öröm igazi jelentését, amely ezen a bizonyosságon ala-
pul: Az, akit a Szűz méhében hordozott és világra hozott, aki
szenvedett és meghalt értünk, valóban feltámadt, alleluja.
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„... válaszd az életet!”
„... életet és halált, áldást és átkot tártam szemetek elé.

...válaszd az életet... szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára...
Mert ez jelenti számodra az életet...” (MTörv 30,19-20.)

Nemzeti engesztelő imaévet
hirdetett püspöki karunk, ami
ebben az évben különösen is rá-
irányítja figyelmünket a megtérés
szükségességére.

Mindannyiunknak bőséges „anyaga”
van az engesztelő, közbenjáró imához:

a szűkebb és tágabb környezetünkben
élőkért – családtagjainkért, ismerőse-
inkért, a széthullott családokért – or-
szágunk vezetőiért, a bűn rabságában
élőkért, a múlt bűneinek, be nem gyó-
gyult sebeinek gyógyulásáért ...

Bizony igen sok be nem gyógyult
sebet hordozunk – a múltból örököl-
teket és újabban szerzetteket. Maga a
Krisztus-Test, Egyházunk is sok
sebből vérzik – önmagunkért is oda
kell állnunk Isten elé, vigasztalni a
megbántott Istent, a Szíven seb-
zett Szeretetet. Talán ez a legfonto-
sabb, a legelső teendőnk – nem ke-
vésbé fontos, mint a „világért” en-
gesztelni, azokért, akik visszautasítják
Isten Szeretetét, nem fogadják be az
életükbe, szívükbe Krisztust. Hiszen
egyedül Isten a tudója, hogy kinek
mennyi ebben a személyes felelőssége,
s mennyi a környezetéé, a körülötte élő
keresztényeké, akik elmulasztották –
szavaikkal, életükkel – hirdetni Krisz-
tust, tanúságot tenni a Megfeszített és
Feltámadt Krisztusról, az örömhírről,
hogy Ő ÉL!

Mindenesetre mindannyiunkat lel-
kiismeretvizsgálatra hív ez az év – a

megtérést önmagunkon kell kez-
denünk. Nem várhatjuk, hogy jobb
legyen a „világ”, ha mi magunk is sú-
lyos bűnök vérző vagy már elgennye-
sedett sebeit hordozzuk...

Az ószövetségi Szentírásban Isten a
prófétákon keresztül szólította fel
sokszor hűtlenné váló, Őt elhagyó, a
bálványimádás, kicsapongás stb. bű-
nébe esett választott népét a megtérés-
re. Amikor azok nem hallgattak a pró-
féták szavára, a körülöttük élő pogány
népeket használta fel eszközei-
ként, hogy visszatérítse magához
népét. Megfontolhatjuk ezt is, hogy
nincsenek-e nekünk is ilyen „pogá-
nyaink” – hazánkban és világszerte...

Az idők jeleihez tartozik a hit, re-
mény, szeretet meggyengülése
még a „választottak” között is. Minden
bűn csökkenti bennünk a keresztség-
ben elnyert isteni életet, rést nyit a go-
nosz lélek számára, elhomályosítja
tisztánlátásunkat...

De talán nem tévedek, ha azt gon-
dolom, hogy az élet ellen elkövetett
bűnök ütik a legnagyobb sebet
bennünk – hiszen a legalapvetőbb
ajándék, ránk bízott kincs maga az élet
– a saját életünk és másoké.

Ma rendkívüli mértékben kifejlődött
bennünk a higiénia iránti igény, min-
den eszközzel igyekszünk megvédeni
magunkat a baktériumoktól, a külön-
féle kórokozóktól, miközben az élet-
módunkkal legalább ennyire rombol-

Az idık jelei
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juk testi-lelki-pszichés egészségünket.
De most a legalapvetőbb, „égbe kiáltó”
élet elleni bűnökre gondoltam, azokra,
amiket a ránk bízott életekkel te-
szünk – különösen a legvédtele-
nebb, legkiszolgáltatottabb éle-
tekkel, a megfogant és a hanyatló
élettel.

Tassy Jolán rajza. (a rajz alkotója
mozgássérült. Nemrég jelent meg önéletírá-
sa, melyben hálát ad Istennek az életéért.)

„Testvéred vére az égre kiált”
(mondja Isten Káinnak) – s mint ke-
resztények Krisztusban mindnyájan
„testvérek” vagyunk, felelősek vagyunk
egymásért, minden életért, mert min-
den élet Isten ajándéka, akár tud erről,
akár nem.

Azt gondolom, még mindig nem
„gyászoltuk el” kellőképpen azt a 40-50
év alatt meggyilkolt öt-hatmillió
magzatot... Most itt az alkalom, hogy
engeszteljük Istent azokért, akik elkö-
vetői, elszenvedői, bűnrészesei voltak
ennek az anyaméhben lezajlott és saj-
nos ma is zajló „holokausztnak”. Egyik
nagyon jó, gyógyító eszköze, útja lehet

az engesztelésnek pl. a lelki adoptálás
imamozgalmába való bekapcsolódás.
„Vétkesek közt cinkos, aki néma” –

mondja a költő. Igen, nem hallgatha-
tunk erről, kell hogy egyre inkább tu-
datában legyünk ennek a bátran nép-
irtásnak is nevezhető tömegmészárlás-
nak. Melytől mi, Krisztus Testének
tagjai sem vagyunk mentesek – nem
„moshatjuk kezeinket” az ártatlan
vértől...

Imádkoznunk kell az elkövetőkért,
hogy tudatára ébredjenek vétkük
súlyosságának – hogy így meg tudják
bánni teljes szívükből, hogy a lelkü-
ket, életüket romboló bűntudat bűn-
bánattá alakulhasson át – s így be-
gyógyulhassanak a lelkükben
hordozott súlyos sebek.

(Nemrég került a kezembe egy ta-
nulmány, Abortusz és depresszió cím-
mel, ami tudományos felmérések
eredményeit hozva bizonyítja, milyen
súlyos pszichés következményei van-
nak az abortusznak, s szól az ennek kö-
vetkeztében fellépő életvezetési nehéz-
ségekről is.)

Hogyan is várhatnánk, hogy az
élet – a jó, az igaz – mellett dönt-
sön az a nép, mely egyedeiben
ennyire sebzett. (És még hozzászá-
míthatjuk ehhez a közelmúlt történel-
mének fel nem dolgozott sebeit is... )
Hogyan várhatnánk, hogy meg tudja
különböztetni egymástól az iga-
zat és a hamisat, a tisztát és a tisz-
tátalant, a szeretetet és a gyűlölködést
– és az életre vezető keskeny ösvényt
képes választani az életellenes, halálba
vezető, csábítóan széles, tágasnak ér-
zett út helyett, amelyet harsogva hirdet
a média, tetszetős, megtévesztő neve-
ket adva neki (szabadság, siker, jó-
lét...).
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A „sötétségben, a halál árnyékában
ülő”, aki nincs tudatában állapotának,
mert nem látja az igazi fényt, nem kí-
ván kijönni a világosságra. Ha meg-
mutatják neki, inkább elriad tőle, el-
menekül előle, különösen ha felfedezi,
meglátja ebben saját sötétségét s a
testén mutatkozó „hullafoltokat”. (Ta-
lán kiélezett ez a megfogalmazás, de ha
kézbe vesszük Isten szavát, bizony ott
is találunk ilyen erős kifejezéseket,
még maga Jézus sem átallott így be-
szélni egyesekről...)

Persze nekünk Isten irgalmát kell
hirdetnünk annak, akit sikerül ki-
csalogatni a fényre, aki végre rászánja
magát a megtérésre. Biztatnunk kell,
hogy Isten végtelenül irgalmas, nem
bűneink szerint bánik velünk, nem
tartja számon vétkeinket. Egyetlen
feltétele az Ő megbocsátásának, hogy
felismerjük, bevalljuk: „Atyám, vét-
keztem az ég ellen és teellened...!”

Amíg ezt a lépést nem teszi meg valaki,
addig nem történik meg benne az alap-
vető változás, az újjászületés csodája,
nem tud kiáradni lelkébe a Vigasztaló
Lélek, az igazság és szeretet Lelke – aki
által Isten örvendező gyermeke lehet, a
Világosság fia, nem a sötétségé, a re-
ménytelenségé, a halálé...
Isten a Szeretet – mondja a

Szentírás, és ez Őbenne egyet je-
lent az Élettel – a Jóval, Igazzal,
Széppel – Szenttel.

Még be sem gyógyultak bennünk a
múlt sebei, még le sem tettük a múlt
terheit – s már itt vannak az újabb,
még súlyosabb támadások az élet
ellen – s hogy még nehezebb legyen
felismerni, most még inkább a jó lát-
szatában, álarcában jelentkeznek.
Gondolok itt az újabb életellenes, a
ránk bízott élettel manipuláló,

visszaélő kísérletekre, s ezeknek
egyre szélesebb körben terjedő
gyakorlati alkalmazására. Pl. ult-
rahangos vizsgálatok során megálla-
pított fejlődési rendellenességek s ezek
miatt a magzatnak az orvos által java-
solt „elvétele” mint „irgalmas” eljárás;
abortált magzatokból származó sejtek
felhasználása gyógyító célokra, kísér-
letekre – esetleg más célra, amit már
kannibalizmusnak, vagy horrornak le-
het nevezni; s ide tartozik a lombikbébi
program is, amelynek ma egyre több
gyermektelen szülő esik áldozatául...

Hitünkből fakadó kötelességünk,
hogy napjaink szellemi, erkölcsi zűrza-
vara közepette, a közvéleményt megté-
vesztő propaganda, reklámok világá-
ban a helyes irányt tudjuk követni,
tartani, s ellenőrizve az információkat,
ne hagyjuk magunkat manipulál-
ni – s így mások számára is irányt
tudjunk mutatni.

Van egy biztos iránytű, amelyre bát-
ran rábízhatjuk magunkat: egyhá-
zunk tanítása. (Primitív ellenvetés
egyesek részéről, hogy „mit értenek
ehhez a papok”, hiszen ma már a leg-
jobb világiak, szakemberek segítik a
tanítóhivatalt állásfoglalásainak meg-
fogalmazásában.)

E. Gabriella testvér
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Az élet, a család védelmében

A Magyar Kurír internetes lap híreibıl kiderül, hogy világszerte fellépnek az
életvédı szervezetek az élet, a család, a házasság épségének védelmében. Az
alábbiakban néhány ilyen, az utóbbi idıkben közzétett hírt ismertetünk rövi-
den, innen-onnan, a világ különbözı országaiból.

JOG AZ ÉLETHEZ –
PERT NYERTEK A SZÜLİK
Életvédı csoportok Nagy-Britannia-
szerte üdvözlik azt a bírói döntést,
amelynek köszönhetıen életben marad-
hat egy súlyosan fogyatékos csecsemı. A
bíró visszautasította a specialisták által
felhozott érveket, hogy MB gerincizom-
zata elsorvadt, így „elviselhetetlen” az
életminısége, és a saját érdekében
„hagyni kell, hogy meghaljon”. „Két-
ségbe vonjuk azt, hogy bárkinek is joga
lenne eldönteni, kinek az élete elviselhe-
tı, és kit kellene hagyni meghalni...” –
mondta Niall Gooch, a LIFE életvédı
szervezet szóvivıje.  ICN/MK

KAMPÁNY AZ ÉLETÉRT
Dél-Korea katolikus egyháza II. János
Pál pápa emlékére életvédı kampányt
indított áprilisban. Elıadások, rendez-
vények foglalkoznak az élet védelmének
kérdéseivel – a fogantatás pillanatától a
természetes halálig –, hogy az emberek
figyelmét a fontos témára irányítsák, s
megismertessék velük az egyház tanítá-
sát az élet tiszteletérıl.    AsiaNews/MK

SZAVAZÁS A MŐVI
MEGTERMÉKENYÍTÉSRİL
A Spanyol Püspöki Konferencia kifejez-
te megbotránkozását azzal a törvény-
tervezettel kapcsolatban, „amely lehetı-
vé teszi emberi embriók nem reproduk-
tív célú elıállítását, hanem pusztán ku-
tatási anyag létrehozására”. A püspökök
szerint ez a törvény „elısegíti a ’mara-
dékoknak’ nevezett humán embriókkal
olyó kereskedelmet, azok áruba bocsátá-
sát, ipari felhasználását”. ... SIR/MK

ERİSEBB IDEGZETŐEKNEK!
Egy amerikai életvédı csoport inter-
neten közzétett filmje egy lepellel, egy
játékbabával és orvosi eszközökkel il-
lusztrálja, hogyan zajlik le az abortusz a
terhesség utolsó harmadában. Ezt rend-
szerint nem az anya egészségének vé-
delmében hajtják végre, hanem azért,
hogy a magzatot eltávolítsák.
Egy újszülött és a késıi abortuszt el-
szenvedı magzat között az egyetlen kü-
lönbség, hogy az utóbbi esetben a mag-
zat feje még az anya testében van, így
nem számít még megszületett embernek.
Lábait, törzsét, karjait azonban már ki-
húzták a méhbıl. Ekkor egy ollót a nya-
kon át bevezetnek a gyermek agyába,
majd ott kinyitják és összezárják. Ha a
magzat ettıl még nem pusztul el, egy
csövet vezetnek a koponyába, amelyen
keresztül kiszívják az agyat...

kath.net/MK

KULTURÁLIS  AGRESSZIÓ A
HÁZASSÁG INTÉZMÉNYE ELLEN
A homoszexuálisok Spanyolországban
nemrég törvényesített polgári együttélése
volt többek között a témája a Spanyol és
a Portugál Püspöki Konferenciák talál-
kozójának április közepén, a portugáliai
Fatimában. A püspökök zárónyilatkoza-
tukban úgy fogalmaztak, hogy ez kultu-
rális agresszió a házasság eszménye el-
len, amelyet úgy állítanak be, mintha
elırelépés és az emberiség gyızelme
lenne. Pasztorális erıfeszítéseket igényel
a keresztény szempontok megvilágítása
és az emberi természet igazságának vé-
delmezése.
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A püspökök állást foglaltak a mestersé-
ges humán reprodukció ellen is; kijelen-
tették: az egyház elutasítja azt a felfo-
gást, amely az embriót „tárgynak, nem
pedig elidegeníthetetlen jogokkal ren-
delkezı élılénynek tartja”.

Agência Ecclesia/MK

A lengyel püspökök nyilatkozata

Az Európai Parlament januárban állás-
foglalásban ítélte el a homofóbiát, a ho-
moszexuális hajlamú személyek elleni
diszkrimináció, megvetés és erıszak min-
den formáját. A dokumentum felszólítja
a tagállamok törvényhozását, hogy jog-
rendszerükbıl töröljenek minden olyan
passzust, amely ellenkezik ezzel az állás-
foglalással. A lengyel püspökök nyilatko-
zata támogatja a homofóbia elítélését, de
rámutat az állásfoglalás néhány problé-
más pontjára is:

... Ez az állásfoglalás közvetetten azt a
gondolatot mozdítja elı, amely azonos
módon kívánja kezelni a férfi és nı kö-
zötti köteléket a homoszexuális felek kö-
zötti kötelékkel. Ezzel a férfinak és nı-
nek teremtett ember természetében
gyökerezı igazságot forgatja ki.
Állásfoglalásuk komoly veszélyt jelent a
házas és családi életre, s a társadalmi
élet egész rendjére Európában.
... Ezúton fejezzük ki tiltakozásunkat ez
ellen a merénylet ellen, amely nemcsak
az Európai Unió helyes mőködésének
alapjai, hanem maga az emberi élet el-
len irányul...
Felhívjuk az Európai Parlamentet, hogy
tartózkodjék a relativizmus diktatúrá-
jának jegyét hordozó cselekedetektıl,
amely veszélyezteti az Európai Unió
tagállamai állampolgárainak lelkiisme-
reti szabadságát.

Az Életvédı Fórum két aktuális állásfoglalása
/A MK nyomán/

Április 7-én rendkívüli megbeszélést tartott a Bíró László püspök vezette Élet-
védı Fórum. A megbeszélés témája a mővi meddıvé tétel és az egyedülállók
mesterséges megtermékenyítése volt. A résztvevık: Bíró László családreferens
püspök, Vojcek László akadémikus, orvos, szülész–nıgyógyász, a Pápai Tudo-
mányos Akadémia tagja, Hámori Antal, az Életvédı Fórum alelnöke, Ékes Ilo-
na, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke, Vajna Klára, a Pax Gyermek
és Családvédı Egyesület elnöke. A Fórum két állásfoglalást fogadott el, melye-
ket az alábbiakban röviden ismertetünk.

AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA
irányuló különleges eljárásokról
szóló állásfoglalásában a Fórum

többek között kimondja:
A HETEROLÓG IN VITRO MEG-
TERMÉKENYÍTÉS ellentmond a há-
zasság egységének, a házastársak hősé-
gének és méltóságának, a szülıi hivatás-
nak és a gyermek jogának, hogy házas-
ságban és házasság által foganjon és
szülessen a világra. Egy harmadik sze-
mély ivarsejtjeinek felhasználása törést

jelent a  házastársak kölcsönös  elköte-
lezettségében. Egy házasságon kívül élı
nı megtermékenyítése, legyen akár ha-
jadon, akár özvegy, erkölcsileg és jogi-
lag szintén nem igazolható, bárki is le-
gyen a donor.
Erkölcsi és jogi szempontból a HOMO-
LÓG IN VITRO MEGTERMÉKE-
NYÍTÉS is elfogadhatatlan, mivel a
gyermek nem úgy fogan mint a szeretet
„ajándéka”, hanem mint laboratóriumi
„termék”. Az életet így szabadon ural-
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ható és manipulálható dolognak, tulaj-
donnak tekintik.
A gyermek utáni vágy a házastársak ré-
szérıl, bármennyire ıszinte és mélységes
is, nem teszi jogossá ezeknek a techni-
káknak az alkalmazását. A gyermek
utáni vágy nem ad jogot arra, hogy va-
lakinek gyermeke legyen.
A MESTERSÉGES MEGTERMÉKE-
NYÍTÉS különféle módozatai is – me-
lyek látszólag az élet szolgálatában áll-
nak – valójában kaput nyitnak az élet
elleni új támadásoknak. Ezeknek az el-
járásoknak igen nagy hányadában az
embrió fejlıdése nem történik meg, s ez-
zel halálveszélynek teszik ki az éppen
megfogant emberi életet. Olykor a beül-
tetéshez a szükségesnél nagyobb szám-
ban történik a megtermékenyítés, s az
úgynevezett „számfölötti” embriókat el-
pusztítják vagy tudományos és orvosi kí-
sérletekhez használják föl (lefagyasztás,
élet-„felfüggesztés” is elıfordul); így az
emberi életet egyszerő „biológiai anyag”
szintjére fokozzák le, amivel szabadon
rendelkezhetnek.
Fontos bioetikai alapelv, hogy nem min-
den etikus, ami technikailag lehetséges,
mivel nem minden beavatkozás válik ja-
vára az embernek; továbbá: a jót nem a
rosszon keresztül kell elérni, a cél nem
szentesíti az eszközt.
Nem a létminıség bizonyos kritériumok
alapján meghatározott foka ad jogot a
védelemhez és az élethez, hanem az em-
berlét maga.
Az emberi élet a fogantatás pillanatától a
természetes végéig szent, sérthetetlen,
alapvetı, örök érték ...  minden személyi
jog forrása és feltétele; az ennek megfe-
lelı, teljes, feltétlen jogi védelmét a vilá-
gi társadalmakban is biztosítani kell.
Mi emberek az életnek csak gondos sá-
fárai vagyunk, és nem a szuverén ura; a
mi feladatunk, hogy az életet hálával,
szeretettel elfogadjuk és megırizzük.
Jelen állásfoglalás megalkotásának kü-
lönleges aktualitását adja az emberi rep-

rodukcióra irányuló eljárások terjedésé-
nek egyre növekvı veszélye /ld. 2005. évi
CLXXXI. tv. 11-12. §§, 44. § (2) bek.:
„alkalmazhatóságra” vonatkozó kezdı-
idıpont: 2006. július 1./. Ezért kérünk
minden jóakaratú embert, hogy átérez-
vén ennek súlyát, a vonatkozó állami
rendelkezések helyes irányú módosítá-
sának elérésére tegyenek meg minden
tılük telhetıt...

A MŐVI MEDDİVÉ TÉTELRİL
szóló állásfoglalásában

a Fórum kimondja:
Az ember méltóságánál fogva nem bir-
tokol hatalmat arra, hogy mővi meddı-
vé tételt (sterilizációt) hajtson végre,
mivel az emberi test tagjaival másképp,
mint azok természetes rendeltetése sze-
rint nem rendelkezhet: azokat el nem
pusztíthatja, meg nem csonkíthatja,
természetes mőködésükre alkalmatlan-
ná nem teheti, kivéve, ha az egész test
egészségérıl másként nem lehet gondos-
kodni. A beavatkozásnak a szociális
helyzet, a családi kapcsolatok, a gyer-
mekek száma és állapota vagy más ha-
sonló szempont sem lehet indoka. Tehát
az ún. „önrendelkezési jog” nem terjed ki
a sterilizációra (ivarmirigyek eltávolítása,
károsítása, illetve nemzı- vagy fogam-
zóképesség megszüntetése).
Az utód létrejöttének megakadályozását
célzó sterilizáció erkölcsileg rossz, a
természettörvény is tiltja, ezért jogilag
sem igazolható, és elítélendı.
A sterilizáció nem lehet a családtervezés
eszköze. Azokat az állami rendelkezése-
ket, amelyek ezt a követelményt sértik,
haladéktalanul ki kell zárni az alkalma-
zás körébıl. Az államnak korlátozó sza-
bályokkal, tiltásokkal és büntetéssel fel
kell lépnie az önpusztítással szemben.
Ezért kérjük a jogalkotókat, a sterilizá-
ciót utasítsák vissza...
Budapest, 2006. március 25.
Életvédı Fórum        Dr. Hámori Antal,

az Életvédı Fórum alelnöke
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Engesztelés –
– áldozat – jóvátétel

A Szőzanya – akirıl hisszük, hogy megdicsıülve állandóan közbenjár értünk a
Mennyben – az Egyház által is elismert – jelenéseiben ezt a néhány szót ismételgeti
folyton: IMA, BÖJT, EMGESZTELÉS, ÁLDOZAT. Mint a lélekmentés legfıbb eszkö-
zeit, fegyvereit ajánlja ezeket, kéri tılünk, melyekkel visszavezethetjük Istenhez a
Tıle eltévedt lelkeket s legyızhetjük a gonosz lélek támadásait, folytatva így Meg-
váltónk mővét.
Ebben az évben püspöki karunk is az engesztelı imára hív fel minket elsısorban,
hogy kikönyörögjük Istentıl népünk megtérését, lelki megújulását.
(Természetesen az engesztelés, áldozat nemcsak imát jelent – elválaszthatatlan a
szeretet konkrét tetteitıl, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteitıl, a tanúságtevı
élettıl.)

Az alábbiakban Sztrilich Ágnes testvérnek a Magyar Katolikus Nık or-
szágos imanapján elhangzott Engesztelés, áldozat, jóvátétel – mint
máriás hivatás és küldetés címő beszédét közöljük.

... A ma emberének hitetlensége
mögött ott a fájó kérdés: hogyan
engedhette meg az Isten?! – Nekem
olyan Isten nem kell, aki a saját fiát
halálra adta. Ha valóban Isten, meg-
akadályozhatná az emberi gonoszsá-
got, ha pedig nem teszi, akkor miért
bünteti?

Vagy a másik véglet (amit magán-
kinyilatkoztatások is sokszor sugall-
nak): „Isten haragvó keze lesújtani ké-
szül, szent anyám már alig tudja visz-
szatartani…”

Amikor nemzetünk, családjaink,
szerzetes közösségeink megújulásáért
imádkozunk, amikor engesztelı ima-
év van, hogy Isten kegyelme vezessen
mindannyiunkat megtérésre, jó Máriá-
hoz hasonlóan fontolgatni a szavak
jelentését, hogy megértsük Isten
szándékát, Isten Egyházának szándé-
kát.

Az engesztelésrıl, az áldozatról, a
jóvátételrıl sajnos a bőn jut elsısorban
az eszünkbe, a rettenetes, mindannyi-
unkat elnyeléssel fenyegetı. – Azt hi-
szem fordítva is igaz a szentírási szó:
Nemcsak a tökéletes szeretet őzi el a
félelmet, hanem a félelem is előzi a
szeretetet, sıt megöli.

Ezért fontos, hogy amikor az új te-
remtést, Isten Fiának megtestesülését
ünnepeljük, melynek a názáreti szőz
leány készsége nyitott utat, akkor há-
lás és boldog szívvel köszöntsük a
Szentlelket, a Szeretet Lelkét, aki ki-
áradt az ember szívébe, kiáradt a te-
remtményre, hogy megengesztelje,
felmelengesse, átforrósítsa, szeretetre
képessé tegye, hogy Isten Szíve sze-
rethessen az emberben, Jézus
Krisztus mondhassa ki a Mindenható-
nak: „Íme, eljöttem, hogy teljesítsem,

Hivatás – küldetés
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amit kívánsz!” – Íme, az Ember, aki
teljes emberségével ’Legyen’-t- mond
Neked, Teremtı Isten, Atyám! Bo-
csáss meg nekik, akik nem tudják ki-
mondani ezt a mindhalálig legyen-t,
nem tudják, mit cselekszenek, tekints
rám, és bennem nevezd ıket gyerme-
keidnek.

A Szentlélek-himnusz énekli, kéri:
melengesd fel a fagyost... – Ez az en-
gesztelés: a fagyos szív felmelenge-
tése – s nem az Isten szíve fagyos,
hanem az emberé hőlt ki!

De megközelíthetjük másként is.
Szent Pál mondja: Meg ne szomorít-
sátok az Isten Szent Lelkét. – A Sze-
retet, a Lélek megszomorítható! – a
visszautasítás fáj. De oda lehet állni az
Úr elé, s azt lehet mondani, amit a
gyermek próbál, amikor bánatos édes-
anyját látja, odabújva hozzá: Én sze-
retlek! – s lehet, hogy még a maciját is
odaviszi vigasztalásul.

S ez a „még a maciját is odaviszi
vigasztalásul” – vezet át a másik fo-
galmunkhoz: az ajándékozó, kedves
dolgait, önmagát odaajándékozó
szeretethez – mert ez az áldozat.

Mi legfeljebb erre vagyunk képe-
sek, s ez felnıtt emberként akkor ér-
telmes, ha Isten iránti hálából, szere-
tetbıl idınket, képességeinket, amink
van, odaajándékozzuk Annak, aki azt
mondta, hogy amit egynek a legkiseb-
bek közül tesztek, nekem teszitek ...

S a jóvátétel szót is hadd fordít-
sam át jogi nyelvrıl máriás nyelvre, a
szív nyelvére – s akkor nem az iga-
zságtalansággal arányos vezeklésrıl
beszél a szív, hanem hogy azon ke-
resztül, ami történt, hogyan válhatunk
jobbá, segíthetjük a másikat is jóvá
válni.

Sokszor tanulhatunk a gyerme-
kektıl. Elıttem van a bátyám ötéves

fia – ma már felnıtt családapa ı is – ,
akit valami rosszalkodás után a há-
roméves húga fogott kézen, és von-
szolt maga után az apjához, hogy be-
bizonyítsa bátyókájának: az édesapa
ott van, várja ıt. A bátyóka pedig be-
hunyt szemmel hagyta magát vonszol-
ni, jóvá szeretni, visszatérni a szere-
tetbe.

Csak ha ezt a bizalmas, gyermeki
magatartást elfogadtuk a Szentlélektıl,
aki Édesapának nevezi bennünk a
Mindenhatót, aki által Krisztusban sze-
retett Fiai vagyunk, eljutva a krisztusi
nagykorúságra, válunk képessé arra,
hogy hasonlóvá legyünk Krisztushoz,
aki mindannyiunkat a kereszten kitárt
karjába ölelve egészen egy lett velünk
halálunk hasonlóságában, hogy az İ
Élete legyen a mi Életünk.
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Amikor ezt megsejtjük, akkor nyí-
lunk rá a teremtés egységére, az em-
beriség egy-test-vérségére, amit Sík
Sándor Keresztútjában így fogalmazott
meg: közös az érdem, a bőn is közös,
mindenki mindenkiért felelıs…

E miatt az összetartozás miatt
felnıtt felelısséggel, gyermeki bi-
zalommal próbálom megjobbítani az
életemet, próbálom jóvá szeretni az
Isten nélküliségtıl rosszá szenve-
dett embertestvéreimet, élettelenné
lett népemet.

A régi zsidó naptár március 25-ét a
teremtés elsı napjaként ünnepli – s ez
ma új értelmet nyer! Az új teremtés
ünnepe van, amikor a nı újra lehetı-
séget kap, hogy döntsön, és az új ÉVA
jól dönt, IGEN-t mond, és az IGE testté
lesz és közöttünk lakik. Ezért a mai
nap különös hálaadással emlékezünk
minden jóra, amire igent mondhattunk,
s kérünk bocsánatot minden szóért,
amivel csökkentettük az életet. Az
életadó IGE IGAZ – ezért döntünk,
hogy ellenállunk a hazugságnak, még
ha fülcsiklandó is, hogy az IGE IGAZ-
SÁGA által Isten ÉLETE az ember
Élete legyen!

Ezért ez a nap, az ÉLET NAPJA,
s ez a legerısebb tanítás az Élet
szentségérıl, ez a legısibb ünnep
hirdeti, hogy a foganás pillanatától
kezdve szent és isteni Mária méhé-
ben az élet, s minden megfogant
élet.

A szőz a Szeretet Szentlelke által
édesanyja lesz – a Szenvedı Krisztus
által anyát kap az árva ember. S ettıl
kezdve az a szelíd válasz minden kér-
désünkre: HISZEN ÉDESANYÁD VA-
GYOK…

Tehát az engesztelésre gondol-
junk úgy, mint a vigasztaló szeretet
tetteire, az áldozatra mint az önel-
ajándékozó szeretet nagylelkőségé-
re, a jóvátételre pedig mint a jóvá-
szeretésre – és merjük kimondani,
hogy boldogok vagyunk, mert hit-
tünk a szeretetnek, s ezért megis-
mertük, hogy Szeretet az Isten. Ez
tesz bennünket békéssé, szabaddá,
képessé a tanúságtételre, az élet-
adásra, az életemet adom érted
erejére: egyedülállóként, szerzetes-
ként, édesanyaként.

******

„... a szellem él, még rácsok mögött is,
mert a Szentlélek fenntartja...”

Beszélgetés Leitner Etelka Cecília testvérrel

Cecília testvérnek ez év áprilisában
ünnepeltük 96. születésnapját, 2005.
pünkösdjén pedig szociális testvéri
fogadalomtételének 70. jubileumát.
(A felvétel akkor készült.)
Cecília testvér lélekben ma is fiata-
los, derős lelkületét sok fiatal meg-
irigyelhetné,  ha  pedig rázendít egy

dalra, egészen elfeledteti évei szá-
mát. Néhány évvel ezelıtt jelent
meg lapunk hasábjain egy tanúság-
tétele életútjáról, hivatásának törté-
netérıl. Az itt következı, vele ké-
szült beszélgetésben egyik fiatal
testvérünk arról faggatta, hogyan
élte meg a szociális testvérek
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lelkiségének „alappilléreit” szolgá-
lataiban: a szentlelkes, benedeki,
szociális, modern hivatást...

Fotó: Sári Gabriella

– Hogyan tapasztalta meg Cecília
testvér, hogy a Szentlélekkel való
együttmunkálkodás tehette haté-
konnyá szolgálatát mind a szegény
sorsú gyerekek között, mind a
Szentlélek Szövetségben, és külö-
nösen az állami zeneiskolában?

– A Szentlélek iránti tisztelet kifeje-
zett volt a Társulatban, Erdélyben, Ko-
lozsváron és az anyaházban is. Élt ben-
nünk az engedelmesség szelleme. Min-
den munkát, amire beosztást kaptunk, az
engedelmesség örömével, nem kénysze-
rével végeztem. Örültem a beosztásoknak,
és az lendített, hogy minden erıt, minden
fantáziát be kellett vetni. Tudtam, hogy al-
kalmatlan vagyok arra a nagy munkára
(például: Szentlélek Szövetség), így telje-
sen ráhagyatkoztam a Szentlélekre,
kérve Tıle az erıt, világosságot, meglátá-
sokat, terveket. Gondolkoztam, terveztem,
belehelyezkedtem azokba a körülmények-
be, amikre ösztönzést kaptam. A zeneis-

kolai munkában tapasztalatlan voltam, s
mivel pedagógiát nem végeztem, éreztem
a hiányát, ezért sokat imádkoztam. Sze-
rettem a tárgyamat és a gyerekeket.

– Hogyan valósult meg az egyre mé-
lyebb ráhagyatkozás a Szentlélekre Ce-
cília testvér életében, amikor teljesen új,
ismeretlen szolgálatban (pl. a Szentlélek
Szövetségben) vette ki a részét a közös-
ség küldetésébıl?
– Önmagam elégtelenségének tudatá-

ban figyeltem az életet, eseményeket,
történéseket, kombináltam, gondolkoztam,
felhasználtam a tapasztalatokat, s javítot-
tam, ahol kellett. A belsı lelkiismeret
hangjára figyelve tettem mindezt. Egy kül-
sı testvér is volt a Szentlélek Szövetség-
ben, egy-két dologban tanácsot adott, de a
terveimben sohasem hitt.
Nagyon jó munkatárs volt viszont

Körtvélyesy atya, ı mindig biztatott, ser-
kentett. Ha sok nehézség adódott, men-
tem vele az atyához: – Atya, látja, hogy
ilyen sok akadály van, akarja a Szentlélek,
hogy én ezt csináljam? – kérdeztem tıle. –
Akarja, Cecília, csak azt akarja a Szentlé-
lek, hogy maga ezeket a nehézségeket le-
gyızze. Így  mentem tovább és csináltam.

– Hogyan jutott eszébe Cecília testvér-
nek, hogy kit, melyik fıpapot kérje fel se-
gítésre?
– A vezetıkhöz kellett menni, hiszen a

Szentlélek Szövetség nem önálló valami
volt, hanem az Egyházba beépítetten mő-
ködött. Esztergomba sokat szaladgáltam
át. Nem tudtam, mit kell tenni a Szentlélek
Szövetségben, hát prédikáció sorozatot
gondoltam ki.

Azt szerettem volna, hogy a
Szentlélekrıl, mindenhol, mindenütt
beszéljenek –

hirdessék a Szentlelket az egész fıváros-
ban, az egész világon. Tehát így indultam
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el, megbeszéltem a Körtvélyesy atyával,
és mentem a plébánosokhoz, hogy lehet-
ne-e valamikor Szentlélek-beszédet tarta-
ni. Az járult még hozzá ehhez, hogy ha
vasárnap volna, akkor a persely egy ré-
szét mi kapjuk, tudniillik kellett a pénz a
Szentlélek Szövetség fenntartására. Talán
ennyit a Szentlélekrıl, nagyon jó munka-
társ volt, mindig biztatott, serkentett.

– Bencés gyökereinkbıl mi az, ami a
leginkább közel áll Cecília testvérhez?
– Bencés szellem: családiasság, en-

gedelmesség és az ima, liturgia, grego-
rián ének – ez az, ami a bencés szellem-
bıl megragadott engem, és amit szeretni
tudtam. A Társaságról úgy hírlett, hogy li-
turgikus közösség. Az Országos Cecília
Egyletnek is az volt a célja, hogy megis-
mertesse a gregoriánt, ami az ısegyház
dallama, énekformája volt. A liturgiában
ezt meghonosítani – iszonyúan lelkesed-
tem ezért. Werner atya is, aki tanárom volt
a zeneakadémián, jött hozzánk az anya-
házba, hogy meghallgassa, hogyan éne-
kelünk, valami szereplésrıl lehetett szó.

– Cecília testvér miért tartotta olyan
fontosnak, hogy a közösségben is éne-
keljék a gregoriánt?

– Engem is megszállt a „gregorián
ırület”
– miután tanultuk a Zeneakadémián,

hogy a gregorián volt a legelsı. Nagy
Szent Gergely pápa összegyőjtötte a dal-
lamokat az úgynevezett Antifonáriumban,
és azt hozzáláncolta Szent Péter sírjához,
hogy így maradjon meg. Az egyháziasság
miatt volt olyan fontos ez nekünk, hiszen
ez az Egyház dallama.

– Átérezte-e Cecília testvér a zenetaní-
tás és a zenélés közben, hogy az szerve-
sen része a Társaság küldetésének, külö-
nösen a feloszlatás utáni idıkben?

– Igen. Szétszórva éltünk, azt kellett
tennem, amire az adottságaim megvoltak.
A kántorság – igen, erre vágytam egész
életemben. Azért volt ez olyan fontos az
életemben, mert ez indított arra, hogy
szolgáljam a liturgiát. A legutóbbi helye-
men 35 évig voltam kántor, ott fejeztem be
a szolgálatot (bár a zeneiskolában kaptam
fizetést, így késıbb onnan mentem nyug-
díjba).
Elöljáróim azt nézték, kinek mire van

adottsága, és olyan helyekre irányították a
testvéreket, ahol tehetségüknek megfele-
lıen tudtak dolgozni.

Ahová lelket lehetett vinni, az
mind a Társaság munkaterülete volt.
A szent zene különösen is ilyen volt. A

székesfehérvári Prohászka templomban
például, ahol kántor voltam, minden évben
rendeztünk hangversenyt, az énekkarral
végigmentünk az egyházi éven: advent,
karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd –
ilyen tárgyú énekeket énekeltünk végig, én
orgonáltam közben, így telt el egy-egy
délután.

– Hogyan volt jelen már Cecília testvér
hivatásának gyökerénél a szociális érzé-
kenység, az érzékenység a leginkább rá-
szoruló emberek iránt?
– Édesanyám betegágyánál kezdett

jelentkezni a vágy: szolgálni, segíteni a
rászorulókon. Társulati életem elsı évei-
ben részt vettem a cselédpasztoráció-
ban, meg a vasúti misszióban is. Mag-
dolna testvérrel mentünk ki a vasúti pálya-
udvarra Temesváron, ott vártuk a vonattal
érkezı székely leánykákat, akik cselédnek
mentek el családokhoz. Volt a temesvári
háznak egy irodája, ahol elhelyezték eze-
ket a fiatal leánykákat, s volt ott egy otthon
is, ágyakkal berendezve, ahol alhattak a
leánykák, amíg elhelyezést kaptak.
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Családokat látogattam, napközi-
munkát végeztem stb. Vittek minket Te-
mesváron a szegényházba a ’30-as
években. A kifli és a zsemle ritka dolog
volt akkor, s mentünk a szegényházba
öreg néniket látogatni. Az egyik néni – ta-
lán vak lehetett –, akinek kiflit vittünk, ta-
pogatta és mondta: kifli, igazi kifli! Olyan
boldog volt, hogy egy kiflit kap! Nagyon
szánalomra méltó volt nekem ez, az ott la-
kók helyzete. Ahogy az ápolók tették-
vették ıket, fektették, nem gyengéd, in-
kább erıteljes mozdulattal. Édesanyám
1929-ben halt meg, ez még inkább feléb-
resztette bennem a részvétet a szegé-
nyek, az elesettek, a nyomorultak iránt.
– Cecília testvér örökfogadalmas szoci-

ális testvérként az 1950-es évektıl egy
állami munkahelyen dolgozott – Isten
csodálatos mőködésének lehet ezt nevez-
ni...  Miért is?
– Ezekben az években félni lehetett at-

tól, hogy amint a papjainkat, úgy minket is
elfognak, elvisznek, börtönbe zárnak. Az
erdélyi testvérek 9, 15 évi fogságot kap-
tak, Krisztin testvér, Alexia testvér,
Hildegárd testvér – ı 15 évet kapott.
A kommunizmusnak egyik eszköze a

félelmem-keltés volt. Nekem mint foga-
dalmasnak egyházi területen volt a mun-
kám, de ott is mindig félnünk kellett. Tud-
tam, hogy van egy beépített „spicli” a szé-
kesfehérvári bazilikában is, a bazilika ré-
me volt az a fiatalember. Beiratkozott a
zeneiskolába is, és hozzám tették, de is-
mertük az ı életét.
Mint nıvér csak egyházi területen dol-

gozhattam volna. A zeneiskola akkori
igazgatója azonban megtudta, hogy dip-
lomám van, és egy szülésre készülı ta-
nárnı helyett be akart szippantani engem
a zeneiskolába. Mondta nekem, hogy „be-
köptem” a nevét a minisztériumban, imád-

kozzék. Csodálkoztam, és nem hittem el
abban a világban (’50-54-ben), hogy ilyen
valaki, mint én, aki egyházi szolgálatban
áll, még állami iskolában is taníthat. Nem
hittem. Nem azért imádkoztam, hogy be-
jussak oda, hanem azt mondtam Istennek,
hogy ha İ akar egy ilyen helyzetet, ami
nekem rendkívüli dolognak tőnt, hogy
egy mőködı kántort bevegyenek egy
állami zeneiskolába, akkor legyen. Igaz,
hogy a zeneiskola igazgatójának huncut-
sága volt, mert azt mondta nekem, hogy:
„Etelka kérem, egy kicsit átstilizáltam az
életrajzát”.
A tanári karban tudták rólam, hogy

kántor is vagyok, és  jött aztán az új igaz-
gató, hogy „Etelka, maga apáca volt”.
Mondtam, hogy én fogadalmas vagyok,
nem apáca.

Kész tanúságtételt jelentett akko-
riban, hogy egyszerre voltam kántor
és zeneiskolai tanár.
A Jóisten intézte úgy, hogy az ellen-

ség ne vegye észre, ne lássák a mőkö-
désem.
De valóban akadály, vagy inkább azt

mondhatni fék voltam közöttük, mert pél-
dául mentünk be az én tantermembe egy
röpgyőlésre, és egyszer csak azt hallom:
„Szerencséd, hogy az Etelka itt van, mert
olyant mondtam volna...”. Egy másik al-
kalommal az igazgató mondott valami
csúnyát, de rögtön utána felém fordult:
„Bocsásson meg, Etelka kicsúszott a szá-
mon”.  Ennyire tudták rólam.
Késıbb a másik igazgató azt mondta

nekem: Etelka, tudják a tanácsnál, hogy
maga orgonál, és azt is, hogy lelkiismere-
tesen dolgozik, hát hagyják dolgozni.
Tudják, hogy nem izgat a rendszer ellen.
Hát hogy is izgattam volna.
A protokoll ünnepeken mentek a

himnuszok, amiket nekem kellett dob-
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bal kísérnem. Amíg fenn az elıadás tar-
tott, és a sok papírt végigolvasták, addig
én a rózsafőzért morzsoltam, azt imád-
koztam a zenekari árokban. Ez egy
olyan „akció” volt az én részemrıl...
A dobolás úgy kezdıdött, hogy volt több

ilyen hangszerem, s mondtam az igazga-
tónknak, aki felajánlotta, hogy a zeneis-
kola megveszi azokat. De én nem akartam
eladni. Erre azt mondta: „Akkor iratkozzék
be az ütıs tanszakra, s legyen nagyon
szorgalmas, akkor a zenekarban is játsz-
hat”. Egy öreg apáca doboljon ott, hogy
néz ki az – gondoltam. Felszaladtam Pa-
ula testvérhez, mondom neki, hogy ez a
helyzet. Menj, tanulj, csináld! – válaszolta,
így eltőnt minden aggodalmam, és dobol-
tam. – A zenekarban az vonzott, hogy ré-
gen, a napközi otthonban is volt zeneka-
runk a gyerekekkel, ami egy eszköz volt a
gyerekek szórakoztatására, és ugyanak-
kor hasznos is. Így hát felnıtten is akar-
tam...

– Hogyan tudta Cecília testvér ugyanazt
a karizmát megélni 1945 elıtt az egyház,
1950 után a társadalom szolgálatában? Mi
volt a közös motívum?
– Ezt a kifejezést, hogy karizma csak az

utóbbi idıben emlegetjük így, mi társulati
szellemnek neveztük. Ha az ember vala-
hova csatlakozni, vagy beépülni akar, ak-
kor igyekszik megfigyelni a körülményeket,
a környezı eseményeket, az emberek vi-
selkedését. Ha tetszik, akkor átveszi a
szokásokat, szellemet, a szépet, jót. Ha
még tanítják is a szabályzatot, a típusvo-
násokat, akkor önkéntelenül is átitatódik
ezzel, belemerül és beleszeret ebbe a
szellembe. Nincs dátum, nincs keltezés, a
szellem él, még rácsok mögött is, mert
a Szentlélek fenntartja, áldott legyen ér-
te mindörökké.

A karizma, a szellem nem egyszerre
adatik az embernek, az lassan-lassan épül
be mindenkibe. A jelölttársaim közül én
voltam a legéretlenebb, a legzöldebb, nem
ment nekem, nehéz volt. Auguszta testvér
úgy tanított minket a noviciátusban, hogy
ha véletlenül szétszórnának minket, ak-
kor a szociális testvér szívébe arany
betőkkel legyen felírva a szabályzat és
a szellem, hogy ha vértanúságot kell
szenvedni, akkor a vérével írja át ezeket
az arany betőket. Annyira kell a szellemet
élni, szeretni és hozzáadni a magunk érté-
keit.

– Lehetett élni a szellemet a feloszla-
tás után? Cecília testvér hogyan élte ezt
meg?
– Magamban éltem. És látható, hogy a

zeneiskolában önkéntelenül is kiáradt.
Nem tudatosítottam én ezt. Az bennem élt,
és a magatartásomon mutatkozott, és eb-
bıl ık érezték, hogy valami más vagyok,
mint a többiek.

Sok félelemmel járt ez, de nagyon-
nagyon szép volt, jó volt, és még
egyszer ugyanígy végigcsinálnám,
ha kellene.
Akkor fiatal voltam, mégis érezte az

ember, hogy a maga erejébıl nem lenne
képes ezt végigcsinálni. Az Úristen cso-
dája, hogy mindezek ellenére is szét
tudott áradni ez a szellem. İ a leghit-
ványabb eszközökkel is tud dolgozni.
Hála legyen Neki érte!

*******
Kovács k. Zoltán: Slachta Margit a
Parlamantben címő elıadásának
befejezı részét lapunk következı

számában közöljük!
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MAGYAR KATOLIKUS NŐK
ENGESZTELŐ IMANAPJA

Küldetésünk a remény!

Mint arról lapunk elızı számában és e számunk belsı borítólapján hírt
adtunk, a Magyar Katolikus Nık ez évi, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-
péhez kötıdı országos találkozójának az idei imaévben kiemelt témája az EN-
GESZTELÉS volt. – A több éves múltra visszatekintı, „tavaszköszöntö” s új
tavaszt ígérı, immár hagyományossá vált találkozó alkalmat ad arra, hogy
az élet jeleire, az élet értékességére irányítsa figyelmünket, hogy – „a halál
civilizációjával” szemben – az Élet örömhírét, az Élet gyızelmét hirdessék az
elhangzó elmélkedések, személyes tanúságtételek. A találkozónak az idén is a
budai Magyar Szentek Temploma adott otthont.

Az elsı elmélkedést a nap
„háziasszonya”, Sztrilich Ág-
nes testvér tartotta, Engeszte-
lés, áldozat, jóvátétel – mint
máriás hivatás és küldetés
címmel. – Mit jelent napjaink-
ban, az „önmegvalósítás” ko-
rában ez a három, sokszor
rosszul értelmezett s talán még
sok mai keresztény számára is
negatív csengéső, idejétmúlt-
nak érzett fogalom? – ezt járta
körül elmélkedésében Ágnes
testvér. – Újra kell gondol-
nunk, értelmeznünk a sokszor
emlegetett, elkoptatott szavakat, hogy megtaláljuk valódi, a mai emberhez is
közelálló jelentésüket. – Engesztelni Istent röviden annyi: az idık jeleinek fé-
nyében vigasztalni a megbántott Istent... (Ágnes testvér elmélkedését lapunk
„Hivatás, küldetés” rovatában közöljük!)

Ezt követıen az önátadás XX. századi tanúiról hangzott el három, igen tar-
talmas, élményszerő elıadás.

Lothringer Éva testvér Salkaházi Sára testvér életáldozatáról beszélt. Beve-
zetésként a Szeretet-himnuszt idézte – hiszen egyedül a szeretet tesz, tehet érté-
kessé minden áldozatot.

A szociális testvérek, élükön a Társaság elöljárójával, Slachta Margit testvér-
rel tudatosan vállalták az üldözöttek mentését a nyilasterror idején, miközben
tisztában voltak annak életveszélyes voltával.

A résztvevık egy csoportja,
jobbra elöl Ágnes testvér

Lelkiségek, mozgalmak
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Sára testvér (érezve a veszélyt) nem elszen-
vedte az erıszakos halált, hanem önként, tudato-
san, saját elhatározásából adta oda, ajánlotta fel
életét áldozatul, szeretetbıl, váltságul a testvérek
életéért – ahogy az ránk maradt önfelajánló imájá-
ban olvasható. S valóban, Sárán kívül valamennyi
testvér túlélte a terrort, a bombázásokat...
Vértanúvá nem egyik pillanatról a másikra

válik valaki – nem egyetlen heroikus cselekedetet
jelentett Sára testvér áldozata sem. Egész szerzetesi
élete, az önmagával vívott küzdelmei s mind telje-

seb önátadása Krisztusnak, az emberek szeretetének, az apró, mindennapi meg-
halások voltak az elızményei vértanú halálának.

Ezután röviden ismertette Éva testvér Salkaházi Sára életútját, majd arra a
kérdésre kereste a választ, hogy mitıl érezhetjük Sárát nem fölénk magasodó
hérosznak, hanem hozzánk hasonló, hozzánk közel álló testvérünknek – s mit
mondhat számunkra, mire taníthat az ı élete?

Sára észrevette élete során, értékelte a kapott jót. A számára nehéz helyze-
teket, veszteségeket sem elszenvedte csupán, hanem felhasználta azokat lelke ja-
vára – döntött amellett, hogy mindezt vállalja szeretetbıl, Krisztusért, az embe-
rekért. Megragadni, mások javára fordítani, áldozattá tenni, ami történik velem
– ahogy ezt Naplóiban többször megfogalmazza.

Sok apró lépés vezette a vértanúságig –
apró szeretet-áldozatok, mindennapi aszkézi-
sek, kis lemondások – ez volt Sára testvér „kis
útja” (Kis Szt. Teréz).
Nehézségeit nem tagadta le, nem fojtotta

el, hanem ıszintén bevallotta, ahogy errıl
naplói tanúskodnak. – Azon a nehézségen,
amit bevallok, úrrá tudok lenni!
Hiteles áldozatot hozni, nem „mártír-

pózban” tetszelegni (amire a nık különösen
hajlamosak). – Sára nem kereste az áldozatot.

Naplóit forgatva tanulhatjuk tıle többek
között azt is, ahogyan ı meg tudott bocsátani.
Inkább magában kereste a hibát, mint a másik-
ban...

Sára az EGÉSZET választotta – valahogy úgy, ahogy azt Kis Szt. Teréznél
látjuk – , de az „egészben” benne vannak az
apró áldozatok, nehézségek, próbatételek, így
ezeket is elfogadja, felajánlja mint az egésszel
együtt járó dolgokat (pl. a fázásait...).

A Guedelupei Szőzanya képe
a templomban
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Identitás-tudat jellemezte – teljesen azonos volt önmagával, tudta, hogy a
szerzetesi élet, amit választott, együtt jár az apró áldozatokkal, s nem tett mást,
mint egyszerően élte ezt az életet.
Vállaljuk hát mi is Sára testvér példájára a mi életünkkel együtt járó

mindennapi áldozatokat – hogy a mi életünk is áldássá váljon mások számá-
ra!

Bódi Mária Magdolna unokahúga volt a kö-
vetkezı elıadó, tanúságtevı. A mindössze 24 évet
élt Bódi Magdi, „litér vértanúja” – Goretti Máriá-
hoz hasonlóan – tisztaságát védelmezve lett áldo-
zattá: egy katona lelıtte 1945 tavaszán, temetése
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén volt.

Magdi szegény családban született, 18 éves ko-
rától a főzfıi gyárban dolgozott munkáslányként.
Minden vágya az volt, hogy egészen Krisztusnak
szentelje az életét, ezért húsz évesen tisztasági fo-
gadalmat tett. Közben bekapcsolódott a lélek-

mentésbe, kongreganista, a munkaszolgálatos lányok apostola, a litéri Dolgozó
Lányok egyesületének vezetıje...

1943-ban jelentkezett frontszolgálatra (ápolónıként), de a gyár vezetısége
nem engedte el legjobb munkását. Magdi Krisztus szeretetét sugározta szét a
gyárban, s vágyott arra, hogy fiatalon haljon meg, Krisztusért, s halálával
példát adjon az ifjúságnak.

Ennek a fiatal lánynak Krisztus és az emberek iránti szeretete, áldozatos éle-
te, lelki tisztasága csodálatot keltett környezetében – s azokban is, akik ezen a
találkozón unokahúga elbeszélését hallgatták, aki a családtagok Magdiról szóló
visszaemlékezéseit idézte fel, szinte személyes élményeiként. Elmondta, hogy a
családtagok, akik korábban nem voltak túlzottan vallásosak, Magdi halála után
megtértek. (Bódi Magdi is szerepel a boldoggá-avatandók listáján...)

A dr. Galambos Miklós, egykori zalaegerszegi apátplébános, Mindszenty József zala-
egerszegi utódja által összeállított életrajza ebben az évben jelent meg, a balatonfőzfıi Jé-
zus Szíve plébánia kiadásában. (A szerzı kiadatlan, Ket-
ten egy felé c. kéziratának 2. része ez, az elsı rész Goretti
Mária életérıl szól.)

A harmadik tanúságtevı a délelıtt folyamán
Nényei Gáborné, a KALÁSZ vezetıje volt. İ
Gianna Beretta Molláról beszélt, akit 1994-ben
avatott boldoggá II. János Pál pápa, 2004 májusában
pedig szentté. (Lapunkban még a boldoggá-avatás
elıtt közöltünk egy róla szóló cikket, az akkoriban
megjelent életrajza nyomán.) Gianna 1922-ben szü-
letett, orvosi diplomát szerzett, majd gyermekgyó-
gyász lett. Kitőnt a szegények iránti szeretetével.
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Érett fejjel, 1955-ben ment férjhez, egy kisfiúnak és két kislánynak adott életet.
Férjével harmonikus, boldog életet éltek, életük középpontjában Isten állt és az
emberek szolgálata. Gianna modern nı volt, szerette az életet, szerette a munká-
ját. Negyedik gyermekét hordozta – az orvosok megállapították, hogy egy daga-
nat keletkezett a méhében, s a magzat eltávolítását javasolták. Orvos lévén
teljesen tisztában volt helyzetének életveszélyes voltával, mégis vállalta, hogy
kihordja gyermekét, s ha kell, feláldozza életét érte. Döntésébe bevonta férjét
is, aki ebben is méltó társának bizonyult. 1962 nagypéntekén világra hozta
gyermekét, de ı maga Húsvét vasárnapra virradó éjszaka „Jézusom, szeretlek!”
kiáltással, nagy szenvedések közepette visszaadta lelkét Teremtıjének.

Felvetıdhet a kérdés – mondta az elıadó – nem felelıtlenség-e egy ilyen
döntés, nem lett volna-e okosabb, emberi szempontból érthetı, ha a másik három
gyermekre gondolva, azok felnevelése mellett döntött volna inkább az édesanya,
feláldozva ezért a magzatot, akinek életben maradása amúgyis bizonytalan volt.
A választ erre a kérdésre épp 4. gyermeke, lánya adta meg (aki maga is az orvosi
pályát választotta), édesanyja boldoggá-avatásán: tanúságot tett arról, hogy
gyermekkorától fogva mindig úgy érezte, édesanyja vele van... A mártír édes-
anya példája a Gondviselésben való bizalomra tanította saját lányát – és min-

dannyiunkat, különösen az
édesanyákat. Az elıadó végül
arra hívta fel a résztvevık fi-
gyelmét, milyen fontos, hogy
a nagymamák, rokonok párt-
fogásukba vegyék a megfo-
gant életet, segítsék, hogy
megszülethessen.

Az egyes tanúságtételek
között az idén is Nyilas Tünde
Mária szép éneklésében gyö-
nyörködhettek a jelenlevık.

Kedves, új színfoltot jelentett a Benyus családi zenekar közremőködése.

A déli szünetben, a magukkal hozott
elemózsiás csomagok elfogyasztása
közben alkalmuk nyílt a résztvevıknek a
kötetlen beszélgetésre, az ismerısökkel
való találkozásra, ismerkedésre.

A képen jobbról a második Varga
Éva gyógytornász, a Szociális Testvérek
Társaságának egyik kültagja, amatır
festımővész. A délután folyamán ı is ta-
núságot tett megtérésérıl, s arról hogy
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az Isten és az emberek iránti, szeretetbıl vállalt áldozat, felajánlás, engesztelés,
az élet szolgálata minden életállapotban lehetséges.

Délután Kozek András és
Lilla tettek tanúságot a 4. gyer-
mekük, Lelle életéért folytatott
hısies küzdelmükrıl. Lelle (a
név leheletet, kegyelmet jelent)
2004. húsvét hétfıjén született,
súlyos szív-rendellenességgel. Az
orvosok nem sok esélyt adtak az
életben maradásának. Születése
után megmőtötték, majd tízhóna-
pos korában egy másik nagy
kockázattal járó mőtéten is át-

esett, amely után Nagycsütörtökön lélegeztetıgépre tették. András és Lilla életé-
ben, mint elmondták, a vízenjáró hit gyakorlásának idıszaka volt ez. Küzdel-
müknek kicsit mi, szociális testvérek is imádságos kísérıi lehettünk. Lellét Re-
mete-kertvárosi házunk kápolnájában keresztelték, a keresztmamája Lothringer
Éva testvérünk lett. A szülık folyamatosan
tájékoztatták az ismerısöket, testvéreket, ro-
konokat, imáikat kérve, a kislány állapotáról
és saját lelkiállapotukról (akiket lehetett, e-
mail-en keresztül). Lelle ma már kétéves, vi-
dáman szaladgál.
Nemrég született egy kishúga, Isten újabb

ajándéka, aki az Ada nevet kapta. Mint a
mellékelt fotók is tanúsítják, békés résztvevı-
je, szemlélıje volt ennek a találkozónak, nem
hagyta magát zavartatni, csendesen szunyókált,
még egy-egy testvérünk ölében is.

İket Varga Éva tanúságtétele követte
(vele már korábban megismerkedhettek Olvasóink lapunk hasábjain).

Végül Rita, egy hatgyermekes édesanya tett tanúságot arról hogy minden
élet értékes, mert minden, amit Isten teremtett, jó. Hatodik gyermekükrıl,
Milánról öthónapos korában derült ki, hogy nehéz a mozgása, s még ötévesen
sem tudott járni. Az édesanya számára lelki krízist jelentett ez. Hitte, hogy min-
den gyermek Isten ajándéka – de hogyan lehetséges az, hogy Isten „hibás aján-
dékot” ad? Lassan rájött arra, hogy Milán is Isten ajándéka, csak másképpen,
mint az egészségesnek tartott gyermekek. Fel kellett fedeznie a benne rejlı érté-
keket. Pl. azt, hogy képes a szeretetre.
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Sok mindenre megtanította ıt ez a gyermek: el-
kezdett gyönyörködni egészséges gyermekeiben, hálát
adni értük, mindazért, amivel Isten megajándékozta
ıket, és amit mi természetesnek szoktunk venni. Rá-
jött arra, hogy mennyire akadályozza a szeretetünket
az, hogy összehasonlítgatjuk magunkat másokkal,
és a másikat a másikkal. Ahhoz, hogy igazán tud-
junk szeretni, elfogadni a másikat olyannak, amilyen,
meg kell ismernünk egymást. Milán élete megtaní-
totta az édesanyát megküzdeni az akadályokkal, és le-
gyızni azokat.

A találkozót bezáró szentmisét Bíró László családreferens püspök atya és a
Magyar Szentek Templomának plébánosa, Écsy Gábor atya mutatta be.

Bíró László homíliájában Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepérıl szólt. Isten hőségét ünnepeljük ezen a
napon, aki már Izaiás prófétán keresztül megígérte: Íme,
a Szőz fogan ... és gyermeket szül, akinek neve Emmanuel
lesz – azaz Velünk az Isten! – Bízunk-e Isten hőségében,
merünk-e ragaszkodni Hozzá? – XVI. Benedek pápa
több alkalommal szólt azokról a hamis ideológiákról,
melyeknek hirdetıi, követıi azt gondolják, hogy szaba-
dok... Az igazi szabadságot Istenben találjuk meg, az İ
akaratára adott szabad válaszunkban – ahogy azt Mária
tette: „történjék velem szavaid szerint”.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Megtestesülés
titkát ünnepeljük, azt, hogy az Ige testté lett, hogy Isten
jelen van az emberiség történelmében. Mária szava, személye történelmet for-
mál, benne szemlélhetjük az Istent – az ember hivatását. Az embert Isten be-
vonja teremtı titkába, munkatársává teszi. Fel kell ébreszteni magunkban a
titok iránti érzéket, az Élet titka iránti érzéket. Az élet fakasztása az Isten titkával
való együtt-munkálkodást jelent.

Az Istennek és egymásnak való önátadás nem önmagunk apatikus feladását
jelent, hanem épp ellenkezıleg: ön-kibontakoztatást, önmagunk kiteljesítését.
Mária önátadásában azzá lesz, akivé Isten megálmodta, s épp így nyeri el
szabadságát. Boldog emberré lesz, még a szenvedéseken, fájdalmakon keresztül
is.

Az idén is sor került lelki adoptálásra, amit nagy számban vállaltak a részt-
vevık. Egyed Gyöngyvér testvérünk a mozgalom hazai elindulása óta egyik lel-
kes terjesztıje, szervezıje ennek az engesztelı ima-mozgalomnak. Az ígéretet
tevık a kilenc hónapon át naponta végzett imádsággal és az apró áldozatok
„fegyvereivel” járnak közben Istennél egy – általuk nem ismert – magzatért, aki-
nek az élete veszélyben forog, és a szülıkért.

Tudósító: Exner Gabriella testvér. Fotók: Fecske Orsolya
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Szívesen imádkozol?

Kitıl tanultál imádkozni?
Szereted a közös imát?
Ha imádkozol,

Isten jelenlétében vagy,
Isten szavára hallgatsz,
Istennel beszélsz,
Istent imádod –
csodálkozó, hálás,
örömteli szívvel...

Örülsz Istennek,
hogy van, él és szeret?
Szíved  bıségébıl szól a szád,
ha meséled, mit tett az Úr életedben: „Mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ı
neve" (Lk 1,49).
Ha imádkozol,

Isten felé fordulsz,
Istennel találkozol,
Istennél megpihensz,
mert nála otthon vagy.

„Áldjad, lelkem az Urat,
és egész bensım dicsérje szent nevét!
Áldjad, lelkem az Urat,
és ne feledd, mennyi jót tett veled!
Megbocsátja minden  bőnödet,
és meggyógyítja
minden gyöngeséged" (Zs. 103,1-3).
ATYÁM, benned lelem örömöm.

CZ. L.

A Lélek Szava
Katolikus lelkiségi lap

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

Kiadja: a Szociális Testvérek Társaságának
magyar kerülete

Felelıs szerkesztı: Exner Gabriella SSS
A Szerkesztıség címe:
1029 Budapest, Báthori L. u. 6.
(06–1) 376-8390
e-mail: exner@hcbc.hu

Borító kivitelezése: Baumann Miklós
Kapható: templomokban, katolikus köny-

vesboltokban, egyéni terjesztés útján.
Elıfizetési díj 2006-ra  1100 Ft.
Elıfizethetı a terjesztés címén:

Szociális Testvérek Társasága,
Zsók Mária, 1114 Budapest, Bartók B.
út 61. III. em. 6.  466-6671
(Ügyelet: hétköznap de. 9-12 ó.)

SZÁMLASZÁM: 11100104-19639219-
36000001 Szociális Testvérek Társ.,
A Lélek Szava

Romániában terjeszti: Fogarasi Edit
szociális testvér, 530223 Miercurea Ciuc
str. Revolutiei din Decembrie, Nr. 13,B,9

DEVIZASZÁMLASZÁM:
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1030002-50100090-21004011 (USD)
Szociális Testvérek Társ., A Lélek Sza-
va
ADOMÁNYOKAT KÖSZÖNETTEL

ELFOGADUNK!
A lapban közölt írásokért, illusztrációkért

tiszteletdíjat nem fizetünk! Kéziratokat nem
ırzünk meg, és nem küldünk vissza!
ISSN 0865-865X Nyt. sz.: B/EL/43/1990.

Royal Press Hungary Kft.


