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Jézus nevében hatalom van

Egy két és fél éves gyermeknek azon a
héten harmadik alkalommal adtam be
injekciót a hányása és láza miatt. Éle-
tében ez már a sokadik volt. Beadás
után az anya szólt, hogy a gyerek nem
lélegzik. Ezt én hitetlenkedve fogad-
tam, de a gyerek tényleg nem vett le-
vegıt. Azonnal kezdtem újraéleszteni,
de bármit csináltam: paskoltam, hideg
vízzel locsoltam, szájtól szájba léle-
geztettem – nem vett levegıt. A feje
már kék volt az oxigén hiánytól, és
konstatáltam, hogy meg fog halni.
Ekkor azt mondtam neki hangosan,
hogy „A Názáreti Jézus Krisztus nevé-
ben mondom: vegyél levegıt, és a Ná-
záreti Jézus Krisztus nevében mon-
dom: gyere vissza a halálból az élet-
be!"  Erre a gyermek arca azonnal ki-
pirult, levegıt vett és úgy viselkedett,
mintha semmi sem történt volna. Az
eszméletlen állapot percekig tartott.
Jézus nevében hatalom van!

egy hívı gyermekorvos

Kedves Olvasóink!

A Szociális Testvérek Társasága meg-
újult honlapján belül hamarosan ol-
vasható lesz A Lélek Szava internetes
változatban is – a korábban megjelent
számok és ízelítı a legutóbbi számból,
s emellett olyan cikkek, amelyeket a
terjedelmi korlátok miatt nem tudunk
nyomtatásban közölni.
Természetesen továbbra is fontosnak
tartjuk a lap nyomtatott változatának
megjelenését, hiszen ezt a „kézzel-
fogható” formát nem pótolja a virtuá-
lis megjelenés, és sokan nem rendel-
keznek az internetezés lehetıségével.
(Azt sem tudhatjuk ma még, hogy a
gazdasági válság, a fogyatkozó ener-
gia stb. milyen következményekkel jár
az elıttünk álló években…)

A TARTALOMBÓL:

R. Cantalamessa:
A SZERETET NYELVE

Az „Urunk színeváltozása
és Boldog Salkaházi Sára”
templom szentelése
Sztrilich Ágnes: 35 éve halt meg

Slachta Margit
Koncz Asztrik OH:

Csodák Kubában
Katasztrófa avagy krízis

(Sztrilich Ágnes testvér)
A teremtett világ
védelmérıl – A Püspöki
Konferencia új körlevele
IGEN az életre –
a Hittani Kongregáció útmutatása

néhány bioetikai kérdéshez
A MKPK Családügyi Bizottsága
aktuális kérdésekrıl
(bejegyzet élettársi kapcsolat,

embrionális ıssejtkutatás,
munkamentes vasárnap)

Dr. Veres András:elıadása
a pénzügyi válság okairól

A misszióról (Fecske Orsolya)
Unitas találkozó

              (Fülep Dániel)
A misztériumok Egyháza

Lelkipásztori napok Egerben
XVI. Benedek pápa

üzeneteibıl
***************
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Raniero Cantalamessa ofm cap

A szeretet nyelve

Jézus így szólt tanítványihoz: „Ha
valaki utánam akar jönni, ta-
gadja meg magát…” (Mt 16,24-25.)

Mit jelent az, hogy tagadja meg magát?
És miért kellene megtagadnod maga-
dat? …

… Jézus nem arra hív, hogy tagadjuk
meg azt, amik  vagyunk, hanem azt,

amivé lettünk.  Isten képmása vagyunk. S ez Istennek közvetlenül a férfi
és a nő teremtése után elhangzó szava szerint „igen jó”. Nem azt kell
megtagadnunk, amit Isten teremtett, hanem amit magunkból
csináltunk, visszaélve szabadságunkkal: a rosszra hajló termé-
szetünket, a bűnt s mindazt, ami belepte eredeti jóságunkat…

A szentbeszéd teljes (ill. kissé rövidített) szövege
a lap 4-5. oldalán olvasható!

����
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Slachta Margit
+ 1974. január 6.

Harmincöt évvel ezelıtt, Vízkereszt napján
szólította el közülünk az Úristen Slachta
Margitot, a Szociális Testvérek Társasága
alapítóját, a Magyar Parlament elsı nı képviselıjét, aki képes volt a
tömegeket közéleti felelısségre ébreszteni, egyeseket közösséggé for-
málni, Szentléleknek átadott életre hívni.
Margit testvér valóban karizmatikus egyéniség, prófétai jel volt, akivel
szemben senki nem maradt közömbös, vagy követıje vagy ellensége lett. A víz-
kereszti csillagról is vitatkoznak hívık és hitetlenek, tudósok és teológusok. Az
Úristen kedves jelzése Margit testvér halála napja – igen, ı is Isten jele volt, akit
sokan láttak, aki után egyesek eljutottak az Úrral való személyes találkozásra,
mások pedig heródesi haragra gerjedtek miatta.

Ki ez a Slachta Margit, akinek életébıl nıtt ki a Szociális Testvérek Tár-
sasága, ez a nemzetközi, modern, szentlelkes „apostoli élet társasága”, amit ma
már nem „csak” a pápai jogúság hitelesít, hanem Salkaházi Sára szociális testvér
boldoggá avatása is? Mit tudhat róla a világ, és mit sejthetünk meg életének tit-
kából mi, akik számára Margit testvér valóban a Szentlélek által gyújtott Istenhez
vezetı, Betlehembe hívó Jel?
1884. szeptember 18-án, Kassán született. A kalocsai Miasszonyunk Nıvéreknél
végzett német-francia-történelem szakos tanárként. Elsıként lépett be az 1908-
ban alapított Szociális Missziótársulatba. Mivel igen hamar kiderült, hogy a szociá-
lis-lélekmentı munkát csak egészen elkötelezett, hivatásos és képzett emberekkel
lehet megalapozni, Farkas Edit, a Missziótársulat alapítója Margit testvérre bízta a
modern szerzetesi életet vállaló közösség kialakítását. Margit testvér és az el-
sı nıvérek 1909 Pünkösdjén, majdnem száz éve kötelezték el magukat
szerzetesi jellegő magánfogadalommal a szociális szeretet missziójára.
……

Folytatás a lapban (10-12.o.)!

Tanúság-
tevık
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Csodák Kubában
Egy rákos kislány meggyógyul, Raúl Castro misére megy

Az alábbi tudósítást egy szociális testvéren, a BIK (Budai Irgalmasrendi Kór-
ház) lelkigondozói szolgálatának munkatársán keresztül kaptuk. Mint a beszá-
molóból kiderül, a távoli Kubában is élnek szociális testvérek – közülük többen
töltöttek már hosszabb-rövidebb idıt Magyarországon. A természetükbıl fakadó
önfeledt, sodró erejő ünnepelni-tudás – ami e lelkes beszámoló sorain is átsüt –
példa lehet számukra, hogy nehéz körülmények közepette is lehet együtt-
örvendezni Istenben. Felidézi bennünk ez a beszámoló Salkaházi Sára testvér
hazai boldoggá avatásának ünnepét, amelyen mi is megtapasztaltuk a rendkívüli
egyházi esemény természetfölötti légkörét…

Camagüey, 2008. november 29-e, szombat.
Reggel nyolc órára a város külsı kerületében levı
Plaza de la Caridad és a környezı utcák megtelnek
hívekkel. Olyan sokan jönnek, hogy az állami sajtó
híradásaiból a számadatot jobbnak látja kihagyni.
A párt hivatalos lapja, a Granma, két nappal ké-
sıbb címlapon tudósít az eseményrıl, de a tér ne-
vét azért Libertadra módosítja. A szigetországnak
nincs olyan lakója, aki ne tekintene lázas várako-
zással az esemény elé: az egyház az oltár di-
csıségére emeli a „Szegények atyja” és az
„Irgalmasság apostola” nevekkel ékesített
irgalmasrendi szerzetest és betegápolót,
Olallo testvért.

José Olallo Valdés 1820-ban született Havan-
nában. „Lelencgyerek” volt, árvaházban nevelkedett, innen került a Betegápoló
Irgalmasrend közösségébe. 13 évesen egy kolerajárvány alkalmával már részt
vesz a betegek ápolásában. 1835-ben Camagüeybe helyezik, ahol élete végéig
szolgálja a szegényeket és a rabszolgákat. A rend kétszáz éve áldásosan mőködı
kórházának államosítása után is a helyén marad. Társai sorra elhalnak mellıle,
így − fogadalmaihoz mindhalálig hően − utolsó 13 évét szerzetesközösség nélkül
éli le. ….

Koncz Asztrik OH (Irgalmasrendi szerzetes)

A teljes cikket lásd a lap 15-17. oldalán!
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Katasztrófa avagy
krízis

…..
A történelmi kényszerpálya a fel-
ocsúdást, megtérést lehetővé tevő
krízissé válik, ha szembenézünk
azzal, hogy nem a társadalom van
katasztrofális helyzetben, hanem
az ember került üdvös krízisbe.
Végre szembesülhet a ma embere, Te
meg én, meg ő és ő, saját tetteinek, Is-
tent elvető, jóról-rosszról saját szájíze
szerint dönteni akaró, vágyait kiélő
magatartásának következményeivel.
…..

A mi Urunk, Jézus Krisztus a Világ Vi-
lágossága – mi pedig legyünk mécse-
sek a kezében, amelyeket útjelzőknek
oda tehet, ahová akar, hiszen a mécses
fényét nem olthatja ki a sötétség. S ha
ég a mécsesünk, útmutatói lehetünk
sokaknak, hogy ők is fel tudjanak te-
kinteni, hogy a Megfeszített Krisztus
Arcán felismerjék Isten Szeretetét, és
életük legyen és bőségben legyen.

A személyes Krisztushoz térés
adja meg életünknek azt a nor-
mát és a Szentléleknek azt az
erejét, amely képessé tesz az új-
raépítéshez.

Az önmagát bálványozó ember
tönkreteszi, az Istent imádó em-
ber  újraépíti az emberi közössé-
get,  az Élet Tíz Igéje – azaz a Tíz-
parancsolat – értékrendje men-
tén.

Sztrilich Ágnes testvér

A teljes cikk a lap 18-19.
oldalán!

Az idık
jelei
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„Minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás”

Az alábbiakban dr. Veres András megyéspüspök 2009. február
14-én Budapesten az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
„Konferencia a pénzügyi válságról” elnevezéső rendezvényén
elhangzott elıadásából közlünk (a püspök atya engedélyével)
részleteket.

Tisztelt Konferencia!
… Pál apostol szeretett tanítvá-
nyát, Timóteust akarja megvédeni
a rá leselkedı és mindnyájunkat
fenyegetı veszélytıl, amikor így ír
neki: Akik meg akarnak gazdagod-
ni, kísértésbe esnek, sok esztelen
és káros kívánság kelepcéjébe,
amelyek romlásba és kárhozatba
döntik az embert. Minden baj
gyökere ugyanis a pénz utáni
sóvárgás (1Tim 6, 9-10). Talán
nem veszik részemrıl túlzottan
általánosítónak ezt a kijelentést.
Én úgy emlékszem, a válság kez-
detén az okokat vizsgáló kérdé-
sekre rendszeresen az volt a vá-
lasz, hogy a bankvilág mérhetetlen
pénzéhsége és kapzsisága veze-
tett a válság kirobbanásához. A
fedezet nélkül kihelyezett kölcsö-
nök, amelyek viszont jól jövedel-
meztek a bankoknak. Nem az én
tisztem ezt közgazdaságilag iga-
zolni, de mint lelkipásztor és er-
kölcsteológus ezt a páli idézetet
mai problémáink frappáns leírásá-
nak érzem.

Napjainkban oly általánossá vált a
hedonista és konzum életforma,
hogy emberek tömegei önmagukat
kergetik az embertelen és gátlás-
talan pénzszerzésbe, mert külön-
ben boldogtalannak, sikertelennek
érzik magukat. Így áll elı az a
helyzet, hogy az ember nem tu-
datosan éli az életét, vagyis nem
ura önmagának, és nem ı uralko-
dik a teremtett dolgokon, hanem
azok uralkodnak rajta, s így ment-
hetetlenül különbözı bőnök rabjá-
vá válik. Pál apostol szerint: akik a
pénz után törik magukat, azok már
elpártoltak a hittıl, és sok bajba
keverednek (vö. 1Tim 6,10). Tehát
a bajok végsı forrása a hitetlen-
ség. Aki nem hisz a teremtı Isten-
ben, s nincs tudása és tapaszta-
lata arról, hogy az ember boldog-
sága nem függ az anyagi javak
birtoklásától, az menthetetlenül a
teremtett dolgok rabja lesz, hi-
szen azoktól várja boldogsága
beteljesülését. …

Az elıadás folytatása a lap
27-29. oldalán olvasható!
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A MISSZIÓRÓL
A misszió az egyház egyetlen küldetése – olvas-
hattam a Pápai Missziós Mővek közgyőlésérıl

adott tájékoztatóban a minap a Katolikus Egyház honlapján. És azt hiszem ez
mélyen igaz. Sokszor az ugrik be elıször a misszióról, hogy az valami távoli vi-
dékeken, embert próbáló környezetben, vad viszontagságok között végzett hit-
térítı munka, csak az arra rátermetteknek, elhivatottaknak szóló privilégium.

Szerzetesi életemben, ill. keresztényi fejlıdésemben egyre inkább azt látom,
hogy misszió minden. Minden, ami velem, bennem történik, ha átadott, valódi
keresztény életet akarok élni. A messzi tájakon végzett missziós munka ennek
kicsúcsosodása, speciális, radikális formája.

…..
Fecske Orsolya testvér, festımővész tanúságtételének további része

a lap 30-31. oldalán!

Lelkipásztori Napok Egerben

„A misztériumok„A misztériumok„A misztériumok„A misztériumok

Egyháza”Egyháza”Egyháza”Egyháza”

– volt a témája az idén a Lelkipásztori Napoknak, amelyet ezúttal is
Egerben rendezett meg január 26-a és 29-e között az Országos Lelki-
pásztori Intézet (OLI).
…..

Bartha Angéla testvér a Magyar Kurír által feltett
kérdésre (miért jött el a találkozóra és milyen
üzenetet visz magával) így válaszolt:
– Amikor elıször eljöttem a Lelkipásztori Napok-
ra, azt éltem meg, hogy „Levegıt kapok! Ez az!
Ilyen emberek között akarok lenni!”. Hihetetlenül
inspiráló volt számomra, hogy vannak emberek,
akik hozzám hasonlóan gondolkoznak, elıre
akarják vinni az egyházat, és közösen keresik a
tovább vezetı utat. Ezt a vonalat érzem továbbra
is jelenlévınek itt. …

Zich Ildikó jelöltünk így foglalta össze a négy nap élményeit:
Számomra a Lelkipásztori Napok nagy egyházélmény volt. Jó volt rácsodál-
kozni, milyen sok lelkes, életét Istennek átadott ember dolgozik az egyház-
ban, milyen gazdag ettıl a mi egyházunk! Ez nagyon reményt adó. …

A teljes cikk A Lélek Szava 2009/1. számának 32-34. oldalán!

Hivatás –

küldetés

Lelkiségek, mozgalmak,
közösségek


