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Dicsıséged betölti
a Mennyet és a Földet…

Egy Rómából jött zarándok test-
vérünk lapzárta utáni lelkes sorai

Isten Szeretete és Irgalma külö-
nös módon áradt ki 2011. május
1-jén Rómára és az egész világra.
II. János Pál pápa boldoggá ava-
tását Rómában csodálatos nap-
sütésben ünnepelhettük 3 millió*
katolikus testvérünkkel együtt,
akik az egész világról összegyől-
tek, hogy jelen lehessenek azon a
szentmisén, ahol kihirdettetik
szeretett pápánk életszentsége.
Az ünneplés úgy tőnt, nem csak a
földi egyházé - kinyílt az Ég és a
Mennyország fénye kiáradt egész
Rómára… Az Öröm betöltötte nem
csak a zarándokok szívét, hanem
az egész várost, és hiszem, hogy
valami módon az egész Földet!
Példaképünk és közbenjárónk
most már a Nagy Pápa hivatalo-
san is, aki a személyes szeretet-
ben, a rendíthetetlen hitben és
reményben és a szenvedések
nagylelkő elfogadásában elıttünk
járt és most is odaadó szeretettel
áll mellettünk és hallgatja meg
kéréseinket.
Kérjük, hogy tanítson meg minket
egyre jobban hinni Isten végtelen
Irgalmában, bízni Mária oltalmazó
Szeretetében és küldjön minél
több testvérünkhöz, hogy ne hall-
gathassunk az örömhírrıl!

Kiss Mónika

* Nem tudták  pontosan felmérni a zarán-
dokok számát, a hivatalos becslések (egy-
házi köröké is) másfél milliót említettek.

A TARTALOMBÓL:

A Szentlélek ajándékai –
Tilmann Beller atya elıadásából

Pillanatképek II. János Pál
pápa 1991-es magyarországi

látogatásáról

Egy boldog család –
Interjú Benyus Annával

A Család évében –
- A család nem elavult intézmény
- A médiatörvény változásaihoz -

A NOE sajtóközleménye
- Kiút a demográfiai válságból

Kopp Mária elıadásából

A nagy misztérium –
- részletek Boldog II. János Pál
pápa 1994-es családokhoz szóló

körlevelébıl
Boldog Salkaházi Sára
családokért végzett szolgálata
Szlovenszkóban 1930-37-ben

„Tégy engem a te békéd
eszközévé!” – Bemutatjuk
Sándor Erzsébet testvért

Az idı sürget – D. Stayn
Magyarországon

Akiket megragadott a
Szeretet lángja (1.)

Csoda-Rita-baba
Film Sára testvérrıl?
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A Szentlélek
ajándékai (1.)

Lapunk elızı számában röviden is-
mertettük a Slachta Margit testvér ka-
rizmájáról, lelkiségérıl tartott hatnapos
mőhely elsı három napján elhangzott
elmélkedéseket. A mőhelyt Tilmann
Beller schönstatti atya vezette (ld. a
képen), akinek meglátása szerint
Margit testvér karizmája ajándék
nemcsak közösségünk, de az egész
Egyház számára is.
A mőhely második részében a Szent-
lélek ajándékairól szólt Beller atya,
most ezeknek az elmélkedéseknek a
fıbb gondolatait idézzük fel.

… Ebben az elsı részben csak
egyetlen ajándékról, az Istenfélelem
Lelkérıl mondottakat közöljük, s la-
punk következı számában a többi
ajándékról egy rövidebb összefogla-
lást adunk. …

NÉHÁNY ÁLTALÁNOS GONDOLAT

….. A Lélek ajándékai a szeretet ajándékai, inkább a szívhez szólnak, a szív általi
megismerést segítik – mondta bevezetőjében Beller atya. – Az értelmi megis-
merés útján is tisztán láthatjuk Istent, de kicsi emberek vagyunk, s korlátozott
értelmünkkel nem sokat láthatunk a végtelen Istenből. A Szentlélek által azonban
erőt kapunk, és sokkal mélyebben, a szívünkkel – lelkünk mélyén – ismerjük meg
Istent, értjük meg Isten útjait, kicsit az Ő szemével látjuk a világot, az összefüggé-
seket – a kinyilatkoztatott igazságot, a teremtett dolgokat, s benne az embert.

…..
Az ISTENFÉLELEM ajándékával kapcsolatos gondolatok.
A szekularizált világ kihívásai

Nagyon megszívlelendő, a mai életünkkel kapcsolatos „kitérői”
voltak Beller atyának az Istenfélelemmel kapcsolatban.

Két oldala van az istenfélelemnek – mondta. Az egyik: csodálattal tekin-
teni arra a hatalmas értékre, amit látunk. Egy tiszteletet jelent ez az Isten által
adott értékek iránt. A megrendültség, lenyűgözöttség titka ez: a felra-
gyogó érték hatalmasnak tűnik, és egyfajta félelmet ébreszt bennünk. Ugyanakkor
vonz is ez az érték – Isten esetében különlegesen is erről van szó. Isten valósága

Liturgikus év
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lenyűgözi a teremtményt, megremegünk Előtte. Egész emberi valónkat, termé-
szetünket érinti ez  a tapasztalat, amely tartós, maradandó élménnyé válhat.

Ha nem akar szembesülni ezzel az ember, valami másfelé kell fordulnia. A
mai világ problémája, hogy mindig valami zajban élünk, mindig történik valami,
mindig valami mással foglalkozik az ember. Valami megérint Isten előtt, de az
ember beül a tévé (vagy a számítógép) elé – s a gyorsan változó képek elterelik a
figyelmét. Így elveszítjük a képességünket, hogy tartós kapcsolatba ke-
rüljünk azzal, ami mélyen megérintett. Vált a kép a képernyőn vagy az utcai
forgatagban, az emberek képei – s lecserélődik a házastárs „képe” is… Tönkreteszi
ez az embert, elveszik az embert megrendítő tapasztalat, s kivész az életünkből az
Istennel való kapcsolat… Nem hitetlenség ez, hanem egy lelki beállítottság, mely-
ben az ember képtelen a tartós kötődésre, képtelenné válik tartósan megrendülni.
ill. megőrizni az őt lenyűgöző tapasztalatokat.

Hogyan dolgozhatunk azért, hogy ez ne így történjen? – Olyan képekkel kell
találkoznunk, amelyek megmaradnak bennünk, amelyek lehetővé teszik, hogy
tartósan megrendüljünk. Újból és újból rá kell tekintünk egy-egy ilyen le-
nyűgöző élményünkre, hogy felidéződjön bennünk a megrendültség tapaszta-
lata. Hagyni, hogy újra és újra felbukkanjon bennünk pl. egy ének, egy verssor,
egy regény, vagy egy jelenet, amit újra és újra elolvasunk …

A Szentírást is így kell olvasnunk…
… Egy emberen keresztül is felfedezhetem Istent, benne is találkoz-

hatom Vele, lenyűgözhet, megérezhetem benne Isten jóságát. El tudok időzni en-
nek szemlélésében: „Istenem, milyen szépet alkottál benne!”…

… Ez egy életforma: egyre mélyebbre hatolunk az istenfélelemben.
Első lépés az emberek, események általi megérintettség, amely által Isten magá-
hoz vonz. Majd megrendít, lenyűgöz Isten végtelen nagysága (még ha ezzel
együtt gyengéd is), megtapasztaljuk saját kicsinységünket. Fájdalmas ta-
pasztalat ez, először félelmet ébreszt bennünk. De ez a tapasztalat tovább
fejlődik: Isten irgalmának tapasztalatává. Kicsinek, bűnösnek élem meg
magamat, s szenvedek a gyengeségem miatt. Isten elé viszem a bűnömet, kimon-
dom azt Neki… Mire Ő azt feleli: „Nem baj, gyere most hozzám!” – úgy, ahogy
vagy. Ekkor már nemcsak Isten szeretetét érzem, hanem az Ő irgalmát is.

Ugyanez történik a szentmisében. („Uram, irgalmazz!”)
…..
Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy látjuk a szekularizált világ kihívását, és

felébred bennünk a lélek szegénységének érzése, ami miatt Isten irgalmára kell
bíznunk magunkat. Nemcsak helyreállít valamit Isten irgalma, hanem egy további
növekedés lehetősége ez Isten irgalmában.

Így van ez a mennyországban: a szentek megajándékozottnak élik meg
magukat, nem azt mondják, hogy én elértem valamit, hanem „Istenem, te aján-
dékoztál meg engem ezzel!” Újból és újból átéljük, hogy Isten megkönyörül raj-
tunk. Ez az istenfélelem ajándéka: megrendültség Isten nagysága előtt,
amely abban a tapasztalatban végződik, hogy Isten magához ölel en-
gem.

A teljes szöveg a lap 4-6. oldalán olvasható!
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PILLANATKÉPEK
II. János Pál pápa 1991-es

magyarországi
látogatásáról

Ahogy azt lapunk borítóján jeleztük, ezzel a „korabeli” élménybeszámolóval
emlékezünk meg az immár Boldog János Pál pápáról. 1991-ben, nem sokkal
a rendszerváltás után megrendítı esemény volt magának a pápai látogatás-
nak a ténye is, amelyet a televízió végig közvetített, így azokat a helyszíne-
ket is figyelemmel lehetett kísérni, ahova nem jutott el személyesen az em-
ber… Jellemzı II. János Pál személyes kisugárzására, hogy rá lehetett
érezni személyiségének sok olyan vonására, amirıl akkoriban nem lehetett
még tudomásunk, hiszen nem álltak rendelkezésünkre az utóbbi idıkben
róla megjelent könyvek, a környezetében élık személyes tanúságtételei,
vallomásai.

Augusztus 16-18-a

Egyre nı bennem a várakozás, a nagy események, találkozások elıtti örömteli
izgalom. Úgy indulok Esztergomba, hogy most személyesen fogok találkozni
Vele – érzem, hogy az Úr jön el hozzám, hozzánk, İt fogadjuk, látjuk vendégül
földi szolgájának, a Krisztus Test fejének személyében...
Megérkezik a Pápa – és Jelenléttel telik meg a tér, bár csak messzirıl láthatom,
nem érinthetem... Látom a nagy kivetítı vásznon, ahogyan leborul a vértanú bí-
boros koporsója elıtt,  elmélyülten, megrendülten imádkozik – nekem úgy tetszik,
sír –, mintha bocsánatot kérne tıle, magára véve az egész Egyház múlt és jelen
bőneit, saját  testében hordozva sebeit, mérhetetlen bensı kínnal, szenvedés-
sel... Én legalábbis  így éreztem – és ilyennek láttam ıt még sokszor az elkövet-
kezı napokban...
…..
Máriapócs –
… Hódolat a Kereszt elıtt, tömjénezés, meghajlás – a pápa feltekint a
Keresztrefeszítettre, nézi a Krisztus-Testet, megpihen a Kereszt elıtt, alig tud el-
szakadni Tıle... Az az érzésem támad: „kilestem” a titkát, valami egészen sze-
mélyes, mély Találkozást Krisztus és az İ Felkentje között.
Áldoztatáskor vonulnak a papok – a Szentatya szeme örömmel öleli át a „meny-
nyei sereget”.

Augusztus 19-e

Szombathely
Szavak, csodálatosan tiszta, igen-nem, fekete-fehér beszéd. Nem köntörfalaz,
nem „keni el” az igazságot – igaz szó, gyógyító – egy nemzetet gyógyító szó. Az
Élet Igéit hirdeti. Hiteles szavak – egy bölcs és igaz Tanító szájából. Áldó kezek,

Egyházunk-

tája
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szeretı, simogató kezek... a jó Pásztor
keze, igazi atyai kezek – nem a hatalom –
a szeretet jogán illeti meg a csók. Övéi
közé megy, az emberek közé, hogy érint-
hessék, hogy találkozhassanak vele, ha
csak egy pillantás, egy kézfogás, egy mo-
soly erejéig is.
Él a liturgiában... egy vele és (mégis) va-
lahogy „felette” áll a „formáknak”; „elviseli”
szelíden, elfogadja a hivatalával
együttjáró díszes külsıségeket...  Úgy,
ahogy a Názáreti, aki teljesen azonosult
kora, népe vallási szokásaival, de szük-
ség esetén szombaton is gyógyított, hi-
szen: a szombat van az emberért, nem az
ember a szombatért... A forma, a külsı
nem takarja el szeme elıl a lényeget: a
szentmisében Krisztus  keresztáldozata ismétlıdik meg...

Népstadion. …
… Hét óra – jelentik, hogy a Szentatya már itt van, bizonyára beszélget a fiata-
lokkal a „színfalak mögött”. Három napja szenved attól, hogy kevés alkalma van a
személyes találkozásokra (nagyon vigyáznak rá) – mondják be a mikrofonba.
Negyed nyolc – végre megjelenik a Pápa, lassan „körbekocsikázza” a Stadiont...
A kocsi golyóálló üvegablaka lehúzva, a Szentatya csaknem kiesik, úgy integet,
kitárja felénk mindkét karját, hogy beleölelhessen mindenkit. …
Itt látom elıször igazán felszabadult, örömtıl sugárzó, ragyogó arccal a pápát. …

Az Atya elküldi hozzánk az İ Fiát, Fiának követét – és azután elküld minket,
hogy mint Krisztus képmásai legyünk az új evangelizáció apostolai – legyünk
„tiszták, hısök, szentek”, és így mentsük meg ezt a magyar hazát... amint tették
elıdeink, az ifjú magyar szentek.

A Stadion túloldalán, egészen „kicsiben” látom, látjuk a Szentatyát, mégis itt van,
közel mindnyájunk szívéhez – a szívünkhöz szól –, és valami titokzatos mó-
don létrejön a Találkozás – személyes találkozás a sok ezer fiatallal. Benne va-
gyunk az Úr Felkentjének vonzásában, visszatükrözzük a Belıle sugárzó Fényt,
Szeretetet. Nem emberi szeretet, rajongás, bálványozás ez – a Szeretet Lelké-
ben találkozunk, İ közvetít lélek és lélek között, belénk írja Krisztus szeretetét az
İ népe iránt. Ez a Lélek eggyé tesz, egy testté, Közösséget teremt, melynek
most itt van a számunkra még láthatatlan Fıt megjelenítı emberi Feje. Közöttünk
jár, velünk van Krisztus, ahogy megígérte...
És ünnepeljük İt, Jézus jelenlétét közöttünk, bennünk – ahogyan szól hozzánk
az Igében – az İ követe által...
… Ki tudja, mi idézi elı inkább ezt a varázslatot – Krisztus földi „helyettesének”
jelenléte? A Lélekkel felkent, karizmatikus szentbıl – szavaiból, egész lényébıl –
sugárzó „hatalom és erı”, Szeretet? A közösségben jelenvalóvá lett Krisztus...?
Valószínőleg mindez együtt – és még annyi más... Az Egyház vált kézzelfogható
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valósággá több tízezer ember – és talán egy ország, egy nemzet számára. Az
Egyház, amely ebben a mai világban, a XX. század végi Magyarországon is él –
ha megtépázottan, viharverten, megfogyatkozva is, de nem halt meg, hiába pró-
bálták (és próbálják) megfojtani az Isten-ellenes „hatalmak és erık”...  És Péter
utóda „elhajókázik” az Egyházat, a Krisztust ünneplı nép elıtt, fehér ruhába öltö-
zött ifjak táncolják körül – alig engedjük el... Viszontlátásra! – így  búcsúzik.

Augusztus 20-a

…..

Hısök tere. A Szentatya – mintegy összefoglalva az eddigieket – az egész ma-
gyarsághoz intézi szavait: „A nemzet csak akkor reménykedhet egy jobb jövıben,
ha polgárai képesek közös erıfeszítéssel felelısséget vállalni a  közjóért...”
Nemzeti lelkiismeretvizsgálatot tart – helyettünk is –, és megjelöli a kivezetı utat,
a feladatokat: Krisztus az a sziklaalap, Akire felépülhet a ház, a haza...  Az
Egyház nem hatalmi központ, hanem a szolgálat helye... A szegények az Egyház
kincsei...
Szavai élesek, mint a kétélő kard, elválasztják az értékest az értéktelentıl. Nem
mulasztja el, hogy reményt, bizakodást öntsön a népbe, hogy eloszlassa a szom-
szédban történı politikai események miatti szorongást: Legyetek tudatában an-
nak, hogy visszavonhatatlanul megszereztétek a szabadságot – és éljetek jól
ezzel a szabadsággal...
Ámen! Úgy legyen! Köszönjük Neked, Szentatya, hogy eljöttél hozzánk!

*****
Biztosak lehetünk abban, hogy a Pápa, a világegyház feje imádkozik magyar
egyházunk egységéért is – amire a püspökeivel való találkozáson buzdította a fı-
pásztorokat és egész egyházunkat – ,és hogy Krisztus vele együtt könyörög ér-
tünk ma is: „hogy mindnyájan egyek legyenek…” (Jn 17,21-22.)

– riel –

A „helyszíni tudósítás” teljes szövege a lap 7-10. oldalán!
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EGY BOLDOG CSALÁD

Lapunk elızı számában közöltük a Benyus csa-
lád tagjaival kszített interjúnk elsı részét. Emlé-
keztetıül: a Benyus szülık tíz gyermeknek adtak
életet, közülük a legtöbbnek már saját családot

alapított, Mária (Miri) pedig szociális testvér lett, az idén pünkösdkor örökfoga-
dalmat tesz. Benyusék egyben családi zenekarként is ismeretesek. Az alábbiak-
ban Benyus Annának A Lélek Szava kérdéseire adott válaszait közöljük.

– Bevezetésként családjuk rövid
bemutatására kértük meg Annát.
– A nagy család negyedik sarja va-
gyok, Ancsa, férjem Gábor, mindketten
hegedősök vagyunk. Hét gyermekkel
ajándékozott meg minket a Jóisten :
Rita 15, Kinga 14, Balázs 12, Tomi 10,
Bernát 8, Peti 6, Ambrus 3 éves.

– Ma sok nı választja a családi élet
rovására is az ún. önmegvalósítást
– hogyan lehetséges ez sokgyere-
kes édesanyaként?
– Már kapcsolatunk elején beszéltünk
róla, hogy sok gyermeket szeretnénk,
így fel is merült bennem, hogy minek
annyit tanulni, gyakorolni. Ezzel együtt
elvégeztem a Fıiskolát és a Zeneaka-
démiát, s most már tapasztalom, hogy

jól tettem. Egyrészt
senkinek sincs garan-
ciája arra, hogy majd
tényleg sok gyermeke
lesz, másrészt a ta-
nulás során olyan ké-
pességek fejlıdnek,
amelyekre igencsak
szükség van a családi
életben. Pl. kitartás,
áldozatkészség, helyt-
állás, dönteni tudás,
kiállás. Nem is be-
szélve a tudásanyag-
ról, a nyitottságról, a
világ jobb megértésé-
rıl, a lélek gazdago-
dásáról.
A mai anyakép eléggé

elszomorító. Kicsit lesajnálja a közvé-
lemény a „csak anyákat”. Jó édes-
anyának lenni, igazi kihívás, azzá válni
pedig igazi kaland.
Azt gondolom, hogy ha valaki gyereket
vállal, akkor számára Isten után a
család az elsı, a fımunkahely. Ezt
sokszor nem nézik jó szemmel, sajnos
még katolikus körökben sem, hát még
a világban.
Számomra az a fı munka, hogy meg-
feleljek sokrétő feladataimnak. 1. Isten
gyermekeként keresni az İ akaratát.
2. Feleségként ápolni férjemmel a
kapcsolatot, mely családi életünk
alapja. 3.Édesanyaként felelısséggel
vezetni gyermekeimet Isten felé (kü-
lön-külön mindegyikkel személyes
kapcsolatot fenntartani). Segíteni a ta-
nulásban, hangszeres gyakorlásban,

Tanúság-
tevık
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fuvarozni ıket a suliból, oviból, különó-
rákról. Terelgetni ıket, hogy késıbb
megállják a helyüket az életben. 4.
Nagyobb családi körben, közösségben
megélni a szeretetet, összetartozást.
5. Háziasszonyként szolgálni a csalá-
domat, s azokat, akik betérnek hoz-
zánk.
Azt hiszem, ez így teljes munkahely-
nek számít. Sok energiát vesz ki az
emberbıl, de rengeteg örömmel jár.
Isten sok kedvességgel, mosollyal, vi-
szontszeretettel, a gyerekek ragasz-
kodásával, értékes kapcsolatokkal ju-
talmazza áldozataimat.
A szakma, amit tanultam? Nos, min-
denkinek szüksége van feltöltıdésre,
különben kiürül a korsója, és nem tud
mibıl meríteni. Mindenkinek meg kell
találnia a számára megfelelı kikap-
csolódást. (Persze nem szabad túl-
zásba vinni. A férjünk lehet egy kont-
roll.) Nekem a családi zenélés pl. ilyen
idıtöltés.
– Hogyan élitek meg együtt a hitete-
ket otthon (pl. közös ima…)?
– Bár férjem 18 évesen tért meg, mé-
gis inkább ı az, aki szívén hordozza
családunk lelki életét. Reggelenként
(ha nem kell zenekari próbára sietnie)
az ’Adoremus’-ból imádkozunk, ha van
idınk, beszélgetünk is róla. Házassá-
gunk alatt folyamatosan alakult a kö-
zös imaéletünk.
Vasárnaponként a szentmise olvas-
mányait szoktuk elolvasni a gyerekek-
kel és beszélgetünk is róla, ez segít
ráhangolódni a szentmisére. Ennyi
elınye van a hosszabb kocsiútnak.
Az esti ima idınként küzdelmes, fe-
gyelmezetlenség miatt, mégis van egy
sajátos légköre, kisugárzása, ami re-
ményeink szerint megfogja a gyereke-
ket. A bőnbánati rész („bocsánat, hogy
veszekedtünk, piszkáltuk a másikat,
nem fogadtunk szót…”), a hálaadás
saját szavainkkal és a kérések megfo-
galmazása segítik az imát életszerővé,
konkréttá tenni.

Az egyházi év ünnepeit igyekszünk
otthon is megünnepelni valamilyen
formában. Adventi jócselekedetek
(szívecske, csillag, mazsola, matrica…
győjtés, mindig más formában), nagy-
böjti lemondások, nagycsütörtöki la-
koma és virrasztás, keresztút a lakás-
ban, októberi rózsafüzér tizedek …
Ezek segítik élıvé, megfoghatóbbá
tenni a hitéletet.
– Kapcsolódtok-e valamilyen lelki-
ségi mozgalomhoz, családos kö-
zösséghez?
– Eleinte a Házas Hétvégéhez tartoz-
tunk. Ennek szellemiségét már jegyes
korunktól magunkba szívtuk, mivel már
akkor, s azóta is Blanckenstein Gyuri
atya a lelki vezetınk …
(…..)
… Néhány éve „talált ránk” a
Schönstattos közösség, ahol sok kér-
désünkre választ, bizonyos elképzelé-
seinkben megerısítést kaptunk. Itt
mint család vagyunk jelen. S már az
imacsoportunkat is „megfertıztük”.
Összejöveteleink lelki anyaga innen
forrásozik, s jó látni, hogy nemcsak mi
küzdünk, bukunk el sokszor, hanem
mások is hasonló problémákkal küz-
denek naponta.
Sok-sok emlék, élmény, barátság köt
az Egyetemi templom ének-zenekaros
ill. családos közösségéhez. Már több,
mint 30 éve tartozunk ide, szinte itt
nıttünk fel. Mindig aktív tagok voltunk.
Dauner János szalézi atya vezetése
alatt, aki halála elıtt bátyámra, Sán-
dorra bízta az énekkar vezetését. Az ı
feleségével, Mónikával az óvódás kor-
osztályt fogjuk össze. Gyermekeink is
itt találtak közösségre.

Hálásak vagyunk a Jó Istennek, hogy
ilyen sok baráttal gazdagítja életünket,
és így együtt haladva az úton, segít
helytállni az életben, a ránk bízott fela-
datainkban.
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A CSALÁD ÉVÉBEN

A család nem elavult
intézmény, hanem

az ember szíve vágya
Nemzetközi konferencia a Család évében

„30 éves a Familiaris Consortio, II. János Pál pápa apostoli buzdítása –
az állam és az Egyház felelıssége a jövı nemzedékért” címmel nemzet-
közi tudományos konferenciát tartottak március 30-án és 31-én Buda-
pesten, a Benczúr Hotelben. A Magyar Katolikus Családegyesület által
szervezett konferencia elıadói a családot Istentıl rendelt, ám az új
globális kultúra által támadott alapértékként, az evangelizációban ré-
szesülı és abban tevékenyen közre is mőködı közösségként állították a
hallgatóság elé.

…..
Az elıadások közül csak egyet emelünk ki:
Marguerite A. Peeters, a brüsszeli Dialogue Dynamics intézet igazgatója

elıadásában egy új, globális erkölcs elterjedésére hívta fel a figyelmet. A 90-es
évek óta bontakozó, mára globális politikai célokká formálódó új kultúra – muta-
tott rá – alattomosan, elsısorban a nyelvezet megváltoztatásával lopódzik be a
közgondolkodásba. Nemcsak a politika és a média, de már a tankönyvek is tele
vannak az új nyelvezet jellegzetes kifejezéseivel…
…..

A médiatörvény változásai a családok szemszögébıl

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének sajtóközleménye

A NOE köszönti a kormány család és gyermekek védelmében hozott in-
tézkedéseit. Az egyesület 24. éve küzd az családi értékek megırzéséért.
Többször is szót emelt a média gyermekek iránti felelıssége miatt. Az új
média törvény alapján a gyermekek és a családok védelme biztosítható. A
törvény kiindulásnak jó és társadalmilag hasznossá válhat - és már rövidtá-
von is családok érdekeit szolgálhatja.

…..
A médiának hitelesen kell tájékoztatnia a társadalmat; be kell töltenie azt

az értékvédı, közvetítı szerepet, amely rá hárult; egyúttal kötelessége
megvédenie gyermekeinket a káros médiatartalmaktól.

…..
Egy a médiahatóságnál dolgozó munkatárs kommentárja: ����

Az idık
jelei
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A kiskorúak védelmében az eddigi médiatörvényben is elég sok szabály
volt. Például, hogy a kiskorúak lelki, erkölcsi stb. fejlıdésére ártalmas
mősorokat fımősoridıben nem lehet leadni. Aki ezt megszegte, 5-6 millió
forint bírságra számíthatott. A nagy kereskedelmi tévék ezért amikor
népszerő, ám kiskorúak számára nem éppen hasznos mősoraikat
készítették, a mősorkészítés költségvetésébe eleve belekalkulálták az 5-6
milka esetleges büntetést, és mősorokat ezek után minden gond nélkül le-
adták fımősoridıben, amikor a sok kis gyermek mind a TV-t leste. Az új
törvényben ugyanerre és a hasonló dolgokra a kiszabható büntetés 200
millió forint. Ezt már nehezen tudnák a költségvetésbe eleve bekalkulálni -
reméljük marad a szabályok betartása, mint lehetıség... Ja, és azt tudni kell,
hogy ezt a 200 millió forintos felsı büntetési tételt emlegetik többek között
leggyakrabban, mint a sajtószabadság és demokrácia elleni durva táma-
dást.

Van kiút a demográfiai krízishelyzetbıl

„Van kiút – a nık családmegtartó szerepe” címmel tartott elıadást a
debreceni Svetits Intézetben Kopp Mária orvos, pszichológus, szak-
pszichiáter, nemzetközi hírő tudós, a Népesedési Kerekasztal kezdemé-
nyezıje a négynapos „Svetits Terasz” rendezvénysorozat keretében
2010. április 15-én. Néhány gondolat az elıadásból:

Tudományosan bizonyított tény, hogy a gyermektelenség, a szingli életforma sú-
lyosan káros az egészségre. … (A szerzetesek kivételt jelentenek, ık a leghosz-
szabb ideig élnek. Az ı életükben egy nagyon mély elkötelezettség, kapcsolat jön
létre a Jóistennel.) A válás is nagyon veszélyeztetı tényezı. Hazánk a válások
százalékarányában is az elsı között áll, a megkötött házasságok több mint 50 %-
a válással végzıdik. A leggyakrabban a társas kapcsolati készségek hiá-
nya vezet a váláshoz. Az oktatási intézményekben már óvodás kortól
nevelni kellene a társas kapcsolatokra.

Ezután a professzor asszony a pozitív pszichológiáról beszélt, kiemelve a nem-
zetközi viszonylatban ennek legismertebb szaktekintélyét: Csíkszentmihályi Mi-
hályt, aki a tanulásban a témához való pozitív hozzáállást, a párkapcsolatban a
másik pozitív értékeinek kiemelését hangsúlyozza. …

A televízió, a reklámok azt a fajta életformát hirdetik, ami a fogyasztói társa-
dalom érdeke, vagyis a szingliséget. Ugyanis az ideális fogyasztó az, akit lehet
manipulálni, aki azt hiszi, hogy a boldogságot a vásárlásban, az új dolgok kipró-
bálásában találja meg. Ez a fogyasztói ideál képviseli azt is, hogy ha meguntam a
páromat, akkor lecserélem egy jobb partnerre. Emögött óriási üzleti érdekek áll-
nak, de nem kell tétlenül állnunk ezzel szemben, mert vannak egyházi iskoláink,
közszolgálati csatornák, amelyek segíthetnének, hogy ne így legyen. (K.Á./M.K.)

Az idık jelei kicsit bıvebben: a lap 13-15. oldalán.
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A NAGY MISZTÉRIUM

Részletek Boldog II. János Pál pápa
1994-ben, a Család évében
a családokhoz szóló levelébıl

… Az Egyház vallja, hogy a házasság mint a házastársak szövetségének szentsé-
ge „nagy misztérium” (vö. Ef 5,32), mert benne fejezıdik ki Krisztus jegyesi sze-
retete Egyháza iránt. …
A vılegény maga Isten, aki emberré lett. Az Ószövetségben Jahve úgy mutatko-
zik be, mint a választott nép, Izrael vılegénye: gyengéd és igényes, féltı és hő-
séges vılegény. …
…..
A modern racionalizmus nem viseli el a misztériumot. Nem fogadja el az ember,
a férfi és a nı misztériumát, s azt sem akarja elismerni, hogy az ember teljes
igazságát Jézus Krisztus nyilatkoztatja ki. …

… De ha az ember elveszíti annak táv-
latát, hogy Isten, aki szereti ıt, Krisztus
által arra hívja, hogy Benne és Vele él-
jen; ha a család elıtt nincs nyitva a le-
hetıség, hogy részesedjék a „nagy
misztériumban”, mi más marad, mint az
élet  pusztán evilági dimenziója? A földi
élet pedig nem egyéb, mint a létért való
harc, a haszon – mindenekelıtt a gaz-
dasági haszon – keserves hajszolása. …

… az Egyház aggódó figyelemmel kíséri
a hírközlı eszközök tendenciáit, mert az
a feladatuk, hogy tájékoztassák és ala-
kítsák a nagyközönséget. Jól ismerve
ezen eszközök problémáit, az Egyház
szünet nélkül óvja a tömegtájékoztatás
munkásait attól, hogy manipulálják az
igazságot. Mi igazság lehet az olyan fil-
mekben, színházi, rádiós és televíziós
programokban, melyekben a pornográ-
fia és az erıszak uralkodik? Jó  szolgá-
latot tesznek-e az ember igazságának?
…
… Az ember nem az, akit nyilvánosság
reklámoz és a hírközlı eszközök bemu-
tatnak. Sokkal több ennél mint lelki-
testi egység, mint személy. S még sokkal több szeretetre szóló meghívása miatt,
mely a férfit és a nıt bevezeti a „nagy misztérium" dimenziójába.
Mária az elsı; aki e dimenzióba belépett és bevezette oda jegyesét, Józsefet is.
İk ketten lettek annak a szép szeretetnek elsı példái,  melyet az Egyház szün-
telenül kér az ifjúság, a házasok és a családok számára. S közülük hányan csat-

Hivatás –
küldetés
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lakoznak buzgón ehhez az imádsághoz! Hogyan ne gondolnánk a zarándokok
sokaságára; öregekre  és fiatalokra; akik a Mária-búcsújáró helyekre sereglenek,
s tekintetüket Isten Anyjára, a Szent Család tagjaira emelik, akiknek arcán teljes
szépségében tükrözıdik az a szeretet, mellyel Isten ajándékozza  meg az em-
bert?
…..
Az utóbbi évtizedekben érzékelhetı a gondolkodók között s magában a közvé-
leményben is a lelkiismeret ébredésének néhány biztató jele. Különösen a fiata-
lok körében növekszik annak tudata, hogy az életet fogantatásától kezdve tisz-
telni kell: terjednek a „pro life” (az életért) mozgalmak. Ez reményt ébreszt az
emberiség és a család jövıjét tekintve.
…

Bıvebben lásd a 16-17. oldalon!

Boldog Salkaházi Sára családokért végzett
szolgálata Szlovenszkóban 1930-37-ig

Vida Katalin testvér egy Kassán elhangzott elıadásának rövidített változatát
közöljük az alábbiakban – egyrészt a Család éve, másrészt Boldog
Salkaházi Sára testvér május 11-i ünnepnapja alkalmából.

…
A XIX. században a gyárvárosok létesülésével új típusú tömeges szegény-

ség jött létre és egy új társadalmi réteg: a munkásság. Az iparosodás-
kapitalizálódás problémáit az Egyház is látta. Elıször segélyakciók sokasága in-
dul meg, majd az elméleti útkeresés. A Katolikus Egyház életében mérföldkı XIII.
Leó pápa elsı nagy szociális enciklikája, a Rerum Novarum megjelenése 1891-
ben. Ebben az „áramlatban” kelt életre a Szociális Testvérek Társasága is.

… Sára testvér 1928-ban elvégzi a Kassán frissen letelepedett Szociális
Testvérek szociális és népjóléti tanfolyamát. Egy év múlva belép a Társaságba.
1930 és 1937 között Kassán és Komáromban szolgál. Elıadásom fıleg az eb-

ben az idıszakban végzett sokrétő tevékenységét mutatja be.
1931-ben XI. Pius pápa folytatta a társadalmi reformot sürgetı tanítást a

Quadregesimo Anno kiadásával. A körlevél arra is rámutat, hogy a különbözı
társadalmi csoportokat saját soraikból kiválasztott és kiképzett vezetık segítsé-
gével kell visszavezetni Krisztushoz, s ehhez keresztény egyesületek, tanulmányi
körök létesítését ajánlja. A pápa az egész világ katolikusai számára elıírta az
Actio Catholica megszervezését. Ez a mozgalom a világi híveket nagyon széles
körően vonta be az egyház apostoli munkájába. Szlovenszkóban is megszer-
vezték, nyelvek szerint, külön a magyarok, a szlovákok és a németek számára. A
magyar nıi egyesületek országos megszervezésével a Szociális Testvérek
Társaságát, illetıleg Salkaházi Sárát bízták meg.

XI. Piusznak még egy jelentıs körlevelét kell megemlítenünk, a Casti
Connubii kezdetőt, mely a katolikus család eszméjének helyreállítását és védel-
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mezését hirdette meg. Sára testvér a házasságra elıkészítı kurzusokat ennek
a körlevélnek a fényében indította el.

… Hihetetlen mennyiségő és nagyon sokrétő munkát végzett egyszer-
re, fıleg a karitász és a nımozgalmi munka területén.

Rövidebben szólok a KARITATÍV területrıl. ….

NİMOZGALMI MUNKA
A szlovenszkói magyar katolikus nıi egyesületeket összefogó Nıszövetség

megalapítását a Szociális Testvérekre bízták. Az alapszabályon Sára testvér dol-
gozott. Szervezett etikai elıadássorozatot, megrendezték a Katholikus Nık Nap-
ját. İ indított el és szerkesztett egy nımozgalmi folyóiratot is 1931-ben,
Katholikus Nı címmel. E havilap speciális nıi problémákkal akart foglalkozni…

Sára testvér nemcsak az összefogó szerv kiépítésén dolgozott, de számta-
lan leányklub létrehozása és életben tartása főzıdik a nevéhez. A leányklubok a
teljes személyiség nevelését vették célba, a képzés több szinten folyt. Komo-
lyan és öntudatosan készültek általános emberi (Isten-ismeret, önnevelés), spe-
ciális nıi hivatásukra és a kor megkívánta szociális munkára (szociális felelısség,
gondolkodás kialakítása). Különösen nagy jelentısége volt a kluboknak a faluról
városba került cselédlányok számára, mert megvédte ıket sok veszélytıl. Sára
testvér beutazta Szlovenszkót és Kárpátalját, és fáradhatatlanul alapította az
újabb és újabb leánycsoportokat.

A leányegyesületek alakításának kidolgozott módszere volt. …
…..Sára testvér volt a kassai egyházmegye moderátora és a központi irá-

nyító. Kidolgozta az egész évi munkaprogramot, s kiadta havonta 150 példány-
ban a Munkafüzetet, melyben heti összejövetelekre lebontva megadták a veze-
tıknek az egyesületben feldolgozandó elıadás bı kivonatát. A mellékletben ver-
sek, játékok, kézimunka-minták, egyházi és világi énekek, kis jelenetek, rövidebb
színdarabok váltakoztak. …

 Sára testvér
egy kassai
kurzus részt-
vevıivel
Sára testvér
személyesen is
vezetett leány-
klubokat. Nagy
örömmel számol
be naplójában
egy cselédeknek
rendezett far-
sang sikerérıl…
A leányklubok
alapításánál lé-
nyeges volt a
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vezetı gondos megválasztása és kiképzése. Sokirányú felkészítésükrıl Sára
testvér az évenként megrendezett vezetıképzı kurzusok szervezése által gon-
doskodott.

1935-ben 40 falusi leányegyesület létrejöttérıl számoltak be, 1938-ban pe-
dig már 5000 leány tagja volt a mozgalomnak.

Fontosnak tartották egy házasságra felkészítı elıadás-sorozat kidolgozá-
sát is. A kurzus célja az volt, hogy a fiatal leányokat eligazítsa „életük legfonto-
sabb és legnehezebb kérdéseiben”. …

További részletek lapunk 18-21. oldalán.

Utam százfelé ágazhat, de mind Istenhez vezet!

Kisgyermekként nem látunk át a
dolgokon, de idıvel egyre többet tu-
dunk meg az életrıl. Folyamatosan
építgetjük a jövınket, és ebben nagy
szerepe van a családnak is. Ez a szó
mindenkinek mást jelent. Persze so-
kak életében az elsı helyen áll, de
vannak olyanok is, akiknek a család
szó sokkal inkább zavarba ejtı lehet.

Úgy érzem, én is ezek közé az
emberek közé tartozom, néha úgy ér-
zem, hogy rossz helyre születtem.
Ilyenkor végig kell gondolnom, hogy
vannak,  akiknek még ettıl is sokkal
rosszabb, hiszen a nagymamámra és a
keresztszüleimre számíthatok.

Már több, mint két éve nem élek a
szüleimmel, és azóta nyugodtabb lett
az életem. Mindig is hittem Istenben,
de mivel a szüleim nem vallásosak, így
nem sok mindent tudtam róla. Mintha
keresztapámat Isten küldte volna
hozzám; teljesen elvesztem volna nél-
küle. Felajánlotta, hogy segít nekem,
hiszen neki is feltőnt bonyolult családi
hátterem. Akkor még a szüleimnél
laktam. Leendı keresztapám megkér-
dezte, meg vagyok-e keresztelve, ami-
re nemmel válaszoltam. Erre megkért,
hogy tartsak vele a vasárnapi szent-
misékre; eleinte nem igazán értettem
a szentmisék lényegét, de idıvel egyre

inkább értelmet nyertek számomra
ezek a vasárnapi ’kiruccanások’. Idı-
rıl idıre választ kaptam Istennel kap-
csolatos kérdéseimre; késıbb úgy
éreztem, eljött az idı, hogy önállóan
eldöntsem, mit szeretnék. Isten nélkül
már el sem tudtam volna képzelni az
életemet.

2006-ban megkeresztelkedtem,
majd a következı évben megbérmál-
koztam. Úgy érzem, olyan lehetıséget
kaptam Istentıl, ami elkötelezıdéssel
és felelısséggel jár,  de még erısebbé
és önállóbbá tesz. Minden évben járok
Egerszalókra; ifjúsági találkozókra és
lelkigyakorlatokra, amik lelkileg telje-
sen felfrissítenek.

… Néha hiányzik az a bizonyos
családi hangulat… már az is elég len-
ne, ha együtt ebédelnénk vagy közös
programot szerveznénk…

Én nem szeretnék olyan hibákba
esni, mint a szüleim. Ha majd egyszer
lesz családom, a szeretetet fényében
szeretnék nekik mindent megadni!
Nem félek a jövıtıl, mert tudom,
bármit el lehet érni, csak küzdenünk
kell érte, és ami a legfontosabb: az
Istenbe vetett bizalom, hiszen Isten
útjai kifürkészhetetlenek!
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BEMUTATJUK…

„Tégy engem a te
békéd eszközévé!”

Sándor Erzsébet testvért

Az idén pünkösdkor is ünnepé-
lyes, koncelebrált szentmisében, a
remete-kertvárosi Szentlélek
templomban teszik le fogadal-
maikat a szociális testvérek:
Benyus Mária testvér az örökfo-
gadalmát, Sándor Erzsébet elsı
ízben kötelezi el magát a Társa-
ságon belüli Istennek szentelt
életre és kilenc testvér újítja meg
fogadalmait.
A Lélek Szavának immár hagyományává vált, hogy meginterjúvol egy-egy fogada-
lomra készülı vagy fogadalmat tett testvért.
Sándor Erzsébettıl azt kérdeztük, hogy milyen út vezette a hivatásához; hogyan ke-
rült kapcsolatba a testvérekkel, a Társasággal; mi vonzotta ide; mit jelentett számá-
ra a két évig tartó noviciátus; milyen fogadalmi mottót választott, s miért  éppen
azt… És mit gondol, a világi hivatása, a pedagógusi pálya hogyan válhat majd apos-
toli küldetéssé, szolgálattá számára…

…..
31 éves koromban életgyónást végez-
tem és onnan szinte egyenes út veze-
tett mostanáig. Persze nem siettem el a
dolgot, csak apránként ismertem föl,
mire is hív engem Isten. Azt egyre
biztosabban éreztem, hogy nem csa-
ládanyaként fogom beteljesíteni rólam
való gondolatát. Ugyanakkor „hagyo-
mányos apáca” sem akartam lenni. …

– 2006 végén ismertem meg a Tár-
saságot. Ott voltam Sára testvér bol-
doggá avatásán, s az ı életszentsége
nagy hatást tett rám. De akkor még
semmit sem tudtam a szociális testvé-
rekrıl. Egy barátnım példája nyomán
hívtam fel az egyik (ismerkedıkkel

foglalkozó) testvért, aki meghívott a
decemberi lelkinapra. Pár hét múlva,
szilveszterkor jöttem másodjára az
Anyaházba, hogy a testvérekkel és ér-
deklıdı fiatalokkal együtt búcsúztas-
sam az évet. Bár még alig ismertem a
közösséget, mégis úgy éreztem, hogy
hazajövök – igen, a testvérek vendég-
szeretetének, a családias légkörnek,
egyszóval a köztük jelenlévı szeretet-
nek a megtapasztalása érintett meg
elıször. Megtaláltam azt, amit addig
öntudatlanul kerestem, s aminek szol-
gálatára vágytam.

Egy éven át rendszeresen jártam a
közösségbe – tanításokon, lelki-
napokon, lelkigyakorlaton ismerked-
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tem a karizmával és a testvérekkel.
Fokozatosan érlelıdött meg bennem
az elhatározás, hogy szociális testvér
szeretnék lenni. …

A képzés újabb szakaszát, a novi-
ciátust 2009 pünkösdjén kezdhettem
meg. Novíciaként csodálatos kegyel-
meket kaptam az Úrtól: nagyon sokat
gazdagodtam önismeretben, mélyült a
hitem, a személyes Isten-kapcsolatom,
hivatástudatom….

– Mindig is nagyon szerettem a di-
ákokkal foglalkozni, tanítani-nevelni,
és ezt nem annyira munkának, mint
inkább szolgálatnak éltem meg. Úgy
gondolom, teljesen mindegy, milyen
tevékenységet végzek, a fontos az,
hogy milyen lelkülettel végzem azt. …
Küldetésem az, hogy a rám bízott fia-
talokat szeressem, a mindenütt jelen-
lévı Istent szavakkal, tettekkel, puszta
jelenlétemmel számukra tapasztalha-

tóvá tegyem, szívüket nyitogassam és
örömet, reményt vigyek közéjük.
Bármely idegen nyelv tanítása kiváló-
an alkalmas erre.

– A Társaságban szép hagyomány
az, hogy minden fogadalmas testvér
próbálja Istennek róla szóló titkát sza-
vakba önteni. Az én mottóm a külde-
tésem lényegét szeretné kifejezni. Hi-
szem, hogy a világnak, s benne min-
den embernek leginkább arra van
szüksége, hogy Isten irgalmas szere-
tetét, igazságát, hőségét – vagyis
Krisztus békéjét megtapasztalja ön-
magában, a másik emberben és min-
den külsı-belsı történésben, örömben
és szenvedésben egyaránt. Ezért me-
rem kérni az Úrtól önmagam, testvé-
reim és minden ember számára: Tégy
engem a te békéd eszközévé!

A bemutatkozás teljes szövege A Lélek Szava
2011/2. számának 22-23. oldalán olvasható!
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Az idő sürget

„Az emberiség lázadása Isten ellen egyre nagyobb méreteket ölt, és a követ-
kezmények hamarosan jelentkezni fognak. Ha majd az emberi társadalom
struktúrái légvárként omlanak össze a szemünk elıtt, akkor ennek a bőn
lesz az oka” – olvashatjuk Bob Bedard: Merre tovább, Uram? - Irányvonalak a
Katolikus Karizmatikus Megújulás számára címő könyvében (Marana Tha soro-
zat).

Napjainkban sok, különbözı forrásból származó prófécia visszhangozza
ugyanazt az üzenetet: ha nem térnek meg az emberek, ha nem tartanak bőnbá-
natot, nagy megpróbáltatásban, hatalmas tisztító viharban lesz része az em-
beriségnek. S nem csupán az „égi üzenetek” figyelmeztetnek minket erre, az
idık jelei is egyre riasztóbbak, a természeti katasztrófáktól kezdve a beteg civili-
zációkig, az emberi társadalmak válságtünetei, s persze mindenekelıtt a hit vál-
sága, a bőn elharapózása, lelki, erkölcsi sötétség – s ezzel együtt a keresztényül-
dözés – és sorolhatnánk tovább korunk válságtüneteit.

…..
A csodákkal és jelekkel hitelesített igehirdetés ma is az evangelizáció

leghatékonyabb módja, jézusi „módszer”, melyet İ átörökített apostolaira és
egyházára. Az egyház egész történelme során a szentek életében gyakran elıfor-
dultak rendkívüli jelenségek, jelek.

Korunk egyik jellegzetessége, hogy felélednek ezek a rendkívüli jelek, s
nemcsak a szentek életében, hanem egyszerő keresztények is megkapják a Lélek
rendkívüli adományait – ha nyitottak erre, ha vágyakoznak rá, és vállalják az
ezekkel járó küldetést, szolgálatot. Az Úr valóban kiárasztja Lelkét, a lelkiségi
megújulási mozgalmak az Egyház új tavaszát ígérik, amint ezt az utóbbi pá-
pák is megerısítették.

…..

A fentiek bevezetıül szolgálnak a brit Damian Stayne, a Cor et Lumen
Christi közösség alapítójának és az általa elindított Karizmaiskola nevő
kurzusok elindítójának magyarországi látogatásairól szóló híradásunkhoz.
…

Akinek van Internet hozzáférhetısége, az a hazai karizmatikus megújulás
honlapján (katolikuskarizmatikus.hu) bıséges anyagot talál: Damian Stayne
írását, a vele készített interjút (ezekrıl lapunk következı számában talán tudunk
egy rövid összefoglalót adni), a karizmaiskoláról és az azt követı gyógyító ima-
napról szóló írásokat, fotókat, és fıként gyógyulásokról szóló tanúságtéteket igen
nagy számban.

Lelkiségek, mozgalmak



19

 2011. március
20-án a Budaörsi
sportcsarnokban
Tobisch Márta
testvérünk volt
Damian tolmácsa

Damian Stayne és
közösségének tag-
jai elsı ízben 2008
októberében jöttek

el hozzánk az Emmausz Közösség meghívására. Akkor a  pesti Hermina úti
kápolnában tartottak háromnapos karizmaiskolát, amelyet gyógyító imanap
követett a váci Székesegyházban. Szociális testvérek is részt vettek ezeken az al-
kalmakon, s lángoló szívvel tettek tanúságot azokról a nagy csodákról, ame-
lyeknek szemtanúi voltak.

Egy akkori tárgyilagos beszámolóból idézünk:

A váci gyógyító imanapon „mintegy 250 ember – kb. a jelenlévık harmada,
a jelen lévı betegeknek mintegy fele – tapasztalt gyógyulást vagy lényeges javu-
lást, amint az a visszajelzésekbıl kiderült. Volt, aki meghatottsággal küszködve
mondta, hogy „itt volt a daganat a nyakamon”, ami aztán két perc imádság után
eltőnt. Rövidlátó nyerte vissza a látását, nagyothalló a hallását, addig ízületi fáj-
dalomtól szenvedı a teljes járóképességét. Mindezt tanúságot tevık igazolták. A
szentélytıl visszafelé jövet mellettem ment el egy néni, kezében vitte a botját,
amire addig támaszkodott. A nap végén az egyik szervezı bemondta a mikrofon-
ba, hogy „aki a mosdóban felejtette a mankóját, kérjük, jöjjön érte, és vigye
el...” (Tárkányi Ákos)

Ezek a gyógyulások Damian és társai irányításával és háttérimájával történtek, a jelen-
levık az ı kérésükre egymásért imádkoztak.

A 2008-as találkozó után Budaörsön az ottani katolikus karizmatikus
közösség is hasonló gyógyító, közbenjáró összejöveteleket kezdett tartani.
İk, a Siloe közösség szervezte meg Damian ez évi márciusi látogatását.

A budai Szent Margit Gimnázium adott otthont az idei karizmaiskolának,
március 17-e és 20-a között. 20-án du. Budaörsön 2000 regisztrált résztvevıje
volt a gyógyító imaszolgálatnak (ennyien fértek el a sportcsarnokban, a többiek a
szabad ég alatt, kivetítın kísérhették figyelemmel a találkozót). A záró szentmi-
sét Székely János püspök atya mutatta be.
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Tobisch Márta testvér így össze-
gezte röviden a budaörsi délutánt:

Arról szeretnék írni, hogy a délutáni
gyógyító alkalmon mi történt. Arról a pi-
ros pulcsis fiatal lányról, aki boldogság-
tól sugárzó arccal  és örömében kiabálva
rohangászott fel-alá a csarnokban, mert
Jézus annyira kiegyenesítette a térdét,
hogy ez lehetséges lett számára.
Arról a két hölgyrıl, akik hallókészülé-

küket Damiánnak átadva, a hátuk mö-
gött halkan mondott utasításokat telje-
sítve emelgették kezüket-lábukat.
Arról az idıs bácsiról, akinek több éve

erıtlen térdébe visszajött az erı, és ezt
guggolásból ugrálással demonstrálta.
Arról a hölgyrıl, aki régóta csak félig

tudta felemelni a karját, és most karkörzéseket csinált. És még sorol-
hatnám. Annyi gyógyulás történt, hogy néhányukra már talán nem is
emlékszem.

A gyógyító szolgálat végén
sokan kijöttek elıre, hogy rendez-
zék életüket az Egyházzal és Jé-
zussal, életüket átadván Neki.
(és az utókövetésük is meg lesz
szervezve) Hiszen a fizikai gyó-
gyulások az evangélium hirdeté-
sének igazolásául szolgálnak. A
gyógyulás akadálya a kiengesz-
teletlenség és a bőn. Ezeknek is
ellenemondtunk a délután elején,
és a gyóntató atyáknál nagy sor
alakult ki.

A Damján által alapított Cor
et Lumen Cristi közösség igen ra-
dikális és mély lelkisége, imája,
böjtje, lelki szabadsága stb. segí-
tett megnyitni az utat Jézus szere-
tete, gyógyító ereje elıtt.
Dicsıség az Úrnak!!!!

Fotók: Búza Virág
A teljes szöveg a lap 24-27. oldalán olvasható!
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Akiket megragadott
a Szeretet lángja (1.)

(A bevezetıt lásd a címlap belsı olda-
lán!)

Jelenleg hárman élnek együtt – immár hét év
óta – abban a máriaremei házban, amely két
éve a Szeretetláng Mozgalom hivatalos köz-
pontja: Baranyai Boróka, Menkó Ágnes és
Szöllısi Ildikó. Ágnes és Ildikó ismeretsége
azonban már két évtizedes múltra tekint visz-
sza. A közelmúltban meghívtuk a kis közös-
ség tagjait a szociális testvérek remete-kertvárosi anyaházába, hogy szemé-
lyesen is megismerhessük ıket. (A 29. oldal fotója ekkor készült.)
Szeretnénk, ha kedves Olvasóink is megismerhetnék kicsit ıket lapunkon
keresztül, ezért megkértük ıket, válaszoljanak A Lélek Szava néhány kér-
désére. Ebben a számunkban válaszaik elsı részét közöljük…

– Hogyan találkoztatok elsı ízben személyesen a Szeretetlánggal, mi érintett
meg leginkább ebben a magánkinyilatkoztatásban, ill. a nyomában keletkezı
mozgalom lelkiségében?

MENKÓ ÁGNES:
– Engem elsı ízben személyesen a Szeretetláng engesztelı szentségimádás

érintett meg. 1984. május 13-án voltam elıször Érd-Ófaluban, a Szent Mihály
templomban, ahol akkor rendszeresen, hetente tartottak engesztelı szentségimá-
dást a Szeretetláng szellemében, és minden hónap 13-án a Szőzanya tiszteletére
szintén a Szeretetláng szellemében volt engesztelı imaóra és szentmise, utána
pedig körmenet. Ilyenkor mindig nagy kegyelmeket tapasztaltam, igazi lelki töl-
tekezés volt számomra. Több mint 15 éven keresztül rendszeresen jártam, ami
nagy lelki épülést jelentett számomra.

Ebben a magánkinyilatkoztatásban engem a Szőzanyának az a mondata raga-
dott meg leginkább, ami közülünk sokakat megérintett, és amit 1962. szeptember
3-án mondott Szíve Szeretetlángjáról: „Ilyen kegyelmi idı még nem volt a föl-
dön, mióta az Ige Testté lett!” Tehát 2000 éve. És amikor a Szeretetláng szelle-
mében imádkozunk, vagy engesztelünk, akkor ezt valóban meg lehet tapasztalni,
hogy az ima nyomán lelki békét, vigaszt, lelki erıt kapunk. A Szőzanya szelíden
vonz magához, hogy azután Jézushoz vezessen. …

…..
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A képen balról jobbra:
Boróka, Ildikó és
Ágnes

A Szőzanya azt is
mondta, hogy a szí-
vek mélyén teszi
csodáit a Szeretet-
láng által. Ezen a
zarándokúton ve-
lünk együtt jön a
Szőzanya hogy se-
gítsen a szeretetet
úgy megélni és arról

úgy tanúságot tenni, ahogy azt Jézus kívánja és ahogy arra a Szentlélek indít .
A Szeretetláng maga Jézus Krisztus, sıt még pontosabban meghatározva: a

Szentháromság örök szeretete a Szőzanya anyai szeretetével egyesülve. A Sze-
retetlángban Isten örök szeretete titokzatos módon egyesült Szőz Mária lángoló
szeretetével. Ebbe a misztériumába kíván minket bevezetni a Szőzanya.
A Szeretetláng egy új Pünkösd lesz, mely az egész világra ki fog terjedni – a mi
közremőködésünk által. Ezért kéri a Szőzanya az imát, az engesztelést, az áldo-
zatot és a szeretet jócselekedeteit.

SZÖLLİSI ILDIKÓ:
– Ami a Szeretetlánggal való elsı személyes találkozásomat illeti, elıször a

Szeretetláng Lelki Napló szemelvényei kerültek a kezembe. Ebbıl az egyik üze-
net úgy megérintett, hogy kértem Jézust, ha úgy akarja, a teljes Naplót juttassa el
valahogy hozzám, hadd olvashassam el az egészet. Hamarosan teljesült is ez a
vágyam: egy plébánián segítettünk takarítani, s ott rábukkantam a Lelki Napló
egy régebbi kiadására, amit a plébános úr nekem adott. Ennek olvasása során a
Szőzanyának az az üzenete érintett meg a legjobban, hogy ilyen nagy kegyelmi
kiáradás még nem történt az Ige megtestesülése óta, mint a Szeretetláng által.
Úgy gondoltam, ilyen fontos üzenetet komolyan kell venni, s kértem az Úr Jé-
zust és a Szőzanyát, hogy én is hadd tapasztaljam meg ezt a nagy kegyelmi ki-
áradást. Ez így is történt, amikor a rózsafüzér imádkozásakor az Üdvözlégy Má-
riába belefoglaltam a Szőzanya által kért könyörgést: „Áraszd Szeretetlángod
kegyelmi hatását az egész emberiségre”. Ekkor még csak egyedül imádkoztam
így a rózsafüzért, még nem ismertem senkit, aki a Szeretetláng szellemében, an-
nak kiáradásáért imádkozott. De így is rendkívüli módon érezhetı volt a Szere-
tetláng kegyelmi hatása: sokkal közelebb kerültem általa Istenhez és az emberek-
hez. …

… Ezt a kegyelmi kiáradást egyébként azóta is, most már 21 éve tapasztalom.
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A Szőzanya másik üzenete, ami engem a Szeretetláng Lelki Napló olvasása-
kor nagyon megfogott, hogy a Szeretetláng elsısorban nekünk, magyaroknak
adott kegyelmi ajándék. …

… Késıbb azt is hozzáfőzte a Szőzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja
Szeplıtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden nép-
re és nemzetre kiárasztani. Ebben elsısorban a magyarságnak szóló feladatot,
küldetést láttam, s talán ezzel függ össze, hogy a szerzetesi hivatás mellett erre a
lelkiségre éreztem hivatást. A Lelki Napló tanítása alapján ugyanis egy immár az
egész világon elterjedt Szeretetláng lelkiségi mozgalom alakult ki.

…..

A képen:
Ildikó a május elején
Máriabesnyın tartott
ötnapos Szeretetláng
lelkigyakorlaton,
dr. Wilhelm
Leichmann atyával

– Ildikó, hogyan, mikor találkoztatok össze így hárman egymással?
– Én elıször Ágnes nıvért ismertem meg húsz évvel ezelıtt, egy kegyhelyrıl

hazafelé jövet, ahova azért mentem el, hogy hivatásomért imádkozzam. Egy ba-
rátnımmel ketten zarándokoltunk el erre a kegyhelyre. Kértem ott a jó Istent,
adjon egy számomra egyértelmő jelet, hogy megtudjam, hol a helyem, hol akar-
ja, hogy szolgáljam İt. Amikor hazafelé indultunk, egy Szeretetláng imacso-
porttal találkoztunk …

Útközben egészen váratlanul kaptam meg azt a jelet, amiért a kegyhelyen
imádkoztam: mint villám hasított belém a felismerés, hogy itt a helyem, ebben az
imaközösségben, ebben a lelkiségben. Ez olyan konkrét, mély és egyértelmő vá-
lasz volt a kérdésemre, hogy megkérdeztem tılük, mikor és hol lesz a következı
imaórájuk. Attól kezdve rendszeresen jártam ezekre. Hét évig (ekkor még taní-
tottam) heti két-három alkalommal vettem részt Szeretetláng engesztelı imaórá-
jukon, s otthon tovább imádkoztam a rózsafüzért a Szeretetláng fohásszal. Hatá-
rozottan éreztem, hogy itt a helyem, s nem kell más szerzetesrendbe mennem,
bár ekkor még csak imacsoportok voltak a mozgalomban. Hét év elteltével jött
létre közösségünk, amelyet egy német atya alapított meg, aki azért jött Magyaror-
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szágra, hogy segítse a Szeretetláng ügyét. Ekkor négyen kezdtük el a közösségi
életet. Ketten közülünk közben lemorzsolódtak, ill. váltakoztak a tagok. Ágnessel
ketten maradtunk a régiek közül. Boróka 2003-ban csatlakozott hozzánk. Azóta
hárman élünk a közösségben, de sokan járnak hozzánk, kápolnánkba imádkozni.

– Milyen kapcsolatban van a Szeretetláng a Szentlélek kiáradásával,
a sokak (látnokok, sıt pápák) által megígért Új Pünkösddel?

– A Szeretetláng kiáradása a Szőzanya ígérete szerint új Pünkösdöt fog
eredményezni az Egyházban. A sok különbözı nyelvő ember az elsı Pünkösdkor
„egy nyelvet beszélt” s egyetértett a Szentlélek által. Szükségünk van az egye-
tértés és a szeretet Lelkére. Kérjük Istent, hogy mind bıségesebben árassza ki
ránk, hazánkra, sıt az egész emberiségre a Szeretetláng kegyelmi hatásaként a
Szentlélek ajándékait és hogy megteremjük a Lélek gyümölcseit.

A Szőzanya szavai szerint:
„Ez szinte olyan lesz, mint az elsı Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent

Lelkének erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez
mind a Szent Szőzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása... A Szent Szőz
Szeretetlángja által a hitbıl fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra meg-
újul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel
elárasztott Föld megújhodása a Szent Szőzanya közbenjáró hatalmának ereje által
történik.” (Napló II/94)

A közösség legifjabb tagjának, Borókának a válaszait és a további kérdésekre adott
válaszokat (a nem mindennapi házvásárlásról, a zarándoklatokról és hogy vágynak-

e megosztani az életüket új tagokkal) lapunk nyári számában közöljük!

Az interjú teljes szövegének 1. része
a lap 28-31. oldalán olvasható.
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CSODA-RITA-BABACSODA-RITA-BABACSODA-RITA-BABACSODA-RITA-BABA

Május 11-én az idén is a pesti Örökimádás
templomban tartott imaesttel ünnepeltük meg
Boldog Salkaházi Sára testvért. A Székely János

püspök atya által bemutatott szentmise után rövid elmélkedés és tanúságtételek
hangzottak el, majd szentségimádás következett és közbenjáró imaszolgálat az
imát kérıkért. Különösen megrendítı volt egy házaspárnak az imaesten elhang-
zott tanúságtétele. – Tóth Anna orvos testvérünk írta le történetüket, amelyet az
alábbiakban közlünk.

A Sára testvér imaesten egy
család tett tanúságot 4.
gyermekük csodás fejlı-
désérıl. A szülıket régóta
ismerem, együtt jártunk
énekkarba. Még áprilisban
egy másik közbenjáró imán
találkoztam velük, és akkor
hallottam a kis Rita történe-
tét, mely nagyon mélyen
megérintett. És nem csak a
csoda, ami a babával történt,
hanem szüleinek a hozzáállá-
sa, a kis élet elfogadása Is-
tentıl minden körülmények
között, akadályokon át is, és
az a szeretet is, ahogyan
azóta nevelgetik, körbeveszik
ezt a kis életet. …
A kis Ritáról még magzat
korában egy ultrahangon ki-
derült, hogy az agya nem

fejlıdik rendesen, hatalmas cysták vannak benne, és az agyvize felgyőlt, olyany-
nyira, hogy maga az agya már igen vékonyra zsugorodott (Dandy Walker
syndroma). Abortuszra küldték ıket, de ık azt nem akarták. Erre hülyének ne-
vezték ıket szemtıl szembe, és több hónapig nem találtak olyan nıgyógyászt, aki
így elvállalta volna ıket.
Végül elérkezett a szülés ideje. Azt mondták, a baba meg fog halni egy-két napon
belül, inkubátorban, lélegeztetve még egy kicsit bírja, de többre ne számítsanak.
Nem baj, elvállalták.

A baba császárral született, és felsírt. Aztán a lélegeztetés, az oxigén sem
kellett, végül az inkubátor sem... Csináltak egy MR vizsgálatot, amin látszott,
hogy az agyának sok része hiányzik …

Örömhír!

Fotó: E.G.
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Akkoriban, egy nagyon sötét idıszakban mentek el a tavalyi Sára testvér imaest-
re, ahol ezt a próféciát kapták az értük való imában: „Nem azért kaptátok a
szenvedést, hogy gyötörjelek titeket, hanem, hogy az Én Dicsıségemre
váljon". Teltek a hetek, a babát megmőtötték, egy vízelvezetı shuntöt ültettek
az agyába. Újabb hetek következtek, és a kislány még jól volt, gyarapodott. Majd
vitték korai fejlesztıbe, és fejlıdött, látott, hallott (nincs látókéreg az agyában!!),
összehangoltan mozgott (ehhez kell a két féltekét összekötı rész meg a kisagy).
A napokban volt a kis Rita egy éves (azért is választották ezt a nevet, hogy a le-
hetetlenségek szentje legyen a védıszentje), s már kezd beszélni, négykézláb
sétál, magától feltérdel és felül, akadályokon átmászik. A fejlesztıben azt mond-
ják, korának megfelelı, az egészségesekével egyezı a fejlıdése.

Ezt látva néhány hónapja in-
dítottak a szülık egy blogot,
hogy tanúságot tegyenek Is-
ten nagy mőveirıl:
csodaritababa.blogspot.com a
címe. Feltettek rá képeket a
születés utáni MR-rıl is, azo-
kon látszik, hogy alig van
agya.

A kis Rita itt épp a számí-
tógépet fedezi fel (egy
fotó a szülık blogjáról)

De ami anatómiailag hiányzik, azért az is mőködik. Orvosilag ez nem magyaráz-
ható …

A szülık írása errıl az idırıl (fotókkal együtt) megtalálható a blogjukon:
http://csodaritababa.blogspot.com/p/rita-elso-7-honapja.html

Érdemes elolvasni a lapban is a teljes szöveget (32-33. oldal)!
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Film a „legmodernebb
magyar vértanúról”?

Dér András rendezı filmet szeretne
forgatni Boldog Salkaházi Sára testvér
életérıl – adta hírül Osztovits Ágnes cik-
kében. (itthon@hetivalasz.hu)

Idézet a cikkbıl:
„Remek az alapanyag, irodalmi for-
gatókönyvében Lackfi János nagysze-
rően eltalálta azt a nyelvet, amely
minden korosztályt meg tud szólítani”
- állítja Dér András. ….
„Egy kritikusom szembesített eddigi
munkáimmal. Azt mondta, az én hı-
seim mindig kilógnak a sorból, nem
érnek el látványos sikereket, de meg-
kerülhetetlen figurák. Engem tényleg
az olyan személyiségek izgattak min-
dig, akik intenzív belsı életet élnek, a
legnagyobb küzdelmet önmagukkal
folyatják, s egyáltalán nem trendik.
Salkaházi Sára beleillik ebbe a sorba.
Nem múzeumba illı katolikus filmet
szeretnék forgatni, de nem is önmeg-
valósításra törekszem - szögezi le. -
Ebben a labilis, érték nélküli világban,
ahol az emberek tele vannak pszichi-
átriai, gyakorlati élhetıségi problé-
mákkal, szükség van követhetı pél-
dákra. És Sára olyan sokszögő, mo-
dern lény, hogy még a hitetleneket
sem taszítja.”
… Ma még nem tudni, lesz-e pénz a
Salkaházi Sáráról készülı film forga-
tására. … İ mindenesetre hamarosan
leteszi a kész forgatókönyvet, aztán
majd kiderül, hogy a napjaink ezernyi
kérdésére rímelı Salkaházi Sára-
történet elgondolkodtatja-e a döntés-
hozókat.
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