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„A szeretet az ottho-

nainkban kezdõdik; a

szeretet az otthonok-

ban lakik, és ezért van

a sok szenvedés és

szerencsétlenség a vi-

lágban... 

Úgy tûnik, manapság

mindenki szörnyû si-

etségben van, türel-

metlenül a minél na-

gyobb siker, fejlõdés,

gazdagság és más ha-

sonlók elérésében, a

gyermekeknek pedig

szüleik idejébõl oly

kevés jut. A szülõknek

nincs idejük egymásra

és így a családokban

kezdõdik a világ béké-

jének felbomlása.”

Kalkuttai Szt. Teréz

Szent Család ikon 

(Cristina busuri Vici Jatta, Róma, 1991.)

2007:

Szent Erzsébet éve

A torontói Árpádházi Szent Erzsébet templom
üvegablaka

Árpádházi 

Szent 

Erzsébet – 

könyörögj 

értünk!

Összes

magyar 

szentek és 

boldogok - 

könyörögjetek 

értünk!
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„... A rózsák a tisztelet jelei, a hála virágai. Az

élet hírnökei. A húsvéti titok megnyilvá-

nulásának helye-szimbóluma lett ismét a

Dunapart... .

Nincs a történelemnek olyan sötétsége, amit

elõbb vagy utóbb meg ne világítana a ke-

gyelem. Nincs olyan Krisztus keresztjében

felajánlott áldozat, amit el ne fogadna és élet-

té ne váltana a történelem ura. Nincs po-

gányság, amit meg ne tudna törni a kereszt:

Krisztus ereje és bölcsessége.”

Farmati Anna: Boldog, mert az életet választot-
ta – Gondolatok Sára testvér boldoggáavatásá-
nak ünnepén c. cikkébõl (         o.)

„... Amikor püspöki konferenciánk az idei év elején imaévet hirdetett nemzetünk lelki
megújulásáért, azzal a meggyõzõdéssel tettük ezt, hogy egy látszólag teljesen elbukott
forradalom emléke nem felhõtlen
örömünnep, de nem is csupán
szomorú megemlékezés. Inkább
felhívás és alkalom arra, ... hogy
Isten színe elõtt õszintén és emel-
kedetten áttekintsük állapotunkat,
megújuljunk felelõsségérzetben és
a Gondviselés iránti bizalomban. ...
Fel kell keltenünk a szolidaritás
érzését valamennyiünkben... Szük-
ség van azok felelõsségére, akik-
nek több a lehetõségük. ... Köz-
ponti kérdés a reménység, az opti-
mizmus és a jövõre irányultság

magatartása a pillanatnyi élvezet-szerzés helyett,
hisz ez utóbbi csak növeli a konfliktusokat. ... 
Hazai egyházunk egy ószövetségi idézetet válasz-
tott jelszónak a jövõ évre: »Reményt és jövõt adok
nektek« (Jer 29,11).  Isten ad nekünk jövõt és re-
ményt...”

(Idézetek Erdõ Péter bíboros szentbeszédébõl a

fatimai felajánló szentmisén.)

AJÁNDÉK
Angyal-hirdette Igébõl,

Szûz rózsaszál igenjébõl

Szállt a földre béke.

Így történt, hogy

Betlehemben

Koldus-barlang 

Rejtekében

Született meg a Szeretet,

Embereknek - Élet.        (A - a) Boldog Karácsonyt és Új évet kíván minden kedves Olvasójának A Lélek szava!

Miért hívja a pásztorokat?

„Az angyalok kara fönt, a pásztoroké lent
énekelte az elsõ karácsonyi officiumot. Két
kar: fölség és egyszerûség. Istenünk is
ilyen:
– ragyog végtelenségének arculata, de el
van takarva gyermekarccal.
– Mi abban a hitben, mely a végtelent egy-
szerûségben keresi, akadunk rá Istenre s
mindenre, ráakadunk az Úrra Betlehem-
ben... s az Oltáriszentségben – boldogító,
vakmerõ igénytelenség. Ráakadunk apró,
közönséges cselekedeteink örök értékére,
ignoráljuk a Végtelennek nehézségeit, s ki-
nyitva szánkat, azt a vakmerõ szót mond-
juk: Atyánk.
De hisz nem Betlehemben ereszkedett le
hozzánk elõször. Leereszkedett, mikor
gondolt világot, csiga-bigát, csacsogó hul-
lámot, táncoló napsugárt, de mindenek
fölött akkor, mikor gyermek lett, s ez

együgyûségben isteni méltóságra s erõre emelte az emberiséget.
Imádlak téged, együgyû kis Gyermek, szólj hozzám, kinek egy ügye, egy kincse, hal-
hatatlan lelke van, taníts meg, kérlek, az Isten gyermekeinek azon merészségére, mely
nem akad fönn azon, hogy közel van hozzá az Isten, hanem gyermekszívvel néz rá és
gyermekajakkal szól hozzá. – Uram, szólj az együgyûhöz, kinek együgyûsége a legfön-
ségesebb mûvészet, mindent Istennel kitölteni...” 

(Prohászka Ottokár)

Tiszteletadás Boldog Salkaházi Sára testvér

vértanúságának helyén (Fotó: Danka Margit)

Magyar zarándokok a

fatimai Magyar

Keresztúton

(M.K.)

Orosz ikon

(részlet)
Fotó: Sári G.
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