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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 190 Ft

Isten, aki megáldja az embert, rábízza az Édent, „hogy mővelje és
ırizze azt” (Ter 2,15). Az ember Isten képviselıje a földön, és az a
hivatása, hogy tanúságot tegyen Isten nagyságáról és minden

teremtménye iránti szeretetérıl.
(A MKPK Felelısségünk a teremtett világért c. körlevelébıl, 55. p.)

Fotó: E. G.



2. oldal

Amint azt lapunk elızı számában jeleztük,
most közöljük a  „II. vatikáni zsinat – új
kor hajnala” címmel a Faludi ferenc Aka-
démia által szervezett  ötnapos konferen-
ciáról szóló beszámolónkat. A konferencia
elıadója a nemzetközileg ismert jezsuita
szerzetes, P. İrsy László  volt. Képünk a
konferencia egyik szünetében készült,
İrsy atya elıadása után, amint éppen
párbeszédet folytat az egyik résztvevıvel.
A konferenciának folytatása is lesz, de-
cember 4-e és 6-a között.        (Fotó: E.G.)

A Szociális Testvérek Társasága kül-
tagjainak ünnepélyes ígérettételére az
idén szeptember 26-án került sor a
Remete-kertvárosi anyaházban.
A kültagok a Társaság lelkiségébe,
apostoli küldetésébe kapcsolódnak be,

különbözı életállapotban. Mintegy
40-en újították meg egy évre szóló
ígéretüket.
Dunai Krisztina Rita az idén elsı íz-
ben tett ígéretet (képünkön).
Részletesebben lásd a lapban!

(Fotók: E.G.)

Tizenöt évvel ezelıtt hozta haza
Ausztráliából nyolc fiatal és egy
házaspár az  Antiochia katolikus
ifjúsági mozgalmat.
Az évforduló alkalmából rendezett
Antióchiás hétvégén (szeptember 18-a és
20-a között) Zics Ildikó – a kép bal oldalán
– is tanúságot tett a megtalált hit és hiva-
tás örömérıl.
Lapunk „Lelkiségek, mozgalmak, közös-
ségek” rovatában olvasható a mozgalom
jellegérıl, mőködésérıl szóló írása.

 (Fotó: M.K.)



35. oldal

A folyó partján        (E. G. festményei)         Kék sziklák között  �

Tóth Teréz

Futottam

Futottam én is a köveken
egyre feljebb a hegygerincen
napszítta fénylı, meredeken
Hozzád futó szerpentinen

A türelmetlen rohanásban
buzgó tenni akarásban
néha megsebeztek a kövek,
meggyógyítottak kis víz-erek

A Napba akartam nézni
vágytam mindent bírni
azt hittem, Vele lehet látni
Ha Hozzá szeretnék futni.

Nem kerültem közel,
bár a fény körülölelt
más volt a magas és messze
méricskélni sosem mertem.

Tudtam, meg kell
állnom.

Idıznöm, ülni a
köveken.

Meg kell látni a
világod,

hogy hallhassam
üzeneted.

Mert más a magasság
hisz Te vagy a

tágasság
közelbe kerülı

messzeség
velem társuló

teljesség.



Hátsó borító


