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ELİZETES
lapunk adventi számából

- Folytatjuk a II. Vatikáni zsi-
natról szóló konferencia témáját -
İrsy László S. J. néhány elıadá-
sának ismertetésével.

- Boldog Salkaházi Sára test-
vérnek a Szőzanyával való kap-
csolatát naplójegyzetein keresztül
idézi fel az elıadás 2. része.

- Szeretnénk szólni Meszlényi
Zoltán boldoggáavatásáról – egy
sajátos, a közösségünket közvet-
lenebbül is érintı aspektus vonat-
kozásában…

- Közöljük P. Chocholski  elı-
adásának 2. részét, melybıl
megtudjuk,  hogyan kísérte végig
K. Wojtyla/II. János Pál életét,
pápaságát is az Irgalmasság
misztériuma…

- Folytatjuk Társaságunk új
központi tanácstagjainak bemu-
tatását – szeretnénk kicsit hosz-
szabban is meginterjúvolni ıket,
hiszen napjainkban igen idıszerő
területeken szolgáltak az eddigi-
ekben…

- Folytatjuk a 30-as években
alakult Szentlélek Szövetség, ill. a
Szentlélek tisztelet kibontakozá-
sának történetét A Lélek Szava
korabeli híradásai alapján.

- Szeretnénk közölni egy a je-
len számunkból helyhiány miatt
kihagyott cikket az „idık jeleivel”
kapcsolatban (témája röviden: az
Én bálványozása s ezzel párhuza-
mosan az emberi méltóság sárba
tiprása, az ember árucikké válá-
sa…) – és SOK JÓ HÍR!

E. Gabriella testvér, szerk.

A TARTALOMBÓL:
Slachta Margit születésének
125., halálának 35. évében
          (Sztrilich Ágnes testvér)

Slachta Margit:
A rossznak szervezett harca

Isten Szentlelke ellen
A Zsinat életre keltette az
Egyházat … (Bartucz Katalin)
Boldog Salkaházi Sára testvér
Szőzanyával való kapcsolata
      (Fejér Mária Klára testvér)

„Hogyan lehet határt szabni
a gonoszságnak?” -

- P. Chocholski elıadása (I.)
A krakkói béketalálkozó felhívása
Nıi szerzetesrendek az ember-

kereskedelem ellen –
- Modern rabszolgaság

„… hogy a Szentlélek által ér-
vényre jusson az Úr Irgalmassá-
ga, szeretete és igazságossága”
- Bemutatjuk a SZTT

új általános elöljáróját
„A puszták rejtekébıl – az
élet centrumába”? (Exner G.)
TESTVÉRHÍREK – ÖRÖMHÍR-

            MORZSÁK
15. születésnapjukat ünnepelték
az Antiochia közösségek (Zics I.)
Lelki otthonra találtak…
A Szentlélek szövetség

története, kibontakozása
Így is lehet! (tanúságtétel
           a házastársi hőségrıl)
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Slachta Margit testvér
születésének 125.,

halálának 35. évében

Az Istenét vesztett világ a szemünk láttára
zsugorodik újra önmaga köré, veszíti el az örök
igazságok távlatait. A XX. század nagy és naiv
messianisztikus elképzelései a haladásról, a tu-
dományról, a fejlıdésrıl – melyekkel evilági Para-
dicsomot akart létrehozni – , személyi és bank
diktatúrákat hozott létre Keleten és Nyugaton.

Az Istene ellen vétkezı, s ezért hitét veszítı
ember, aki nem akar függni a Teremtıtıl, jósok-
hoz fordul, és csillagképektıl, babonáktól, s min-
denekelıtt a pénztıl, a Mammon bálványától függ, akár gazdag, akár szegény.

Az Emberfiát, Mária Fiát elutasító ember saját emberségével fordul szembe,
elveszíti atyaiságát és anyaiságát, férfi és nıi mivoltát.

A Szentlélek – a Deus Caritas – ellen vétkezı ember meggyalázza a szerel-
met, maga akar az élet ura lenni, és csak gyilkossá válik.

S beteljesül az Úr szava, hogy mindaz, ami Belzebubnak, a Mammonnak,  a
haladás- és tudomány-bálványnak erejébıl nıtt ki, összeomlik, váratlanul, föld-
indulás-szerően és feltartóztathatatlanul.

Minden szerzetes közösség a Szeretet-Isten válasza az adott kor ínségére.
Igen, az a karizma, a Szentléleknek az a Krisztus Testét, Isten népét szol-

gáló ereje, amit Margit testvéren és az alapító testvéreken keresztül ajándéko-
zott az Egyháznak a világért - ezért válasz az „idık jeleire”, ezért része az elára-
dó bőn idején a túláradó kegyelemnek, ezért Spe Salvi – az Üdvösség reménye!

…..

A cikk folytatása a lapban!
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MA IS AKTUÁLIS!!!
Slachta Margit

A Rossznak szervezett harca
Isten Szentlelke ellen

(Részletek)

A földön a jó és rossz szakadatlanul küzdenek egymás ellen. Ez már a földi élet
sora. De ma nemcsak ezt látjuk már, hanem szinte azt kell mondanunk, hogy ma
a rossznak kútfeje, a sötétség szelleme küzd magának a jónak kútfeje,
Isten Szentlelke ellen.

És milyen méretű küzdelem, milyen irtóztató világháború ez! …
És miután az ostrom bedöntötte az erkölcsi védőbástyákat, a világrend belső

pillérei ellen irányul, mikor a vezénylő gonosz
géniusz avval perzseli végig a lelkiismeret-
től szabadulni akaró világot, hogy nem csak
Isten nincs, hanem a jó és rossz is csak kép-
zelet alkotta fantazmagóriák.

És mi módon felel az Úr erre a kihívásra,
erre a rombolásra?

Kétféleképpen. Egyik a negatív mód. …
Hagyja a sötétség szellemét és haderejét

tombolni. Miért is sújtana, hisz belefektette a
bűnbe és következményeibe azt a rettenetes tör-
vényt, hogy a bűn önmagában hordja a bün-
tetést és önromboló erejét.

����  Szt. Mihály főangyal,
akit segítségül, oltalmazóul hívhatunk
a gonosz lélek elleni küzdelemben.

…..
De dolgozik az Úristen pozitív módon is, sőt elsősorban így. Vonz, indít,

megérezteti a lelkiség boldogságát, vágyat ébreszt az emberben az el
nem múló szép és jó iránt, meg akarja hódítani, meg akarja magának nyerni
és így boldogítani.

Ó, mit nem tett és tesz meg ezért az Úristen! Mily fölséges – még gondolatnak
is – , hogy a bűnbe, nyomorba süllyedt embert megmentette, megváltot-
ta az isteni irgalom megtestesülése, az Isten Fia, és most, amikor már nem
emberi nyomorúsággal, nem emberi bűnösséggel kell szembeszállnia, hanem
szinte magával a sátánnal, most Szentlelke árad szét a világra, a bölcsesség,
értelem, tanács, erősség, tudomány, istenesség, úr-félelem Lelke.

Sokan mondják, hogy a világkrízis megoldhatatlan…
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Mi pedig hiszünk abban, hogy tűzben, a Szentlélek tüzében újra ke-
resztelkedik a föld, és akkor a boldog emberben diadalmaskodik Isten
Szentlelke.

De ezt a szent ügyet nekünk is szolgálnunk kell! …

A Szellemiségnek és lélektelenségnek harci vonala már egészen ki-
bontakozik és a Szentlélek tisztelet a jelen századnak leghatalmasabb
mozgalma, a világot elöntő rosszra a legerőteljesebb reakció lesz.

…..

(Megjelent A Lélek Szavában, 1934-ben)

A teljes cikk a lap 5-6. oldalán olvasható!

����

����

����
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A Zsinat életre
keltette az Egyházat
(Az „Új kor hajnala” c. konferenciáról –
– RÉSZLETEK)

Ötven évvel ezelıtt hirdette meg XXIII. János pápa a II. Vatikáni zsinatot,
melynek ülései 1962 és ’65 között zajlottak. …

Az elıadó, P. İrsy László S.J. a téma nemzetközi-
leg ismert szakértıje… Mint mondta, más emberré
tette ıt is a zsinat.

����  İrsy atya magas életkorát meghazudtolva, fá-
radhatatlanul igyekszik a Zsinat szellemét elvinni
az emberek közé. (Fotó: A Lélek Szava)

Az elıadásokat mőhelymunkák követték: kiscso-
portos beszélgetések, amelyek során a résztvevık
megosztották egymással, hogy milyen kérdésekkel
érkeztek, ill. milyen kérdések merültek fel bennük az
elıadások kapcsán.
Az egyik résztvevı, Bartucz Katalin a bemutatko-
záskor elmondta, hogy sok kérdésére szeretne

választ kapni a konferencián. A Lélek Szava megkérte, hogy írja le röviden:
milyen területen szolgál az Egyházban, mi vonzotta a konferenciára, s mit
kapott azon… Írását az alábbiakban közöljük.

A II. Vatikáni Zsinatról  – minden kereszténynek

A Szeged-Csanádi Egyházmegye médiareferense vagyok. 2007 márciusa
óta látom el ezt a szolgálatot civil fıállású munkatársként.

Korábban marketing területen dolgoztam közel tizenkét éven át. Felnıtt meg-
térıként szakmailag is nagyon érdekesnek találtam, találom az egyházi kommu-
nikációt, amellyel kapcsolatosan a zsinat fontos új gondolatokat fogalmazott meg.
Kommunikációs (azon belül is PR) szakdolgozatomat II. János Pál pápa fiata-
lok felé irányuló kommunikációjáról írtam, és akkoriban kerültek a kezembe
elıször olyan olvasmányok, melyek a zsinat jelentıségérıl (is) szólnak.

…..
İrsy László atya elıadássorozatából számomra két gondolat emelkedett ki:

átfogóan mit is jelentett a zsinat, és milyen szerepet szánt a zsinat a laikusoknak.
…..
A zsinat … a pasztoráció és a liturgia terén hozott nagy szemléletváltást:

az egyház tagjainak egymás közti és a vallástalan világgal való érintkezési
formáiban, kommunikációjában is.

Egyházunk-

tája
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İrsy atya megfogalmazásában: a négy-
száz éve passzív, hallgató egyház terem-
tı egyházzá vált. A zsinat új életet hozott
az Egyházba, ám e teremtı mód máig tartó
folyamat. Meglepetés és fontos újdonság
volt annak belátása, hogy nem lehetséges
a híveket a templomokban ülve várni,
hanem ki kell menni közéjük, és elvinni
hozzájuk az örömhírt. Ez azonban nem le-
hetséges leereszkedı, kioktató stílusban,
sokkal inkább párbeszédes formában.

Az új alapelvek arra késztették a zsinati
atyákat, hogy újragondolják  az egész egy-
ház életét érintı kérdéseket: többek között a
papok és világiak szerepét, egymáshoz
való viszonyukat; a párbeszédet a keresz-
tény testvéregyházakkal, a többi valláshoz és a vallástalanokhoz való vi-
szonyt. Átfogó megújulási folyamatot indított el ez, melynek helyes, a Szentlélek
szándékai szerinti megvalósulásához az egyes emberek és Krisztus egyházának,
mint élı testnek aktív közremőködése szükséges. Ez még hosszú ideig tartó,
testvéries módon megvalósuló „teremtı” munkát igényel. …

Az elıadássorozatról készült videofelvételt
DVD-n megrendelhettük a Párbeszéd Háza
címén (1085 Horánszky u. 20., Tel: 411
0825,
drótposta: iroda@faludiakademia.hu;
www.parbeszed.hu)

***********************************
Lapunk következı számában szeretnénk

röviden ismertetni İrsy atya néhány elı-
adását: a konferenciát bevezetı gondola-
tait, elsı elıadását és az ún. laikusokról
szóló elıadást. …

A résztvevık örömére a konferenciának
folytatása is lesz, december 4-6-ig, s épp ez

lesz a témája: Mit jelent: „A laikusok Isten népe?” Az eddigi résztvevık mellett
új jelentkezıket is várnak a szervezık! (E.G.)

A teljes cikk a lapban (7-9.o.)!

Benkı Ágota, a Faludi Ferenc Aka-
démia igazgatója – a déli szentmi-

se elıkészítése közben

A szünetekben lehetıség nyílt
a kötetlen beszélgetésekre,

ismerkedésre
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Boldog Salkaházi Sára testvér
Szűzanyával való kapcsolata

Szeptember 17-én volt Salkaházi Sára testvér boldoggáavatásának 3.
évfordulója. Ez alkalomból és az októberi Mária-ünnepekhez kapcso-
lódva Sára testvér belső lelki útjának egy eddig kevésbé ismert oldalát
ismerhetjük meg Fejér Klára testvérnek a Mária Rádióban elhangzott
előadásából.

***********************************************************
Nagyon szeretem boldog Sára testvért, egyre többet olvasom írásait. Mindig

örültem, amikor egy-egy följegyzésére találtam a Szűzanyával kapcsolatban. Még
nagyobb öröm töltött el, amikor megtudtam, hogy milyen meghatározó lett szá-
mára Grignon Szent Lajos könyve: A tökéletes Mária tisztelet. Elhatá-
roztam, hogy összegyűjtöm, ami naplórészletei alapján megtudható Máriával való
kapcsolatáról. Ezt a szép csokrot szeretném ajándékul adni mindnyájunknak és
Máriának tiszteletére. Különösen Sára testvérnek az 1930-as évek második felé-
ben található jegyzetei engednek bepillantást ebbe a lelki útba.

Sára testvér 1943. évi önfelajánló imája a teljes Szentháromságnak, mely a
Jézustól tanult hősies felebaráti szeretet írásos dokumentuma, a boldoggáavatás
óta sokak számára ismertté vált.

De néhány éve kiderült, hogy volt egy ezt megelőző felajánlása Szűz Má-
ria számára az  1940 előtti évekből! Így a Szűzanya vezetése alatt  tudta
megtenni azt a másikat, amely azután beteljesedett a vértanúságával.

Hogy jobban megértsük a XXI. században a XVIII. századi lelkiséget, nézzük
meg, mi is ez a Szűzanyának való felajánlás, amiről Grignon Szent Lajos írt 1712-
ben a Szentlélek Isten megvilágosítására  A tökéletes Mária tisztelet c. művében.

Felvezetésül ezeket írta: „A mi
tökéletességünk lényege abban áll,
hogy Jézushoz hasonuljunk, neki
szenteljük magunkat.  Mivel pedig
minden teremtmény között leginkább
Mária hasonló Fiához, ezért a lelki élet
gyakorlatai között a Szűzanya iránti
áhítat az, amely a lelket leginkább
megszenteli és hasonlóvá teszi Urunk-
hoz.

����  Fra Angelico:

Angyali üdvözlet

A Szentlélek Szűz Máriával közölte kimondhatatlan adományait.  Kiválasz-
totta Őt minden ajándékának, kegyelmének kiosztójává, hogy akkor és annak ad-
ja, akinek akarja. Isten akarja, hogy minden jóban Szűz Mária által ré-
szesüljünk. Így kell felmagasztalva lennie annak, aki alázatosságból egész életén
át szegény, megalázott és elrejtett kívánt lenni. Ez a szentatyák tanítása. …

Folytatás a lap 11-12. oldalán!
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„Hogyan lehet határt szabni
a gonoszságnak?”

Patrice Chocholski atya előadása (I. rész)

(Részletek)

A Irgalmasság Világkongresszus főtitkára előadásában arról beszélt,
hogyan fedezte fel az életében Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál
pápa, Isten Irgalmát, s milyen meghatározó szerepet játszott ez hiva-
tásában, lelkipásztori-püspöki-pápai szolgálatában. …
….
Karol Wojtyla fiatal fiúcska volt Vadovicében, amikor elveszítette az édes-
anyját, majd egy másik nagy veszteség is érte, amikor a testvére is fiatalon
meghalt. Károly akkor még művészi, irodalmi pályára gondolt, ezért édesapjával
együtt elköltöztek Krakkóba.

1938. október 8-án érkeztek oda (pár nappal előtte, október 5-én halt meg
Fausztina nővér.) Károly jelentkezett az egyetemre, ahol irodalmat és színművé-
szetet akart tanulni. Sok barátja lett az egyetemen, színjátszó körben vett részt,
nagyon tehetséges volt. 1939-ben, az egyetemi év kezdetekor gondviselésszerűen
megmenekült a nácik inváziójától. A nagy aulában gyűltek össze a diákok és a ta-
nárok, amikor rajtaütésszerűen elfoglalták a helyet, és mindenkit legyilkoltak. A
nácik szándéka az volt, hogy a lengyel értelmiséget egyszerűen megsemmisítsék,
és így ők tudjanak uralkodni az országban. Károlynak nagyon sok barátja, di-
áktársa esett áldozatául ennek az öldöklésnek. Ő csupán azért maradt
életben, mert késve érkezett.

A megrendítő eset után két kérdést tesz föl magának: Miért ők, és mi-
ért nem én? És a második kérdése: Hogyan lehet határt szabni ennek a
történelmi gonoszságnak? …

… Felfedezi, hogy az Irgalmasságnak az a
misztériuma, ami Fausztina nővéren keresztül válik
ismertté, nagyon Szentírás alapú, biblikus, a Római
levél 12. fejezetét erősíti föl, testesíti meg: „Ne hagyd
magad a rossztól legyőzni, hanem győzd le a
rosszat jóval”. És ekkor Károly megérti, hogy a rosz-
szat, a gonoszságot legyőzni csak úgy lehet, ha tesszük a
jót. Felfedezi, hogy az, aki a rosszat, a gonoszt, a bűnt
legyőzte, a mindig szerető Jézus Arca, az Irgalom Iste-
nének feltétlen szeretete az ember, minden ember iránt.

Ez a felfedezés a 2005-ös a visszaemlékezé-
seiben jelenik meg: „Megértettem, hogy az Ir-
galmas Jézus fog határt szabni a gonoszság út-
jának Európában”. Az Irgalmas Jézus megszakítja
a gonoszság láncolatát, széttöri a bűnnek, a rossz-
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nak, a gonosznak a bilincseit azáltal, hogy jóval, feltétel nélküli szeretettel válaszol
a gonoszság tetteire.

Károly, ahogy ment nap mint nap Lagiewnikin keresztül az üzembe, enged-
te, hogy az Irgalmas Jézus tekintete előtt járja az útját. Engedte, hogy a
feltétel nélkül szerető Jézus pillantása simogassa az életét. És megér-
tette, hogy ha bizalommal fordul ehhez az Irgalmas Jézushoz, mintegy megfogva
az Ő kezét, akkor ő maga is eszközévé válik annak, ami határt szab a go-
noszságnak. Megértette, hogy olyan mértékben, amennyire ő biza-
lommal fordul ehhez az Irgalmas Jézushoz, tud gátjává válni az Euró-
pában terjedő rossznak.

…..

Az elıadás 1. részének teljes szövegét ld. a lap 13-14.oldalán!

„Női szerzetesek
hálózata az emberkeres-
kedelem ellen”

témában az idén júniusban Rómá-

ban négynapos kongresszust tartottak.
Az első, két évvel ezelőtti kongresz-

szus nyilatkozata kimondta: „Az em-
berkereskedelem súlyos bűn a
személyi méltóság ellen, és az
emberi jogok súlyos megsértése.”

A Legfőbb Elöljárók Szövetsége,
mely világszerte közel egymillió katoli-
kus szerzetest képvisel, 2001-es plená-
ris ülésén határozta el, hogy felveszi a
küzdelmet az emberkereskede-
lem, a nők és a gyermekek szexu-
ális kizsákmányolása ellen.

…..
Folytatás a lap 16. oldalán.

Modern rabszolgaság

Azokban az országokban, ahol a kor-
mányzat legálissá tette az elmúlt évek-
ben a prostitúciót, tovább terjedt az
utak menti, illegális kliens fogás is, s a
szervezett bűnözés befolyása is tovább
növekedett – adta hírül a Zenit, konk-
rét tapasztalatokra hivatkozva, publi-
kációk, tanulmányok adatait idézve. –

A szex-kereskedelem világszerte a
szervezett bűnözés legvirágzóbb üzlet-
ága, amelyből óriási hasznot húz az ál-
lam is a megadóztatás révén ott, ahol
„törvényes munkává” nyilvánították.
Emellett a média, a hotelek, a repülő-
társaságok, a turizmus, a bankok mind
hasznot akarnak húzni ebből az „ipar-
ágból”.

A Migráció Pasztorális Kérdéseinek
Pápai Tanácsa 2007-ben kiadott
Irányelvek az úton lévők
pasztorációjához című dokumen-
tumában a prostitúciót modern
rabszolgaságnak nevezi.
„A nők szexuális kizsákmányolása
egyértelműen az igazságtalan rend-
szerek gyümölcse – nyilatkozta a Pápai
Tanács. – Megélhetési gondok, erő-
szak, emberkereskedelem kényszerítik
a nőket ebbe a helyzetbe. ...
„A prostituáltak kiszabadításáért
való elkötelezettség helyi, nemzeti
és nemzetközi szinteken … a hiteles
krisztusi szeretet kifejezése” –
vonja le a következtetést a Pápai ta-
nács. Mindenképpen sokkal jobb
válasz a problémára, mint a sze-
xuális rabszolgaság legalizálása.

Father John Flynn, L.C. Fordítás.
(Forrás: Zenit, 2007. okt. 15.)

A teljes cikk a lap 16-17. oldalán.
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„… hogy a Szentlélek által
érvényre jusson az Úr
Irgalmassága, szeretete

és igazságossága”

A Szociális Testvérek Társasága nyáron tartott káptalanjának záró-
dokumentumából idézünk egy részletet az alábbiakban. Úgy gon-
doljuk, tapasztaljuk, hogy lelkiségünk és az ebből fakadó küldetés
nagyon időszerű napjainkban s szélesebb körben is megélhető. Ne-
vezhetnénk alapvető keresztény küldetésnek a XXI. században, mely-
re A Lélek Szava Olvasóit is szeretettel meghívjuk.

(Ld. a lap 18. oldalán!)

BEMUTATJUK

a Szociális Testvérek Társasága új általános elöljáróját

DR. PATAKI ÁGNES TESTVÉR, a nyáron megválasztott ál-
talános elöljáró a Társaság amerikai kerületének tagja.

A Társaságba 1972-ben, az illegalitásban lépett
be. Első fogadalmát 1977-ben, örökfogadalmát
1983-ban tette.

Orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetemen szerezte 1979-ben, majd Hatvanban
dolgozott hat évet, ezt követően belgyógyászatból
tett szakvizsgát, s Székesfehérváron körzeti orvos-
ként működött.

1989-ben az Egyesült Államokba ment, hogy az
ottani testvérkerület támasza legyen. 1997-ben
Buffaloban szakvizsgázott pszichiátriából, majd
Rochesterben időskori pszichiátriából. Ezután kór-
házi sürgősségi osztályon dolgozott felvételisként, majd a legsúlyosabb
elmebetegeket segítő szakrendelésen.

1996-tól az Amerikai Kerület elöljáró helyettese, 2000-től elöljárója.
2003-tól általános elöljáró helyettes 2009-ig.

…..

Lapunk következő számaiban a Központi Tanács másik há-
rom tagját is szeretnénk bemutatni, s majd kicsit hosszabban is
meginterjúvolni őket, elsőként Ágnes testvért.

Hivatás –

küldetés
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„A puszták rejtekébıl –
az élet centrumába”?

(Részletek)

A minap betévedtem a Mammutba
– a fıváros talán legnagyobb be-
vásárló centrumába. Sokan sze-
retnek ott idızni, s persze prakti-
kus is „mindent” egy helyen be-
szerezni.

Egy XXI. századi bálvány

Én magam csak a legvégsı eset-
ben szánom rá magam, hogy bemen-
jek ebbe a monstrumba, ahol minden
megvásárolható, „mi szem s szájnak
ingere” – s az árudömping, a „dolgok”
képesek elfeledtetni az emberrel azt a
„helyet”, ahol létének valódi közép-
pontja van. …

Amikor kijöttem ebbıl az „evilági
paradicsomból”, eszembe jutott annak
a füzetnek a címe, amelyben Slachta
Margit testvér, Társaságunk alapítója
ismertette a Szociális Testvérek Társa-
ságát.

„A puszták rejtekébıl az élet centru-
mába” címmel arra utalt, hogy mi nem
vonulunk ki a világból, mint a régi
szerzetesek, küldetésünk a világba
szól, a legsajátosabban azokra az „ex-
ponált helyekre”, centrumokba,
ahonnan irányítódik a mai világ, ahol
lehetıségünk van befolyásolni egész
néptömegek sorsát, megelızni a nyo-
mort, s elısegíteni egy új, krisztusi vi-
lág épülését (pl. jó törvényekkel, vagy
a közszellem formálásával).

Ezzel együtt figyelmeztet arra is,
hogy ezt a nagy missziót csak Isten
Lelkével telten tudjuk megvalósítani,
ha Lélekkel telünk el mi magunk és a
társadalom – enélkül semmit sem tu-
dunk tenni. Természetesen Margit
testvér arról is írt, hogy a peremhely-
zetben élık közvetlen megsegítése is a
feladataink közé tartozik.

Ahol minden megvásárolható…
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Mi ma, hol van ma az „élet cent-
ruma”, küldetésünknek ez a sajátosan
kiemelt területe? Hova, kikhez küld ma
minket az Úr Lelke, hogy elvigyük
Krisztus Örömhírét, hogy Lélekkel has-
suk át a lélek-telen, Isten után szom-
jazó világot? – merült fel bennem újból
a kérdés.

„… mi szem s szájnak ingere”

Végletes ellentétek jellemzik a
mai világot, szélsıséges polarizálódás.

…..

Szemétgyőjtı utcagyerekek
egy nagyvárosban

… Egyre leplezetlenebbül látjuk,
hogy a világot ma valójában nem a
közélet centrumaiból, a parlamentek-
bıl irányítják. A pénz, a bankok
mindenható uralmának korát éljük,
szenvedjük – ezek uralják a médiumo-
kat is – s a politikai életet is. …

Hol van hát ma az élet centruma?
A környezetszennyezés kapcsán

már sokan – jószándékú, felelısen
gondolkodó szakemberek, tudósok is –
hangoztatják: az emberek szemlélet-
módjának, magatartásmódjának meg-
változására van ma szükség, a gazda-
sági válság megoldása erkölcsi kérdés
is. Egy „paradigmaváltás” szüksé-
ges, a fogyasztói mentalitás, a
profitorientáltság helyett az em-
berek javát (beleértve a jövı nemze-
dékeket), a közjót szem elıtt tartó
szemléletre. …

…
Az ember bensejébıl irányító-

dik a világ, attól függ a jövınk, az
emberi történelem alakulása,
hogy mi van a fejekben és a szí-
vekben.

Ezt hirdeti ma nagy erıvel XVI. Be-
nedek pápa, s megtalálható ez a gon-
dolat több helyen a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia legutóbbi körle-
velében is.

Az „Élet centruma” az emberek
szívében van – ami más kifejezés-
sel: az ember bensı középpontja.

…..
Igen, mindent megelızı, elsıdle-

ges küldetésünk a „puszták rejtekébıl”
eljutni az Élet centrumába – a lelki
pusztaságból, sivatagból (amely
egyúttal a megtérés helye) – eljutni az
Élet valódi centrumába, saját szí-
vünkben rátalálni az Élet Forrásá-
ra, s engedni, hogy felfakadjon
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bennünk s kiáradjon belılünk az
örök életet adó víz, az életadó
Lélek a Lélek-telenségtıl szenve-
dı világra, a (fizikai és lelki) éhe-
zıkre és  szomjazókra.

Ez a „megelızı tevékenység” elve-
zet minket a dolgok, anyagi javak rab-
ságától a valódi szabadságra – s a testi
értelemben is éhezıkkel-szomjazókkal
való nagylelkő szolidaritásra és oszto-
zásra. Saját szükségleteink, egyéni és
csoportérdekeink bálványozása helyett
a mások, a peremhelyzetben élık

szükségleteit is szem elıtt tartó test-
véri – krisztusi – szeretetre. Amit ilyen
tömören, egyszerően fejez ki Jézus az
Evangéliumban (idézve az ószövetségi
törvényt): „… szeresd felebaráto-
dat, mint önmagadat”.

E. Gabriella testvér

A teljes cikk a lap 20-23. oldalán.

A CZESTOCHOWAI
ZARÁNDOKLATRÓL

HÁZSZENTELÉS

Veres András püspök atya áldotta meg
szeptember 12-én a szociális testvérek
szombathelyi tetıtérrel kibıvített há-
zát. A Vigasztaló Szentlélekrıl elneve-
zett ház kis közössége mellett mintegy
harminc testvér vett részt az örömteli,
bensıséges együtt-ünneplésen. A ház
korábbi lakói mellé negyedikként
nemrég költözött oda Gaál Veronika
testvér. Veronika hitoktatóként dolgo-
zik/szolgál két közeli kistelepülésen.

MILLENEUMI KITÜNTETÉS
ERDÉLYI TESTVÉREINKNEK

IFJÚSÁGI IMAVIRRASZTÁS

IMAEST
A TISZTA SZERELEMÉRT

Határainkon innen és túl sok ezren
imádkoztak szeptember 23-án, szer-
dán este a magyar ifjúság tisztaságá-
ért, és tettek hitet amellett, hogy a
tiszta élet nem egy érték elutasítása,
hanem éppen egy érték megtartása és
kiteljesítése – ahogy ezt Bíró László
püspök az imaest elején bemutatott
szentmise homíliájában mondta.

����

Testvérhírek, örömhír-morzsák
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Az idén másodízben került sor az ima-
est megtartására, amelyet most is
megelızött tavasszal egy imakonfe-
rencia a magyar ifjúság tisztaságra
neveléséért. A tavalyi elsı imaest
helyszíne a budapesti Egyetemi
templom volt, ahol mintegy kétszáz
fiatal győlt össze. Az idén csak a bu-
dapesti helyszínre, az Üllıi úti Örök-
imádás templomba  kétszer ennyien
jöttek el, s emellett a szervezık szá-
mára is meglepetésként még 12 város
csatlakozott a kezdeményezéshez:
Debrecen, Eger, Gyır, Hódmezıvásár-
hely, Kóka, Nyíregyháza, Szeged, Szé-
kesfehérvár, Szombathely, valamint a
határokon túlról: Munkács, Marosvá-
sárhely és Sepsiszentgyörgy.
A szervezésben az idén is közremőkö-
dött Kiss Mónika szociális testvér.
A szentmise után egy fiatal házaspár
tett tanúságot a tiszta élet szépségé-
rıl, majd szentségimádás következett,
amelynek második felében a szerve-
zık mécseseket osztottak szét a
résztvevık között. Akiben megszüle-

tett a döntés, hogy elkötelezi magát a
tiszta élet mellett, mécsesét meg-
gyújtva az Oltáriszentség, Krisztus elé
helyezte.
Aki csatlakozni szeretne a tiszta sze-
relemért tartott következı imaesthez
vagy imakonferenciához, vagy tenni
szeretne a magyar fiatalság tiszta
életre történı nevelése érdekében, az
a tisztaszerelem[kukac]gmail.com
címre küldhet e-mailt.

(M. K. nyomán)

BOLDOG SÁRA TESTVÉR
FERENCVÁROS

DÍSZPOLGÁRA LETT

A csak címekkel jelzett testvér-
híreket ld. a lap 23-25. oldalán,

valamint honlapunkon!

����

����

����
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15. születésnapjukat
ünnepelték

a magyarországi
Antióchia közösségek

– amint errıl lapunk 2. oldalán már hírt adtunk. A hálaadó „antiochiás hétvégé-
re” húsz közösségbıl mintegy 350 fiatal győlt össze az ország nyolc egyházme-
gyéjébıl és a Felvidékrıl szeptember 18-a és 20-a között Budapesten, a Szent
Angéla Gimnázium épületében. …

******************************************
ZICS ILDIKÓ, aki jelenleg a szociális testvérek egyik novíciája, 2001-ben kezdett
el járni a székesfehérvári antiochiás közösség imatalálkozóira. Jól ismeri, szereti
a közösséget, így készségesen vállalkozott arra, hogy – személyes tapasztalatai
alapján – válaszol A Lélek Szava kérdéseire az Antiochia jellegérıl, mőködésérıl.

– Mi az Antiochia?

Az Antiochia egy mozgalom;
nevét az elsı ismert keresztény kö-
zösségek helyérıl kapta. „Elıször
Antióchiában nevezték el a tanítvá-
nyokat keresztényeknek." (ApCsel
11,26.) Az Antiochia röviden: fiata-
lok szolgálata fiataloknak. …

– Hogyan mőködik a közösség?

Az Antiochia egy háromnapos hétvégével kezdıdik, ahol a fiatalok
megismerhetik a közösséget és egymást. Erre a hétvégére személyesen szó-
lítjuk meg a környezetünkben élı fiatalokat, barátainkat. Nagyon nagy
ereje van a személyes meghívásnak. A hétvégéknek missziós és prevenciós
küldetése is van, mert nemcsak Istent még nem, vagy nem jól ismerı fiatalokat
hívunk meg a közösségbe, hanem keresztény családok gyermekeit is. Így a fiata-
loknak lehetıségük van arra, hogy együtt küzdjenek meg a felnıtté válás kihívá-
saival és a világ adta nehézségekkel.

A Nagy Hétvégét a heti imatalálkozók követik. …

– Mit ad neked az Antiochia, miért szeretsz járni ebbe a közösségbe?
Számomra az Antiochia közösségben az a nagyszerő, hogy velem

egykorú fiatalokkal élhetem meg hitemet, beszélhetünk egymásnak kiscsopor-
tokban és a bevezetıkben örömeinkrıl, bánatainkról, nehézségeinkrıl,
Isten-kapcsolatunkról. aktuális ifjúsági rendezvényeken, és egyéb
programokba is bekapcsolódnak. ….

A teljes cikk a lap 28-29. oldalán!

Lelkiségek, mozgalmak,
közösségek
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Lelki otthonra találtak közösségünkben

Lapunk 2. oldalán röviden ír-
tunk már a szeptemberi kültag
ígérettételről. Szeretnénk, ha
minél többen éreznék maguké-
nak a bencés gyökerekből táp-
lálkozó, modern formában
megjelenő, szociális-szentlelkes
karizmát, lelkiséget, ha minél
többen kapcsolódnának be apos-
toli szolgálatainkba, ahogy ezt
életállapotuk megengedi, s ha
sokak számára jelentene meg-
erősítést az imaközösségünkhöz való csatlakozás, ami  távolról is le-
hetséges.
A Lélek Szava külön is köszönetet mond azoknak a kültag testvére-
inknek, akik részt vesznek a lap terjesztésében, postázásában.
Az alábbiakban az első ízben ígéretet tevő testvérünk bemutatkozá-
sát idézzük.

(Részletek)

„Lelki önéletrajz”

Nevem: Dunai Krisztina Rita. Budapesten
élek szüleimmel és öcsémmel. Itt is születtem 1979.
február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján,
mely egyben a megszentelt élet /szerzetesek/ világ-
napja is. …

… 24-26 évesen még kerestem a helyemet. …
A Szociális Testvérek Társaságával először 2003-

ban, a közösség Bartók Béla úti házában tartott hiva-
tástisztázó kurzus révén kerültem kapcsolatba. …

A hivatástisztázó kurzus óta részt vettem a Társaság
imádságos szilveszterein és más programokon,
lelkinapokon. Úgy érzem, megtaláltam a helyem, Isten
vezetett ehhez a közösséghez, a szociális-szentlelkes
karizmához kívánom szabni az életemet. … A kültagság
azt a szabályozott lehetőséget jelenti számomra, ahol együtt lehetek a Társasággal
a karizmában, a lelkiségben, de ezt a világban, az emberek közé kimenve élhetem
meg.

A bencés gyökerek, a szociális érzékenység és a  modernség miatt lett lelki ott-
honom a Társaság.

Nagyon sokat köszönhetek Sára testvérnek, akinek a boldoggá avatásán ott
voltam. Naplófeljegyzései, lelkiélete, sorsa, egyénisége nagyon közel áll hozzám.

…..
A teljes cikk a lap 28-29. oldalán.
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A Szentlélek Szövetség
története,

kibontakozása (1.)
Lapunk nyári számának „Elızetesében” jeleztük,
hogy szándékunkban áll felidézni a 30-as években

alakult s országos mozgalommá szélesedett Szentlélek Szövetség történetét
A Lélek Szava egykori híradásai alapján. Maga a lap 1934 pünkösdjén in-
dult – amint ez az 1935/3. számban olvasható – , a Szövetség idıszaki lapja-
ként, s laptulajdonosa a Szentlélek Szövetség volt.

(Részletek)

A Szövetség megalakulásáról elıször
A Lélek Szava 1934/1. számában, a 3.
oldalon olvashatunk:

„A SZENTLÉLEK-SZÖVETSÉG
TÖRTÉNETE NAGYOBB
VONÁSOKBAN –

25 esztendeje lesz, hogy törtük hoz-
zá az utat, míg végre a gondolat a
tettek valóságává lehetett. De a
Szentlélek is csak eszköz mindnyá-
junk ama gyönyörő feladatához,
hogy a Szentlélek tisztelete egyesek,
családok, társadalmak és a nemze-
tek közigénye legyen.”

A 4. oldal KÉRDÉSEK ÉS FELELE-
TEK c. cikkébıl megtudhatjuk, hogy a
Szentlélek-Szövetség:

„Mindazoknak egy nagy egységbe

volt csoportja, akik a Szentlélek bol-

dogító uralmáért akarnak dolgozni”.

Egyházi jóváhagyást 1933. május
22-én nyert, elsıként Dr. Serédi

Jusztinián Bíboros Hercegprímás

hagyta jóvá az esztergomi fıegyház-

megyében, de az összes  többi egy-

házmegyékbe is kérik befogadását. …

... A Lélek Szava 1934/1. számának 4.
oldaláról, a KÉRDÉSEK ÉS FELE-
LETEK c. cikkbıl megtudhatjuk:

A Szövetség feladata: „Hogy esengve
hívják a Szentlelket a világba, a csalá-

dokba és minden egyes ember életébe”

és „Hogy életükkel tegyenek bizony-

ságot arról a boldogságról, amely a

lélekkel-teltségnek velejárója”.

Tagjai minden hónapban meghívást
kapnak a Szentlélek dicsıségére
bemutatott szentmisére, amely egé-
szen különös kegyelmekkel jár.

Emellett rész vehetnek a havi mun-
kaórákon, ahol a Szentlélek tisztele-
tének terjesztését egységes program

szerint beszélik meg.

Tagjai lehetnek: „Mindazon katoli-

kus nık és férfiak, akik vallási köte-

lességüknek mindenben pontosan ele-

get tesznek, de a Szentlélek iránti égı

szeretetükben még egy pluszt vállal-

nak: tevékenységet a Szentlélek bol-

dogító uralmáért.” …..

A tejes cikk a lap 30-31. és 34.
oldalán olvasható.
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ÍGY IS LEHET!

Egyik kültag testvérünk személyes tanúság-
tételét közöljük az alábbiakban…

(Részletek)

… Amikor a férjem elhagyott, épp a második, újszülött gyerekünket vittem
haza a kórházból. Nem is értem, hogyan éltem túl ezt a helyzetet. Hét évet külön
éltünk, de ebbıl „csak” fél év volt olyan, amikor egyáltalán nem is találkoztunk.

…..
Volt egy szakasz, még az elején, amikor a barátaim, az akkori közösségem

tagjai azt javasolták, hogy érvényteleníttessem a házasságunkat, mert az İ
igenje nem volt igazi, és erre tanú is van. Már meg is volt címezve a boríték az
egyházi ügyvédnek, amikor Isten elıtt imában becsülettel végiggondoltam az
egészet. Azt gondoltam végig, hogy az ı igenjérıl az Úr elıtt neki kell majd szá-
mot adnia, de AZ ÉN IGENEM BIZTOS, HOGY IGAZ VOLT, tudom, emlékszem
világosan rá, hogy ott, akkor az oltár elıtt én minden helyzetre igent mondtam, er-
re is, ami most van: ha te hőtlen leszel, én akkor is szeretlek majd, és hő le-
szek hozzád. Így végül is nem adtam fel a levelet és a harcot sem. Mindent, amit
ilyenkor szokás, bevetettem, lelki, érzelmi és más szinten, de éreztem, hogy ezek
csak még inkább eltávolítják ıt tılem.

Három év múlva, 1990 nyarán eljutottam odáig, hogy elengedtem az Úr
segítségével az egész helyzetet. Ismétlem: az Úristen kegyelme, ereje és se-
gítsége kellett hozzá, a saját erımbıl biztos, hogy meg tudtam volna megtenni.
Tehát MINDENESTÜL szabadon engedtem ıt. …

…..
Rendkívül sokat segített, hogy volt imaközösségem, hogy voltak baráti

családok, akiknél sőrőn megfordultam, és akikkel sok programot szerveztünk, ki-
rándulásokat, sétákat, egyebeket a gyerekekkel együtt.

Természetesen úgy döntöttem, hogy többé senki nem jöhet az életem-
be, hiszen a szentségi házasságomat érvényesnek tartottam.

És egyszer csak újra megjelent a férjem.
Hamarosan elıállt azzal, hogy költözzünk össze vidéken, egy nagyobb ház-

ban, ahol jobban elférünk. – Belevágtunk.

Immár 15 éve élünk itt együtt, hat gyerekünk van, és nagyon boldogok
vagyunk. Idıközben benne is megszületett az a bizonyos IGEN, amit az eskü-
vınkön valóban nem tudott kimondani. 1997-ben újra elvett polgárilag is. A volt
nej minden cselt, trükköt bevetett, és más nık is próbálkoztak, de a hőségét
SEMMI nem ingathatja meg, ezt tudom, biztosan érzem, mint ahogy korábban azt
is éreztem, hogy baj van.

Nem állítom, hogy ez az út szokványos és könnyen járható. Hihetetlen
lelki szenvedésekkel járt. Két dolgot viszont biztosan állíthatok: az egyik, hogy a
múlt szenvedései nem mérhetık a jelen boldogságához – teljesen eltörpülnek
ehhez képest! Nem könnyő dolog a megbocsátás, embernek ez lehetetlen,
de Istennel, és csakis VELE MINDEN LEHETSÉGES.

Örömhír!



21

A másik: meg kell tanulni elengedni a mégoly életbevágóan fontosnak,
súlyosnak, jogosnak érzett dolgokat is – tehát nemcsak a személyt, hanem az
olyan emberi reakciókat is, mint a győlölet, bosszúvágy, igazságérzet, féltékeny-
ség, sértıdés, sebeink számontartása, önsajnálat – és ami a legnehezebb, de a
legfontosabb: a birtoklás. Ez szintén csakis Istennel lehetséges.

…
Bele kell nyugodni, hogy nem a tiéd a másik, hogy semmid sincs, amit nem

kaptál volna, hogy semmi sem „jár” neked.
…..

A teljes cikket a lap 32-33. oldalán közöltük!


