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Együttes ábrázolások a
magyar szent családról

A TARTALOMBÓL:
Jézus Szíve ünnepéhez
A valódi humanizmus
Szt. Benedek iskolájában
Nagyboldogasszony ünnepéhez
Dr. Erdı Péter

„Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az elsı magyar
szent családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre
hercegnek közbenjáró támogatását” –
áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a CSALÁD ÉVE alkalmából
közreadott körlevélben.

A CSALÁD ÉVÉBEN:

Püspöki Konferenciánk szeretné
ráirányítani a figyelmet az elsı
magyar szent családra. Ennek érdekében egész éven át tartó
győjtést hirdettek meg az év elején, határon innen és túl.
A világ számos pontján találhatók
együttes ábrázolások Szent István királyról, Boldog Gizelláról és Szent Imre
hercegrıl: szobrok, dombormővek,
festmények,
grafikák, falikárpitok,
freskók stb. Ezeket szeretnék bemutatni a Püspöki Konferencia honlapján
egy virtuális győjteményben, remélve,
hogy az év végén egy valóságos kötetet is össze tudnak állítani.

A munka és az ünnep
a családok életében…
Jubiláns házasok
Szombathelyen
Boldogságkeresés Sára testvérrel
– Rétfalvi Valéria SSS
Boldog Ceferino lovagrend

Boldog Scheffler János Szatmár vértanú püspöke

Boldog EL PELÉ
A gazdasági krízis gyökere az
erkölcsi krízis –
a görög ortodox fıpapok felhívása
„A gonosz egy szörnyő valóság…” –
Boldog II. János Pál pápa
erıteljes közbenjáró

(További fontos információk:

MKPK honlapja /Család éve)

„Emlékezzetek csodatetteire…!
Gaál Veronika testvér
Alternatív életforma
modelljévé kell lennünk…

A megbocsátás – újjáteremtı
erı! – Berkecz Franciska tv.
Akiket megragadott
a Szeretet lángja (2.)
Húsz éve történt…

Nádas Mária
Fényhidakon át

A szegedi Dóm egyik dombormőve
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Július és augusztus igen gazdag liturgikus ünnepekben. Nyári számunkban
ezúttal a következı négyet emeljük ki:
július 1-jén, pénteken volt JÉZUS
SZENT SZÍVE fıünnepe; július 11-én ünnepeltük SZENT BENEDEK apátot, Európa fıvédıszentjét; NAGYBOLDOGASSZONY (augusztus 15-e)
szintén fıünnepünk; SZENT ISTVÁN királyról a Bíboros úr tavalyi augusztus 20-i szentbeszédébıl vett idézettel emlékezünk meg.

Liturgikus év

Jézus Szíve ünnepéhez
Pünkösd utáni harmadik hét péntekje
Jézus Szíve ünnepe. Hosszú időn keresztül
nagy hittel, sőt, hévvel ünnepelték. Manapság
csendesebben, egyszerűbben. …
…..
A Teremtő jól elrejtette az emberszívet a test
mélyére. Jézus is „befelé fordulva” viselte a
szívét, érzelmeiről egyenesen nem beszélt túl
gyakran. …
…..
Szíve gazdagságát mégsem a szája mondja el.
Jelen van az minden kis gesztusában, a kenyértörés mozdulatában, betegek, leprások megérintésében, és leginkább akkor nyilvánul meg, amikor
önkifejeződési lehetőségeitől megfosztva, mozdulatlanra szegzetten a fürkész, kíváncsi világ utat
talál a szívéhez: lándzsával.
Azóta Jézus így – megnyitott szívvel –
lett a miénk, mindenkié: latroké, baloldali és
jobboldali latroké, századosoké, gyermeküket sirató anyáké…Jézus szíve – ez a szelíd és alázatos szív, ha egyszer szeretete becsalogat oda – csodát mutat: kis helyen, sokan, sokfélék békében megférünk
egymással. Egy egész világ!

A teljes szöveget lásd A Lélek Szava 4. oldalán!
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A valódi humanizmus
Nursiai Szent Benedek iskolájában
„Európának szüksége van keresztény gyökereinek életerejére."
(XVI. Benedek)
Az identitását keresı Európa számára egyedül a keresztény gyökerek életerıi állíthatják helyre azt az új és tartós egységet, mely túlmutat a gazdaság
és politika korlátain.
Szent Benedek életérıl fı forrásunk Nagy Szent Gergely „Dialógusa". …
… Szent Benedek hatására alakult ki az, amit ma Európának nevezünk.
Szent Benedek már fiatalon remetei magányba vonult vissza kortársainak
erkölcsi züllöttsége miatt. Miután legyızte az önmegvalósítás, az önérvényesítés, az érzékiség és végül a harag és a bosszú kísértéseit, érezte magát képesnek arra, hogy Subiacoban kolostort alapítson. …
Benedek életének forrása, egész létének hordozó alapja az ima volt. „Ima
nélkül nincsen istenfélelem” – mondja a pápa. Mivel Istent szemlélte, látta meg
az emberi valóságot és saját küldetését. …
Szent Benedek Regulája - mondja a pápa, nemcsak egy egyszerő szabályzat
a mővéhez. Kiegyensúlyozottságával, emberségével, józanságával, mellyel különbséget tesz a lényeges és a másodrangú
dolgok között, a lelkiélet számára általános érvényő lett.
Az európai kultúra és civilizáció számára is páratlanul nagy jelentısége van
ennek a Regulának. Éppen ma, amikor
Európa új identitást keres, ez nem történhet meg anélkül, hogy ne ébredjen rá
egyértelmően keresztény gyökereire.
Enélkül újra az a veszély fenyegeti az embert, hogy enged az ısi kísértésnek, és
önmagát akarja megváltani. Az önmegváltás utópiái vezettek a közelmúlt nagy tragédiáihoz.
Szent Benedek az a valódi mester,
akinek az iskolájában megtanulhatjuk azt
a mővészetet, amit a valódi humanizmus
jelent. (ZENIT, 2008. ápr. 9.)
Fordította: Sz. Ágnes

A teljes szöveg a lap 5-6. oldalán olvasható.
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Szent István igazságossága
népe iránti különös szeretetében is megnyilvánult. Máig is aktuális örökségének az a legnagyobb értéke, hogy jól, bölcsen hitt és alapozott. Hogy Krisztus sziklájához kapcsolta családja és nemzete sorsát. Hogy keserő tapasztalatok ellenére is belépett a nyugati világ népeinek közösségébe,
mégpedig nem puszta alkalmi, politikai számításból, hanem ıszinte, hívı
meggyızıdésbıl. Ugyanakkor nemcsak modernizálni, nemcsak legjobb
eszményei szerint átalakítani akarta ezt az országot, hanem meg
akarta ırizni népünk kultúráját, hagyományait, sajátos arculatát is.
Magáénak érezte, szerette ezt a népet. Nagyra értékelte hagyományainkat,
ezért is szólítja fel fiát, hogy kövesse az ısök példáját. „Ki lenne az a görög –
írja –, aki a latinokat görög hagyományok alapján kormányozná, vagy ki lenne az a latin, aki a görögöket latin hagyományok segítségével igazgatná?"
(VIII, 3). A magyarokat tehát a magyar szokások szellemében akarta vezetni.

Halála után úgy tőnhetett, hogy tévedett. Mintha az események arra vallottak volna, hogy vagy az akkori nyugati eszmények szerint, de akarata ellenére próbálják meg kormányozni ezt a népet, vagy éppen az ısi szokások nevében fellázadva, ország-világ ellenében igyekeznek visszatérni olyan gyökerekhez, amelyek az eurázsiai sztyeppék más nagy népeit itt, Európa szívében
nem tudták megmenteni a jövı számára. De az elmúlt ezer év mégis István királyt igazolta. Ennek köszönhetjük, hogy ma itt együtt lehetünk. Ez
volt Szent István legnagyobb tette, ezt kell ünnepelnünk, ezért kell hálát adnunk.
Részlet Erdı Péter bíborosnak a Szent István bazilikában
2010. augusztus 20-án elhangzott szentbeszédébıl
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Nagyboldogasszony ünnepéhez
Erdı Péter bíboros 2010. augusztus 15-én az esztergomi bazilikában
elhangzott szentbeszédének rövidített változata
Az egyházatyák már az V-VI. századtól kezdve részletesen tárgyalnak Szőz
Mária mennybevételének titkáról, a mennybevétel ünnepe pedig már az V.
században elterjedt volt mind a keleti, mind a nyugati egyházban. A liturgikus
könyörgésekben kifejezetten test szerinti mennybevétel szerepel. …
…..
Tény, hogy mind Jeruzsálemben, mind Efezusban beszélnek a Szent
Szőz sírjáról vagy temetési helyérıl, de a holttestét, a földi maradványait, a
testébıl származó ereklyéket sehol sem tisztelték, viszont az egyházatyák kora óta bizonyítható testestıl való mennybevételének
hagyománya.
İsi meggyızıdésre tette fel tehát a koronát XII. Piusz pápa, amikor 1950. november 1-jén Munificentissimus Deus kezdető apostoli rendelkezésében dogmaként
határozta meg Mária testestıl való mennybevételének hitigazságát…. Többek között
ezt jelenti ki: Mária „a sír romlásától mentes
maradt, s úgy, amiként már Fia, aki legyızte
a halált, testével és lelkével a mennyei legfıbb
dicsıségbe fölvétetett, ahol Fiának, az idı
halhatatlan Királyának, jobbján királynıként
tündököl. (Vö. 1Tim 1,17)”
…..
Mária mint az Egyház anyja számunkra is mutatja az utat. Mert a maga
módján a keresztséggel minden ember a Szentlélek templomává válik, az Eukarisztiában testünkbe is beköltözik Krisztus, és a feltámadott test dicsıségére mi is
hivatást kaptunk. Ezért valljuk meg a kezdet kezdetétıl ırzött alapvetı keresztény meggyızıdésünket, hogy hiszünk a test föltámadásában. Mária mennybevétele tehát nem csupán gyönyörő hittitok, amelyet csodálunk, hanem program is a saját életünk számára – hogy Mária példája nyomán mi is beteljesítsük Istentıl kapott hivatásunkat.
(A szentbeszéd teljes szövegét a Magyar Kurír közölte)
Bıvebben: a lap 7-8. oldalán.
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Egy vatikáni üzenetrıl – egyházunk
néhány figyelemreméltó, érdekes
eseményérıl – röviden...

Egyházunktája

A CSALÁD ÉVÉBEN

A munka és az ünnep a családok életében
A Családok VII. Világtalálkozója 2012. május 30-a és június 3-a
között Milánóban kerül megrendezésre. XVI. Benedek pápa a találkozó fő témáját (lásd a címben) már a 2009-es Mexiko-városban tartott
világtalálkozó alkalmával előre jelezte.
Az eseményre írt üzenetében a Szentatya arra buzdítja a keresztény családokat és mindenkit, hogy folyamatosan készüljenek a milánói világtalálkozóra egyházi és kulturális szinten egyaránt. 2011-ben,
II. János Pál pápa „Familiaris consortio” kezdetű apostoli buzdításának 30. évfordulóján plébániai, egyházmegyei, országos programok
keretében is valósuljon meg ez a felkészülési folyamat.
… A munka és az ünnepnapok Isten adományai és áldása a család számára a
teljes emberi élet megélésének érdekében.
A mai világban a munka a piaci verseny és a maximális profit jegyében zajlik, az ünnep pedig a szórakozás és a fogyasztás lehetőségét
jelenti. Ez negatív hatást gyakorol a családra és a közösségekre, mivel egy individualista életstílus kialakulásával fenyeget.
A Családok Világtalálkozója egyedülálló lehetőséget ad a munka és az ünnep
jelentőségének értelmezésére egy összetartó, az életre nyitott, a társadalomba és
az Egyházba beilleszkedett családkép tükrében. (V.R./M.K.)

Hálaadás az élet
ajándékáért

…..
A szentmise után külön áldásban
részesültek a gyermeket várók, a
gyermekre vágyók, a fiatal házasok
és a jegyesek. Az elmúlt években több
gyermeket váró házaspár jelezte, hogy
a kegyhelyen végzett imájuk után
csodás módon részesültek az addig
orvosilag is reménytelennek tőnı
gyermekáldásban. Így ez a nap egyben hálaadás is volt az élet ajándékáért.
(M. K./csaaladeve.hu)

Mátraverebély – Szentkúton
Az idén július 3-án, vasárnap tartották a Sarlós Boldogasszony búcsút
nemzeti kegyhelyünkön. Az ünnepi
eseményre közel hétszáz család látogatott el, hogy a Szőzanya közbenjárását és pártfogását kérjék családjuk életére és jövıjére. Gyalogos zarándokok is érkeztek Egerbıl, Balassagyarmatról, Nagybátonyból.
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Jubiláns házasok
Szombathelyen
A CSALÁD ÉVE alkalmából
Veres András megyéspüspök
július 2-ára találkozóra hívta a
Szombathelyi Egyházmegye kerek évfordulót ünneplı házaspárjait és családtagjaikat.
A közös ünneplésen részt vevı, regisztrált házaspárok száma elérte a 240-et.
…
A program püspöki szentmisével kezdıdött. … Veres
András püspök szentbeszédében arról szólt, hogy a keresztény házasságban az évek,
évtizedek múlásával a házastársak szeretete nem csökken –
ahogy azt a ma divatos felfogás
tartja –, hanem folyamatosan
növekszik, erısödik, mélyül. A
szentmise megható pillanata
volt, amikor a párok egymás
felé fordulva megerısítették
házassági fogadalmukat.
A szentmisét követıen ünnepi mősorral köszöntötték a házaspárokat, akik
névre szóló emléklapot és lakatot vehettek át. A szimbolikus jelentéső lakatot a
székesegyház és a püspöki palota között
elhelyezett kovácsoltvas kerítésre helyezhették el. …
…..
A megjelent házaspárok sokasága
tanúságot tett arról, hogy keresztény
házasságban, boldogságban, biztonságban élni az Isten elıtt elfogadott,
helyes út, amely nemcsak mára és holnapra szól, hanem 20–40–60 évre, sıt
annál is tovább, egészen életünk végéig. (Martinus)
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Boldogságkeresés Sára testvérrel
Boldog Salkaházi Sára testvér liturgikus ünnepére 2011. május 11-én
mintegy 25-30 fiatal győlt össze a szombathelyi plébániai közösségekbıl a szociális testvérek szombathelyi házában.
Sára testvér életútját (aki hozzánk hasonlóan tehetségével és szenvedélyes természetével sokáig a világ sodrásában élt) maguk fedezték fel és
állították össze a fiatalok – csoportonként, képekbıl, interaktív módon.
Sára testvér boldogsághoz vezetı útjáról naplójában olvashatunk, melynek a kertben elrejtett részleteit megkeresték a résztvevık, majd személyes üzenetként fontolgatták, és kiscsoportban megoszthatták egymással.
A szentmisére készülve egy fiatal, kétgyermekes édesanya tett tanúságot arról, hogy két évvel ezelıtt a testvérénél váratlanul megindult a
szülés, majd a huszonötödik héten 750 grammal, agyvérzéssel világra jött
koraszülött gyermeke. A gyermek életben maradására nem láttak esélyt.
Ekkor boldog Sára testvér közbenjárását kérték az újszülött életéért. A
kisgyermek jelenleg jár, és értelmes szavakat mond. Dicsıség az Úrnak,
és köszönet érte Sára testvérnek! Ez a tanúságtétel egyben bátorított is
bennünket, hogy kérjük boldog Sára testvér közbenjárását életünk krízishelyzeteiben.
A szentmisét Elias SVD atya és Fekete Szabolcs Benedek püspöki
irodaigazgató úr mutatták be. …
Rétfalvi Valéria SSS
bolcs, az új lovagrend nagymestere,
aki a társadalmi felzárkózásért felelıs
államtitkárság tanácsadója is.
A lovagrendnek olyan krisztushívı cigány világiak lehetnek a tagjai, akik
hatékonyan közremőködnek a cigányság körében folyó lelkipásztori tevékenységben. …

Boldog Ceferinó
lovagrend alakult
Az elsı és egyelıre egyetlen
boldoggáavatott cigány ember, Boldog Ceferino ünnepnapján, május
4-én Beer Miklós váci püspök
Mátraverebély–Szentkúton lovaggá
avatta a boldogról nevezett cigány
lovagrend elsı kilenc tagját, köztük
Pintér Szabolcs nagymestert.

(Ferences Sajtókp./M.K.)
Egyházunk-tája rovatunk
cikkeinek teljes szövege a lap
9-12. oldalán olvasható!

A Boldog Ceferinó Lovagrend hivatása a történelmi egyházak és a cigányság közötti együttmőködés elımozdítása – nyilatkozta Pintér Sza9

Boldog Scheffler János,
Szatmár vértanú püspöke

Tanúságtevık

Újabb magyar boldoggal gazdagodott egyházunk, s ezen belül a
Szatmári Egyházmegye, amikor Szatmárnémetiben július 3-án,
vasárnap boldoggá avatták Scheffler János vértanú püspököt.
…
Scheffler János 1887-ben született,
tízgyermekes zsellér család sarjaként.
Kiváló szellemi képességei korán
megmutatkoztak. A Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd
1910-ben történt pappá szentelése
után Rómában tanult, a kánonjog
doktora lett. …
1942-től a Szatmári Egyházmegye megyéspüspöke lett.
A román kormány 1948-ban felmondta a Szentszékkel kötött konkordátumot, az új állami kultusztörvény
pedig
megszüntette
a
SzatmárNagyváradi Egyházmegyét. Scheffler
János memorandumban fordult Petru
Groza miniszterelnökhöz, melyben kifogásolta a kommunista hatalom egyházat
sújtó intézkedéseit. Ennek következménye az lett, hogy eltiltották a püspöki funkció gyakorlásától. Mivel szembeszegült a romániai katolikus egyházat a
pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel, 1950-ben kényszerlakhelyre vitték, majd 1952-ben letartóztatták, s Jilava földalatti
börtönébe szállították, ahol az embertelen körülmények között rövid
időn belül, 1952. december 6-án meghalt. …
…..
Vértanú halálával beleilleszkedik a 20. század Isten- és egyházellenes totalitárius diktatúrái áldozatainak sorába – azok közé, akik életük árán is hűségesek maradtak hitükhöz, egyházukhoz. A számtalan
névtelen áldozat közé és az egyház által az utóbbi időkben oltárra
emelt, példaként elénk állított boldogok sorába.
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Boldog EL Pelé, Ceferino Giménez Malla –
a boldoggá avatott cigány vértanú
Méltán kapta a cigány lovagrend az ő
nevét azért is, mivel valódi lovagias
erények jellemezték – amelyek
keresztény erények is egyben. Az
önfeláldozásig nagylelkű volt, minden
vonatkozásban: amikor már erre lehetősége nyílt, támogatta a nála szegényebbeket anyagiakkal; irgalmas szamaritánusként, lovagias bátorsággal
karolta fel az elesetteket, betegeket. …
…..
…Élete második felében naponta járt
szentmisére, s mindig bátran kiállt
Krisztus, az egyház, a papok mellett.
Amikor a spanyol polgárháború véres
egyházüldözése idején egy papot elfogtak az utcán a vörös milicisták, El
Pelé méltatlankodását fejezte ki. Emiatt és a zsebében talált rózsafüzér miatt
– amitől nem volt hajlandó megválni –
őt is elhurcolták, és néhány nap múlva
kivégezték. Kezében a rózsafüzérével, „Éljen Krisztus Király!” felkiáltással halt meg. Tudatosan áldozta
életét Krisztusért.

75 éve, 1936. május 4-én szenvedett
vértanúságot EL PELÉ. II. János Pál
pápa 1997. május 4-én avatta boldoggá
Rómában, s ezen a napon emlékezik
meg róla egyházunk.
Az idén ezen a napon alakult meg hazánkban a róla elnevezett cigány lovagrend, amint lapunk 12. oldalán hírt
adtunk róla.
Lapunk hátsó borítóján pedig
Fecske Orsolya testvérünk róla
készített képe látható, kedvenc lovával, örökbe fogadott lányával és egy
kisfiúval – mivel nagyon szerette a
gyerekeket, a jóra, Isten szeretetére
nevelni őket, s a gyerekek is megérezték benne Isten szeretetét, jóságát.
…..
… Ez a talpig becsületes, gyermekkorától kezdve mélyen vallásos spanyol
roma lókereskedő igazi példaképe lehet
elsősorban minden romának. S persze
nem romának is, de a romák közül ő
az első, akit az egyház boldoggá avatott.

Tanúságtevık rovatunk teljes szövegét ld.
a lap 13-14. oldalán!
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A gazdasági krízis
gyökere
az erkölcsi krízis

Az idık
jelei

A Görögországi Ortodox Egyház fıpapsága tavalyi októberi soros ülése után felhívást intézett „Isten népéhez és minden nem közömbös
emberhez … az igazság és a szeretet nyelvén”, amely számunkra is
sokatmondó „idık jele”, hitünk, az Evangélium fényében.
Az alábbiakban ezt a felhívást idézzük, rövidített formában.

Mint ország, rendkívül súlyos gazdasági krízissel kerültünk szembe, amely
az emberek többségét a bizonytalanság és a félelem érzésével tölti el. Hazánk már nem szabad, hanem ténylegesen a hitelezıi irányítják.
A szellemi, társadalmi és gazdasági krízissel lépésben halad elıre minden alapunk lerombolása. Hagyományunk eltörlésének és megsemmisítésének kísérlete történik, annak,
amit mindig Hazánk élete alapjának
tartottak. …
… Gazdasági krízisünk a termelés
és a fogyasztás közötti egyensúlytalansággal kapcsolatos. …

szágunk
valóságos
érdekeivel
szemben cselekedett.
Másrészrıl mi, a nép, szintén felelıtlenül cselekedtünk. …
A spirituális krízis lényege az élet
értelmének hiányában és az embernek az egydimenziós jelenben való
leragadásában, egocentrikus önimádó ösztöneinek fogságában található. …
… A látszólagos jólétet választottuk… Ma az ember (lehetséges, jogosan) remeg jövedelme csökkenésének
még a gondolatától is, de nem aggódik
gyermekei miatt, akik különféle függıségekben hunynak ki, nem aggódik az
emberi személyiség és élet elértéktelenedése miatt. …
… Azok, akik szeretnék megszakítani a nép és az Anyaszentegyház
kapcsolatát, kihasználták a valódi és
kitalált botrányokat, igyekeztek lerombolni az Egyház iránti bizalmatokat.
Az Egyház rendelkezik a fogyasztás kultuszának ellenmérgével
– ez az aszkézis. … Az aszkézis célja

… De a gazdasági krízis, amely
ma Hazánkat sújtja és nyomorítja –
csupán a jéghegy csúcsa. Ez egy másik, spirituális krízis következménye
és gyümölcse. …
Az erkölcsi krízis jele, amely mind
a hatalmat, mind pedig a népet elérte.
Azé a hatalomé, amely … elısegítette
a korrupciót, és egyetlen célja magának a hatalomnak a megtartása volt.
A hatalom gyakorlatilag a nép és Or-
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nem az élvezetrıl való lemondás, hanem az élet mélységgel és tartalommal való megtöltése. … Az aszkézis a felesleg rabságából a szabadságba vezetı út.
Nyugtalanít bennünket oktatásunk állapota, mivel a mai oktatási
rendszer a tanulóra nem személyiségként, hanem számítógépként tekint.
Egyetlen funkciója az információ „feltöltése”. …
….
Az Egyház az egyetlen olyan intézmény, amely képes az ember mellé
állni és támogatni ıt. De az Egyház –
mi vagyunk mind… A lelkipásztorok és
a nyáj egységét mindenekelıtt a „világ
kormányzói”
kívánják
lerombolni.
Tudják, hogy ha legyızik a pásztort,
könnyen szétszórják és rabságba
hajtják a nyájat.

pedig gyakran eltölti a kétségbeesés.
Tudjuk, mivel az elsı hely, amelyet a
remény és az értelem keresése során
felkeresnek, az a templom. Célunk és
feladatunk, hogy az egyházközségek
olyan központtá váljanak, amelyeken
keresztül a lelkipásztori gondoskodás
eléri és átfogja az egész társadalmat.
Úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a
társadalmi problémák elemzésének
központját... Feladatunk, hogy oly módon fejlesszük ki minden egyházközség jótékonysági tevékenységét,
hogy ne maradjon egyetlen ember
sem, aki ne kaphatna egy tányér ételt.
Tudjátok, hogy az Egyház e tekintetben hatalmas munkát folytat. …
együtt képesek vagyunk segíteni az
egyénnek, az egy pedig mindenkit
támogathat. Isten megadta nekünk az
erı és a szeretet szellemiségét. E
szellemmel eltelve, hibáinkat tudatosítván, egységesüljünk nagy családunk, Egyházunk mellett az élet értelme és a szeretet keresésében, és akkor túl fogunk jutni e nehéz megpróbáltatásokon.

…számos közgazdász értékelése
szerint ezt a krízist mővi úton váltották ki, azért, hogy eszközzé váljon
azon erık világuralmának elérésére,
amelyeket nehéz emberszeretettel
gyanúsítani.
… Az Egyház nem hunyhat szemet
semmilyen igazságtalanság felett, hanem késznek kell lennie a tanúságtételre és a vértanúságra. Tudjuk,
hogy az emberek körülöttünk éheznek
és szükséget szenvednek, lelküket

A Görögországi Orthodox Egyház
Szent Szinódusa
A görög eredeti szövege:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod

A Lélek Szavában közölt (teljesebb) szöveg
a 15-17. oldalon olvasható.
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Boldog II. János Pál erıteljes közbenjáró
Gabriele Amorth, a Római Egyházmegye 86 éves exorcistája szerint egyre több
fiatal kerül sátáni befolyás alá különféle szektákon, szeánszokon és drogokon
keresztül. Amorth atya, aki az elmúlt huszonhat év során több mint hetvenezer
exorcizmust végzett, elmondja: a világnak tudnia kell, hogy a Sátán létezik, és
mindig a leggyengébb ponton támad.
„A kísértéseket elsısorban a bőnre vezetı alkalom kerülésével gyızhetjük le.
Mi, keresztények elınyben vagyunk, hiszen ott van számunkra Jézus szava,
ott vannak a szentségek, ott az ima.”
Amorth atya az exorcizmus során legtöbbször Jézus Krisztus nevét hívja segítségül, de szentek égi közbenjárásáért is gyakran fohászkodik. Elmondása szerint az utóbbi években Boldog II. János Pál pápa különösen hatékony közbenjárónak bizonyult. „Többször megkérdeztem a gonosz lelket, miért fél annyira II. János Páltól. Kétféle választ kaptam. Az egyik: ’mert keresztülhúzta a számításaimat.’ Úgy vélem, ez a kommunizmus bukására vonatkozik. A másik pedig:
’mert annyi fiatalt ragadott ki a kezeim közül.’
„Természetesen a Szőzanya még nála is hatalmasabb közbenjáró. Egyszer azt is megkérdeztem a gonosz lélektıl, miért fél jobban, ha a
Szőzanyát szólítom, mint ha Jézus Krisztust. Azt
felelte, azért, mert jobban megalázza, ha egy ember gyızi le, mint ha Krisztus.”
Az élık közbenjárása is fontos – teszi hozzá
Amorth atya. Minden keresztény ember imádkozhat azért, hogy egy lélek vagy egy hely megszabaduljon a Gonosztól. Az Úr azt mondta apostolainak: ezt a fajta gonosz lelket nagy hittel, imával és böjttel lehet kiőzni. (M. K.)

 Az angyalokat is segítségül hívhatjuk, elsısorban SZENT MIHÁLY FİANGYALT a kísértések, a gonosz lélek/lelkek befolyása, támadásai ellen.
„Tüzet tőzzel fogunk oltani: a győlölet tüzét a szeretet tüzével. A Sátán győlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, gyızelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szeretetláng Lelki napló, a Szőzanya 1964. dec.
6-i üzenetébıl)
„… ha valaki együttmőködik Velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bőntıl.” (Szl. LN, Jézus szava, 1962. máj. 4.)
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