
A LÉLEK SZAVAA LÉLEK SZAVA
Katolikus lelkiségi lap

XXXI. évfolyam 2. szám 2007/2.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 170 Ft

Alkonyi fények a máriaremetei templomkertben (Fotó: Exner G.)

Az idén pünkösd hétfõn újból benépesedik a kert.

A szeptemberi Városmissziós napok egyik színhelye lesz a kegytemplom

és az elõtte levõ park, így most egyben a városmisszió (egyik) „fõpróbája”

a már több éve itt megtartott „karizmák ünnepe” – a plébániák, a különbö-

zõ közösségek, lelkiségek bemutatkozása. 

A budapesti városmisszió elõkészületeirõl lapunk Hivatás – küldetés

rovatában olvasható tartalmas beszámoló!

Milyen
csodálatosak
a Te mûveid,

Urunk!

Fotó:
E. G.

és
T.L.
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A Szentlélek 

kiáradásának 

– pünkösdnek – 

kétféle ábrá-

zolása: egy XV.

századi remekmû

és egy  (valószínû-

leg XX. századi) fel-

dolgozás részlete. 

A téma azonossága

mellett is nem 

csupán esztétikai

szempontból, stílu-

sukban külön-

böznek egymástól,

hanem magának 

a témának a

felfogásában is... 

Rövid meditációnk a

pünkösd-eseményrõl 

– mely nincs Pünkösd

ünnepéhez kötve, ha-

nem folyamatosan tör-

ténik az egyházban – e

két kép kapcsán

lapunk Liturgikus év

rovatában.

Eucharisztia

Kenyér

Falat kenyér,

csodás, élõ, meleg.

Benne

dobban a Szív,

alázatos, szelíd.

A végtelen,

túláradt Szeretet

egy lesz veled.

Ne félj!

Mindig veled -

Tiéd! (A - - a)

Átváltozás

Amint a csöpp kenyérbe semmisülsz
Ó, Örök Ige,
s nem tudsz szólni sem,
úgy semmisüljek
én Beléd, s többé

már ne szólhassak,
csak imádjalak,
csak szeresselek,
szerethesselek

egész valómmal idõkön túl is.

Segíts meg ebben Élõ Nap Anyja,

Napba öltözött Szûzanyánk, amen. 

(A - - a)

Május 11-ét, Sára testvér

születésnapját jelölte ki

egyházunk Boldog

Salkaházi Sára szûz és

vértanú liturgikus 

emléknapjának.

A május 11–12-i ünnepi

megemlékezések prog-

ramját Liturgikus év

rovatunkban közöljük!

Mindenható és irgalmas Is-

ten...! Töltsd be fényeddel

ezt a várost, amit most

Neked ajánlunk... Szeretet

Lelke! Újítsd meg Pünkösd

csodáját Egyházadban itt és

most. Készíts fel minket,

hogy befogadhassuk

ajándékaidat... (Részlet a

városmisszióért való imából)

A fotó Székesfehérváron, 
az áprilisi Szent Imre - város-
missziós-napok egyikén ké-
szült. (MK)
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