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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 170 Ft

A pesti Béke Királynéja templom (VIII. ker. Tömõ u.) tavaly novemberben

elkészült festett üvegablakainak egyike. A sorozat négy darabján megjele-

nített természeti képeket a 64. zsoltár sorai inspirálták, s egyben mind-

egyik hitünk egy-egy szimbólumára is utal – hallottuk az alkotó mûvésztõl,

Fecske Orsolya szociális testvértõl, az üvegablakok december 10-i ünne-

pélyes megáldásakor. Az utolsó képen (s lapunk címoldalán) látható nap-

ba tartó bárányok Krisztust, az Isten Bárányát, a Húsvét titkát idézik.

(Lásd még a következõ oldalon! )

Boldog Salkaházi Sára vértanúsága – mennybemenetele
Sinkó Veronika festménye

„Én azt nem tudom megfesteni, hogy valakit megölnek – de hogy fölment
a Mennyországba, azt nagyon szívesen – vallja a kép keletkezésérõl
alkotója. – Szokták kérdezni: dehát hol volt akkor az Isten? – Hát ott, a ter-
mészetben... A híd (ahogy a szüleim elmesélték) olyan volt, mint egy
varázslat. Mert hiába rombolták le, az egész egy zúzmara-csipke lett....” –
Ennek a varázslatnak a szépségét akarta megragadni – s egészen fino-
man jelezni csak a mártíromságot – mert a kevesebb több, s mert a csoda
reálisabb, fontosabb, mint maga az ún. valóságos élet... 
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„A festett üvegképek 
egy sorozatot alkotnak, melynek
középpontjában a Béke Királynõje,
a templom védõszentje áll. Szép hivatása ennek a kis templomnak, hogy Mária által a
béke szigete kíván lenni, amire most mindnyájunknak nagy szükségünk van. Ezért
örömmel láttam munkához, és az egész kompozíciót a Szûzanya és a karján ülõ, áldást
osztó kisded Jézus kedves személye köré szõttem. 
Az elsõ kép, amely a bejárattól számított elsõ és egyben legnagyobb ablakot díszíti, ket-
tõjüket ábrázolja” – vallotta az alkotó. 
(Lapunk egy késõbbi számában szeretnénk
bemutatni a többi három képet is.)

A széphalmi Jézus Szíve templom közössége

tavaly színdarabot készített Boldog Salkaházi Sára

testvér életérõl, melyet Szt. Erzsébet ünnepére

adtak elõ templomukban, az idõseknek.

Decemberben a szociális testvérek Emmanuel

Házában is bemutatták a kb. egyórás darabot, nagy

sikerrel.

Bõvebben lásd lapunk „Lelkiségek, mozgalmak,

közösségek” rovatában!

Misztériumjáték Boldog
Salkaházi Sáráról

(Balra:) Sára testvér

fogadalomtételének jelenete. A

fogadalmat átvevõ elöljárót Söjtöry

Ágota szociális testvér játszotta, igazi

régi „szürke testvéri” egyenruhában.

(Alul:) Sára testvér elhurcolásának

jelenete. Sára szerepében Gyõrfi

Bernadett tanárnõ.

SINKÓ VERONIKA

– mûvei körében.

Ábrahám áldozata

Az egykori gyerekszoba  
(ma mûteremnek használt)  saját 

kezûleg festett szekrénysora elõtt 

Az Ikvai László atya halálát megjelenítõ fest-
mény - a Salkaházi Sára kép „párja”...

Isten szépségét kell megkeresnünk az
életünkben, hálát adni azért, hogy meg-
teremtette ezt a világot és benne az
embert – ez a csoda az igazi valóság –
vallja Sinkó Veronika grafikus, festõ,
illusztrátor. – A „csoda realitását” szeretné
kifejezni képein, ennek örülni – a Sára
testvér vértanúságát megjelenítõ (lapunk
hátsó borítóján látható) festménnyel is. 
Ez a kép indította A Lélek Szavát arra,
hogy meginterjúvolja a mûvésznõt. 
A beszélgetés (szerkesztett, rövidített vál-
tozatát) lapunk „Kitekintõ” rovatában
közöljük. 
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