
A LÉLEK SZAVAA LÉLEK SZAVA
Katolikus lelkiségi lap

XXXI. évfolyam 4. szám 2007/4.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 170 Ft

R. Törley Mária: Szent Gellért ............ Szent Erzsébet

B. Kopp Judit: Zoborhegyi remeték Fecske Orsolya SSS: Szent Mór

Fotók: Exner G.

VÁROS-

MISSZIÓ

2007.

Budapest

A misszió 
nem zárult le
szeptember
22-én!!!

MELYIKET VÁLASSZAM?
Nem könnyû választani az egy idõben
(négy helyszínen) zajló izgalmasabb-
nál izgalmasabb mûhelymunkák
közül...

Fiatal szociális testvérek (jelöltek)
igazítják el a PPKE Hittudományi
Karának udvarán a délutáni mûhelyek
iránt érdeklõdõket.

Fotók: E. G.

100 év

mûvész-

vallomásai

hitrõl, 

hazáról, 

mûvészetrõl.

Néhány 

magyar szent 

ábrázolás a

Molnár C. Pál

Baráti Körnek

a Szt. István

Bazilika 

altemplomá-

ban

ORSZÁGUNK TITKOS EREJE címmel meg-
rendezett kiállításáról.
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A Bakáts téri templom KONTAKT

– Kapcsolódj be! címmel ifjúsági

fesztivált és plébániai napokat
rendezett a templomban és környékén a

városmissziós hétre, több közösség és

mozgalom, köztük szociális testvérek

részvételével, rendkívül sokszínû prog-

ramkínálattal, reggeltõl késõ estig.

Szentes Judit szociális testvér volt 

– egyéb feladatai mellett – az összes

(több mint száz) mûhely szervezõje,

felelõse. A záró koncerten kaptuk 

lencsevégre, a jól megérdemelt

ünneplésen.

A Központi Szeminárium kerengõjében

rendezte meg öt fiatal képzõmûvész a

TÚL A LÁTHATÓN c. közös kiállítá-

sukat, melyet Bíró László püspök atya

nyitott meg szeptember 16-án. 
(A Sári Gabriellával készített „villám-

interjúnk” a lapban)

MEGHALLGATLAK sátor a

Moszkva téren.  Elöl

imaszándékot gyûjt egy önkéntes

a Mária Rádió számára.

Erdõ Péter bíboros úrral beszélget

Kunszabó Zoltán a WestEnd

bevásárlóközpontban...

MOZAIKOK 
A VÁROSMISSZIÓS HÉTRÕL

Bartha Angéla testvér
volt a Blaha Lujza téri

evangelizáció fõ
felelõse, emellett két
mûhelyt is vezetett.

(Interjúnk a lapban!)

Fotók:
Exner G.,
Sári G.,
Gaál V.,
Szalona I.

„Isten elveszi terheidet!” – biztat a felirat a
JEL - KÉP - TÉR elsõ állomásán. –
„Válassz egy követ és helyezd az üvegtál-
ba.”

Fotók: Exner G.

Csendes szentségimádás a háttérben.
A templomi programok fõ szervezõi 

a Domonkos Nõvérek voltak. 

Tájékozódás a templom bejáratánál.  

 Nyitva a templom, este 11-ig!

Készülõdés az esti koncertre? 
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