
A LÉLEK SZAVAA LÉLEK SZAVA
Katolikus lelkiségi lap

XXX. évfolyam 2. szám 2006/2.

Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 160 Ft

„A Szentlelkes élet
azt jelenti, hogy

szabadon és
tudatosan

döntünk Isten
teljesebb életre

hívó szava mellett,
és készek vagyunk
enyhíteni az élet
értelmét keresõ
embertársaink

ínségét.
A Szentlelkes élet

reménnyel teli
élet, egészen

átadja magát Isten
újjáteremtõ

tevékenységének.
Hittel várja az Úr
érkezését, hiszen

egyedül Tõle
remélheti

megújulását.
Vágyakozik

jelenlétére, mert
csak Õ adhat

életének irányt és
értelmet.”

Ólomüveg ablak a Katolikus Rádió székházában
Fecske Orsolya mûve

(Idézet a Szociális Testvérek Társasága Élet a
Szentlélekben c. Szabályzatából)               →
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Erdõ Péter bíboros április 28-án Kanadába utazott,
hogy meglátogassa az ottani magyarokat. A képen
a torontói Szt. Erzsébet templom udvarán beszélget
a hívekkel. (Úgy értesültünk, hogy a kint élõ szo-
ciális testvéreknek nagy szerepük volt ennek a tem-
plomnak, ill. plébániának a létrejöttében, és késõbb
is hosszú évekig aktívan részt vettek az egy-
házközség életében.)

Lothringer Éva testvér (középen) Salka-
házi Sára testvér életáldozatáról
beszélt, Kozek András és Lilla újszülött
gyermekük életéért folytatott hõsies
küzdelmükrõl tettek tanúságot. 
A Bíró László püspök atya által bemu-
tatott szentmise keretében ismét
lehetõség nyílt lelki adoptálásra... 

A madár

Vigaszt vesztve, kín között
Sûrû ködbe hullt erõm.
Szívott-vonszolt gonosz ég,
Ûr-magány szólt: Nincs remény!

Fagyok csöndjét hirtelen
Hang tördeli - eleven:
Éjsötétre fény derül,
Sosem hallott dal csendül:

Hanggá vált és zeng a lét - 
Múlhatatlan örömét -
Mégis-élõk mosolyát
Önti dalba a madár.

A madár, a madár,
Sosem-látott fény-madár,
Sosem-hallott hû madár,
Jövõ titka tárul már...

Apám fejfájára szállt
Öröm-szárnyú fény-madár
Gyõztes dala szállva-száll -
Új tavaszban várva-vár!

/ A - - a /

Egy madár, egy madár
Csodálatos dala száll
Szebb jövõbõl áradón,
Boldog vagy, ki hallhatod ...

Átjut téren, falakon,
Bezárt ablaksorokon,
Egy madár, a madár,
Csoda-dalt tud a madár!

Egyszerû, rövid futam,
Mégis minden benne van,
Szóra bízni hogy bírom,
Mit érzek, ha hallgatom?

Édesebb, mint aranyméz,
Tiszta, üde hegyi ér,
Nyári napként melegít,
Sajgó szívre békét hint.

Fotó: Fecske Orsolya

A MAGYAR KATOLIKUS NÕK
Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepéhez kötõdõ országos

találkozójának az idén az engesztelés,
áldozat, jóvátétel volt a fõ témája.

Erdõ Péter bíboros nyilatkozata
Salkaházi Sára boldoggá avatási

dekrétumának kihirdetésérõl

Kitörõ örömmel fogadtuk a hírt,
hogy ma (április 28-án) délelõtt a
Szentatya aláírta Salkaházi Sára

testvér boldoggá avatásának
dekrétumát. Ez azt jelenti, hogy AZ

EGYHÁZ  IMMÁR  OLTÁRRA
EMELTE,  A BOLDOGOK SORÁBAN

TISZTELI  azt a Salkaházi Sára
szociális testvért, aki szerény,

hûséges szociális szolgálat, értékes
újságírói, írói, kulturális munka
után 1944-ben, a legnehezebb
utolsó hónapokban ... üldözött

zsidók ... százait rejtegette. Miután
följelentették, a nyilasok az általa

bújtatottakkal együtt a Duna-partra
hajtották, és ott kivégezték.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON!

Képes beszámoló
„Lelkiségek, mozgalmak” rovatunkban!

Fotók: Tõzsér Pál Sch.P.
T. Luca, Sz. Katalin,

S. Gabriella
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