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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 200 Ft

Fogadalomújító szociális testvérek
a Remete-kertvárosi Szentlélek templomban

(2009. pünkösd. Fotó: Varga J.)

Közülük hárman az idén pünkösdkor már örökfogadalmat tesznek.
A kép bal szélén Sztrilich Ágnes testvér, kerületi elöljáró. ����



2. oldal (címoldal belsı):

���� A szociális testvérek szentmise
keretében teszik le fogadalmaikat

– az utóbbi években
a Remete-kertvárosi Szentlélek

templomban, sok meghívott vendég:
rokonok, barátok, ismerısök

jelenlétében.
(A felvétel tavaly pünkösdkor készült.) ����

                                     Fotó: Szentes J.

���� Ez a templom egyike a a 30-as években épült,
Szentléleknek szentelt templomoknak.

(Oltárképe késıbbi, Pogány Géza alkotása. 1982.)

Bıvebben ld. a „Lelkiségek-mozgalmak” rovatban!

Leitner Etelka, Cecília szociális testvér
az idén április 8-án ünnepli

100. születésnapját! – pünkösdkor szerzetesi
fogadalalomtételének 75 éves jubileumát.

Ez alkalomból a Szentatyától a köztársasági elnö-
kön  és az önkormányzaton át a katolikus sajtóig
és természetesen a szociális testvérekig, rokono-
kig, ismerısökig sokan köszöntik Cecília testvért.

Bıvebben ld. a „Hivatás – küldetés” rovatban!
���� Cecília testvér

fogadalomtételének 70
éves jubileumán

Fotó: Sári G.

Sieger Köder
Új TEREMTÉS

(festett üvegablak) ����

Maga a  természet  is
 – reményünk szerint –
a mulandóság szolgai
állapotából felszabadul
majd Isten fiainak

dicsıséges szabadságára.
(Vö.: Róm 8, 19-22.)



35. (hátsó borító belsı) oldal:

���� Gabriella testvér
a damaszkuszi Nagy-

mecsetben.
A kereszténység
számára arról
nevezetes
ez a mecset,
hogy itt ırzik

Keresztelı Szt. János
fejereklyéjét.

Az Egyenes utcára
nyíló keleti kapu
Damaszkuszban.

Itt vezették be kísérıi a
Feltámadt Krisztussal
való találkozástól vakká

lett Saul /Pált. ����

 Ananiás egykori
háza – ma kápolna.

Innen indult el
Ananiás,

a Úr szavának
engedelmeskedve,
az Egyenes utcába,
hogy megvigye

az Örömhírt Saulnak:
Jézus meggyógyítja

látását.

Fotó: Sári G.

Szent Pál
nyomában
Szíriában

Kitekintı
rovatunkban
folytatjuk

Sári Gabriella
testvér képes
beszámolóját
szíriai útjáról.



Hátsó borító:

SIEGER KÖDER: ÚJ JERUZSÁLEM
„…láttam, hogy a szent város, az Új Jeruzsálem leszáll a mennybıl,
Istentıl. Díszes volt, mint a vılegényének felékesített menyasszony.”

(Szt. János Jelenések k. 21.)


