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���� Folytatás a 2. oldalról
(a címlap belsı oldalának képeihez):

� A felsı két felvételhez:
Az Isteni Irgalmasság ünnepéhez kap-
csolódó konferenciának – imádságos
találkozónak – az idén is a budai Szent
Imre templom adott otthont.
A bal oldali képen: Szent Fausztina nı-
vér egész napos tiszteletadásra kihe-
lyezett ereklyéje látható, mögötte az
ismert Irgalmas Jézus képpel, amely a
nıvér egyik látomása alapján készült.
Jobbra: A templom elsı padsoraiban az
irgalmasság kongresszusok nemzet-
közi koordinátorai foglaltak helyet,
akik az elızı napon Budapesten talál-
koztak egymással. (A konferenciáról
bıvebben lásd a lap 7-10. oldalán!)
� Középen:
A Boldog Salkaházi Sárára emlékezı
imaestet elsı ízben a fıvárosi Város-
misszió egyik programjaként rendez-
ték meg a Nyolc Boldogság Katolikus
Közösség nıvérei, a pesti Örökimádás
templomban. A következı években
május 11-ére, Sára testvér liturgikus
emléknapjára helyezıdött át az idı-
pontja. Az idén Székely János püspök
atya volt a szentmise fıcelebránsa. Az
est folyamán többen tanúságot tettek
arról, hogyan tapasztalták meg Sára
testvér közbenjárását, segítségét kü-
lönbözı élethelyzetekben. A jobb oldali
képen három tanúságtevı: Tóth Anna
és Berkecz Franciska szociális testvé-
rek és Sára nıvér, a Nyolc Boldogság
Közösség tagja. (Franciska testvér tanú-
ságtételét lapunk következı számában
szeretnénk közölni.)
� Lent:
Hónapokig tartó türelmes, kitartó
munka után június végén beépítésre
került a Szőzanyát a kis Jézussal áb-
rázoló mozaik a pesti Tömı utcai Béke
Királynéja templom elıtti falra. A jobb
oldali fotón: Szláby Tibor plébános bol-
dogan illeszti be az utolsó mozaik
kockácskát. Mellette Orsolya testvér.
(A mozaik megáldására késıbbi idıpontban
kerül sor.)

A TARTALOMBÓL:

A káoszból – rend (S. Rayan)
Lezárult a papság éve
„A kicsik irgalomból irgalomra
lelnek” – J. Janusz nuncius úr
beszéde a II. Országos
       Irgalmasság Konferencián

Emléktábla az Ulászló u. 15.
sz. házon – Dés Rita és Mona
Ilona, Anícia testvér beszéde

A szegényság leküzdése
         erkölcsi kötelesség…
„Ti adjatok nekik enni…”

Kampány az Egyház lejáratá-
sára – A „morális pánik” kel-
tés módszerének hagyományai

HÍREK A VILÁGEGYHÁZBÓL

BEMUTATJUK -
   Kıvári Magdolna testvért -
Érlelıdés az elkötelezıdésben
   I. rész -Kıvári Magdolna tv.
„Szeretlek, Uram, én erısségem”
            Gergely Izabella testvér

Levél Isten megelızı,
   feltétlen szeretetérıl

- Gyergyói Gyuláné Gréti

A kereszténység az öröm
vallása – dr. Erdı Péter bíboros
A feltámadás tanúja –

      Fecske Orsolya tv.
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Hogyan keletkezhetett a

Leplen látható kép?

A torinói lepellel kapcsolatos
legújabb vizsgálatok eredményei-
ről számolt be Paolo Di Lazzaro,
az olasz Országos Technológia- és
Energiaügyi Fejlesztési Ügynök-
ség kutatócsoportjának vezetője
egy interjúban.
A szakértők négy éven át vizsgálták,
hogyan kerülhetett a lepelre a kereszt-
re feszített férfit ábrázoló kép. Di
Lazzaro elmondta: a tudósoknak sem-
milyen érintkezéses technikával nem
sikerült hasonló képet előállítaniuk. Az
utánzatok távolról szemlélve azonos-
nak tűnnek, de mikroszkóp alatt na-
gyon is szembetűnők a különbségek.
Az eredeti kép különlegessége az, hogy
az elszíneződés nem hatol a szövet bel-
sejébe, hanem kizárólag a textil felszí-
nén látható.
A szakértői csoportnak több éves kí-
sérletezés után sikerült „speciális lé-
zertechnikával kibocsátott, rendkívül
rövid, de intenzív fényimpulzusokkal"
a lepelhez hasonló módon elszínezni
egy szövet felszínét. A lepelnek azon-
ban csak igen kis részét tudták ilyen
módon reprodukálni. „A teljes kép rep-
rodukálásához 14 000 lézerre volna
szükség, ami jelenleg megvalósítha-
tatlan” – mondta Di Lazzaro.
A professzor szerint a mostani felfede-
zéssel végre találtak egy olyan fizikai
folyamatot, amely a kép keletkezését
eredményezhette. „Ez nem mond ellent
a feltámadás vallási csodájának, hi-
szen lehetséges, hogy abból fakadt az
energiakibocsátás, amely a képet lét-
rehozta. Ez azonban kívül esik tudo-
mányos kompetenciánkon.”
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