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A SZENTLÉLEK, az Örömhír
és a keresztény remény szíve

( � Folytatás a 3. oldalról)
Nem mindig voltunk tudatában an-
nak, hogy az ısegyház számára
milyen realitás volt a Szentlélek. Az
Apostolok Cselekedetei elsı sorai
már ıróla beszélnek. Úgy tőnik, a fi-
atal egyház nem is tud a saját életé-
rıl beszélni anélkül, hogy ne emlí-
tené folyton a Szentlelket. A Lélek
megtapasztalása volt a keresztény-
ség alapélménye, ez látszik az
Evangéliumokon is. …

(Részlet Samuel Rayan könyvébıl.
Fordította: Sz. Á.)

Folytatás a lap 4. oldalán!
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A papság évéhez

Magyar Papi Találkozó
A papok önmagukat ajánlják fel

A papság évének központi rendezvényét április 15-
én tartották Esztergomban.
A találkozóra több mint 600 pap érkezett az ország min-
den részébıl és határon túlról is az esztergomi Szent
Adalbert Központba. Jelen volt Juliusz Janusz érsek,

apostoli nuncius és csaknem az
egész magyar püspöki kar, vala-
mint határon túli magyar nemzeti-
ségő püspökök is. Erdı Péter bí-
boros köszöntötte az egybegyől-
teket.

Krisztus áldozatának bemutatása azt jelenti, hogy
a papoknak is önmagunkat kell felajánlaniuk, hi-
szen nemcsak arra van meghívásuk, hogy az Euc-
harisztiát megünnepeljék, hanem hogy eucharisztia
legyenek Krisztussal – mondta elmélkedésében
Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka.

(Fotók: Magyar Kurír)

*************************************************************************
A papság éve hamarosan véget ér, ám papjainkat továbbra is szükséges
imával és minden más módon támogatnunk – az ıket (s ezzel Krisztus egy-
házát) támadó lejáratási kampány közepette még fontosabb ez.
VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspöknek a nagycsütörtöki
krizmaszentelési szentmisén elhangzott beszédébıl idézünk az alábbiak-
ban.

… Várható volt, hogy ebben az évben a gonosz különös módon fog fellépni a
papsággal szemben. Amikor a Szentatya meghirdette a papság évét, azonnal
sejteni lehetett, hogy súlyos támadásoknak leszünk kitéve… – mondta beszédé-
nek elején a püspök atya, majd így folytatta:

Az utóbbi hetekben másról sem hallunk, másról sem olvasunk, mint a papok
részérıl elkövetett pedofil bőntettekrıl. Úgy állítva be mindezt, mintha ez sajá-
tosan papi bőn lenne. Azok a vélemények elszigeteltek, valószínőleg tudatosan
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elhallgatottak maradnak, amelyek szakértıi szinten foglalkoznak az üggyel. A
szakemberek véleményébıl egyértelmően kiderül, hogy a gyermekek ellen elkö-
vetett szexuális és fizikai visszaélések döntı része, egyes vélemények szerint a
4/5-e a családban történik mostohák és élettársak, de sajnos nem egyszer, a
vér szerinti szülık részérıl is. A maradék, az esetek 1/5-e pedig a családon kívül
történik, de zömében ezeket sem egyháziak követik el. Félreértés ne essék, min-
den egyes eset súlyos bőn, az egyháziak által elkövetett esetek pedig minısítet-
ten súlyos bőnöknek számítanak. De azt felháborítónak tartom, hogy csak ezek-
kel, az egészhez viszonyítva kevés számú esetekkel foglalkoznak a médiában, s
mindezt úgy állítva be, mintha ezek jellemzıen egyháziak által elkövetett bőnök
lennének. Vajon miért nem foglalkoznak a többi esettel is? Miért nem vizsgálják e
bőncselekmények kiváltó okait…? …

Folytatás a lap 7. oldalán!

****************************************************************************

A Magyar Kurír honlapján bıséges anyagot találnak a papságot érintı pedofil
botrányokkal kapcsolatban tájékozódni kívánó jó szándékú érdeklıdık. Több
szakértıi hozzászólás, vélemény is olvasható ugyanitt. Lapunk következı szá-
mában talán alkalmunk (helyünk) lesz visszatérni a témára.
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Boldog Salkaházi Sára testvér
liturgikus emléknapján,

május 11-én
könyörögjünk közbenjárásáért

Mindenható Istenünk, Boldog
Salkaházi Sára testvér egész életé-
vel, minden képességével a hit és a
szeretet szolgálatába állt. Neked
szentelt életét rászoruló és bajba
jutott embertársai mentése közben
vérével pecsételte meg. Közbenjá-
rására engedd, hogy példáját kö-
vetve önzetlen szeretettel fordul-
junk az élet számkivetettjei felé.
Krisztus, a mi Urunk által!

Urunk, te azt mondtad, senkinek
sincs nagyobb szeretete annál, mint
aki életét adja barátaiért. Engedd,
hogy Boldog Sára testvér példájára
növekedjen bennünk az önátadó
szeretet irántad, az egyház és min-
dazok iránt, akiknek életét, hitét,
erkölcsét veszélyeztetve látjuk!

Urunk, köszönjük, hogy Boldog Sá-
ra testvér jóval gyızte le a rosszat,
önátadó nagylelkőséggel a saját és
mások félelmét. Segíts, hogy embe-
ri természetünkbıl eredı félelme-
inkre, problémáinkra a te kegyel-

medben bízva, nagylelkően vála-
szoljunk!

Urunk, köszönjük, hogy Boldog Sá-
ra testvér számára a bőn, a te meg-
bántásod volt az egyetlen rossz, és
nem az evilági élet kockáztatása.
Segíts, hogy a közszellem, a kor-
szellem befolyásával szemben éle-
tünkkel hirdessük az egyetlen szük-
ségest!

Amint Boldog Sára testvér is tuda-
tosan döntött fiatal korában a
megtérés mellett, add Urunk, hogy
sokfajta kihívást adó korunkban az
élet értelmét keresı fiatalok fele-
lısséggel és erıvel döntsenek a
felismert út, igazság és az élet
mellett!

Urunk, Boldog Sára testvérben
missziós vágyat ébresztettél. Ké-
rünk, erısítsd mindannyiunkban az
apostoli küldetést, hogy az evangé-
lium örömhírét elvigyük a világba!
Ámen.

HOLOKAUSZT NAPI FİHAJTÁS AZ ÁLDOZATOK ÉS
AZ ÜLDÖZÖTTEKET MENEKÍTİK ELİTT

Erdı Péter bíboros 2010. április 18-án a Terror Háza Múzeum
elıtt  elhangzott beszédének bevezetıjében emlékeztetett arra, hogy
a Holokauszt Napjáról 2000-ben hozott döntést az Országgyőlés. Az em-
léknap idıpontjául április 16-át jelölték meg: 1944-ben Kárpátalján
ezen a napon kezdıdött el a magyar zsidóság gettóba kényszerítése a
késıbbi deportálás céljából.

Tanúság-

tevık
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Elıször az áldozatokról szólt a bíboros úr mint az emléknap „fısze-
replıirıl”, azután arról, hogy mennyire fontos megismernünk múltunk
eseményeit, a teljes igazságot, hogy beszéljünk errıl az új nemzedékek-
nek, és hogy tanulni tudjunk a történelembıl. Ezt követıen azokra emlé-
kezett, akik szembeszálltak az embertelenséggel.

Idézzük ennek részletét:

A kezdıdı üldözés jeleit
többen a jogok korlátozásában
és a faji megkülönböztetésben
ismerték fel. Kiemelkedik kö-
zülük SLACHTA MARGIT (1884-
1974), a Szociális Testvérek
Társaságának Alapítója. İ hívı
katolikusként fordult szembe a
fajüldözéssel és mindenfajta
embertelenséggel.

Különös érzékenységet
szerzett az emberek sorsa iránt
abban a szociális munkában,
amelyet a gyermekek, a nık és
a családok érdekében fejtett ki.
Ez volt a fı hivatása. A Magyar

Országgyőlésnek egyébként a II. világháború vége elıtt csak 1920 és 1922 kö-
zött volt tagja. İ volt hazánkban az elsı nıi parlamenti képviselı. 1922 után a
Parlament döntéseiben semmilyen része nem volt és nem lehetett. Mint egysze-
rő állampolgár azonban megpróbált mindent megtenni a szegényekért, a szociá-
lis nyomorúságban szenvedıkért és késıbb a náci befolyás ellen és az üldözöt-
tek mentéséért.

Slachta Margit a Katolikus Egyház tanítását az emberi méltóságról kérlel-
hetetlen következetességgel, megalkuvás nélkül képviselte. Nemcsak elvileg
utasította el a faji megkülönböztetést, de elítélte a háború folyamán egyre foko-
zódó antiszemita propagandát, uszítást és győlöletkeltést is.

…..

A folytatás a lap 9. oldalán olvasható!

.Fotó: Sári G.
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ÉN-bálvány –
Mammon-bálvány…

Az ember – Isten-arcú teremtmény
– – avagy árucikk? (2. rész)

AZ ELSİ RÉSZ CÍMSZAVAKBAN: – Minden megvásárolható? – Emberke-
reskedelem – A jogokért való küzdelem visszássága – Nincs jó és rossz –
minden relatív? – Az igaz elítélése – a tolerancia jegyében?

ISTENARCÚSÁG – A DÖNTÉS JOGA

Az Egyház, a Biblia tanítása szerint Isten a saját képmására teremtette az
embert – ez az alapja az ember méltóságának – s így az emberi jogoknak. S
persze az ember kötelezettségeinek is – hogy felelıs önmagáért, cselekedetei-
ért – s felelıs a többiekért, a másik emberért és a rábízott teremtésért.

A bőnbeeséssel az ember Isten-képmásisága sérült – a bőn elszakította Iste-
nétıl – aki azonban nem hagyta ebben az állapotában, hanem emberré lett, hogy
a sebzett emberiséget újból felemelje Magához, helyreállítsa az ember Isten-
Arcát, sıt, még nagyobb méltóságra, a „fogadott fiúság státuszába” emelje, meg-
hagyva az ember legalapvetıbb jogát – a szabad akaratot, a döntés jogát.
Sajnos, sok ember ma is rosszul él ezzel a szabadsággal, így rabszolgájává válik
saját vágyainak – birtoklási vágyának, hatalomvágyának – , kiszolgáltatódik ren-
dezetlen hajlamainak. Elveszíti azt a képességét, hogy különbséget tudjon tenni
jó és rossz, igaz és hazug között.

Ezt a képességet adja vissza az embernek a Szövetség Istene: már az
Ószövetségben gyakran szerepel a Bölcsesség mint Isten ajándéka – sıt, mint
személyes Valóság. Ezt kérte az Úrtól Salamon király is. Jézus Krisztusban maga
az örök Ige, az örök Bölcsesség jelent meg közöttünk, öltött testet. A Szentlélek
megajándékozza az İt befogadókat a Bölcsesség Lelkével, hogy különbséget
tudjunk tenni az igaz és a hamis, a jó és a rossz között, meg tudjuk ítélni, mi
vezet el az életre, és mi jelent (lelki) halált számunkra. Nem a testi halál a leg-
rosszabb, hanem a lélek halála, ami a bőn következménye – tanít minket Meg-
váltónk.

Tehát a Kinyilatkoztatás Istene határozottan különbséget tesz az igazság és a
hazugság lelke, a jó és a rossz között – utóbbit gyakran egyenesen „gonosznak”
nevezi.

A cikk további részének alcímei:
A GLOBÁLIS VÁLSÁG GYÖKERE AZ EMBER ERKÖLCSI VÁLSÁGA
MIT TEGYÜNK – AZ EVANGÉLIUM VÁLASZA

Ld. a lap 10-12. oldalán!

Az idık

jelei
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Írisz Sipos:

CSONTJAINKBA REKESZTETT
TEREMTÉSTERV (2. rész)

AZ ÜDVTÖRTÉNET: A TESTI LÉT APOLÓGIÁJA

Az elızı rész tartalma néhány mondatban:
„Testünk elégtelenségén, sıt mulandóságán túl ısidık óta egy sokkal mélyebben

rejlı, alapvetı, szorongató, rossz érzés figyelhetı meg az ember testiségével kapcso-

latban.” …
„A világképek posztmodern kiárusítása során összegubancolódnak a testidegen ide-

alista és materialista ideológiák szálai” – a saját test, a saját személyiség kicserélhe-

tıvé, határ és tulajdonságok nélküli emberi konstrukcióvá válik. – Ha az ember és a

nem-ember közötti határ is önkényessé, megfontolás tárgyává válik (ld.: bioetikai vi-

ták), mi garantálhatja, hogy az „ember” kategóriája egyáltalán még azonosítható

marad?

Mit tud a keresztény hit, a keresztény etika a szabadon meghatározható identitás

kultuszával szemben felmutatni? – erre a kérdésre válaszol a tanulmány alábbi, 2.

része. (A tanulmányt itt némileg rövidített, szerkesztett  formában közöljük.)

TEREMTÉS. ����
Sieger Köder festménye

TEREMTÉS ÉS TESTISÉG

A test jelentőségének és a sikerrel
járt identitásnak forgó és sarok-
pontja az, hogy milyen értéke
van a teremtés kérdésének
gondolkodásunkban. Hiszünk
abban, hogy a világot a Teremtő
hozta létre? És hiszünk abban, hogy
az jó? Minden fenntartás nélkül?

A biblikus teremtéstörté-
netben (Ter 1.) Isten művére
minden este azt mondja, hogy
az „jó”, sőt, az  ember terem-
tésekor azt, hogy az „nagyon
jó”. Az emberi környezet azonban,
ahol élünk, mindennek nevezhető,
csak épp „nagyon jó”-nak nem… A
bibliai hagyomány az embert
testi-szellemi lénynek mutatja.
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Nem csak van teste; ő maga test. A „test” nem a bioorganizmust jelenti, hanem a
lélektől áthatott, átlelkesített testben lévő, Isten képét tükröző és hordo-
zó teljes személyt. …

MEZÍTELENSÉG  ÉS  SZÉGYEN

… Már a bűnbeesés története is arról mesél, hogy az első emberpár inkább
másmilyen szeretett volna lenni: mégpedig olyan és nem más, mint Is-
ten – az  embernek adott korlátok nélkül. S bár félresiklott a próbálkozás,
az ember továbbra is küzd a tér és idő határaival, a származásából, korából és ne-
méből fakadó identitása korlátaival. De minél erősebben le akarjuk rázni
magunkról teremtettségünk nyomait, annál jobban elhomályosodik
bennünk az istenképiség. … Még az identitás kibontakozását szolgálni hivatott
egymás közti kapcsolatok is töredezetté  váltak…

Méltóságától megfosztott fizikumunk mezítelen és veszélyeknek van kitéve. A
test – különösen nemiségében – a megszégyenítés és az elutasítás számára nyújt
támadási felületet. Az adást és elfogadást egyáltalán lehetővé tevő külön-
bözőség elkerülhetetlenül az elnyomás  eszközévé válik. ...

A  TESTISÉG  FELÉRTÉKELÉSE  A  SZÖVETSÉG
ÉS  A  TÖRVÉNY ÁLTAL

…..

S. Köder: A sínai törvényadás ����

ELVÁLASZTÁS ÉS
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

Már a törvény preambuluma is jelzi
az én-te őstávolságot és kapcso-
latot: „Én Jahve, vezettelek ki  té-
ged...”, kezdi Isten, majd parancsolat-
ról parancsolatra haladva „választja
el”: Izraelt  Egyiptomtól, a szabadsá-
got a kötöttségtől, Istent a bálvá-
nyoktól, a természetest a művitől,
(Isten nevének) használatát a vissza-
éléstől, a szombatot a hétköznapoktól,
a szülőséget a gyermekségtől,  az
enyémet a tiedtől, az életet a haláltól,
a házasságot a paráznaságtól, az iga-
zságot a hazugságtól, a tiszteletet a
tiszteletlenségtől.

…..
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A TESTISÉG REHABILITÁCIÓJA KRISZTUSBAN

Isten Jézusban maga járja be azt az utat, amelyet kijelölt az embernek. „Az Ige,
aki Istennél volt, testté lett”: Isten fia emberré lesz, hogy rehabilitálja
az ember testiségét, és elvezesse arra a dicsőségre, amelyre teremte-
tett. …

S. Köder: (Jézus és) Cirenei Simon ����

VÉRROKONSÁG
…..
SORSKÖZÖSSÉG
…..
ASZTALKÖZÖSSÉG
…..

A KRISZTUS TESTEKÉNT
ÉLŐ KÖZÖSSÉG
…..

KRISZTUS TESTI JELENVALÓSÁGA A VILÁGBAN
Krisztus, a fő által új rend alakul ki, amely kisugárzik és valóságossá teszi Is-
ten országát…

Az emberi testbe írt viszonyokat – szülők és gyerekek, testvérek,
férfiak és nők között – áthatja  a kiengesztelődés. A testi kapcsolatok ösz-
szességét képviselő család rátalál rendeltetése lényegére,  ha a szülőket Is-
ten atyai szeretete irányítja, és a gyerekek Jézus Atyjához fűződő szeretetére ala-
pozhatják bizalmukat; ha a testvérek újra egymásra ismernek Krisztusban; ha a
hitvestársi  szeretet tükrözi a Messiásnak a menyasszonyként ábrázolt gyülekezet
iránti vágyakozását. …

FORRÁS: Dominik Klenk: A nemek összezavarása. Gender mainstreaming.
A férfi és a nő vége? (Kairosz K., Bp., 2009, ill. a Magyar Kurír honlapja)

A KÖTET TÖBB EHHEZ HASONLÓ NAGYSZERŰ TANULMÁNYT TARTALMAZ,
AJÁNLJUK OLVASÁSRA!

A tanulmányból további részletek olvashatók a lap 14-16. oldalán!
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AKIK ÖRÖKRE IGEN-T
MONDTAK

ISTEN HÍVÁSÁRA

A pünkösd vasárnap elıtti szombaton, május 22-én a Máriaremete úti
Szentlélek templomban 15 órakor kezdıdı ünnepi szentmise keretében
teszik le fogadalmaikat az idei elsı-, örökfogadalmas és fogadalomújító
szociális testvérek. A szentmise fıcelebránsa Veres András püspök lesz.
A három elsıfogadalmas közül Zics Ildikó tanúságtételét lapunk elızı
számában közöltük.

Az alábbiakban A Lélek Szava felkérésére az új örökfogadalmas
testvérek mutatkoznak be kedves Olvasóinknak. Lapunknak ebben a
számában Tóth Anna testvér hivatástörténetét közöljük, a késıbbiek-
ben szeretnénk a többieket is kicsit hosszabban bemutatni. (Bár Fecske
Orsolya testvér A Lélek Szava rendszeres olvasói számára már ismerıs, hiszen
több évvel ezelıtt készítettünk vele egy interjút, és azóta is sok alkotása, s né-
hány cikke is megjelent lapunkban.) Gergely Izabella testvér, közösségünk ro-
mániai kerületének tagja szintén nálunk készült fel örökfogadalmára – nyári szá-
munkban az ı bemutatkozását fogjuk megosztani Olvasóinkkal.

Dr. Tóth Anna testvér

Budapesten születtem 1977-ben, több gene-
rációs orvos családban. A Társaságba 2000-
ben léptem be, 2004-ben tettem elsı foga-
dalmat. Jelenleg a Szent Rókus Kórház
egyik rehabilitációs osztályán dolgozom.

A hivatás csírái korán elkezdtek mu-
tatkozni az életemben.

…..
… 1992-ben Nagymaroson Kerényi Lajos

atya beszédében azt mondta: „Ha valaki már
gondolt arra, hogy szerzetes vagy pap legyen,
most adok 20 másodpercet, az alatt ki-ki gon-
dolja át, most mit jelent ez az életében.” A 20
másodperc alatt nekem minden összeállt, rá-

jöttem, hogy én minden figyelmemet, idımet, minden szeretetemet egészen
csak az Úrnak akarom adni, és ebbe nem fér bele, hogy férjem és családom le-
gyen! Ez akkor, 14 évesen egészen világosan megfogalmazódott bennem. Az
ehhez vezetı utat még nem tudtam, de boldogan követtem a felismert hívást, és
Jézussal való kapcsolatom egészen bensıségessé vált. Mintegy barátom lett

Hivatás –

küldetés
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Jézus, mindenütt ott volt velem, átsegített a nehéz és lehetetlen helyzeteken. Ez
a kapcsolat idıvel szerelemmé és felnıtt odaadássá alakult.

… Amire vágytam, valósággá vált: hogy meg lehet élni a hivatást az em-
berek között is, osztozva az ı mindennapi életükben, családiasan. Itt nem
annyira szabályok, mint inkább a bennem élı Úr, az Iránta érzett szeretetem az,
ami megtart. Vonzottak az újszerő utak, a rugalmasság és szabadság, amivel ké-
szen állunk, hogy oda menjünk, ahová a Szentlélek hív.

Életem középpontjában most az a Szeretet áll, ami az Isten maga, amit a
Vele való kapcsolatban kapok, és amit vágyom továbbadni egész életem és min-
denféle szolgálatom során. Úgy érzem, maga a Szentlélek vigasztal, sürget és
hív bennem és általam. Ezért választottam ezt az életmottót: „Maradj meg sze-
retetemben”. Vágyom minden pillanatban beleállni és megmaradni ebben a sze-
retet-folyamban, mely az Isten szívébıl árad a világ felé.

Orvosi munkám során is végig azt kerestem, hogyan lehetnék jobban en-
nek a szeretetnek csatornája. …

… A szívem másik fele a fiatalok, az Istent és hivatásukat keresık szol-
gálata. …

Szeretnék egyre inkább Isten gyógyító szeretetének csatornája lenni,
testi és lelki értelemben egyaránt!

A hivatástörténet teljes szövegét
és a két másik testvér (Kelemen Eszter és Fecske Orsolya)

rövid bemutatkozását ld. a lap 17-20. oldalán!
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EMLÉKTÁBLÁK

A szociális testvérek Thököly út 69. sz.
alatti egykori anyaházának falán ápri-
lis 7-én, szerdán emléktáblát avattak,
amelyet Kollarik Tamás és Szita Sza-
bolcs mellett Papcsák Ferenc
országgyőlésiképviselı-jelölt leplezett
le.

A Magyar Nemzetben Pósa Zoltán EM-
LÉKTÁBLA ZUGLÓBAN SLACHTA
MARGITÉKNAK címmel számolt be ar-
ról, hogy Kollarik Tamás író bemutatta
Szita Szabolcs történész Végvárak
Zuglóban címő könyvét, s emlékezte-
tett: „1944 hideg telén Zugló fıútján,
a Thököly út két oldalán két végvár
állt egymással szemben. A nyolcvanas
számú házban a nyilasok kerületi köz-
pontjában a kínzás vert tanyát. Szem-
ben-átellenben Slachta Margit szer-
zetes és szociális nıvér társai a tízpa-
rancsolat szellemében az ártatlan ül-
dözötteket mentették.”

Papcsák Ferenc a lapnak elmondta:
hihetetlen volt az a keresztény ember-
szeretet és felelısség, amit az épület-
ben élı szociális testvérek mutattak
meg embermentı tevékenységükkel.
„A gonosz és a jó örökös szembenállá-
sának jelképe a két, egymással szem-
ben álló ház… a kétféle magatartás
szembesítése a jelennek is üzen…” –
írta Pósa Zoltán.

****************

EMLÉKTÁBLÁT helyeznek el a XI.
ker. Ulászló utca 15. sz. ház falán
is.

Az emléktábla tervezett szövege:
„A keresztény erkölcstan nem ismer
kollektív megtorlást”

Slachta Margit (1943)

EMLÉKEZETÜL
A Slachta Margit által alapított katoli-

kus szerzetes közösség, a Szociális
Testvérek Társasága 1944/45-ben

e házban is menedéket nyújtott
zsidóknak, üldözötteknek.

Állíttatta:
Újbuda Önkormányzata

Szociális testvérek Társasága
BZSH Lágymányosi Zsinagóga

Kelenligeti Kör
2010

Az avatás tervezett idıpontja:
2010. május 12., szerda délután 3 óra.
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A 100 ÉVES CECÍLIA TESTVÉR

Pünkösd hétfın ünnepeljük, immár ha-
gyományosan a jubiláns szociális testvé-
reket: az idén három testvér ünnepli foga-
dalomtétének 25., egy testvér az 50., egy
a 65. évfordulóját. – LEITNER ETELKA, CE-
CÍLIA TESTVÉR pedig – ahogy ezt lapunk
borítóján, a 2. oldalon már jeleztük –, 75.
éve mondta ki Isten hívására az életre
szóló igent, és ezzel együtt az idén töltötte
be életének 100. évét!
Születésnapján, április 8-án a testvérek
egy csoportja meghitt ünnepség kereté-
ben, sok-sok kedves ajándék átadásával,
dallal, muzsikával – és nem utolsósorban
püspöki szentmisével köszöntötte Cecília
testvért. A szentmisét Veres András atya,
Társaságunk régi kedves püspök barátja
celebrálta a csobánkai testvérotthon ká-
polnájában.

A Lélek Szava most két korábban megjelent cikkel és az ünnepségrıl készült né-
hány fotóval köszönti Cecília testvért és ajándékozza meg kedves Olvasóit. Az
elsı Cecília testvér rövid életrajza, hálaadása (megjelent a 2002/2. számban), a má-
sodik a 70 éves jubileum alkalmából (a 2006/2. számban) közölt beszélgetés né-
hány részlete, melyben egyik fiatal testvérünk arról faggatta Cecília testvért,
hogyan élte meg 1945 elıtt, majd utána, fıként a szerzetesrendek „feloszlatá-
sa”, 1950  után a szociális testvérek lelkiségének „alappilléreit”: a szentlelkes,
benedeki, szociális, modern hivatást, a Társaság karizmáját…

Cecília testvér, a „MUZSIKUS”

Aradon születtem, tizedik gyermeke vagyok a szüleimnek. Nagy kincset rej-
tett a bölcsımbe a jó Isten: kitőnı hallást. Karonülı kisbaba koromban édes-
apám a karján hordozva énekelte: „Fecském, hova szállsz, fecském, merre
jársz...” Legidısebb nıvérem mesélte már idıs koromban nekem: hároméves le-
hettem, amikor egy alkalommal odatotyogtam a zongorához – a fedele nyitva
volt –, és a billentyőkön keresgélve kikopogtam a dalt: „Fecském, hova
szállsz?...”

…..
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„... a szellem él, még rácsok mögött is,
mert a Szentlélek fenntartja...”

Cecília testvérnek ez év áprilisában ünnepeltük 96. születésnapját, 2005. pün-
kösdjén pedig szociális testvéri fogadalomtételének 70. jubileumát.
Cecília testvér lélekben ma is fiatalos, derős lelkületét sok fiatal megirigyelhet-
né, ha pedig rázendít egy dalra, egészen elfeledteti évei számát – írtuk a beszél-
getés bevezetı soraiban.

Elsı kérdésünk az volt, hogyan tapasztalta meg Cecília testvér élete során a Szentlélekkel való
együttmunkálkodást… Néhány részlet a válaszból:
– A Szentlélek iránti tisztelet kifejezett volt a Társulatban, Erdélyben, Kolozsváron

és az anyaházban is. … Örültem a beosztásoknak, és az lendített, hogy minden erıt,
minden fantáziát be kellett vetni. Tudtam, hogy alkalmatlan  vagyok  arra  a nagy munká-
ra (például: Szentlélek Szövetség), így teljesen ráhagyatkoztam a Szentlélekre, kérve
Tıle az erıt, világosságot, meglátásokat, terveket.
… Nagyon jó munkatárs volt Körtvélyesy atya, ı mindig biztatott, serkentett. Ha sok

nehézség adódott, mentem vele az atyához: – Atya, látja, hogy ilyen sok akadály van,
akarja a Szentlélek, hogy én ezt csináljam? – kérdeztem tıle. – Akarja, Cecília, csak azt
akarja a Szentlélek, hogy maga ezeket a nehézségeket legyızze. Így mentem tovább és
csináltam.

 … Nem tudtam, mit kell tenni a Szentlélek Szövetségben, hát prédikáció sorozatot
gondoltam ki. Azt szerettem volna, hogy a Szentlélekrıl mindenhol, beszéljenek –
hirdessék a Szentlelket az egész fıvárosban, az egész világon. Tehát így mentem a plé-
bánosokhoz, hogy lehetne-e valamikor Szentlélek-beszédet tartani. …

…..
… Az 1950-es évektıl félni lehetett attól, hogy amint a papjainkat, úgy minket is elfog-

nak, elvisznek, börtönbe zárnak. (Az erdélyi testvérek 9, 15 évi fogságot kaptak.) A
kommunizmusnak egyik eszköze a félelmem-keltés volt. Tudtam, hogy van egy be-
épített „spicli” a székesfehérvári bazilikában is… Mint nıvér csak egyházi területen dol-
gozhattam volna. A zeneiskola akkori igazgatója azonban megtudta, hogy diplomám

van… Mondta nekem, hogy „beköptem” a
nevét a minisztériumban, imádkozzék. …
… én arra kértem Istent, hogy ha İ akar
egy ilyen helyzetet, ami nekem rendkívüli
dolognak tőnt, hogy egy mőködı kán-
tort bevegyenek egy állami zeneiskolá-
ba, akkor legyen. Igaz, hogy a zeneiskola
igazgatójának huncutsága is benne volt,
mert azt mondta nekem, hogy: „Etelka ké-
rem, egy kicsit átstilizáltam az életrajzát”...

„Ilyen kicsi volt a hangterjedelmem
- de tele volt a lelkem mindig zenével!”
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Kész tanúságtételt jelentett akkori-
ban, hogy egyszerre voltam kántor és
zeneiskolai tanár. … A protokoll ünnepe-
ken… amíg fenn a sok papírt végigolvas-
ták, addig én a rózsafőzért morzsoltam,
azt imádkoztam a zenekari árokban. Ez
egy olyan „akció” volt az én részemrıl...

A püspök atya is ajándékkal
kedveskedett…

– Azt a kifejezést, hogy karizma csak az
utóbbi idıben emlegetjük így, mi társulati
szellemnek neveztük… Az ember ön-
kéntelenül is átitatódik ezzel, belemerül
és beleszeret ebbe a szellembe… a szellem él, még rácsok mögött is, mert a
Szentlélek fenntartja, áldott legyen érte mindörökké. …
Sok félelemmel járt ez, de nagyon-nagyon szép volt, jó volt, és még egyszer

ugyanígy végigcsinálnám, ha kellene. … Az Úristen csodája, hogy mindezek ellené-
re is szét tudott áradni ez a szellem. İ a leghitványabb eszközökkel is tud dolgozni.
Hála legyen Neki érte!

A teljes cikket ld. a lap 21-24. oldalán!

EGY MÁSIK SZÁZÉVES

Az idén 100 éves BÚZA BARNA szobrászmővésznek nyílt
életmő kiállítása áprilisban Herenden, a manufaktúra
porcelánmővészeti múzeumában. Az alkotó világkép-
ének alappillérei istenhite, természet- és emberszerete-
te. Mőveinek jelentıs része szakrális témájú, kiemelke-
dik közülük a székesfehérvári Prohászka-templom Jó
Pásztor fıoltár-szobra és a templom diófa keresztútja. İ
készítette többek között a salzburgi minoriták és a sü-
megi ferences kegytemplom keresztútját is. Csaknem
száz Krisztus-szobrot faragott.
A mővész ma is aktív, életerıs, jövıben gondolkodó.
Az érdeklıdık május 16-ig tekinthetik meg a reprezen-
tatív tárlatot.
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A Szentlélek Szövetség
története, kibontakozása (2.)

Lapunk 2009/4. számában elkezdtük az 1933-ban alakult s országos
mozgalommá szélesedett Szentlélek Szövetség történetének ismer-
tetését. A Szövetség egyházi elnöke  gróf Mikes János püspök volt,
igazgatója Mihalovics Zsigmond tb. kanonok, elnöke Slachta Margit
testvér. Maga a lap a Szövetség idıszaki kiadványaként indult, 1934
pünkösdjén jelent meg az elsı száma. Folytatjuk a mozgalom króni-
kájának felidézését A Lélek Szava korabeli híradásai alapján.

Lásd a lap 25. oldalán!

A lapnak ebben a számában jelent meg elsı ízben a Szentléleknek való felajánló
ima. Ezt közöljük az alábbiakban, ahogy azt tavaly már megígértük.

Következı számunkban folytatjuk a krónikát!

����

����

����

Lelkiségek, mozgalmak
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FELAJÁNLÁS  A  SZENTLÉLEK  TISZTELETÉRE

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN,
az Úrban és Életadóban, aki megújítja a föld színét.

HISZEM, hogy Ő a boldogság Lelke,
aki minden ember lelkében s testében
akarja építeni az Ő szent és tiszta templomát.

HISZEM a Szentlélek valóságos jelenlétét a megkeresztelt
csecsemőben, a még nem vétkező gyermekben

és a megszentelő kegyelem állapotában lévő hívőben.
HISZEM a Szentlélek e földön legnagyobb örömét

a Szentmisében, amelyben Jézus Krisztus
Testével, Vérével, Lelkével – Emberségével és
Istenségével valóságos áldozat a mi megváltásunkra.

HISZEM a Szentlélek jelenlétét, erejét, működését
a hét Szentségben, amelyek az emberi élet
boldogságának hordozói.

HISZEM a Szentléleknek mint a szeretet Lelkének
valóságos jelenlétét a szeretet Szentségében:
az imádandó Oltáriszentségben.

HISZEM, hogy a Boldogságos Szűz Mária a Szentlélek Jegyese,
Jézus Krisztus Anyja és az összes emberi lelkek Anyja.

HISZEK a Szentlélek által vezetett egy, szent, apostoli
és egyetemes Anyaszentegyházban,
föltétlen engedelmességgel az egyházi elöljárók iránt.

EZÉRT: a Szentlélek Úristen szeretetétől indíttatva
fe la jánlom magamat  az  Ő imádó  t i szte le tére
s  ennek ter jesztésére .  Amen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, Nálad nélkül semmi az ember!

A Szentlélek Szövetség tagjai ezen fölajánlást pünkösd ünnepén
együttesen vagy egyedül teszik. Ha együttesen, akkor lehetıleg Szentmise köz-
ben. Ha egyedül, akkor mindenképpen a Szentmisében.

Ezen fölajánlási szöveget a május 1-jei Szövetségi napunkon hallottuk
elıször, amidın Mihalovics Zsigmond tb. kanonok, a Szentlélek Szövetség igaz-
gatója ezt fölolvasta.

Bizonyára a Szentlélek Úristen elıtt kedves lenne, lelkünkre pedig
mondhatatlanul áldásos lenne, ha ezen fölajánlást naponta imádkoznánk.

Slachta Margit testvér, elnök
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„Beteg voltam,
és meglátogattatok”

(Mt 25, 36.)

Bár a börtönmisszióban „megedződtem”, mégis az ismeretlen mi-
atti izgalommal kezdtem nyolc éve a betegek szolgálatát. Közöttük egy
másfajta szenvedéssel, kiszolgáltatottsággal találkoztam. Kezdetben időnként szo-
rongtam, hogy lesz-e „eredménye”. Felszabadító volt a felfedezés: itt is elég sze-
retni, feltétel nélkül elfogadni, teljes odafigyeléssel és együttérzéssel
meghallgatni a másikat – és mindenekelőtt imádkozni érte, s ha lehet, vele. Is-
ten az, Aki cselekszik. Hamar kialakult szerepemről a kép bennem: a szamár va-
gyok, aki beviszi Jézust „Jeruzsálembe” – a hematológiára –, s hogy „Hozsanna!”
vagy „Feszítsd meg!” fogadja Őt, az már nem az én kompetenciám.

Megrendítő, hogy vannak (lelkileg) annyira magányos emberek, hogy egész
életük minden gondját, sebét, fájdalmát, félelmét fenntartás nélkül feltárják előt-
tem. Ilyenkor szinte papi szolgálatot végzek, s természetes a „gyónási titok” meg-
őrzése. Időnként úgy jöttem el az osztályról, mintha egy hegyet raktak volna rám,
fizikailag is alig vonszoltam magam. Egyenesen a templomba mentem, odarogy-
tam az Úr elé: „Jézusom, Te mindezért meghaltál – egyedül Neked van hatalmad
segíteni, kereszted lábához teszem ezt az egészet.” S Ő leemelte rólam a „hegyet,
így a következő alkalommal ismét szabadon, örömmel mehettem.
A visszaemlékezésben arcok, sorsok villannak fel. Ezek közül osztanék most

meg néhányat.
…..
A legszebb emlékem: M. Januárban láttam először egy egyágyas szobában.

(Ez nagy segítség egy mélyebb kapcsolat, meghitt beszélgetés kialakulásához.) Alig
volt haja, csövek szövedéke vette körül. Olyan sötét kétségbeesést, reménytelen-
séget még életemben nem tapasztaltam, mint ami belőle áradt. Decemberben halt
meg váratlanul a férje, őt agydaganattal műtötték, az idegsebészetről került a he-
matológiára. Nem nagyon tudott beszélni, mert a kényes helyen levő daganat ma-
radéka, amit benn hagyni kényszerült a sebész, állandóan hányingert keltett ben-
ne beszéd közben. Így én beszéltem hozzá. Azt mondta, nincs hite, de amikor be-
széltem neki Istenről, a magam és ismerőseim életében megtapasztalt szerető je-
lenlétéről, cselekvéséről, s biztattam, hogy forduljon Hozzá, láttam a szemén,
hogy mindez megérintette őt. Senki szenvedését nem éltem át olyan mélyen, mint
az övét. Magam is szinte kétségbeesett könyörgéssel imádkoztam érte, hiszen a két
tragédia külön-külön is súlyos, hát még a kettőt egyszerre átélni! Naponta jártam
hozzá; először meghallgattam, amit mondani tudott vagy akart, aztán folytatódott
az egyoldalú „beszélgetés”.

Több olyan részletet olvastam fel neki a Bibliából, amelyekből szerintem leg-
inkább érezhető Jézus szeretete, hatalma, s beszéltem is róluk. Mindig láttam a
szemén szíve fogékonyságát. Egy számára hatalmas félelmet keltő alkalommal
este, elalvás előtt elkeseredésében, tehetetlenségében odafordult az Atyához – s Ő

Örömhír!
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válaszolt neki. Ezzel olyan kapcsolat kezdődött kettejük közt, hogy mondtam is
M.-nak: ha nem látom, nem hiszem el! Eszembe jutott: az első találkozásunkat
jellemző ige: „A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, a zord magányosság
földjén” (MTörv 32,10). Új tapasztalatomat pedig ezzel az igével jellemezhettem:
„vesd le sarudat, mert a hely, ahol állsz, szent” (Kiv 2,5). Csodálatos volt kísérni
őt az úton, ahogy az Úr gyógyította testét, lelkét, emlékeit, szeretetsebeit (volt mit,
bőven), megmutatta neki, hogyan volt jelen egész életében, hogy mindig őrizte és
várt rá; elvezette addig, hogy szerette a sok sebet okozó rokonságát feltétel nélkül,
viszonzást nem várva. Tanúja lett Jézusnak az osztály betegei közt, mert
önkéntelenül is rákérdeztek: ilyen állapotban (paróka, korlátozott mozgásképes-
ség) hogyan lehet ilyen sugárzóan derűs – s ő elmondta. ….

…..
N. Mária

Az irgalmas szamaritánus. Borsos Miklós grafikája

A teljes szöveg a lap 27-29. oldalán!
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Szent Pál nyomában
–  Szíriában

– Akarsz-e Szíriába menni? –kérdezte Gergı barátom mobilon. – Szereztem ott
neked egy munkát! Fizetik a repülıjegyedet is.
– Persze, hogy akarok! – vágtam rá. – De most viccelsz?
– Nem, nem. Egy ökumenikus találkozón megismerkedtem egy szíriai kármelita
nıvérrel, akinek meséltem rólad, és meghívott téged a kolostorukba. Amikor
meghallotta, hogy szerzetes vagy és falképeket restaurálsz, azt mondta, hogy
dolgozhatsz a freskójukon. Egy belga-francia restaurátorcsapat jár hozzájuk év-
rıl évre dolgozni a XIII. századi apostolképeken, hozzájuk csatlakozhatsz. Fize-
tés nincs, csak koszt és kvártély.
Izgalomba jöttem. Igen, szívesen dolgoznék ott, pláne, hogy jó ideje nincs mun-
kám. Szíria? Várjunk csak! Damaszkusz a fıvárosa! Damaszkusz, ahol Szent Pál
megtért! Hm. Milyen jó lenne oda eljutni! De vajon mit szól hozzá az elöljáróm?

Másfél hónap múlva már a repülıgépen ültem, telve örömteli várakozással.

A kolostor, ahol dolgoztam, a kısivatagban található, Damaszkusztól kb. 90 km-
re északra, egy Qara nevő kisváros mellett. Innen utaztam néhány hétvégére
Damaszkuszba, hogy zarándokként Szent Pál nyomaira bukkanjak.

Damaszkuszt a „sivatag gyémántjának” nevezik, hiszen tulajdonképpen egy ha-
talmas oázis a szíriai kısivatag közepén. A világ legrégebbi, folyamatosan lakott
városának tartják, hihetetlen, de kb. 7000 éves. A kelet felıl érkezı, a tenger felé
tartó kereskedı karavánok számára ideális pihenıhelynek bizonyult, így gazdag
településsé fejlıdött. A modern Damaszkusz útvonalai már az ısi falakon kívül
épültek ki, a város jelenleg kb. 4  millió lakosú.

– Welcome Madame! – kö-
szöntöttek mixelt nyelven min-
denfelé, amerre csak jártam. –
Isten hozta a Közel-Keleten! –
Isten hozta Szíriában! Látván
gyanúsan  európai ábrázatomat,
gyakran megkérdezték, honnan
jöttem. Hángáriá! – nyugtázták
örömmel, jól megnyomva a má-
sodik á hangot, majd hozzátet-
ték: Budapest. Meglepett, hogy
szinte mindenki tudta, hol van
Magyarország és mi a fıvárosa.
İszinte vendégszeretetet, tisz-
teletet tapasztaltam mindenütt.

Szt. Pál szobra és egy ortodox templom
a megtérés helyén

Kitekintı
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Elıször arra a helyre szerettem volna eljutni, ahol Saul-Pál Jézussal találko-
zott. Az útikönyvek és ismerıseim egybehangzó véleménye szerint ez a hely a
várostól 18 km-re délre fekvı dimbes-dombos rész, amit ma Tal Kaukab-nak, va-
gyis Csillag dombnak neveznek. Ez az ókori kereskedıút mellett fekszik, egy kö-
zépkori kolostor maradványai láthatók itt, amibıl a hely egykori jelentıségére kö-
vetkeztetnek. Ide indultam tehát nagy lelkesedéssel, egy taxit leintve, hiszen ide
nem közlekednek buszok. (A szíriai taxiárak össze nem vethetıen olcsóbbak a
magyarnál – és a taxik nagyon biztonságosak.)

A szírek büszkék kulturális örökségük páratlan gazdagságára. …

… Szíria méltán büszke arra is, hogy itt a vallások békésen élnek egymás
mellett. A lakosság közel 90%-a muszlim (fıleg szunnita), kb. 10%-a keresztény
(számos ortodox egyház és sokféle katolikus rítus megtalálható). A muszlim né-
pesség teljes toleranciával szemléli, sıt részt is vesz a keresztények vallási ese-
ményein.

Az Egyenes utca ma

Damaszkusz Óvárosába a
hét ókori kapu valamelyikén
át léphetünk be. A Jézussal
való találkozástól átmeneti-
leg vakká lett Pál apostolt a
Keleti kapun át vezették be
az Egyenes utcába. (Ld. a
lap borítóján, a 35. oldalon.)
Ezt a kaput Kr. u. 8-ban
építették a rómaiak, tehát
már állt, amikor Pál arra ha-
ladt. A majdnem 2 km hosz-

szú Egyenes utcát ma szınyeg- és régiségkereskedık boltjai szegélyezik. Az
ókori talajszint persze jóval mélyebben volt, mintegy 4-5 m-rel.

…..

Az Apostolok Cselekedetei szerint Pál – immár Szentlélekkel eltelve –
prédikálni kezdett a város zsinagógáiban. Hamarosan azonban olyan ellensé-
geskedés vette ıt körül a város zsidó hívei részérıl, hogy menekülésre kény-
szerült. Az ırzött városfalon át kosárban engedték le, egy falon lévı abla-
kon keresztül. Az Óvárost övezı 6-8 m magas városfal több, mint 4 km hosszú-
ságban ma is áll. A menekítés állítólagos helye a Kisszan kapu mellett található.
Az évszázadok során ezt az ókori kaput templommá építették át.

�
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A városfal (jobbra a keleti kapuval) és a Kisszan kapu

Virágzó bizánci éra után az arabok Kr. után 660-ban elfoglalták a várost,
ekkor lett a damaszkuszi ısi keresztény bazilika mecsetté, sıt számos át-
építést követıen az iszlám világ második legfontosabb imahelyévé. Úgy tudom, a
közelben állt az egykori zsinagóga is, ahol Pál bizonnyal sokszor megfordult.

A mai Nagymecset (Omajjad-mecset) csodálatos arany-zöld mozaikjai és
fantáziadús kıberakásos padlómotívumai ámulatba ejtık. Itt ırzik Keresztelı
Szt.  János  koponyaereklyéjét, ide  zarándokolnak muszlimok és keresztények

Keresztelı Szt. János
szentélye a Nagymecsetben

egyaránt. (Az iszlám vallás is
prófétájának tekinti a Keresz-
telıt.) Magam is próbáltam ott
imádkozni, de ez sajnos kevés-
sé sikerült a 40 fokos meleg-
ben, (a szent helyre való te-
kintettel) sállal szorosan bete-
kert fejjel.
Élményekkel (és szuvenírrel)
gazdagon megrakodva több,
mint két hónap után tértem ha-
za.

Hogy az átállást megkönnyítsék, a testvérek egy gyönyörő integetı tevét rajzoltak
az ajtómra, ami még most, fél év múltán is ott díszeleg.
Mert bizony nagyon hiányzik Szíria…

Szöveg és fotók:
Sári Gabriella

A teljes cikket lásd a lap 30-33. oldalán!


