Alapítás

Közösségünk, a Szociális Testvérek Társasága, mai ismereteink szerint több olyan nagy egyéniségnek hordozza vonásait, akiket a szociális igazságosságért szót emelő első nagy pápai megnyilatkozás, XIII. Leó Rerum Novarum című enciklikája inspirált. Magyarországon a XX. század fordulóján már kialakulóban volt a katolikus nőmozgalom, mely összhangban volt ezzel az enciklikával, s vezetőit ez az enciklika ösztönözte. Farkas Edit, a mozgalom ügyvezető elnöke, éveken át önkéntes munkatársakkal dolgozott, később azonban felismerte az idők jeleit, melyek szerint olyan női közösségre van szükség, amelynek tagjai az egyház szociális küldetését élethivatásuknak tekintik, és akik magukat megfelelő képzés után mindenestül a szegények, a megvetettek, az elhagyottak szolgálatára szentelik.
Farkas Edit Prohászka Ottokár püspök támogatásával 1908. november 19-én megalapította a Szociális Missziótársulatot. Senki sem akarta, hogy ez kánonjogilag szerzetes kongregáció legyen. A szociális missziós nővérek magánfogadalmat tevő világi nők voltak. Így szabadon válaszolhattak a kor ínségeire. Az új társulat első szabályzatának előszavában ezeket írta a püspök:
"A helyzetek, melyekben működnünk kell, egészen újak: a szociális, mentő hivatás szabad mozgást követel, és sok alkalmazkodást. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a világban maradjunk, műveltségünkben, ruházatunkban s modorunkban ne tűnjünk fel úgy, mintha idegenek volnánk. Hiszen éppen ez a szükséglet hívott létre minket."
Ez a felszólítás mindenkihez szólt, aki kész volt osztozni azok tapasztalatában, akiket szolgált.
A nővérek már kezdettől Szent Benedek evangéliumban gyökerező lelkiségét választották erőforrásul. Életüket nagy egyszerűség, mély imádságos szellem és a Szentlélekben való öröm jellemezte. Tudatában voltak, hogy mennyire szükségük van a Lélek erejére és szeretetére, ezért első fogadalmukat 1909-ben pünkösd napján tették.

Az alapító tagok közül Slachta Margit volt a legkiemelkedőbb, aki nemcsak gyorsan magáévá tette Farkas Edit és Prohászka Ottokár elgondolását, hanem alkotó módon tovább is fejlesztette. Úttörő volt a szociális munka területén, módszereket fejlesztett ki a közvetlen szolgálatra. Nemcsak a környezetükben tapasztalt sebek gyógyítására szervezte meg a nőket, hanem arra is, hogy dolgozzanak a sebeket okozó körülmények megváltoztatásán is. Közéleti munkára is készített fel nőket, és ő lett a magyar parlament első képviselőnője.
Az első világháború után egy sor politikai, szociális és a szerzetességre vonatkozó kérdésben véleménykülönbségek merültek fel a Szociális Missziótársulatban. Végül Farkas Edit új szabályzatot vezetett be, mely szerzetes kongregációvá tette a közösséget, és gyökerében megváltoztatta annak szellemét. Azokat, akik az eredeti karizmát akarták megtartani és továbbfejleszteni, felmentették fogadalmaik alól, és ők Slachta Margit vezetésével 1923. május 12-én megalapították a Szociális Testvérek Társaságát. Az új társaság azzal a céllal jött létre, hogy Istennek szentelt, a szolgálatukhoz szükséges területeken képzett és korszerű szemléletmóddal rendelkező nőket küldjön bármilyen szociális munkatérre, ahol igény mutatkozik.


