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Fecske Orsolya fest ımővész
testvérnek A Lélek Szavában

megjelent m őveibıl

Az aksógödi Szt.
István templom
oltárszekkója Pantokrator

Falfestmény. Tatabánya,
óvárosi Szent István templom

Feszület a MKPK Irodaházának
kápolnájában



2. oldal

Fent balra: ólomüveg
ablak a Katolikus Rádió
székházában

Fent jobbra: A tanító
Krisztus. Ólomüveg
ablak a MKPK
Irodaházának
kápolnájában

Középen: kettı a  pesti
Tömı utcai Béke
Királynéja templom
festett üvegablakaiból

Lent: üvegablak a bpesti
Kun utcai Szt Rita
templomban
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A teskándi Szent
Család templom                                                                               oltárképe

Balra: Fülöp-szigeteki Madonna
Jobbra: Boldog El Pelé cigány vértanú
(pasztellképek)
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Fecske Orsolya testvér
a közelmúltban boldoggá avatott
Meszlényi Zoltán  vértanú püspök

festése közben (fotó: E. G.)

Orsolya testvér az elmúlt évek során
nagyszámú illusztrációt alkotott,

különbözı katolikus, gyermekeknek szánt
kiadványokba. Kiállításokon is

bemutatták ezeket. Lapunk hasábjain
több ízben megjelentek ezekbıl

válogatások – most csak ez a néhány
reprezentálja e gazdag „termést”.

Mozaikkép a betonrengetegben –
a pesti Tömı utcai Béke Királynéja

templom külsı falán

Az oroszlánszelídítı Szt. Jeromos
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Válogatás Urbán Mária
testvér templomi

plakátjaiból

Urbán Mária: Útszéli kereszt
(részlet), Bükkszentmárton

(Megjelent A Lélek Szava 2000/1.
számának hátsó borítóján)
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A plakátok megjelentek A Lélek
Szava 2004-2008. számaiban

Sári Gabriella testvér,
festı-restaurátor

Gabriella testvér munka közben.

���� XX. századi freskó részlete
a Tiszaalpári Bencés n ıvérek
zárdatemplomában (magyar szentek).
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Sári Gabriella testvér
számos vászonkép, fa-
táblakép, ikon, festett
faszobor restaurálása
mellett elsısorban temp-
lomok és több neves
középület (a Szépmővé-
szeti Múzeum, a  Magyar
Nemzeti Múzeum, a gö-
döllıi Királyi kastély, a
budapesti New York Ká-
véház) falképeinek
restaurálási munkála-
taiban vett részt.

���� A tiszaalpári bencés
nıvérek zárdatemplo-
mának XX. századi
freskója (ld. még az elızı
oldal fotóit!)

Gabriella testvér 2009-ben eljutott Szíriába is, Qarába: egy sivatag közepén épült
kolostorban francia és belga munkatársakkal együtt XIII. századi freskók és arab
ikonok restaurálásán dolgoztak.
(Lapunk  2010/1.-2. számában közöltünk errıl részletes beszámolót.)

Arab ikon - részlet, még
restaurálás elıtt… -

- és utána
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Erdélyi Tibor, a Népmővészet
Mestere, Erkel-díjas koreográfus

mővei és a róla szóló cikkek lapunk
2010/4-5. számában jelentek meg.

Kelemen Eszter testvér,
népmővész, elsısorban

bırmővességgel foglalkozik.
Több kiállításon szerepeltek
már mővei, többször nyert
díjat is ezekkel. Lapunk
2010/4- számában
mutatkozott be.

Fent:
Megszületett!
Apostolok a
mester nélkül.
Lent: Betlehemi
csillag
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A XI. század –
Szent László
király kora –
óta nem volt

magyar földön

BOLDOGGÁ

AVATÁS!

Budapesten,

2006.

szeptember 17-én!

********

„Egyetlen boldogság
az Úristené lenni,
de ez azután olyan
nagy boldogság,
hogy emellett
eltörpül minden.”

(Sára testvér)

SALKAHÁZI SÁRA vértanú
a BOLDOGOK között!

A SALKAHÁZI SÁRA BOLDOGGÁ AVATÁSA ELİTT MEGJELENT
ÜNNEPI SZÁM CÍMOLDALÁNAK RÉSZLETE

MOZAIK KOCKÁK
a szociális testvérek életéb ıl

A Lélek Szavában mindig törekedtünk arra, hogy ne ró lunk szóljon a lap, illetve
csak annyira, amennyire a Társaság része a magyar Eg yháznak – és hála Istennek,
gyengeségeink ellenére is sok helyen, sokféle szolg álatban vannak jelen a
testvérek. A következ ı oldalakon, életünkr ıl, ünnepeinkr ıl és hétköznapjainkról
villantunk fel néhány kiragadott képet. A 2013/2. s zámban, melyben a Társaság
megalakulásának 90. évfordulóját ünnepeltük, jelent  már meg egy hasonló
visszatekint ı összeállítás, így az ott közölt képeket igyekeztün k kihagyni  innen.
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Fent: Lehner Anna testvér megkoszorúzza a
Salkaházi Sára és Bernovits Vilma

tiszteletére a Duna-parton elhelyezett
emléktáblát 2006-ban.

Jobbra: emlékm ő részlete a Duna-parton

Fent: boldog Salkaházi
Sára imaest a pesti

Örökimádás
templomban, 2007-ben

Jobbra: az újpalotai
lakótelepen épült, Urunk

színeváltozása és
Boldog Salkaházi Sára

tiszteletére szentelt
templom mozaik

oltárképének megáldása
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FOGADALOMTÉTELEK
„…hívásodat követve megjelentem

oltárod el ıtt…”

Egy „archív” fotó az 1991-es             ����
fogadalomtevıkrıl, amely nemrég került elı
valamelyik fiók mélyérıl.  A gyóntatószékes,

magánlakásban vagy zárt templomban éjszaka,
néhány testvér jelenlétében  tett

fogadalomtételek után ez már a kelenföldi  Szt.
Gellért templom egyik nagy termében történt, a
nagy közösség jelenlétében. Ekkor még névrıl

sem ismerték egymást a különbözı
„évfolyamok” testvérei, így névcédulákat

tőztünk ki magunkra…

… és fogadalomújítók a remetekertvárosi
Szentlélek templomban, meghívott rokonok,

barátok, ismerısök jelenlétében.
Lent:  elsı fogadalom

Fent: Fogadalomtevık  – immár a Társaság
remetekertvárosi házában, még mindig

csak testvérközösségben…

Kültagjaink évente megújítják  a Társaság
lelkisége, küldetése iránti

elkötelezettségüket.
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Fent: a Társaság köztponti
elöljárója, dr. Pataki Ágnes testvér
(jobb oldalon), két tanácstagjával,

Kıvári Magdolna testvérrel
(középen) és Marta Andracsíková

testvérrel

Középen: a láng átadása – a volt
általános elöljáró, Berkecz

Franciska testvér (jobbra) és az
újonnan megválasztott Pataki

Ágnes testvér

Balra: a Társaság
jelenlegi magyar-
országi kerületi
elöljárója, Szabó
Katalin testvér,
„beiktatásakor”

Két 100 évet megélt testvér:
fent Szabó Ildikó testvér, aki
2015-ben hunyt el, mellette

a néhány évvel ezelıtt
elhunyt Leitner Etelka,

Cecília testvér…

… és fiatal testvéreink.

A fenti felvételen Danka Margit
testvér, közösségünk eseményeinek,
fıként ünnepeinknek régóta hőséges

megörökítıje, fotósa.
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Szolgálataink, jelenlétünk…

A Lélek Szava igyekezett hírt adni a
szociális testvérek egy-egy szolgálatáról,
jelenlétérıl az élet különbözı területein –
néhány kiragadott kép jelezze itt ezeket.

 Virrasztó imádság
a remetekertvárosi házban

Nyári tábor hátrányos helyzető erdélyi
gyerekeknek

A fenti három, lapunkban közölt fotó a
Társaság nemzetköziségét reprezentálja.
Balra szlovákiai, mellettük romániai
(erdélyi) testvérek, alattuk mexikói
testvérek. – De vannak szociális testvérek
az USA-ban, Buffalóban, ahol a Társaság
nemzetközi központja volt az illegalitás
évtizedeiben; Kubában és a Fülöp-
szigeteken is. – A kanadai és a Los
Angeles-i szociális testvérekkel föderációs
kapcsolatban állunk.

A  Rétfalvi Valéria testvér, védını által
tartott ciklus-show…
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Balról jobbra:
Pünkösd hétfı Máriaremetén,

a karizmák ünnepén;
KATTÁRS – a testvérek egyik sátra a

Nemzeti Múzeum kertjében;
Testvérek a 2007-es budapesti

Városmisszión –
és Egerben, a Magyar Sydneyn.

Orvosi „rendelı” a Fülöp-szigeteken –
és két fiatal testvér a madridi Ifjúsági

Világtalálkozón…
Kirándulás a Tátrában: egy kis lélegzetvétel

a sok szolgálat közepette.
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„Uram, Te mindent tudsz, te
tudod, hogy szeretlek téged!”

– ez volt Sztrilich Ágnes testvér szerzetesi,
szociális testvéri életének választott mottója.

Kiadványunk megjelenése idején olvasóink közül is
sokan értesülhettek róla, hogy Ágnes testvér
hazatért a mennyei otthonba. Még a „világi”
sajtóban is megemlékeztek róla.
Írásaival, verseivel, rajzaival sokszor szerepelt
lapunk hasábjain is, életútjáról több ízben jelent
meg ismertetés, ı maga is gyakran felidézett
egy-egy  emlékezetes epizódot  az életébıl.
Nyomdába adás elıtt álló  kiadványunkban az
alábbi, Társaság által készült gyászjelentéssel és
néhány versével emlékezünk meg testvérünkrıl.

Sztrilich Ágnes szociális testvér é letének 73. évében 2015. május 22-én,
hosszan-tartó szenvedés után végérvényesen átadta é letét KRISZTUSNAK.

1942. december 2-án, Budapesten született. Hat éves  korától érezte a hívást az
Istennek szentelt életre. 18 évesen jelentkezett a Társaságba, 1966-ban tette le els ı

fogadalmát, 1973-ban az örökfogadalmat. Igen korán,  már 1964-tıl megbízást kapott
a fiatalokkal való kapcsolat építésére, az új nemze dék nevelésére, mindezt titokban,
az illegalitás éveinek zaklatásai, kihallgatások kö zepette.
Bátor, tanúságtev ı élete, vonzó Isten-szeretete sokak számára volt pé lda,
gyarapodott körülötte a közösség. 1996-tól helyette s elöljáró,  2004-2012-ig kerületi
elöljáró volt.
A magyar Egyházban és a társadalomban is sokrét ően szolgálta a több életet. A
Magyarországi Rendf ınökn ıi Konferencia elnökeként dolgozott a
szerzetesrendekért, az MKPK Családbizottságában tevé kenykedett, vezette a
Katolikus N ıfórumot. Verseskötetei, írásai jelentek meg, számos közszereplést
vállalt, hogy a „Lumen Christi” – Krisztus Világossá gának – terjesztésével segítse a
bajok gyökeres orvoslását. 2012-ben tevékenységéért  átvehette a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Á ldozatos életével mindhalálig
követte  a Bárányt, akinek hívó szavára egykor elin dult, és most hazaérkezett ölel ı

karjaiba.
********************************************************

Ágnes testvér a pünkösd elıtti pénteken ment haza, mintha csak kérte volna az
Úrtól, hogy ne zavarja meg a szombati ünnepet, amikor a fogadalomtételek
történnek Társaságunkban. Hazamenetele napján a napi szentmise evangéliuma
épp az volt, melyben – Péter apostol válaszaként Jézus kérdésére – elhangzik
Ágnes testvér fogadalmas életének mottója.
Temetése 2015. június 12-én 15 órakor, szentmise keretében, a remete-kertvárosi
Szentlélek Templomban volt.
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új perspektíva

a távlatok helyett
fontos lett a

jelen –

ámulatfakasztó
szirtek

egyetlen kaviccsá
tömörültek –

s az óceán titka
ma már

egy könnycsepp -

jóllakott
szépségeddel
    a lelkem –
most már
csak
     Téged
magadat
várlak –

szépségek
   emlékké
ígéretek
   szavakká
halványulnak –
Jelenléted után
kiáltok
erıtlen h őséggel –

hegyek és források
felhık és tengerek
szépségeivel
töltötted be szívem –
de lelkem mégis
éhesen
     Utánad eseng  –

Sztrilich Ágnes

testvér versei

ısz

észrevétlen
hagyták el
ıszülı rétjeim
tarka ötleteim –

csönd és köd
vett birtokába,
szépséged
rejtızı
fájdalma –

még id ınként
táncos ködleányként
szakad fel
árnyék és homály
a szívemr ıl –
már nem izzó arany
de ezüstkorong
Napod felé
fordul keres ın
szívem –
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Néhány testvér fotó
a papírképes id ıkbıl

Fent: Bartha Angéla 2 fotója
Középen és lent balra:
Szabó Katalin fotói
Lent jobbra:
Tiszai Luca fotója
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Gaál József fotója

Küls ıs fotósaink
is voltak

Tızsér Pál Sch. P. fotója

Exner Gabriella fotója

Sári Gabriella fotója

Csupor Zoltán fotója
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Az orvietói dóm.
Danka Margit testvér fotója.

(Megjelent a lap 2001/3. számában.)
D. Margit testvérünk sok szép felvétellel

ajándékozta meg lapunkat és a
Társaságot, lelkes és hőséges fotósa

közösségi alkalmainknak.

Szentháromság ikon

Néhány kép a lapban
megjelent szakrális m ővészi

alkotások közül

Freslkórészlet a görögországi
Metropolita kolostorok egyikébıl (1627.)Egy XX. századi Szent Család ikon
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A gyógyító Krisztus
Festett üvegablak

Lent: Részlet a torontói
Árpádházi Szent

Erzsébet templom
magyar szenteket

ábrázoló
üvegablakából

Orosz ikon (részlet)
Fotó: S. G.

Pantokrátor �

A Szentlélek
eljövetele. Festett
üvegablak, Kuba
Fotó: dr. Pataki
Ágnes testvér
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Exner Gabriella
testvérnek A Lélek

Szavában megjelent
„meditációs” képeib ıl

Hazafelé

Néhány gondolat ezekhez a képekhez
az elızı két oldalon!

Merengés a folyó partján

�„Íme, az Isten hajléka az
emberek között”
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Fent balra: Halálból élet
Fent jobbra: Mélység és magasság

között
Középen: Találkozás
Lent jobbra: A Napbaöltözött
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                  Krisztus Teste                            FÁK (A bőnbeesés fája, az Élet fája és a
Megváltó Áldozat keresztfája)

Mindannyiunkat ugyanaz a Lélek itatott át DIMENZIÓK
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ÚJ TAVASZ
(„Íme, újjáteremtek mindent!” –
Íme, a Vılegényének felékesített

Menyasszony-Egyház)

Középen és lent: Ujjgyakorlatok

TŐZCSEPPEK


