
Tabloid formájú, és A/4 méretben
jelenik meg havonta egy alkalommal,
az inárcsi misén, fekete-fehér nyo-
másban, gerincén két helyen össze-
tûzve, 16-24 oldalon. A terjedelem
igazodik a közölt anyagok mennyisé-
géhez, bár az elmúlt néhány hó-
napban a 20 oldal rendszeres volt.

Az elsõ szám 1998-ban jelent meg,
még Hang Infó-ként. Mai nevét 1999
szeptemberében kapta, amikor is új-
raindult.

Közösségi lap, amely a Hang kö-
zösség életét szolgálja. Tájékoztatást
ad, Jézus tanítását közli, a Hang taní-
tásáról szól, élménybeszámolókat
mutat be. Rovataink vannak, amelyek
hosszabb-rövidebb ideig élnek, attól
függõen, hogy van-e ezekhez anyag,
vagyis írnak-e, küldenek-e anyagot a
testvérek. Ezért aztán rovatok jelen-
nek meg, majd elmúlnak. Szerintünk
ez teljesen természetes.

A „Feri bácsinál tanultuk” rovatban
a tõle elhangzott, csütörtöki közössé-
gében rögzített hanganyagot közöl-
jük írásos formában. „Égi édes-
anyánk, a Béke Királynéja
medjugorjei üzenete” olvasható a kö-
vetkezõ rovatban, amely rendre kie-
gészül egyik testvérünknek a
Hang-könyvekbõl összeállított, az
üzenethez kapcsolódó anyagával. Az
„Elõszóban” az újság

fõszerkesztõjének gondolatait olvas-
hatjuk. Egyik legrégebbi rovatunk a
„Ki kicsoda?”, ebben bemutatunk
egy-egy testvért a közösségünkbõl. A
„Legkedvesebb imádságom” rovat-
ban testvéreink osztják meg velünk
kedves imáikat, amelyek oly sokat je-
lentenek nekik. A „Rózsafüzér kin-
csestár”-ban pedig rózsafüzér imákat
adunk közre, oly módon, hogy a tar-
talmakat átfordítjuk a Hang-tartal-
makra, amelyek egyben az Evangéli-
um Jézusáéval is megegyeznek. A
„Gondolatok szerdára” blokkban a
beküldõ osztja meg gondolatait, me-
lyeket a szerdai közösségére készít
ajándékba, a „Humorzsák”-ban pedig
egy kicsit görbe tükröt találunk a val-
lásos élet mindennapjairól. A „Ver-
sek”-ben testvéreink és más költõk
azon alkotásait mutatjuk meg, ame-
lyek az Istenrõl szólnak, illetve
önvallomások. A „Vasárnapi elmél-
kedések”-ben egyik testvérünk a ka-
tolikus egyház vasárnapjaira rendelt
szentleckékhez ír három-három el-
gondolkodtató kérdést, így kínál fel
önismeretre jutási lehetõséget. A
„Melléklet”-ben, ha van ilyen, testvé-
reink nagyobb lélegzetû írásait he-
lyezzük el. Az utolsó lapon program-
jainkat közöljük.

Ezek a mostani rovataink, és mellé-
jük illeszkednek szervesen a közös-

ségben született élménybeszámolók,
interjúk, kérések, felhívások, tájékoz-
tatók. Új rovatként indult szeptem-
bertõl a „Testvérlapjainkból” rovat,
mely a három Bokor-lapból ollóz,
ajánl olvasni valót.

Szervezeti felépítésünk több körbõl
áll. A legnagyobb körben mindenki
benne van. Majd azok következnek,
akiket felkértünk újságunk levelezõ-
hálózata tagjainak. Ezután a szer-
kesztõi gárda következik hét fõvel:
õk a tördelõ-szerkesztõ, a korrektor, a
grafikus, a Web-szerkesztõ, a belsõ
munkatársak és a fõszerkesztõ fel-
adatait látják el. A szükséges napi
kapcsolatokat tarják egymással, ami-
kor pedig kell, a szerkesztõi gárda
ülést tart. Az újság megjelenõ tartal-
mairól a fõszerkesztõ dönt, de
természetesen igényli a véleménye-
ket.

Az újság elkészítését mindenki sza-
badidejének felhasználásával végzi,
ellentételezés nélkül. A csapat leglé-
nyegesebb vonása, hogy a Lélek ere-
jében, nagy lelkesedéssel végzik vál-
lalt feladataikat Jézus Krisztusért.

A Lélek erejében való munkálko-
dás eredménye, hogy a szerkesztõk
nyitnak a Bokor testvérközösség felé.
Ezért a Bokor mindhárom lapjával
munkakapcsolatot alakítottak ki. A
két közösség tagjainak egymáshoz
közelítésében zászlóvivõ feladatot
kívánnak vállalni. Eszközeikkel segí-
teni szeretnék azokat, akik a másik
közösség testvéreivel szeretnének
megismerkedni. E gondolattal már a
jövõ felé is tekintünk. A közeljövõ-
ben szeretnénk a világhálón is megje-
lenni. A Web.Hang-ban közösségünk
internetes honlapján belül lehet majd
elérni és elolvasni a Hang újságot.

Az újság a közösségben jelenik
meg, a hó végi inárcsi misén termé-
szetesen meg is rendelhetõ az illeté-
kes testvérnél.

Újságunk elkötelezett az evangéli-
umok Jézusának képviselésében. A
Hang Jézusának tanítását adja to-
vább, annak hirdetését végzi. Hisz-
szük, hogy az újságírás, -készítés
munkájával a Jó hír közvetítõi va-
gyunk a mi Mennyei Atyánk dicsére-
tére és dicsõségére.

Deák Zoltán
a Hang újság fõszerkesztõje
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