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Kedves Világban Élő Kármelita Testvérek!
Az új esztendőre tekintve úgy gondolom,
hogy egy Isten kegyelmében gazdag jövő áll
mindannyiunk előtt:
A meghirdetett Szent József év különleges
lelki feltöltődést ígér.
Az Eucharisztikus Kongresszus eseményei nem múlhatnak el nyom nélkül életünkből.
Egy új „műfajban” hallhatjuk Renátó
atyát podcast-sorozatában, amelyet Kontemplatívok címmel indított „Minden
kezdet nehéz”, „A tapasztalat”,
„Ébredezünk” és „Vissza a jelenbe!”
címmel.
Rafi atya tanításai Isten szerető gazdagságát tárja elénk rendi szüleink és kármelita

szentjeink tekintetén keresztül.
A benső erőforrásunk lehet a világban élő
kármelita közösségeink, testvéreink. Az
együttgondolkodás, megosztás, szeretet,
kapcsolat jegyében.
Az új esztendőben is mellettünk áll a
Szentháromság egy Isten és az Istenszülő
Anya, a jegyese, József és Kármel szentjei.
Kívánom, hogy az új esztendőben is tudjunk együtt gondolkodni, tudjunk együtt
dolgozni, tudjunk együtt megosztani, pihenni. Mindezt nemcsak azért, mert ott
leszünk egymás mellett, hanem, mert egymásra figyelünk, nemcsak nézzük, hanem
szemléljük egymást az Irgalmas Szeretetben, amely összeköti szíveinket.
István, OCDS

Szentmiseszándék kérése
KONTEMPLATÍVOK

Béri Renátó podcastja
az interneten.
A címre katitntva elérhető:

1. Minden kezdet…
2. A tapasztalat
3. Ébredezünk
4. Vissza a jelenbe
5. A csend gyakorlata
6. Pedig csak a jelen létezik

Szeretném felhívni a figyelmeteket,
hogy atyáink szívesen ajánlanak fel
egyéni és közösségi szándékaitokra
szentmisét.

misét szeretnétek az adott szándékra kérni!
(1.700 Ft/szentmise).

A január hónapra kért szándékokat
kérlek benneteket a hónap 20-ig jutassátok el a titkárságra, hogy továbbíthassuk András atyának.

11100104-18080131-36000001 bankszámlájára lehet utalni.

Titkárság:
Hegedüsné Németh Ildikó
virtuális sekrestyés
info@ocds.hu e-mail címre.
1., Ide írjátok a befizető nevét, a szentmise
szándékát, valamint azt, hogy mennyi szent-

2., A szentmise árát a Sarutlan Kármelita
Rendtartomány – CIB Bank –

Kérlek, hogy a közlemény rovatba
csak a befizető nevét írjátok és azt,
hogy miseszándék.
Bizalmatokat kérjük és imáitokat, hogy
minél előbb lehetőség nyílhasson online térben is bekapcsolódni kármelita
szentmisékbe.
Hegedűsné Németh Ildikó

Kármelita imanapjaink!
Oldal 2

December 14.

Imaszándék: - a világ kármelita közösségeiért
- a keresztények egységéért (ökumenikus imahét)
-kármelita hivatásokért
JANUÁR 14.
ÉNEK
Dicsőség mennyben az Istennek! Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek.
Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet. Békesség, békesség embernek.

„Ne
keményítsétek
meg a szíveteket,
mint egykor
Meribánál,
mint a pusztában
Massza napján!
Atyáitok ott
megkísértettek,
bizonyítékot
követeltek,
jóllehet látták
tetteimet.”
95. zsoltár

95. ZSOLTÁR
Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjongjatok üdvünk sziklája előtt!
Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve!
Mert nagy Isten az Úr, fölséges király minden isten fölött.
Kezében vannak a föld mélységei, és övéi a hegyek csúcsai.
Övé a tenger, ő alkotta, övé a föld, keze teremtette.
Gyertek, boruljatok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt,
aki teremtett minket!
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, s kezére bízott nyáj vagyunk.
Bárcsak meghallanátok ma a szavát: „Ne keményítsétek meg a szíveteket,
mint egykor Meribánál, mint a pusztában Massza napján!
Atyáitok ott megkísértettek, bizonyítékot követeltek, jóllehet látták tetteimet.
Negyven évig viszolyogtam e nemzedéktől.
Így szóltam: Tévelygő szívű nép ez, nem ismeri útjaimat.
Ezért esküdtem meg haragomban: Nem mennek be nyugalmam országába!
OLVASMÁNY Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a
szívetek. Senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, ehelyett lelkesítsétek egymást mindennap, amíg a „ma” tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd
bűn. Hiszen Krisztus részesei vagyunk, de csak úgy, ha kezdeti szilárd hitünkben
mindvégig állhatatosan kitartunk. (Zsid 3,12-14)
ELMÉLKEDÉS „Az imádságról kell ugyanis írnom, az Úr pedig, úgy látszik, nem
akarja megadni hozzá sem a sugallatot, sem a munkakedvet. No de mindegy: van az
engedelmességben valami titkos erő, amely könnyűvé szokta tenni még a kivihetetlennek látszó feladatokat is. Hanem hát majd elvégzi helyettem ezt Ő, aki már sokkal
nagyobb dolgokat is megtett értem. Bízom az Ő irgalmában.”
(Avilai Sz. Teréz: A belső várkastély)
Mi segít abban, hogy állhatatos maradjak az Istentől rámbízott, időnként nehéznek
tűnő feladatokban?
IMA Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, aki Igazság és Szeretet vagy, aki Mindenhatóság és Irgalmasság vagy. Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját az Ige földi
születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja
legyen a Szentlélek műve által, aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: „Áldjon meg Téged az Úr és ol-
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talmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és
adjon békességet!”
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! (Sz. II.
János Pál)
JANUÁR 15.
ÉNEK
Életem ereje, hűséges szövetségesem. Uram és Megváltóm,
közelséged elég nekem. Tökéletes Jézus.
Reményem, örömöm, forrásom Belőled fakad. Ékszerem, koronám,
minden gazdagságom Te vagy! Tökéletes Jézus.
Szerelmed féltőn átkarol, hozzád bújva nyugszik meg lelkem.
Békességed szárnyakra emel. Nem rémít a háborgó tenger.
//: Reménységem, amíg élek el nem hagy. Az út végén színről-színre látlak majd! ://
72. ZSOLTÁR
Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet.
Békét teremjenek a hegyek a népnek, és igazságot a halmok.
Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek,
nyújtson a szegények fiainak segítséget, s alázza meg az erőszakoskodót.
Éljen, amíg a nap és a hold, nemzedékről nemzedékre.
Úgy szálljon le, mint az eső a rétre, s mint ahogy az esőcsepp öntözi a földet.
Virágozzék napjaiban az igazság és a béke teljessége, amíg a hold el nem múlik.
Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség széléig.

OLVASMÁNY „Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent,
mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött
Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért.” (1 Ján 4,7-10)
ELMÉLKEDÉS „Képzeljük a dolgot úgy, mintha a mi lelkünk egy gyönyörű várkastély volna, egy darab gyémántból vagy ragyogó kristályból faragva, benne pedig
sok lakás, mint ahogy az égben is sok van. S valóban, lányaim, ha jól megfontoljuk a
dolgot, mi egyéb az igaznak lelke, mint valami paradicsomkert, amelyben az Úr - saját szavai szerint - gyönyörűségét találja.” (Avilai Sz. Teréz: A belső várkastély 1. lakás)
Képzeld el, ahogy az Úr rád tekint, és gyönyörűségét találja benned!
Időzz el ebben a találkozásban!
IMA Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek,
ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.
Ámen.
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„Úgy szálljon le,
mint
az eső a rétre,
s mint ahogy
az esőcsepp
öntözi a földet.
Virágozzék
napjaiban az
igazság és a béke
teljessége,
amíg a hold el
nem múlik.
Uralkodjék
tengertől tengerig, a folyamtól
a földkerekség
széléig.”
72. zsoltár

Kármelita szentjeink ünnepei
December
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Január 1. Szűz Mária, Isten
Anyja –főünnep

Szent Anya,
üdvözlégy!
Te szülted a

Királyt,
ki földet-eget tart
századokon át,

„Boldog vagy, Szűz Mária, mert a
világ Teremtőjét és Urát hordoztad méhedben:
Világra szülted azt, aki téged alkotott, és szűz maradsz mindörökre.”
Január 3. Jézus Szent Neve emléknap
„Nem adatott nekünk más név az
ég alatt, amelyben üdvözülnünk
lehetne” (ApCsel 4,12)

Birodalmas erővel”

Január 3. A Szent Családról nevezett Szent Illés (Ciriaco Chavara) áldozópap – emléknap

Éneklő Egyház

Indiában Kerala tartományban szüleett 1805. február 10-én. Pappá szentelése
után (1829-ben Mannamban megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Kongregáció első házát. Ez a kis lelki közösség a szír-malabár egyháznak nagy hasznára
volt. 1855-ben fogadalmat tett a kármeliták szabálya szerint és az Illés nevet kapta. Mivel 1861-ben a szír-malabár egyházban nagy területek elszakadtak Rómától,
minden tehetségét a szakadás mérséklésére szentelte: lelki könyveket írt, újjá szervezte a szertartásokat, lelkigyakorlatokat tartott. Így mint egy 40 plébániai közösséget mentett meg a szakadástól. Alapítója és priorja volta az első malabári Kármelita Harmadrendnek. Mint az Eucharisztia és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének
nagy tisztelője, 1871. január 3-án hunyt el.

641.

Január 6. Urunk megjelenése – főünnep
„Kelj föl, ragyogj föl, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod: És az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned
támadt fényességhez. És az Úr dicsősége felragyogott fölötted!” (Iz 60,1.3)
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Január 8. Szent Péter-Tamás pátriárka – emléknap
Dél-Franciaországban született 1305 körül. Húszévesen belépett a Kármelita
Rendbe. 1345-ben az avignoni pápai udvarban a Rend ügyvivője lett. 1354-ben
Patt és Lipari (Szicília) püspökévé nevezték ki. 1359-ben coronai püspök és pápai
legátus lett, a Keleti Egyházzal való egység fáradhatatlan apostola volt. Nagy Lajos
magyar király kérésére – szentszéki küldetésben – kétszer is járt Magyarország déli
részein. 1363-ban Kréta érseke, majd 1364-ben konstantinápolyi latin pátriárka lett.
1366-ban Ciprus szigetén betegségben hunyt el.
Január 9. Corsini Szent András püspök – emléknap

A XIV. század elején Firenzében született, itt lépett be az ősi Kármelita Rendbe.
Firenzében lett perjel, majd a Metz-i generális káptalan a toscanai tartomány első
tartományfőnökévé választotta. 1349. október 13-án Fiesole püspökévé nevezték
ki. A szeretetet csodálatos buzgósággal gyakorolta, az evangéliumot ékesszólóan
hirdette, és különösen az okosság és a szegények iránti szeretet erényét gyakorolta.
Elhunyt 1374. január 6-án.
Január 10. Urunk megkeresztelkedése – ünnep
„Ma az Úr megkeresztelkedett a Jordánban, megnyílt az
ég, a Szentlélek galamb képében fölötte lebegett, és az
Atya szava hangzott: Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik.” (Vö:Mt 3, 16. 17) (válaszos ének az olvasmányos imaórából)
Január 16. Szűz Mária szombati emléknapja
Január 18. Árpád-házi Szent Margit szűz – ünnep
Január 23. Szűz Mária szombati emléknapja
Január 25. Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása) – ünnep
Január 27. Szent Henrik De Ossó Y Cervelló áldozópap – emléknap
1840-ben született Spanyolországban, Katalóniában. 1867-ben szentelték pappá,
fáradhatatlan volt a lelkek vezetésében. Avilai Szent Teréz lelkületét buzgón követte és 1876-ban megalapította a Szent Teréz Társaságát, azzal az elhatározással,
hogy a nőket nevelje az evangélium iskolájában, Avilai Szent Teréz példája szerint.
1896 január 27-én hunyt el. II. János Pál pápa avatta szentté 1993-ban.
„Gondolkozzunk úgy, mint Jézus Krisztus, érezzünk úgy, mint Jézus Krisztus, szeressünk úgy, mint Jézus Krisztus, cselekedjünk úgy, mint Jézus Krisztus, társalogjunk úgy, mint Jézus Krisztus, beszéljünk úgy, mint Jézus Krisztus; egyszóval alakítsuk a mi egész életünket Jézuséhoz, öltsük magunkra Jézus Krisztust.” (Szent
Henrik de Ossó írásaiból)

„Noha
gazdag volt, értetek
szegénnyé lett,
hogy
szegénysége által
meggazdagodjatok.”

(2Kor 8,9)

Rafael atya tanítása
Kedves VÉK Testvérek!
Bizonyára többen láttátok már Rafael atya két tanítását. Aki még nem fedezte
fel, az elérhető linkeken megtalálhatja a youtube-on. Az egyik az advent megéléséről szól e járványveszély idején, a másik pedig a képzés legelején készült
legelső téma pótlása, ami eddig hiányzott. Persze, már nem egészen úgy beszél arról sem, mint korábban, hiszen azóta már sok mindent tanultunk.
Hallgassátok figyelemmel, nyitott szívvel!
A videók az e-mailben kiküldött Hírlevélben elérhetők.

OCDS.HU—A Világban Élő Kármel weboldala
Kedves Testvérek !

Már a weben is
elérhetőek vagyunk!
OCDS.HU

Nagy örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy a VÉK OT szeretné segíteni közösségépítő feladataitokat az
által is, hogy a weboldalon elérhetővé
teszi a „Hírleveleket” és a titkos fülből a „Hírmondó” teljes tartalmát.
Generális atya leveleit is olvashatjátok oldalunkon.
Igyekszünk minél több információt
feltölteni és elérhetővé tenni számotokra és minden VÉK testvérünk

A kiadvány a Világban
Élő Kármel OCDS
Magyarország online
hírlevele.
2021. január ▪
II. évfolyam, 1. szám
Szerkeszti a Világban
Élő Kármel Titkársága és
Képzés Munkaközössége.
Felelős kiadója a
Világban Élő Kármel
Országos Tanácsa.

számára.
Használjátok és ajánljátok másoknak
és az érdeklődőknek is oldalunkat !
Áldott, békés, egészségben gazdag
Krisztusi életet élő, Szent József
pártfogását kérő 2021-es új évet kívánunk:
Andi, Magdi, István, Andi, Móni
VÉK OT

