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A 92. Általános Káptalant tartotta a Sarutlan Kármelita rend Rómában 

(Via Aurelia) 2021. augusztus 30-a és szeptember 14-e között. A káptala-

non 92 káptalani atya és négy meghívott világi testvér vett részt. A kápta-

lan megválasztotta az új generális atyát, valamint nyolc új definitor atyát. 

Az atyák megerősítették egységüket a kármelita nővérekkel és a világban 

élő testvérekkel, akiknek imádságos jelenlétét folyamatosan érezték a 

káptalan alatt. 

Miguel Márquez Calle (de María) OCD kármelita atya 1965-ben született 

Plasencia-ban, Spanyolországban. A Sarutlan Kármelita Rendbe 1983-ban 

lépett, majd 1990-ben Medina del Campo-ban szentelték pappá. Miguel 

atya a kasztíliai rendtartományban 1999-2002 között tanácsosként, 2002-

2005 között tartományi helynökként szolgált, mely pozícióra 2008-ban 

ismét megválasztották, majd tartományfőnökké választották. A rendtar-

tományban képzésvezetőként is szolgált, hat évig vezetve a tanítványokat 

Salamancában. 

Elsőként választották meg 2015. februárban az ibériai Jézusról nevezett 

Szent Teréz rendtartomány tartományfőnökének, melyet újonnan hoztak 

létre a kisebb ibériai rendtartományok összevonásával. A rendtartományi 

káptalan 2017. áprilisban újraválasztotta tartományfőnöknek a 2017-

2020-as időszakra. 

Márquez atya számos teológiai és lelkiségi publikáció szerzője. Rendsze-

resen írt cikkeket magazinokba és újságokba. Szolgált a misztika és a 

Mariológia professzoraként az avilai CITeS egyetemen, a Mariológia pro-

fesszoraként a Kármel hegyi Stella Maris Monostor kármelita megújulás 

programjában, valamint a lelkipásztori szolgálat professzoraként a Santo 

Domingo Lelkiségi Intézetben. 

Általános káptalan 

Új generálisunk 

Áldott Karácsonyt és kegyelmekben gazdag, boldog  

Új Évet kívánunk kármelita családunk minden tagjának! 
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Nyilatkozat a Terézi Kármel karizmájáról 

Az Általános Káptalan áttekintette és véglegesítette a Terézi Kármel kariz-

májáról szóló nyilatkozatot. A Nyilatkozat összefoglalja annak a hatéves 

időszaknak (2015-2021) gyümölcseit, melyet a 2015-ös Általános Kápta-

lan indított el annak érdekében, hogy mélyebben megértsük kármelita 

karizmánkat, az Anyaszentegyházban betöltött szerepünket, a rendi kons-

titúció rendszerezett újraolvasásával. A hivatalos magyar fordítás hama-

rosan jóváhagyásra kerül és az ocds.hu weboldalunkon közzé tesszük. 

Kármelita családi nap 

Kármelita nővéreink 

Az idei évtől a magyarszéki kármelita nővérek új hírlevelet jelentettek 

meg “Kármelhegyi levelek” címmel. A hírlevelekből értesülhettek a ma-

gyarszéki lelkigyakorlatokról, új kiadványokról, a nővérek életéről. A hír-

leveleket ide kattintva érhetitek el. 

Szentháromság lelkigyakorlat 

A közösségépítésért felelősöknek Bakos Rafael OCD kármelita atya tartott 

3 napos lelkigyakorlatot július 7-10 között Esztergomban. Gyakorlatias, 

kézzelfogható útmutatásokat kaptunk kármelita hivatásunk megéléséhez, 

a képzési anyagok kapcsán bennünk felmerülő kérdések elmélyítéséhez. 

A belső ima fogalma, módja és a Terézi ima gyakorlása segített minket, 

hogy Istennel bensőségesebb kapcsolatba léphessünk, megtapasztalhas-

suk ezt a jelenlétet a csendben, a ráfigyelésben. Megismerhettük a helyes 

gyónásra való felkészülés útját, elmélyülhettünk az életünk "olvasásának 

és írásának" értelmezésében. Új és hasznos volt megismerni a rózsafűzér 

imádkozásának azt a módját, mellyel karmelitaként evangéliumi úton, 

Máriás módon a saját élethelyzeteinkre vonatkozóan is tudunk imádkoz-

ni, ezzel a kötött imát bátran elhagyva, személyes kapcsolatra lépve Is-

tennel. A kiscsoportos megosztások és a személyes baráti beszélgetések 

során több olyan témáról is tudtunk beszélgetni, mely segíti a közösség-

építő szolgálatunkat. 

A már hagyománnyá vált éves Kármelita családi napunk augusztus 7-én, 

szombaton került megrendezésre Magyarszéken. Szentmisén vettünk 

részt, meghallgattuk Hedvig nővér tanítását “Az Eucharisztia misztériuma 

a kármelita szentek életében” témában, jót beszélgettünk az agapé kere-

tében, majd Anna nővér tett tanúságot elsőfogadalmasként. A VÉK közös-

ségek részéről egy-egy beöltözött, ideiglenes ígéretes és végleges ígére-

tes testvérünk tett tanúságot.  

http://www.karmelita.hu/karmelhegyi-levelek/
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Lelkigyakorlat házasoknak 

Bakos Rafael OCD kármelita atya a jövő tavaszra meghirdette a VÉK há-

zaspáros lelkigyakorlatok lehetséges dátumait. A lelkigyakorlat a MÉCS-

mozgalom lelkigyakorlatába csatlakozna bele egy alkalomra, mert az na-

gyon jól megalapozza a házasság szentségét. A témákon belül a kármelita 

vonatkozásokra is hangsúly kerülne. A lelkigyakorlat feltétele, hogy leg-

alább 15-20 pár összejöjjön egy dátumra, melyek a következők: 

• 2022. március 11-13. (péntek-vasárnap); 

• 2022. április 1-3. (péntek-vasárnap). 

A jelentkezéseket 2022. január 15-ig várjuk a szentharomsag@ocds.hu 

email címre. A részletekről a részvételi szándékukat visszaigazoló párokat 

időben értesítjük. 

Beöltözések és ígérettételek 

Örömmel számolunk be arról, hogy idén is tovább erősödött VÉK közös-

ségünk. Összesen 13 beöltözés, 15 ideiglenes ígérettétel és 9 végleges 

ígérettétel történt 12 közösségünkben, Vörös András Imre OCD kármelita 

tartományfőnök atya áldásával Magyarszéken, Szentendrén és Eszter-

gomban. Testvéreink tanúságtételei az ocds.hu oldalon olvashatóak. 

Képzési hírek 

Az új képzési év (2021-22) témája az integrációs modellek Lisieux-i Szent 

Teréz önéletrajza alapján. A járványhelyzetre tekintettel ebben a képzési 

évben is videókat készít a témában Bakos Rafael OCD kármelita atya, az-

zal a különbséggel, hogy a mostani felvételek helyi VÉK közösségeknél 

készülnek. Az első felvételre Sopronban került sor, majd a jövő évben 

újabb dunántúli helyszínek következnek. Az új felvételek a jelszóval vé-

dett videók menüpontból érhetők el. Az a VÉK tag, aki elfelejtette, vagy 

még nem kapta meg a jelszavát, a “Regisztrált tagoknak” menüben talál-

ható “Elfelejtetted a jelszavadat?” linkre kattintva tud új jelszót igényelni, 

a saját email címe megadásával. 

NEK részvételünk 

Sok világban élő testvérünk vett részt egyénileg, vagy csoportosan a bu-

dapesti Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia programjain 2021. szept-

ember 5-12 között. Mint VÉK közösség a szombati Kossuth téren tartott 

szentmisén és az azt követő gyertyás felvonuláson, valamint a vasárnapi 

záró szentmisén vettünk részt. VÉK közösségünkkel és családtagjainkkal 

együtt közvetlen közelről élhettük át a szentlélek egyesítő erejét az euc-

harisztia tiszteletében, az Anyaszentegyházzal egységben, Szentatyánk 

tanításával és áldásával kisérve, közösen imádkozva és énekelve. 

mailto:szentharomsag@ocds.hu
https://www.ocds.hu/videok/
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Gyászjelentések 

Szent Keresztről nevezett Katalin 

Dr. Szánthó Zoltánné Dr. Pöstényi Katalin 

1931-2021 

Az Örökkévalóságba költözött Katalin testvérünk a civil életében ideg-

gyógyász orvos volt. A Székesfehérvári Szent Illésről nevezett VÉK közös-

ségnek 1990-től volt tagja. Két fia közül az egyik, feleségével együtt, kar-

melita testvérünk. A Székesfehérvári Kármel megalakulása után Katalin 

volt az első vezetőnk, aki három cikluson keresztül vezette a csoportot 

Mária által a Jézus felé vezető úton. Katalinnal együtt vettünk részt az 

éves lelkigyakorlatokon, közös kirándulásokon és az országos konferenci-

ákon. Imádságos lelkületű egyén volt. Az utóbbi időben szórványba visz-

szavonultan élt. Telefonon tartottuk a kapcsolatot. 

Temetése a Székesfehérvári Szent Imre templom altemplomában volt 

2021. november 12-én. 

Rózsafűzér Királynőjéről nevezett Ilona 

Czinege Balázsné (született Kerekes Ilona) 

1933-2021 

Ilona nővérünk szinte a miskolci kármel újraindulásának kezdetétől kö-

zösségünk tagja volt. Beöltözése 1991. október 10-én, végleges ígéretté-

tele pedig 1994. július 16-án volt. Nővérünk buzgó Mária tiszteletével a 

közösség tagjainak szeretetét elismerését vonta magára. Buzgón vett 

részt a gyűléseinken, és minden közösségi eseményen (szentségimádás, 

imaórák, stb). Sok betegsége, gyengesége révén 2007. május 26-án kérte 

a szórványba való vételét, mert már nem tudott magától eljönni közénk. 

Temetése Sajóládon volt 2021. december 1-én. Családja és egy nővérünk 

kísérte utolsó útjára. 

Miskolci kármel 

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, július 16-án tartották a miskolci 
kármelita kápolna búcsúját. A szentmisén, melynek főcelebránsa Vörös 
András OCD kármelita tartományfőnök atya volt, Orosz Atanáz megyés-
püspök is jelen volt. A kármelitáknak Miskolcon ez egyben a búcsúzó 
szentmise is volt ettől a rendháztól. Az ingatlant a kármelita szerzetesek 
csökkenő száma miatt értékesítette a rend az egyházmegyének. Az ün-
nepről részletes cikk olvasható a Magyar Kurír honlapján. 

http://ocds.hu
https://www.magyarkurir.hu/hirek/karmelhegyi-boldogasszonyt-unnepeltek-miskolci-karmelita-kapolnaban-kepriport

