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A magyarországi Világban Élő Kármel weboldala:
www.ocds.hu
Segítő, közreműködő testvéreink lelkes munkájának eredményeképp szépen láthatóvá és népszerűsíthetővé
válik új online felületünk.

Első fázisban az arculati elemek és a weboldal szerkezeti felépítése került kialakításra. Meghatároztuk a főbb
fejléc címeket és a közösségi tagok bevonásával elkészült a főoldal, melynek felületén a váltakozó, szívünknek
kedves idézetek olvashatóak.
Köszönet érte Kaló Juditnak, Dr. Major Lászlónak és a pécsi Kármel Ékességéről nevezett VÉK közösség tagjainak.
Külön köszönet és hála Dr. Nagy Tibornak, aki szakmai tudásával és lelkesedésével segít minket, karbantartja,
formálja, fejleszti és szerkeszti a weboldalt.
Második ütemben feltöltésre kerültek a jogtiszta képek, elkezdődtek az aloldalak tartalmainak kialakításai és a
rend új honlapjának (www.karmelitarend.hu) témaköreire linkelő felület. Az oldalról kármelita családunk más
honlapjai is elérhetőek. Elkészült az adatvédelmi tájékoztató is és a belső használatú, letölthető
formanyomtatványok, melyek a közösségeink dokumentációs tevékenységét segítik. A kármelita szótár, az
ismert skapulárét felvevők és tanúságtevőink gyűjtőmunkájában a hagyományos úton járó testvéreink vannak
nagy segítségünkre. Kialakításra került a zárt, belső felület, ahonnan a képzési videók is hamarosan elérhetőek
lesznek.
Köszönet érte Filó Margitnak, Domonkos testvérnek és Imre atyának, a Titkárság, Szervezet és Képzés
csoportjaink aktív tagjainak, a budapesti Avilai Szent Terézről nevezett VÉK közöségből Dr. Vén Emőkének, az
esztergomi közösségből Pataki Józsefné Arankának, a nyíregyházi közösségből Losonczki Margónak.
A harmadik szakaszban szeretnénk a közösségeink bemutatkozó anyagait feltölteni és betanítani minden
közösségből egy embert, aki a hírfolyam feltöltéséért, helyi hírek tudósításáért felel. Igyekszünk mielőbb a régi
kármel újságokat és a képzés anyagait elérhetővé tenni. Folyamatosan bővítjük a tartalmakat, eseményeket,
hogy mielőbb, minél többen tudjanak a web felületen keresztül is lelkiekben töltekezni, elérhetővé váljunk az
érdeklődőknek és megtaláljanak minket és tudjanak rólunk Magyarországon és nemzetközi szinten is.
Boldogok vagyunk, hogy együtt többek vagyunk!

Zsatkuné Szabó Mónika OCDS
Titkár

ESEMÉNYEK
Tanúságtétel Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén
Székesfehérváron

2020. október 4-én Székesfehérváron az Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya-templomban Lisieux-i szent Teréz
ünnepéhez kapcsolódóan tanúságot tett kármelita hivatásának patrónusáról Markovits-Tüzkő Boglárka világban
élő kármelita testvérünk.

A tanúságtétel a Székesfehérvári VÉK facebook oldalán megtekinthető.

A szentmise előtt a híveknek „Szent Terézzel a kis úton” című filmet láthatták és ismerhették meg lelkiségét.
Ünnepünk zárásaként szentképekkel, könyvjelzővel és terézi idézetekkel ajándékoztuk meg híveinket.
Szeretettel fogadjuk a hívek imaszándékait a mellékoltáron elhelyezett dobozban gyűjtve, amely szándékokért
szentmise keretében is imádkozunk.

ESEMÉNYEK
Rafael atya tanítása Veszprémben
Megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=9r17lJAcnf4

ESEMÉNYEK
Szűzanya csöndje
Szentségimádási órára hívták Nyíregyházán a Világban Élő Kármeliták a híveket templombúcsújuk alkalmából
2020 október 8-án 8.00 órától a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházba.

A Szentségimádási órák alkalmával ünnepnapokon és első péntekenként a szentjeink gondolataival,
tanításaikkal, Mária életpéldájával szeretnénk a karmelita lelkiség kincseit a hívek szívébe írni ,
segíteni az Istennel való baráti kapcsolat erősödését.
Ebben a szentségimádási órában Sarah bíboros A csönd ereje könyv e alapján azon elmélkedtünk:
„Miért olyan csöndes Mária az evangéliumokban?”
„Jézus Anyjának egész élete a csöndben telik” (216) „Mária annyira csöndes, hogy az evangélisták

keveset beszélnek Isten anyjáról. Őt teljesen lefoglalta a szemlélődés, az imádás és az imádság” (217)
„Mária teljesen a Szentlélek hatása alatt van, aki nem szól. Mária magatartását a hallgatás jellemzi.
Teljesen Fia Igéje felé fordul. Beleegyező és engedelmes.” (218)
Az elmélkedéseket „szent csend” követte és rövid énekek kísérték. Az imaalkalmakba bekapcsolódók
visszajelzései arra ösztönzi közösségünket, hogy rendszeresítsük ezeket az alkalmakat, mert
valamennyien sokat kapunk és sokat tudunk adni az Istent keresők és máriás életet élők számára.
Nagyboldogasszonyról nevezett VÉK Közösség-Nyíregyháza

Ünnepeink
Lisieuxi Kis szent Teréz – október 1.
Lisieux-i Szent Teréz a XIX. század egyik kiemelkedő női alakja. Bár 24 évesen meghalt, nagyon mély és intenzív
lelki utat járt be, melynek gyümölcseiből ma is ezrek merítenek erőt és táplálékot Istennel való kapcsolatuk
számára.
„Mit jelent az önmegtagadás, a saját akaratból való kivetkőzés, önmagunk legyőzése? Valljuk be, ezek a szavak
manapság ellenállást váltanak ki belőlünk, mert úgy érezzük, valamit el kell fojtanunk, meg kell ölnünk
magunkban. Kis Szent Teréz viszont rátalál arra az útra, ahol az önmegtagadás egy nagyobb belső szabadságra
vezeti őt: nem elnyomva érzéseit és vágyait, hanem belső világának medret találva, ami igazán Jézusban talál
beteljesülésre. Arra tanít, hogy a szabadságunkért meg kell küzdeni, konkrét döntéseket kell hozni, amelyek
mellett ki kell tartani. Törékeny, sebzett, kaotikus társadalmunkban jól tudjuk, mennyire szükség van
összeszedettségünk, belső rendünk, pszichés, lelki és spirituális egészségünk megőrzésére. Teréz ebben lehet
kísérőnk és társunk.”
(forrás: https://jezsuita.blog.hu/2019/10/01/kis_szent_terez_eletpeldaja_nyoman_onszeretetbol_kivetkozni_a_xxi_szazadban)

Rózsafüzér királynéja-október 7.
A rózsafüzér egy meditatív imádság, amelyben a lényeg nem a kimondott szavakon van, hanem azokon keresztül
a Máriával együtt imádkozó hívő bekapcsolódik Jézus és így a Szentháromság titkainak szemlélésébe. Olvasós
Boldogasszony tisztelete a középkorra nyúlik vissza. Alapja az szentolvasó-ájtatosságra, amit a dominikánusok
buzgólkodása nyomán terjed el.
Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök
élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával
megemlékezve utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Magyarok Nagyasszonya – október 8.
Szűz Máriát más néven Magyarok Nagyasszonyának (latinul: Patrona Hungariae) is hívjuk. E név kifejezi
különleges kapcsolatát országunkkal. A magyar katolikus egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a
Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Kérjük mi is Szűzanya közbenjárását Magyarországért és a
magyar nemzetért.

Avilai Szent Teréz – október 15.
Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség
útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi
életszentség utáni vággyal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

IMÁDKOZZUNK LÉLEKBEN EGYÜTT
KARMELITA IMANAPJAINKON !

Minden hónap 14-e és 15-e karmelita családunk közös imanapja. Ezeken a napokon nővérek, atyák és világban
élők lélekben egyesülve, hordozzák imáikban egymást.
Szeretnénk hónapról-hónapra a szentjeink ünnepnapjaira és egyházi ünnepeinkre tudatosabban figyelni és
segíteni az egyéni lelki felkészülést a Képzés csoport által összeállított imaajánlásokkal.
ASZKETIKA és MISZTIKA
Az ajánlott imákból, szentjeink gondolataiból mindannyian szabadon meríthetünk. Bármilyen imádság
(csendes ima, szentségimádás, zsolozsmamondás, szentmisén való részvétel, egy-egy fohász, rózsafűzér
imádkozása, stb.), vagy éppen mindennapi nehézségeink őszinte szívvel történő elfogadása, jelentéktelennek
gondolt hétköznapi lemondásaink hűséges vállalása mind alkalmas eszköze lehet önátadásunknak, Isten
szeretete előtti megnyílásunknak, a Szeret hívására adott válaszunknak, egymásért, közösségünk ügyeiért, a
ránk bízott lelkekért.

Kármel Ékessége és Királynője könyörögj érettünk!

OKTÓBER 14. imanapra
ÉNEK
Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek.
Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek.
Legfőbb óhajom, hogy Téged szeresselek,
Hogy Téged szeresselek mindhalálig!
1. ZSOLTÁR
Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán,
aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé.
Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel.
Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem,
és levelei nem hervadnak.
Siker koronázza minden tettét.
Nem így a gonoszok, egyáltalán nem.
Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről.
A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében.
Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz.
OLVASMÁNY
Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés
szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében
bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében
erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében
nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember
se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1 Kor 1,26-29)
ELMÉLKEDÉS
Már tudom, hogy az igazi adomány abból áll, hogy hogyan viseljük szomszédjaink hiányosságait. Nem
lepődünk meg a gyengeségeiken, hanem tanulunk legkisebb erényeikből is. (Lisieux-i Szent Teréz)
IMA
Jézus, örök főpap!
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik.
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet.
Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás szavait.
Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod
magasztos pecsétje ékesít.
Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől.
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.
Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.
Amen. (Lisieux-i Kis Szent Teréz imája a papokért)

OKTÓBER 15. imanapra
ÉNEK
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:
ha tiéd Isten tiéd már minden.
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:
elég Ő néked.
96. ZSOLTÁR
Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak!
Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét!
Hirdessétek dicsőségét a pogányok között, csodatetteit minden nép előtt!
Mert nagy az Úr és méltó a dicséretre, félelmetesebb ő minden istennél.
A népek minden istene üres káprázat, az Úr azonban az ég alkotója.
Előtte fenség és méltóság, szentélyében hatalom s fényesség.
Adjatok az Úrnak, népek törzsei, adjatok az Úrnak tiszteletet és hatalmat!
Adjátok meg az Úrnak neve tiszteletét! Ígérjetek áldozatot és hozzátok színe elé,
Örüljön az ég, ujjongjon a föld, vele együtt zengjen a tenger s ami benne van!
Vigadjon a rét és minden virága, örüljenek az erdő fái az Úr színe előtt!
Mert nézd, közeledik, jön, hogy kormányozza a földet.
Igazságosan uralkodik majd a földkerekségen és hűségesen a népek fölött.
EVANGÉLIUM
Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek.
Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is
ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. … Én vagyok az út, az igazság és
az élet … Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. (Jn 14,1-6)
ELMÉLKEDÉS
„Cselekedeteket kell végrehajtani, mindig csak cselekedeteket, hiszen nem arról van szó, hogy sokat
kell gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni''.
(Avilai Sz. Teréz)
IMA
Uram! A reggeli csendben békéért, bölcsességért és erőért imádkozom.
A szeretet szemével akarom nézni a világot: türelemmel, megértéssel és kedvesen.
Úgy látni gyermekeidet, ahogyan Te látod őket, csak a jót venni észre mindenkiben.
Tégy süketté a pletykákra, némává a rosszindulatú beszédre.
Hadd legyek olyan készséges és vidám, hogy a közelemben az emberek megérezzék a Te jelenlétedet.
Uram, öltöztess engem a Te szépségedbe, hogy egész nap Téged hordozhassalak! Ámen. (Avilai Sz.
Teréz)

Október 15.

Jézusról nevezett Szent Terézia
(Avilai Nagy Szent Teréz)
a mi anyánk ünnepe

Alábbi gondolataival hívunk Benneteket Szent Terézia anyánk ünnepét
megelőző közös felkészülésre !

1. nap
Elmélkedés
Milyen csodálatos dolog, hogy az, akinek nagysága ezernyi világot is betöltene, egy
ilyen kicsi dologba (az emberi lélekbe) zárkózzék be. Hasonlóképpen lakott
Szentséges Anyjának méhében is. Mint végtelen hatalmú Úr, meg tudja tenni, s
mivel szeret bennünket, a mi mértékünkhöz alkalmazkodik. A lelki élet kezdetén,
nehogy a lélek megijedjen saját kicsinységének láttára és arra a gondolatra, hogy a
végtelent kell magába fogadnia: nem nyilvánítja ki magát neki, hanem előbb
fokozatosan kitágítja (TU 28,11-12).
Könyörögjünk! Istenünk légy áldott szentjeidben, különösen most Avilai Szent
Teréz anyánkért adunk hálát. Ő mesterünk és példaképünk a feléd vezető úton, a
tökéletesség útján, ahogyan te kérted Urunk: „Ti azért legyetek tökéletesek, miként a
ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt. 5;48) Taníts meg minket az ő közbenjárására
vágyakozni arra, hogy a szeretet életébe beléphessünk, abba a csendbe, ahogyan Szűz
Mária méhe hordozta Szent Fiát. Segíts, hogy ne féljünk lelkünk mélyére nézni a
világosságot adó Lélekkel. „A tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel, mert a félelem

gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben.” (1Jn 4;18) Ismerjük ezeket a
szavakat, de gyengék vagyunk és kicsinyek, hogy igazi belső szabadsággal álljunk meg
előtted. Avilai Szent Teréz közbenjárására kérjük a helyes önismeretet! A mi Urunk
Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben igaz
Isten, mindörökkön örökké Ámen.
2. nap
Elmélkedés
Mihelyt a lelkünk megszabadul mindattól, ami teremtmény, s így Isten iránti
szeretetből üres lesz, az Úr azonnal Önmaga tölti azt be. Ezért mondja (...) Jézus
Krisztus, a mi Urunk, midőn apostolaiért imádkozik, hogy legyenek egyesülve Ővele
és a Mennyei Atyával úgy, aminthogy Ő az Atyában van, az Atya pedig Őbenne.
Képzelhető-e ennél nagyobb szeretet? S ezek a szavak mindnyájunkra vonatkoznak,
hiszen Ő Szent Felsége hozzátette: Nemcsak az ő számukra kérem, ezt, hanem
mindazok számára, aki bennem hinni fognak.
Nézetem szerint Isten mindig megsegíti azokat, akik Őérette nagy dolgokra
vállalkoznak, és sohasem hagyja cserben, aki Őbenne bízik. Azt szeretném, bárcsak
találnék olyanokat, akik erősítik bennem ezt a felfogást, s arra buzdítanak, hogy ne
törődjem azzal, lesz-e betevő falatom és ruhám, hanem bízzam magam e tekintetben
teljesen Istenre. Nem úgy értem ezt az Istenre hagyatkozást, hogy az ember tétlenül
ölbe tegye a kezét, hanem úgy, hogy ne aggódjék a jövő miatt. Amióta nekem
megadta az Úr ezt a lelki szabadságot, igen jól érzem magamat, s igyekszem
magamról tőlem telhetőleg megfeledkezni. (LSZ 1.)
Könyörögjünk! Istenünk áldunk Téged és magasztalunk szentjeidben, különösen
most Terézia anyánkért adunk hálát, aki feltárta előttünk, azt, hogy hogyan mondjunk
le a mi Jézusunk kedvéért mindenről. Belátjuk, hogy ez számunkra a legnehezebben
megvalósítható cél. Úgy érezzük lehetetlen a mi életkörülményeink közepette
lemondanunk a világról, mégis a Te Szented, Teréz arra tanít minket, hogy ne a
körülményinkre és a külsőségekre figyeljünk, hanem adjuk oda a mi egyszerű szerető
jelenlétünket minden pillanatban, bármilyen helyzetben vagyunk. Mennyei Atyánk!
Jézus Krisztus által vezess el minket a tiszta, bensőséges barátságra veled, a Lélek
lendületével, tedd nyitottá a szívünket, hogy egészen be tudjunk fogadni Téged, élő
hittel! A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön örökké Ámen.

3. nap
Elmélkedés
Sohasem fogjuk magunkat igazán megismerni, ha nem igyekszünk megismerni
Istent. Csak akkor értjük meg igazán kicsinységünket, ha az Ő nagyságát szemléljük.
Csak akkor vesszük észre piszkos voltunkat, ha az Ő tisztaságában gyönyörködünk.
Csak akkor látjuk be, mily messzire vagyunk az igazi alázatosságtól, ha az Övéről
elmélkedünk (1BV 2.)
Tőlünk az Úr csak két dolgot kíván: azt, hogy szeressük Ő Szent Felségét és szeressük
embertársunkat. Ezt a kettőt kell megvalósítanunk, s ha e két parancsot tökéletesen

teljesítjük, akkor egyesülve vagyunk Vele. De mennyire messze vagyunk attól, hogy
ezt a két dolgot úgy tegyük meg a mi nagy Istenünknek, amint azt illik megtennünk.
Adja meg nekünk Ő Szent Felsége azt a kegyelmet, hogy megérdemeljük ezen állapot
elérését, mert rajtunk múlik, csak akarnunk kell.
Arra vonatkozólag, vajon megtartjuk-e ezt a két parancsolatot nézetem szerint a legbiztosabb jel az, ha
teljesítjük a felebaráti szeretet kötelmeit. Mert hogy szeretjük-e Istent vagy sem, azt
nehéz megmondani, bár erre vonatkozólag is vannak nagyon biztos jelek, amelyekből
megérthetjük, hogy igazán szeretjük Őt: ellenben azt nem kell soká kutatnunk, hogy
szeretjük-e embertársunkat. Legyetek meggyőződve, hogy minél jobban haladtok
előre ez utóbbiban, annál jobban fogtok haladni az Isten iránti szeretetben is. (5 BV)
Könyörögjünk! Istenünk, légy áldott, hogy nem hagytál magunkra és szentjeink
előttünk járhattak példájukkal, különösen most Avilai Szent Terézia anyánkért adunk
hálát, akinek megadtad a kegyelmet, hogy elvezessen minket a helyes istenismeretre.
Segíts nekünk, hogy a Szentírás napi olvasásával az igazság ismeretére jussunk. Küldd
el Szent Lelkedet, hogy minden szó a szívünkig hatoljon, hogy változásra késztessen
és arra a felismerésre, hogy mit kell tanulnunk és mik a tennivalóink a felebaráti
szeretet gyakorlásában. Hiszen jól tudjuk, hogy nagy a mi felelősségünk, minden
hivatásunkban, ha Igédet akarjuk követni: „Arról ismerje meg mindenki, hogy
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13;35) Szentháromság
Egy Isten! Avilai Szent Teréz közbenjárására áldd meg Világban Élő Kármelita
közösségeinket, hogy megismerjük és megvalósítsuk a Te kegyelmedből azt a
közösségi szeretetet, ami Tibennetek egyként valósul meg! A mi Urunk Jézus
Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, igaz
Isten, mindörökkön örökké Ámen.
4. nap
Elmélkedés
Nagy irgalmat gyakorol az Úr azzal az emberrel, akinek megadja a kegyelmet és a
bátorságot, hogy egész erejével ennek a kincskeresésnek rugaszkodjék neki. Mert
Isten mindenkinek kész magát odaadni föltéve, hogy az illető állhatatos marad, s
lassan-lassan képessé teszi a lelket arra, hogy győztesen kerüljön ki a küzdelemből.
Bátorságot - mondom- mert az ördög rendkívül sok akadályt gördít a kezdő útjába, s
mindenáron igyekszik őt visszatartani attól, hogy tényleg nekiinduljon. Ő tudja
ugyanis legjobban, milyen veszedelem fenyegeti, mert nem csak az illető lelke megy
az ő számára veszendőbe, hanem még sok más emberé is. Ha ugyanis ez a kezdő
megfeszíti erejét, hogy Isten kegyelmével följusson a tökéletesség csúcsára, akkor azt
hiszem, az ilyen sohasem megy be a mennyországba egyedül, hanem sokakat visz
magával (Ö 11.)
Ha a lélek teljesen az Úr kezére bízta magát, akkor ugyan mindegy neki, vajon jót
mondanak-e róla, vagy pedig rosszat, föltéve természetesen, hogy az Úr kegyelméből
belátja, hogy önmagának semmit sem köszönhet. (...) Egyetlenegy jó oldalát ismerem
a világnak, s ez az, hogy nem tűr meg hibát a jó lelkeken: úgy nekik megy miatta, hogy
kénytelenek megjavulni. Azt akarom ezzel mondani, hogy a tökéletlen embernek több
bátorságra van szüksége, ha rá akar lépni a tökéletesség útjára, mint ahhoz, hogy
egykettőre vértanúhalált szenvedjen. A tökéletességet ugyanis nem lehet rövidesen
elérni. (Ö 31.)
Aki pedig azt tapasztalja önmagán, hogy ebben vagy abban a tekintetben még mindig

elvárja másoktól a tiszteletet, s kényes a becsületére, az fogadja meg a szavaimat, és
adjon túl ezen a gyöngeségén, mert különben sohasem fog előbbre jutni. Az ilyesmi
ugyanis olyan bilincs, amelyet semmiféle reszelő sem tud elvágni; erre csak maga az
Úristen képes, azonban ezért sokat kell Őhozzá imádkoznunk, s meg kell feszítenünk
minden erőnket. (Ö 31.)
Belemerültem az én rendes imámba, amelyben a lelkem a Szentháromság társaságát
élvezi, és úgy láttam, hogy az Atya személye magához von és igen kedves szavakat
intéz hozzám. Egyebek között a következőkkel fejezte ki irántam való szeretetét: Én
neked adtam a Fiamat, a Szentlelket és a Szent Szüzet, és te mit tudsz nekem adni?
(IK 25)

Könyörögjünk! Istenünk köszönjük, hogy szeretsz minket és a Kármel
megújulására Avilai Szent Terézt küldted, aki segít nekünk ma is felismerni azt a
valóságot, hogy a változást magunkban kezdjük. Jézusunk segíts nekünk, hogy az
erények gyakorlásában ne fáradjunk el, újítsd meg bennünk nap mint nap a vágyat a
jóra, a tiszta életre, hogy eljussunk az igazi alázatra, engedelmeskedve és felismerve
mindenben az Atya akaratát. Avilai Szent Teréz közben járására kérünk, hogy segíts
felismernünk a hétköznapi kapcsolatainkban, a napi szituációkban, hol hibáztunk,
miben kell javulnunk? Szítsd fel Szentlelked tüzével lelkünkben a vágyat, hogy
minden küzdelmünket a Te irántad való szeretetünk vezérelje és a végsőkig
kitartsunk, meghalva önmagunknak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön örökké
Ámen.
5. nap
Elmélkedés
"Egy alkalommal azon gondolkoztam, miért oly nagy barátja a mi Urunk az alázatosság erényének. Egyszerre
csak ott állt az eszem előtt az igazság: azért szereti annyira, mert Isten az Igazság, az alázatosság pedig az igazság
útján való járás. Mert nagy igazság az, hogy mitőlünk semmi jó sem származhat, hogy semmik vagyunk. Aki ezt
nem vallja, az a hazugság útján jár. S minél jobban meg van valaki győződve saját semmiségéről, annál inkább
megegyezik a legfőbb Igazsággal, mert az Ő útján halad.” (6BV 10.)
"Igyekezzünk embertársunkban észre venni az erényeket és jótetteket, hibáival szemben pedig a mi saját nagy
bűneinket használjuk szemkötőül. Ha ezt nem is tudjuk mindjárt kezdetben tökéletesen gyakorolni, lassanként
egy nagy erényre teszünk szert, arra tudniillik, hogy másokat mindig jobbaknak tartsunk magunknál." (Ö 13.)
"Éppen a nagyon lelkiismeretes emberek szokása, hogy mindenen megbotránkoznak. Pedig könnyen megeshet,
hogy olyasvalakin botránkozunk meg, akitől a lelki élet lényegét illetőleg sokat tanulhatnánk. (...) Ne követeljük
senkitől, hogy úgy viselkedjék, amint az nekünk tetszik. (...) Sok bajt okozhatunk ám azzal, nővéreim, ha mindig
a mások lelki javával törődünk. Legjobb, ha a mi szabályainkhoz tatjuk magunkat, s hallgatásban és
reménységben élünk. Az Úr majd gondját viseli a lelkeknek." (3BV 2.)
"Menjünk együtt Uram! Ahol Te vagy, ott akadok lenni én is, amerre Te jársz, arra akarok én is járni, Vegyétek
ki részeteket abból a keresztből, leányaim! (...) a fő az, hogy az Ő terhe legyen könnyebb. (...) Ne távozzatok a
kereszt mellől egy pillanatra sem, s ne eresszétek azt ki a kezetekből." (TÚ 34.)

Könyörögjünk! Istenünk áldott légy végtelen szeretetedért, amiért felvirágoztattad a Kármel Királynőjének
rendjét, Avilai Szent Terézia anyánk gondoskodó tanításával! Ő teljes önátadásával viszonozni akarta a
Megfeszített Jegyes, a mi Urunk végsőkig kitartó szeretetáldozatát. Irántad való lángoló szeretete arra késztette,
hogy új fényben világítsa meg a közösségi szeretet azon útját, ami a családias életre hív. Világban élő
karmelitaként sokan otthon a családjainkban tanuljuk a közösségi együttélés szeretetét, amit a természetes
szeretet is megtámogat. Mennyei Szent Atyánk! Közösségeinkbe Te hívtad a tagokat, és mindannyiunkra
egyenként személyes küldetést bíztál. Add, hogy felismerjük egymásban a Te jóságodat, adj alázatot és egymás
iránti engedelmességet a szeretetben, ahol Te vagy az Úr és Te vagy aki Szentlelkével minden tag helyét
megáldod. Segíts közösen felismerni küldetésünket, szem előtt tartva a mi Urunk Jézus Krisztus szavait:
„Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok
lelketeknek.” (Mt.11;29)
Bizalmunkat beléd vetve, Avilai Szent Terézia közben járására kérünk, add meg a családias szeretet lelkületét
közösségeinkben! Ezt add meg kérünk Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön örökké Ámen.
6. nap
Elmélkedés
"Édesanyámnak főleg arra volt gondja, hogy imádkozzunk, s korán szívünkbe oltotta a szeretetet és tiszteletet a
Boldogságos Szűzanya, s néhány kedves szentje iránt. Ily üdvös hatások alatt az én lelkem, ha jól emlékszem,
talán hat vagy hétéves koromban kezdett életre ébredni. (...) Kerestem a magányt, hogy ott elvégezzem
magamra vállalt imáimat, mert azok voltak bőven. Főleg a szentolvasót mondtam el sokszor, mert édesanyám
nagyon szerette, s megszerettette velünk is." (Ö 1. és 6.)"Édes leányaim, igyekezzünk annyira-amennyire
utánozni a Boldogságos Szűz nagy alázatosságát, hiszen az ő ruháját viseljük, s pirulnunk kellene azon, hogy az
ő leányainak merjük magunkat vallani." (TÚ 13.)
"Arra kérlek benneteket, hogy ne akarjátok az imáitokkal az egész világot föllendíteni, hanem fordítsátok azt
azok javára, akikkel együtt éltek." (7BV 4.)
"Akiben nincs annyi jóakarat, hogy egy kissé összeszedje magát és saját lelkében szemlélje a mi Urunkat, ami
nem jár veszéllyel, s amihez elég egy kis igyekezet, az még sokkal kevésbé lett volna hajlandó odaállni Magdolna
mellé a kereszt tövéhez, hogy testi szemével nézze az Úr halálát. Mennyi mindent kellett a Boldogságos Szűznek
és ennek az áldott emlékű szentnek elszenvednie! (...) Csakhogy persze az a másik fájdalom olyan óriási volt,
hogy a magukét föl sem vették. Azért ne is gondoljátok, nővéreim, hogy képesek lettetek volna ekkora
szenvedést elviselni, mikor most ezt a keveset sem bírjátok el. Gyakoroljátok magatokat előbb a kicsinyekben, s
akkor azután szembe nézhettek a nagyokkal is." (TÚ 21.)
Könyörögjünk! Istenünk! Áldunk téged és magasztalunk, amiért Karmelhegyi Boldogságos Égi Édesanyánkra, a
világítótorony fölött álló Csillagra, bíztad lelkünk közös hajóját az élet tengerén. Most különösen is hálát adunk
Avilai Szent Terézért, aki bensőségesen szerette a Szűzanyát és aki Anyaszentegyházunk tanító mestere lett.
Segíts minket az ő közbenjárására, hogy az egyszerű, csendes szemlélődő életre törekedve a hétköznapi
életünkben Máriát kövessük, vele imádkozzunk és szegény lelkülettel adjuk oda magunkat napról napra a
szolgáló szeretetnek, ami a szent áldozatból táplálkozik. Add meg nekünk, hogy minden erőnket tőled várjuk,

mind gyakrabban táplálkozva az Eucharisztia szentségéből. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön örökké Ámen.

7. nap
Elmélkedés
"Ó Nővéreim, ne bízzátok el magatokat, s ne aludjatok el, nehogy úgy járjatok, mint az az ember, aki a
rablóktól való féltében gondosan bezárja az összes ajtót, s azután szép nyugodtan lefekszik, nem tudva azt,
hogy a rablók bent vannak a házában. Hiszen tudjátok, hogy a házitolvaj a legrosszabb. Mi pedig bizony csak
ilyenek vagyunk, s ha nem vigyázunk, s nem igyekszünk mindnyájan megtagadni saját akaratunkat, akkor
bizonyosan sok minden fogja befolyásolni azt a szent szabadságot, amelyre törekszünk. Lelkünk terhelve lesz
földdel és ólommal, s nem lesz képes fölrepülni Alkotójához." (TÚ 10)
"Legyen bennünk nagy bizalom, mert igen fontos dolog, hogy ne szállítsuk le vágyaink színvonalát. Legyünk arról
meggyőződve, hogy ha mi megtesszük a magunkét, Isten kegyelméből, ha nem is egyszerre, de lassan-lassan
mégiscsak eljutunk oda, ahová egyes szentek. Hiszen, ha ezek sohasem szánták volna rá magukat, hogy ezt
óhajtani fogják, s ha lépésről lépésre nem valósították volna meg, ők sem jutottak volna soha oly magasra. Ő
Szent Felsége a bátor lelkeket szereti, de azt is megkívánja, hogy mindamellett alázatosan haladjanak és ne
bízzanak önmagukban. Nem láttam sohasem, hogy az ilyen lélek alacsony fokon maradt volna ezen az úton." (Ö
13)
Könyörögjünk!
Istenünk, légy áldott Avilai Szent Terézia anyánk életéért, azért a hűségért, amivel végig járta a pályát, amit Te
rendeltél befutni! Segíts nekünk, hogy az ő példáját követve bizalommal álljunk életünk minden váratlan
helyzetében, különösen, akkor amikor szenvedéseket élünk meg. Amikor úgy érezzük, hogy reménytelen
minden és te távol vagy, add meg nekünk a hűséget, erősítsd meg akaratunkat a hitben! Változtasd javunkra
minden bukásunkat és adj reményt az újra kezdéshez! Küldd el a Bölcsesség Lelkét, hogy a Te szemeddel lássuk
meg hová tartunk, tényleg a te utadat járjuk-e? Szent Terézia anyánk közben járására kérünk, hogy maradjunk
meg bensőnkben a Veled való barátságban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön örökké Ámen.
8. nap
Elmélkedés:
"Ne elégedjetek meg azzal, hogy szemlélitek (Őt), hanem teljék abban is örömötök, hogy beszélhettek vele. S ne
intézzetek hozzá megfogalmazott imákat, hanem szívetek fájdalmát öntsétek szavakba, mert ezt Ő nagyon
szereti." (TÚ 26.)
"Éppoly szívesen fogadjuk a keserűt, mint az édeset, ha tudjuk, hogy Ő Szent Felsége úgy kívánja. Ez nagyon is
nehéznek látszik. Nem az, hogy megtegyük, hanem hogy örömest tegyük azt, amivel a természetünk
homlokegyenest ellentétbe helyezkedik az akaratunkkal. Tényleg nem is könnyű dolog. Csakhogy éppen a
tökéletes szeretetnek van meg az a sajátos ereje, hogy képessé tesz bennünket lemondani saját örömünkről,
csupán azért, hogy örömet szerezzünk annak, aki szeret minket." (Az alapítások könyve 5.)
"Ha jókedvetekben vagytok, szemléljétek föltámadását, hiszen, ha látjátok, amint kilép a sírból, az maga is
örömre fog hangolni benneteket. Mily ragyogó szépségű ebben a pillanatban, micsoda fenséges jelenség, mily

győzelmi öntudattal, mily vidám arckifejezéssel áll ott, mint aki oly sikeresen küzdötte végig a harcot, amelyben
oly nagyszerű országot hódított meg, s mindezt a ti számotokra. Hát igazán olyan nagy dolog volna részetekről,
hogy olykor rávessétek a szemeiteket Arra, aki annyi jóval halmoz el benneteket?" (A tökéletesség útja 26.)
Könyörögjünk! Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy végtelen szereteted kiáradásaként megadtad azt a
kegyelmet, hogy Avilai Szent Terézia anyánkat küldted rendünk megújulására!
Ő életének példájával reményt és útmutatást adott az örömhír megélésére már itt a földön. Közbenjárására
kérünk, hogy formáld és alakítsd szívünket a Te szíved szerint, add meg, hogy környezetünkben mindig az öröm
tanúi lehessünk, reményt adva az örök boldogság után vágyakozóknak. Kérünk Téged Mennyei Atyánk, a mi
Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön
örökké. Ámen.

9. nap
Elmélkedés:
„… tehát a lélek nem azáltal halad előre, hogy sokat gondolkozik, hanem azáltal, hogy nagyon szeret. Ha pedig
azt kérdezitek tőlem, miképpen lehet ezt a szeretetet megszerezni, azt felelem: a léleknek el kell tökélnie, hogy
dolgozni és szenvedni fog Istenért, s meg kell ezt tennie, valahányszor alkalma nyílik rá." (Az alapítások könyve
5.)
"Csak az nevezhető életnek, ha az ember úgy él, hogy nem kell félnie a haláltól, sem pedig az életnek bárminemű
viszontagságairól, ha megvan bennünk az az állandó vidámság, amely mindnyájatok arcáról sugárzik, ha élvezzük
azt a legnagyobb jólétet, amelynek alapja az, hogy nem félünk a szegénységtől, sőt mi több, óhajtjuk azt. Mert
van-e valami hozzáfogható ahhoz a belső és külső békéhez, amely állandóan uralkodik körötökben? Tirajtatok
múlik, hogy ebben éljetek és haljatok." (Az alapítások könyve 27.)
"Most egy új könyv kezdődik, akarom mondani, egy másik, egészen új élet. Az eddigi az enyém volt; ellenben
azt az életet, amelyik a belső imának előbb fejtegetett kegyelmeivel kezdődik, úgy hiszem, joggal mondhatom,
hogy az Úristen élete énbennem. Nélküle - meg vagyok róla győződve - nem lettem volna képes oly rövid idő
alatt olyan rossz szokásokból és hibákból kivetkőzni. Áldott legyen az Úr azért, hogy megmentett engem
önmagamtól." (Önéletrajz 23.)
Könyörögjünk! Istenünk, te szent Terézt, a mi anyánkat Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével e
tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön
az igazi életszentség utáni vággyal. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, igaz Isten mindörökkön örökké, Ámen.

Könyvajánló
Szent II. János Pál pápa 2001 elején jelentetett meg egy apostoli
levelet „Az új évezred kezdetén” címmel, melyben összegezte
a Nagy Jubileumi Év kegyelmi mérlegét, s ebből kiindulva egyúttal
„a jövő prófétai jóslatát” kívánta közzétenni az új évezred
kihívásaira vonatkozóan két olyan alapvető irányelv segítségével,
amelyek nélkül az Egyház nem boldogulhat küldetése gyümölcsöző
betöltésében a jövőben sem. Mindkét irányelv esetében –
a kegyelem elsődlegességére építő, Krisztustól való újra indulás
és a szentháromságos szeretetközösség lelkiségének megélése
– a Lisieux-i Szent Terézt egyházdoktorrá nyilvánító pápa hivatkozik
Teréz nagyszerű tanúságtételére, akinek az életében és tanításában
azok megvalósulását különleges módon szemlélhetjük.
II. János Pál intuíciói azóta sem veszítettek aktualitásukból, sőt,
Teréz szüleinek szentté avatása még inkább kinyilváníthatja azok
prófétai jellegét. Könyvünknek ez a második, jelentősen bővített
és teljesen át dolgozott kiadása ennek próbál eszköze lenni a harmadik
évezredben élő keresztény számára.
Megrendelhető 2600.-Ft-ért a nővérektől:
http://www.karmelita.hu/termek/__trashed/

Emlékezzünk
„Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet a Krisztusban van.” (1 Ján 5,11)
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HAJDÚ JÁNOS
Szent Kereszt Felmagasztalásáról nevezett János OCDS
az Attyapusztai lelkigyakorlatos ház volt gondnoka, tánctanár
1993-tól a Karmel család budapesti majd pápai közösségének tagja, a ministránsok vezetője,
2017.10.31-től végleges ígéretes
2020 év augusztus hó 07. napján elhunyt
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FEKETE IMRÉNÉ
született Berta Mária
Angyalokról nevezett Mária Cecília OCDS
a székesfehérvári Illés prófétáról nevezett Világban Élő Kármelita Közösség tagja
aki 1990-től a Karmel család tagja
1997.01.18-tól végleges ígéretes
2020 év október hó 3. napján életének 90. évében elhunyt
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KÓKAI JÓZSEF
Szent István Királyról nevezett István OCDS
a csongrádi Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Világban Élő Kármelita Közösség tagja
imádságos lelkületű, rászorulókat segítő, Istennel mély kapcsolatot ápoló
2008.04.27-től végleges ígéretes
2020 év június hó 19. napján életének 65. évében az Úr magához hívta
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EMLÉKÜKET
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