
Milyen a mi kapcsolatunk az embertársainkkal? 
Kommuniónk—VÉK képzés 3. modul 

 
Van a szemlélődő élet felfogásának és megvalósításának egy sajátosan terézi mód-

ja.  Az Istennel való baráti kapcsolat személyes, de nem individualista. Nem lehet 

egyedül megélni. Ezért a terézi karizmának van egy erős közösségi dimenziója, melyet 

ugyancsak a barátság jellemez. 

A barátokkal való kapcsolat Teréz számára fontos eszköz, hogy növekedjen az Isten-

nel való kapcsolatában: „Azt mondják majd, hogy nem szükséges (a barátokkal való 

kapcsolat), mert elég Istent bírni. Ám ahhoz, hogy Istent birtokoljuk, jó eszköz, ha 

beszélgetünk a barátaival; mindig nagy előny származik belőle; tapasztalatból tudom.” 

A másikkal való egészséges kapcsolat ugyanis elengedhetetlen eszközként szolgál ar-

ra, hogy az ember növekedjen az Isten-kapcsolatában, és fordítva. Ha meggyengítjük a 

testvérrel való kapcsolattartást, az meggyengíti az Istennel való kommuniót. Jézus kö-

zelségének és konkrét emberségének a tapasztalata felébreszti     Terézben az igényt, 

hogy új közösséget hozzon létre, amely képes befogadni Jézus jelenlétét. Valójában 

egy család létrehozásáról van szó, amelynek az életmódját a közöttük lévő Úr jelenléte 

alakítja át. Évszázadokba telt, míg megértettük és elsajátítottuk ennek a meglátásnak 

az újdonságát. A testvériség csakúgy, mint a Máriához fűződő kapcsolat, kifejezi a 

hivatásunk lényegét: Mária és a közösség kölcsönösen visszatürközik egymást: egyfe-

lől Mária a közösség képe és modellje, másfelől a közösség Mária képe. 

Az Úrral való kapcsolatot nem csak közösségben, hanem közösségként is megéljük, 

különösen a liturgia bemutatásában. 

A hónap kármelita  üzenete 

Az affektivitás megújulása Szent Teréz életében 

2020. november hónap 
1. évfolyam 2. szám 

Karmelita üzenet 1 

Rafael atya tanítá-
sa 

1 

VÉK hírek,          
események 

2 

Marcell atya gon-
dolatai 

3 

Ünnepeink, 
Jeles napjaink 

4-5 

Karmelita imana-
pok 
14-15 

6-7 

Szentmise  
szándékok kérése 

8 

Rafael atya taní-

tása 

8 

  

A tartalomból: 

MÁR A  

WEBEN  

IS FENN  

VAGYUNK! 

 

 OCDS.HU 

Bakos Rafael atya november havi  tanítása 

Kérdések közösségi megosztáshoz: 

 

*Mi hogyan tapasztaltuk meg az életünkben    a sze-

retetnek ezt a kétféle lehetőségét?  

*Megtapasztaltuk már, hogy a meg nem tisztult em-

beri érzelmek rabjai leszünk? 

Kin keresztül tapasztaltunk olyan szeretetet, amely 

szabaddá tett? 



1 8 9 9 .  j ú n i u s  2 9 - é n                                
tették fel a ke-
resztet a temp-
lom főtornyára 
P. Soós István 
prior áldásával 
Szent Péter és 
Szent Pál ünne-
pén, elhelyezve 
benne egy ska-
pulárét Kármel 
hegyéről és egy 

darab követ Szent Illés barlangjából. 
                                                                                

A z  1 9 2 8  m á j u s  9 - é n                               

reggel dúló szélvihar a karcsú főto-

rony ácsszerkezetét megtépázta, 

megcsavarta, helyéből kimozdította. 

Szakértői állásfoglalás szerint a sisak 

ácszerkezet falba való lekötésénél, a 

gömb és kereszt rögzítésénél építés-

kori lényegi mulasztások történtek. 

A toronysisak bontását és újraépíté-

sét javasolták. Jelek szerint teljes 

bontás nem történt, de a keresztet 

levették, az ácsszerkezetet megerő-

sítették. A kereszt visszahelyezésé-

re 1928 július 20-án Szent Illés 

ünnepén került sor. 

1 9 5 6 .  o k t ó b e r  4 - é n                            

a bevonuló orosz tankok egyike 

ütegét a templom főtornyára irá-

nyította és az órák magasságában 

belövést hajtott végre. A rendet 

1950. szeptember 7-én feloszlat-

ták, így a dokumentumot Kármel-

hegyi Boldogasszony lelkészség 

jegyzi. A torony javítása után a 

keresztet  

1957. október 15-én helyezték fel. 

 

A  j e l e n l e g i  h e l y r e á l l í t á s                       

a toronyfedés cseréjét irányozta 

elő, az ácsszerkezet felülvizsgálatá-

val, szükség esetén megerősítések-

kel. Sajnos az állványozás és fedés-

bontás után a vártnál jóval több 

helyreállítani való tárulkozott fel 

így például az építéskori konst-

rukciós hibák, a belövéskor ke-

letkezett sérülések jelenleg is 

fennálló problémái és az 1957-

ben történő újjáépítés szaksze-

rűtlensége, gyengébb anyagok 

használata, valamint a toronysi-

sak lekötéseinek tönkremenetele 

előbbiek okán és az eltelt 121 év 

alatt. A réz gömböt és díszeit az 

eredeti mintájára újra kellett 

gyártani, s a kereszttel együtt ara-

nyozni. 

A restaurált kereszt feltételének 

napja 2020. október 28-a volt 

Szent Simon és Júdás Tádé ün-

nepén. 

DEO GRATIAS 

Kaló Judit, OCDS          

                        Építész vezető 

tervező 

               

VÉK hírek, események 
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Budapesti Karmel Kereszt helyreállítása 



" VISSZA A FORRÁSHOZ, JÉZUSHOZ A KERESZT TÖVÉBE!  

ABBÓL LESZ AZ ALLELUJA! 

Tiszteletreméltó Marton Marcell  OCD 

 

 

Ó szent kereszt, melyet Üdvözítőm verítéke és vére szentelt föl, én is átölellek.  

Te leszel menedékem, világosságom, tudományom és minden bölcsességem.            

Ne hagyj el engem, ne távozz tőlem akkor se, ha testem fél és menekül Tőled.      

Benned van az üdvösség, az élet, a gonosz szellem fölötti győzelem, a szív öröme, az 

erények tökéletessége. Te erősítetted meg az apostolokat, bátorítottad a vértanúkat, 

támogattad a szüzeket, megszentelted mind az igazakat. Te vidámítod az angyalokat, 

oltalmazod az Egyházat, betöltöd az eget és az utolsó ítélet rettenetes napján te je-

lensz majd meg Jézussal választottainak dicsőségére és ellenségeinek örök megszé-

gyenítésére.  

 

Én nyomorult bűnös lelkem, mit találtál amikor a kereszttől elmenekültél?              

Bármit tettél, hogy elkerüld, mindig találkoztál vele, mert a számkivetés helyén, a 

könnyek völgyében élsz. Ha egyik oldalon menekülsz, a másik oldalon megszámlál-

hatatlan gyötrelem vár, melyek szomorítanak, nyugtalanítanak, megzavarnak, támad-

nak, megfosztanak minden reménytől. Ha a világ örömeit keresed, elveszíted a szív 

békéjét, a belső vigasztalást, a mennyei bölcsességet: a világ megoszt, szorongat és 

magával ragad. Ha menekülsz a kereszttől, hogy tested hajlamait kövesd, állhatatlan 

leszel és folyamatos háborgásban lesz részed. Ha hagyod, hiúságok után fuss, üres és 

éhes maradsz, mindig vágyakozni fogsz és soha nem leszel megelégedett. Azok a dol-

gok, melyeket oly nagyra tartottál, megcsalnak: elvész az egészség, a megbecsülés, a 

gazdagság és végül a barátok. Amire vágytál soha nem éred el és ha olykor eléred 

nem lesz maradandó. Semmi biztos reményed nem lehet az életben: a halált csalódá-

sok és gyötrelmek kísérik és bármily sokan vesznek is körül, vádol a lelkiismereted. 

Minden lépésnél ezer kellemetlenséget találsz és a sok haszontalan törődés-

ből gyakran nem marad más, mint keserű könnyek, vigasz nélküli fájdalom, kártérítés 

nélküli veszteség. Íme szent kereszt, ezek azok a veszedelmek, melyek között vergőd-

ve futottam előled, amikor megjelentél és nem akartalak átölelni egész szívemmel. 

 

Ó szent kereszt, Paradicsom világossága, szorongatottak biztos menedéke, fogadj 

karjaid közé és tedd meg, hogy általad eggyé váljak azzal, aki rajtad szent kereszt üd-

vözített engem. 

Ámen 

                                         „Helyreállításban” való részvételre meghívottak 



Ünnepeink, jeles napjaink 

Belső cikk főcíme 

November 3. e Boldog D’Amboise Franciska, szerzetesnő (+ 1485) 

 

   1427-ben született, Franciaországban. II. Péter bretagne-i hercegnek a felesége volt. Férje halála után   

   számos beszélgetést folytatott boldog Soreth Jánossal. 1463-ban megalapította az első francia női kár  

   melita kolostort Bondonban, ahol ő maga is belépett. Később Nantes-ban alapított kolostort, mint 

   Perjelnő bölcs buzdításokat adott a nővéreknek. A női kármeliták alapítójaként tartjuk számon.  

   (forrás: A Kármelita Rend zsolozsmája 2007) 

 
November 6. e Boldog Josefa Naval Girbes, Világban Élő Kármelita (+ 1893) 

 

                                     1820-ban Spanyolországban született, a tisztaság örökös fogadalmával, már fiatalon 

   Istennek szentelte magát. Egyszerű és szeretettől lángoló életével járta végig az imádság 

   és az evangéliumi tökéletesség útját. Nagylelkűen szolgált a plébániai közösségben. Sa

   ját házában egy kis munkahelyet hozott létre, valamint egy imaiskolát. A Kármelhegyi 

   Boldogasszony és A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz har 

   madrendjének (ma: Világban Élő Kármel) volt a tagja. Bensőséges tiszteletet ápolt a 

   Boldogságos Szent Szűz iránt. Idézet a boldoggá avatási dekrétumból: „Isten szolgálója 

   úgy tekintette a plébániát, mint  anyát a hitben, a kegyelemben, és mint ilyent alázatosan 

   és áldozatos lélekkel szerette és szolgálta. (…)  

   …tanította a szegényeket, tanácsot adott nekik, amikor hozzá fordultak, a széthúzó csa

   ládokba békét  hozott, házában a családanyáknak találkozókat szervezett, hogy a keresz

   tény nevelésben segítse őket.  

   (…)Jól ismerték buzgóságát a belső életben, az imádságban, az elmélkedésben, a nehé

   zségek elfogadásában, valamint az Oltáriszentség, a Boldogságos Szűz Mária és a szen

   tek iránt. Az életszentségnek  ezzel a hatékony példájával Isten szolgálója nagyon elmél

   yítette a hitéletet a plébániai közösségben” 

    (forrás: A Kármelita Rend zsolozsmája 2007) 

 
November 6. e A Gyermek Jézusról nevezett Boldog Eusebius és társai, vértanúk (+ 1936) 

November 7. e Jézus, Mária, Józsefről nevezett Boldog Palau y Quer Ferenc, áldozópap (+ 1872) 

November 8. Ü A Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet, szűz (+ 1906) 

 

   Élisabeth megértette, hogy az egyetlen fontos dolog „szeretetből élni”. Találkozott a 

   Szeretetből megfeszített Jézussal, aki meghódította és már egészen fiatalon arra a dön

   tésre vezette, hogy teljesen az övé legyen. Erre a találkozásra élete legszebb napján, el

   sőáldozása alkalmával került sor. Erzsébet nővér a mindennapi dolgok közepette és a 

   közösségi életben, szeretetért szeretetet akart adni viszonzásul. Leveleiben megosztotta 

   barátaival, főként hétköznapi, „laikus” emberekkel legcsodálatosabb felismeréseit, 

   azt, hogy minden (meg)hívás, minden szeretet, minden a Jelenlét által belakott, minden 

   az Istennel – az Atya, Fiú, Szentlélekkel – való egyesülésre, kommunióra hív. Forrás: 

   karmelitarend.hu 
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http://www.karmelita.hu/wp-content/uploads/erszebet1.jpg


Ünnepeink, jeles napjaink 

Belső cikk főcíme 

November 15 E Kármelita Halottak Napja 

   Ugyanaz a testvéri szeretet egyesíti az Úrban azokat, akik Jézus Krisztus követésé 

   ben élve még itt a földön zarándolkolnak, és azokat, akik már elhagyták ezt a világot és 

   várják Isten dicsőséges színelátását. 

   Most is egyesíti őket a Krisztus iránti szeretet és a Boldogságos Szűz Mária iránti gyer

   meki tisztelet. A Rend közös imádsággal kér az Úrtól irgalmat minden elhunyt testvé

   rünk és nővérünk számára, hogy Szűz Mária közbenjárásával, aki a biztos remény és 

   vigasztalás jele, mindnyájan minél hamarabb elérkezzenek a mennyei Atya házába. 

   (forrás: A Kármelita Rend zsolozsmája 2007) 

 
November 23. Ü Szent Józsefről nevezett Szent Rafael Kalinowski, áldozópap (+ 1907) 

   Hivatása történetében – amely miatt nagyon sok nehézséggel kellett szembesülnie - 

   mindig jelen volt az ima fényében született elköteleződés kihívása, és az állandó konf

   rontálódás a lelkivezetőivel és a családjával. A mai fiataloknak, akik számára szintén 

   gyakran nehézséget jelent, hogy megfejtsék és betartsák az Úr akaratát, August a tisz

   tánlátás és az Úr iránti engedelmesség módszerét tanítja. Az élete igazi "harc a hivatá

   sért". Mindig határozott volt és kész arra, hogy Istennek tett ajánlatát megismételje: "Ez 

   az, ahová az Úr hívott engem, és itt van, ahol az Úr engem akar."Forrás: http:// 

   www.szaleziak.hu 

Szüleihez írt egyik levelében a következőket írja:  

      „mivel mindig egyedül voltam, sikerült bensőmben magamnak 

      lelki életet alkotnom, komolyan mondhatom nektek, hogy az a 

      folytonos önmagamon és önmagamban való működés és a világ

      tól való eltávolodás nagy változást és javulást idézett elő bennem. 

      Meggyőződtem a vallásos elvek szükségességéről, s végül ki is 

      alakítottam őket önmagamban”.  

 

 

 

 

 

 

November 29. e  

Boldog Dionysius és Redemptus, vértanúk (+ 1638)                            
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Imaszándék: - a magyar kármelita közösségek halottaiért   - a kármelita nővérekért   -  kármelita hivatá-

sokért 

 

NOVEMBER 14. 

 

ÉNEK    //: Jézus, majd gondolj rám, ha a Te országod eljő! :// 

 

128. ZSOLTÁR   Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.  

Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni.  

Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőtőhöz,  

s mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat.  

Lám, ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat.  

Áldjon meg téged Sionból az Úr,  

hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján!  

És lásd meg fiaidnak fiait! Békesség legyen Izraelnek! 

 

EVANGÉLIUM      Aztán így szólt: „Mihez hasonlít az Isten országa, mihez hasonlítsam? Hasonlít a 

mustármaghoz, amelyet egy ember fogott és elvetette a kertjében. Kikelt, és hatalmas fává terebélyese-

dett, úgyhogy az ég madarai tanyáztak ágai között. Majd folytatta: „Mihez hasonlítsam Isten országát? 

Hasonlít a kovászhoz, amelyet vett az asszony, és belekeverte három mérő lisztbe, és az egész megkelt 

tőle.” (Lk 13,18-21) 

 

ELMÉLKEDÉS      „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek 

hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20)  

Mikor hallottam Jézus kopogtatását a szívem ajtaján? Nyitott vagyok-e az Ő érkezésére?  

 

IMA  „Ó Istenem, imádott Szentháromság,  

segíts, hogy teljesen megfeledkezzem magamról,  

azért, hogy Benned mozdulatlan és nyugodt legyek,  

mintha a lelkem már az örökkévalóságban lenne;  

semmi ne zavarhassa meg a békémet, 

semmi ki ne vonjon Belőled, én Változatlanom,  

hanem minden pillanat vigyen beljebb misztériumaid mélységébe!  

Békéltesd meg a lelkemet;  

alakítsd át mennyországoddá, kedves lakóhelyeddé és nyughelyeddé.  

Bárcsak soha magadra ne hagynálak,  

magam is mindig Veled lennék egész valómmal virrasztván hitemben,  

imádva Téged, egészen átadva magam a te teremtő tevékenységednek."  

(Szentháromságról nev. Szent Erzsébet dicsőítő imája) 

 

                                                                                                                                                               

Kármelita imanapok  
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NOVEMBER 15.  

 

ÉNEK Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én. 

Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még Én. 

//: Küldelek Én, megáldalak Én, csak menj és hirdesd szavam! :// 

Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat, 

Népemnek őrévé rendellek Én, lelkemet adom melléd.  

 

143. ZSOLTÁR  

Áldott legyen az Úr, az én sziklám! Ő tanította a kezemet harcra, az ujjaimat viadalra. 

Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erős bástya, a szabadító,  

te vagy a pajzsom és a menedékem.  

Te tetted alattvalómmá a népeket.  

Uram, mi az ember, hogy felkarolod, az emberfia, hogy megemlékezel róla?  

Olyan az ember, mint a szellő, a fuvallat. Mint az árnyék, úgy fogynak napjai.  

Hajlítsd meg égedet, Uram, és szállj le, érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!  

Szórd ki villámidat, s verd szét az ellenséget, küldd el nyilaidat, és zavard szét őket.  

Nyújtsd ki kezed a magasból, szabadíts ki a hatalmas vizekből,  

s az idegenek hatalmától ments meg!  

Szájuk hazugságot beszél, s jobbjuk hamisan esküszik.  

Új éneket énekelek neked, Istenem, tízhúrú hárfán játszom színed előtt.  

 

OLVASMÁNY  „Erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverze-

tét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, ha-

nem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak 

gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és 

mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság 

övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangé-

liumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyi-

lát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, s ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.” (Ef 6,10-

17) 

 

ELMÉLKEDÉS  „A kármelita szerzetesek és nővérek számára a legszentebb Szüzet tisztelni igen-igen 

fontos. Akkor szeretjük őt, ha minden erőnkkel igyekszünk hozzá hasonlóak lenni az erényben, különö-

sen az alázatosságban és az elmélyült imában.” (Sz. Józsefről nev. Sz. Rafael) 

Istenem, napról napra hűséges akarok lenni hozzád a legszentebb Szűz példáját követve! Mennyire el-

szánt az én törekvésem az alázatra és az elmélyült imára? 

Kármelita imanapok  



Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az atyák, továbbra is várják szentmise szándékaitokat. 

 

A december hónapra kért  szándékokat kérlek benneteket november 25-ig  jutassátok el  a titkárságra, 

hogy  továbbíthassuk András atyának. 

 

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 szentmisét 

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

 

2., Utaljátok át az összeget: a Sarutlan Kármelita Rendtartomány – CIB Bank – 

11100104-18080131-36000001 bankszámlájára. 

 

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 misékbe. 

A kiadvány a Világban Élő Kármel OCDS Magyarország online  hírlevele.  

2020. november ▪ I. évfolyam, 2. szám  

Szerkeszti a Világban Élő Kármel Titkársága és Képzés Munkaközössége. 

 Felelős kiadója a Világban Élő Kármel Országos Tanácsa. 

Várjuk további miseszándékokat! 

 

Az affektivitás megújulása Teréz életében—kiegészítő anyagok 

Kedves VÉK Testvérek! 

Szeretnék közzétenni Rafael atya 3 új videóját. Ezt segédanyagként küldte a világban élő kármeliták képzé-

séhez, az affektivitás megújulásához. Ez nem fő anyag, tehát nem azért készítette, hogy a találkozások té-

mája legyen (természetesen lehet arra is használni), hanem hogy az Avilai Terézből inspirált témánkat ki-

egészítse és aktualizálja lelki életünk megéléséhez.  

 

Hallgassátok szeretettel! 

A videók az e-mailekben kiküldött Hírlevelekből elérhetőek. 

 

mailto:info@ocds.hu

