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Egy szokatlan, sok kihívásokkal, nehéz-
ségekkel teli, de egyben örömökben is bő-
velkedő esztendőt hagytunk magunk mö-
gött. 
A világjárvány megváltoztatta minden 
napi életünket, a családdal, közösségeink-
kel. Egyrészt összezavarodtunk, másrészt 
viszont számos új lehetőség nyílt arra, hogy 
újragondoljuk életünket. 
Sokszor el kellett néznünk egymás hibáit, 
nem bűnpártolásból, hanem irgalomból, 
hogy a megbocsátás hozzásegítse a másik 
embert hibáinak felismeréséhez, kijavítá-
sához. 
Az érintés az egyik legfontosabb non ver-
bális jelzés az ember életében, erről is le 
kellett mondanunk. 
Nem tudtuk ölelésre tárni karjainkat, és 
ezzel is megnyitni szívünket, hogy szerete-
tet adjunk vagy kapjunk. Nem is gondol-
nánk, hogy az érintés mennyire jótékony 
hatással van ránk, ha gyengéden, szeretet-
tel megsimogatunk vagy megölelünk vala-
kit, csökken a szorongás és a félelemérze-
tünk is alább hagy.  
Tekintsünk vissza a múltba, vegyük sorra 
az elmúlt évet, és ismerjük fel, hogy mitől 
szabadított meg az Úr, és mit adott szá-
munkra. Hogy éltük meg a krízishelyzete-
ket, ez jó gyakorlat a belső növekedésre, a 
hálaadásra, amikor az előttünk álló jövő-
re gondolunk. 
Wilfrid Stinissen OCD kármelita atya 
idézetét szem előtt tartva kezdjük meg a 
2021-es évet: 
„Isten, aki megadja, hogy új évet kezdj, 
megújulásodat sürgeti. Nem akarja, hogy 
az új esztendőt ugyanúgy éld, mint az 
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óévet. Azt akarja, hogy új módon talál-
kozz Vele, s mindazokkal, akikkel csak 
összeakadsz. Ráléptél egy gazdagodó élet 
ösvényére”  
Egyénenként és közösségenként egyaránt 
szükségünk van a megújulásra.  
Tekinthetünk a járványra úgy is mint egy 
nagy lehetőségre, figyelmeztetésre, hogy meg-
újítsuk Istennel való kapcsolatunkat. 
Ne ragaszkodjunk értelmetlenül a kiürese-
dett szokásokhoz, legyünk nyitottak az új 
formákra, adjunk lehetőséget a Lélek új 
kezdeményezéseinek. 
Az új esztendőre új terveket kell készíteni 
magunk és közösségeink számára. Vi-
szont nem mindegy, hogy mi áll a terveink 
középpontjában. Mindannyiunk életében 
van javítanivaló, másrészt pedig mindnyá-
junkban van valami egyetemes vágy arra, 
hogy az előttünk álló időt az eddiginél job-
ban használjuk fel, az Istennel való barát-
ság (kapcsolat) megélésére. 
Nem mindig tudjuk, hogyan és ki által, de 
Isten gondoskodik arról, hogy folyton meg-
újuljunk. Jézus, amikor az újjászületés 
szükségességéről tanította Nikodémust, azt 
mondta neki: „A szél ott fúj, ahol akar, 
hallod a zúgását, de nem tudod, honnan 
jön, és hova megy. Így van vele mindenki, 
aki a Lélekből született” (Jn 3,8). 
Jézus bátorít bennünket, hogy bízzuk éle-
tünket a teremtő és gondviselő Istenre. 
Nincs olyan ember, akinek ne volna külde-
tése, csak olyan van, aki ezt nem veszi 
észre, nem meri mélyebben felismerni, és 
cselekvésre váltani. Mint „Világban Élő 
Kármelita” küldetésünk megvalósításához 



Kedves VÉK Testvérek! 
Folytatás az 1. oldalról 
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pedig még önmagunkkal szemben is erősnek, 
bátornak kell lennünk - e nélkül nem megy! 
„Nézzünk fel Jézusra, a hit szakértőjére és 
beteljesítőjére" 
Meg kell tennünk magunkért, családjainkért, 
közösségeinkért a lehető legtöbbet: imádsággal, 
szeretettel, áldozatokkal, lemondásokkal, 
önfelajánlásokkal, bocsánatkéréssel, megbocsá-
tással. 
Az újesztendőben, új lehetőséget, mintegy új 
meghívást kapunk arra, hogy megújítsuk éle-
tünket, hogy gyökeret verjünk Isten és ember-
társaink szeretetében.  
Meggyőződésem, hogy ha jó só akarunk lenni, 
akkor az Úr is mellettünk lesz, és a legjobb 
mentorral indulhatunk útnak. 
Vegyünk példát Máriáról, aki rábízta magát 
Istenre és Ő jelen volt az életében, befogadta, 
ezáltal Jézus anyjává vált. Kövessük Őt, hogy 
Isten közelsége minket is örömmel töltsön el. 
Tekintsünk hálával a múltra, a jelenre és a 
jövőre, mind arra, amit Isten ad, és ezzel a jó 
reménnyel menjünk a jövő felé, így mi is a meg-
testesülés eszközeivé válhatunk mások számá-
ra. 

Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy ez az 
év Szent József Év legyen, ezzel megerősít-
se az egész Egyház Jézus hatalmas védel-
mezőjébe vetett bizalmát, amely során 
minden hívő képes legyen a hitéletét Isten 
akaratának tökéletes teljesítésében megerő-
síteni napról-napra, Szent József példája 
nyomán. (idézet a dekrétumból) 
„Egy olyan világban, amelyben szükség 
van a konkrétságra és a misztérium iránti 
érzékre, egy olyan világban, amelyben haj-
lamosak vagyunk elkerülni a kapcsolati 
kötelékeket, a stabil elkötelezettségeket és 
bezárkózunk egy meddő nárcizmusba, 
József megmutatja nekünk az önmegtaga-
dás, a napi felelősségvállalás, a csendes 
munkálkodás útját, hogy a család éljen és 
növekedjen.” (idéztet O.Carm. és az 
O.C.D. Általános Elöljárójának levelé-
ből) 
A fenti gondolatokkal szeretnék Istentől 
áldott új esztendőt kívánni minden testvé-
rünknek. 

Orbánné Magdi, Sopron 

ADÓ 1% 

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett 
személyi jövedelemadónk 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az szja-
bevallástól függetlenül is meg lehet tenni. 
Kérjük, hogy az első 1 %-al támogassa a Magyar Katolikus Egyházat, amelynek tech-
nikai száma: 0011 
a  második 1 %-al pedig a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Bol-
doggá Avatásáért Alapítványt                          Adószáma: 18055359-1-41 
Az Alapítvány támogatásával segíti: a kármelita lelkiség terjesztését, személyi és tárgyi 
feltételeinek a megteremtését, lelkigyakorlatok szervezését, tiszteletreméltó Marcell 
Atya boldoggá avatását, valamint kispapok nevelését. 
Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as személyijövedelem-
adó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is 
rendelkezhet. 
Ha a magánszemélyként rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegysze-
rűbb módon, elektronikusan nyújthatja be: 
az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy 
az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól 
elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 
Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, 
illetve meghatalmazott útján nyújthatja be. 

„Nézzünk fel Jézus-
ra, a hit szakértőjére 

és beteljesítőjére! 
Meg kell tennünk 

magunkért, családja-
inkért, közösségein-
kért a lehető legtöb-
bet: imádsággal, sze-
retettel, áldozatok-

kal, lemondásokkal, 
önfelajánlásokkal, 

bocsánatkéréssel, meg-
bocsátással.” 
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Kedves Testvérek! 
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan éltek a 
szentmise mondatás online lehetőségével. 
Tudnotok kell ugyanakkor, hogy az elmúlt 
hónapokban sok adminisztrációs jellegű tech-
nikai probléma is adódott, amelyek megoldá-
sában szükségünk van az együttműködésetek-
re. Ha szeretnénk, hogy megmaradjon ez a 
lehetőség, akkor kérünk Titeket, hogy nagyon 
figyelmesen olvassátok el ezt a tájékoztatót és 
az itt leírtaknak mindenben megfelelően járja-
tok el!  
 Sok apróság, de higgyétek el, hogy szükséges! 
Amire tehát figyelni kellene. 
1. lépés legyen az utalás! 
A közleményben annak neve szerepeljen, aki 
kéri a szentmisét és mellette a annyi szerepel-
jen, hogy miseszándék (de! ott nem kell rész-
letezni!) 
2. lépés legyen az email Ildikónak, benne a 
részletes információkkal! 
- Annak neve, aki kéri a szentmisét és tele-
fonszáma 
- Hány szentmisét kér. 
- A miseszándékok e szám szerint nevesítve. 
Kérünk figyeljetek arra is, hogy egy-egy mise-
szándék legyen rövid, világos. (Ahogyan a 
templomban is hallani szoktátok.) 
- Írjátok meg, hogy melyik napon történt az 
átutalás. Ha tehetitek, küldjetek róla e-
mailben bizonylatot. Csak a beérkezett díjak 
után tudjuk továbbítani a miseszándékokat az 
atyák felé. 
- Ha nem saját számláról utaltok, pl. valakit 
megkértek az utalás intézésére, akkor írjátok 
meg az ő nevét is a levélben, hogy azonosíta-
ni lehessen könnyen a hozzátok tartozó uta-
lást! 
- Az utalás legyen pontos! Tehát ha 4 szent-
misét kértek, akkor ne 3 és ne 5 szentmise 
árát utaljátok! A kevesebb nyilván semmiképp 
sem jó. A több lehet adomány, de akkor írjá-
tok meg azt is, hogy szentmise ára xx forint 
és adomány még xx forint. 
- Mindig a soron következő időszakra kért 
szentmiséket írjátok és utaljátok! Megértésete-
ket kérjük, de arra nincs adminisztratív kapa-
citás, hogy januárban valaki megírja azt is, 
hogy egész évben minden hónapban kér majd 
vagy augusztusra kér egy konkrét miseszán-
dékot. Azt kéretik havi szinten vagy majd pl. 
júliusban intézni. 
 
Egy rövid példa! :) 
Vékes Virág nincs otthon a banki utalásban ezért 
megkéri Szomszéd Józsefet, hogy intézze neki és ők 

rendezik egymás közt az anyagiakat. 
Vékes Virág 3 szentmisét szeretne kérni febru-
ár, március környékére. Ad Szomszéd József-
nek 3x1700 , azaz 5100 Ft-t és József elutalja 
ezt az összeget január 21-n. 
Ezt követően Vékes Virág ír egy emailt ked-
ves  virtuális sekrestyésünknek, hogy ő szeretne 
3 szentmisét kérni és felsorolja a 3 szándékot. 
Egyben megírja, hogy a pénzt január 21-n 
Szomszéd József utalta a Kármel számlájára. 
Amennyiben Vékes Virág úgy gondolja, hogy 
bár továbbra is 3 szentmisét szeretne kérni, de 
nem pont 5100 Ft-t utal vagy utaltat, mert 
szeretné kiegészíteni némi adománnyal, akkor 
írja ezt is bele a levélbe. Azaz 3 szentmisét 
kérek, de 6000 Ft-t utaltam. 5100 Ft-t a 
szentmisére és 900 Ft-t még adományra szán-
tam. 
A február hónapban ( február 1-29) érke-
zett szentmise kéréseket, amelyek a fenti-
ek szerint február hónapban be is lettek 
fizetve, várhatóan március 15 és április 15 
között fogják az atyák elmondani. Ez 
azonban  nem automatikus, hiszen az 
atyák által elmondható szentmisék száma 
korlátozott. Amennyiben a kért szentmi-
se nem fér már bele az atyák által egy 
hónapos időszakban vállalható 40-50 
szentmisébe, akkor erről Ildikó visszajel-
zést küld a szentmisét kérő rrészére. 
Köszönjük segítő, figyelmes együttműkö-
déseteket! Kérdés esetén keressétek virtu-
ális sekrestyésünket: Hegedűsné Németh 
Ildikót az info@ocds.hu email címen. 
Figyelembe véve, hogy az atyák havi 40-
50 szentmise szándékot tudnak vállalni 
egy hónapban., Ildikó visszaigazolást 
küld a megadott e-mail címre . 
Kérjük, hogy a telefonos elérhetőségete-
ket is tüntessétek fel! 
Titkárság: 
Hegedüsné Németh Ildikó 
virtuális sekrestyés 
info@ocds.hu e-mail címre. 
Sarutlan Kármelita Rendtartomány – CIB 
Bank – 
11100104-18080131-36000001 bank-
számlájára lehet utalni. 
 
Bizalmatokat kérjük és imáitokat, hogy 
minél előbb lehetőség nyílhasson online 
térben is bekapcsolódni kármelita szent-
misékbe. 
Hegedűsné Németh Ildikó 



Kármelita imanapjaink! 
Február 14. 

„Ne  
keményítsétek  

meg a szíveteket,  
mint egykor 
Meribánál,  

mint a pusztában 
Massza napján!  

Atyáitok ott 
megkísértettek, 
bizonyítékot 
követeltek, 

jóllehet látták 
tetteimet.” 

 
95. zsoltár 
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Imaszándék:  
 a járvány áldozataiért 
 házaspárjainkért (Házasság hete) 
 VÉK közösségeinkért  

 

ÉNEK    Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd! 

Én Uram, én Istenem add meg nékem mindenem, ami segít feléd! 

//: Én Uram, én Istenem fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd! :// 

 

32. ZSOLTÁR    

Boldog, akinek a bűne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága.  

Boldog az ember, akinek az Úr nem tartja számon vétkét,  

akinek lelkében nem lakik álnokság.  

Ameddig hallgattam, velőmig sorvadoztam, sóhajtozásomnak nem volt vége.  

Kezed súlyosan rám nehezedett nappal és éjjel.  

Szívem olyan volt, mint a föld a tűző napon.  

De akkor megvallottam neked bűnömet, nem rejtegettem tovább vétkemet.  

Így szóltam: „Az Úrhoz megyek és megvallom gonoszságomat!”  

S te eltörölted adósságom, megbocsátottad bűnömet.  

Ezért imádkozzék hozzád minden igaz, a szorongattatás idején!  

Hiába tör be a vizek áradata, nem éri el.  

Te vagy menedékem, megmentesz a félelemtől, s körülveszel a szabadulás dalaival.  

Értelmet adok neked, megtanítalak az útra, amelyen járnod kell.  

Tanácsot adok neked, s szemem rajtad nyugszik.  

 

SZENTLECKE „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek min-

dent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok 

meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem 

hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, 

mint ahogy én Krisztus követője vagyok!” (1Kor 10,31–11,1)  

 

ELMÉLKEDÉS „A belső imát nem kiegészítő gyakorlatnak kell tekintenünk; úgy 

kell azt elhelyeznünk életünkben, mint nagyra becsült tevékenységet, amely – ha nem 

is olyan létfontosságú, mint az alvás vagy a pihenés – legalábbis nagyon hasznos gya-

korlat. (…) A belső imában elveszettnek tűnt időt megtaláljuk annak a munkának 

intenzitásában, amit végeznünk kell. A belső ima valamiképpen a nap összes elfog-

laltságának napkorongja és középpontja. Minden este az a benyomásunk támad, hogy 

mindabban, amit tettünk, szinte ez volt az egyetlen fontos.”  

(Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugène atya)        

Életem középpontja-e az ima? 

 

IMA  Krisztusnak itt a földön nincs keze, csak a tiéd.  

Krisztusnak itt a földön nincs lába, csak a tiéd.  

A te szemeddel tekint könyörületesen a világra.  

A te lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen.  

A te kezed, amellyel áld.  

(Avilai Sz. Teréz) 

 

 

 



ÉNEK     FEBRUÁR 15. 

//: Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram! Az erős lelket újítsd meg bennem! :// 

Ne vess el engem a Te orcád elől, Szentlelked ne vond meg tőlem! 

Támogass az engedelmesség lelkével, //: szabadításod örömét add nekem! :// 

51. ZSOLTÁR Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy,  

mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!  

Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől! 

 Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen.  

Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem.  

Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben.  

Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant.  

De nézd, te az igaz szívben leled örömöd – taníts meg hát a bölcsesség titkára!  

Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek! 

 Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.  

Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat!  

Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!  

Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem!  

Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!  

Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek, és megtérnek hozzád a bűnösök.  

 

OLVASMÁNY  Térjetek meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek! Böjtöljetek, hangos szóval 

sirassátok bűneiteket! A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat; keressétek Istenete-

ket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket. Ki tudja, hátha visz-

szatér és újra megbocsát, s áldás fakad a nyomában; így az Úr, a ti Istenetek elfogadja majd 

étel- s italáldozataitokat. Fújjatok meg minden harsonát a szent hegyen! Üdvös böjtöt is hir-

dessetek! Népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen! Hívjátok az öregeket, hozzá-

tok a gyermekeket, még a csecsemőket is! (Joel 2,12-16) 

 

ELMÉLKEDÉS      „… legyen a mi házunk mindig mindenben szegény és kicsiny. Utánoz-

zuk ebben legalább annyira-amennyire a mi királyunkat, akinek nem volt más hajléka, mint a 

betlehemi istálló, amelyben született, és a keresztfa, amelyen meghalt. Ezek a hajlékok pedig 

ugyancsak nem voltak kényelmesek! … a fényes épületektől, nagy házaktól, vagy bármi feltű-

nő dologtól mentsen meg bennünket az Úristen! Tartsátok folyton eszetekben, hogy az ítélet 

napján minden romba fog dőlni, azt meg nem tudjuk, nem következik-e be hamarjában. Már 

pedig igazán nem illenék, hogy tizenhárom ágrólszakadt szegény nőcskének a háza nagy zajt 

okozzon, amidőn összedől.”  (Avilai Sz. Teréz: A belső várkastély 1. lakás) 

Mennyire vagyok szabad az anyagi dolgoktól? Mit jelent számomra az evangéliumi szegény-

ség? 

 

IMA  Jézus, isteni Üdvözítőm és Megváltóm, én bűnös, vétkeztem,  

s te, az igaz, vérző sebekkel függsz értem a kereszten!  

A bűnös szabad, s az ártatlant megkötözik. Jézusom, ide juttattak vétkeim.  

Én követtem el a gonoszságot, s rajtad bosszulják meg.  

Jézusom, ne engedd, hogy szenvedésed számomra kárba vesszen!  

Bocsáss meg nekem, szegény bűnösnek!  

Szívből bánom minden bűnömet, mert velük téged, a legfőbb és legszeretetreméltóbb jót, oly 

súlyosan megbántottalak! Ígérem, hogy malasztod segítségével megjavítom életemet.  

Uram, kegyelmezz és engedd Magdolnával hallanom ama vigasztaló szavakat:  

„Megbocsáttatnak sok bűneid, mert igen szerettél.” (Sík Sándor)  
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„N
épem

et gyűjtsétek
 egybe, szent k

özösséggé legyen! „ Joel 2
, 1
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Február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) – ünnep  
Megszentelt Élet Napja  
  
HIMNUSZ az esti zsolozsmából: 
Titkokat látók kara zengte bölcsen / s hajdan a Lélek tüzeiben égőn, 
most, ami történt, csoda ez, ó áldott / Szűz, a te méhed. 
Földnek Urát, s az örök égi Istent / szűz foganással szülted a világra, 
és azután is gyöngyeidnek gyöngye / szűz anyaságod. 
Lám, Simeon, az igaz agg ölére / zárta örömmel a templom homályán, 
vágya betelt így, s lelkesülten látta / Krisztusa napját. 
Halld meg a kérők imaesdeklését, /Istenünk Anyja, s osztogasd nekünk is 
szent Egyszülötted Szíve bő kegyelmét / szerte a földön. 
Krisztus az égi Atya arca, fénye, / te a nagy Isten titkait kitárod, 
add, hogy énekszónk örök otthonunkban / zengjen örökre! Ámen. 
 
Február 4. A Gyeremek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugéne, áldozó-
pap (+1967) – emléknap 
 
Henri Grialou 1894. december 2-án született Franciaországban Aveyronban. Már 
egész kis korában vonzódást érzett a papi hivatás felé. Az I. Világháborúban 
megtapasztalhatta Lisieux-i Szent Teréz oltalmának hatalmát. A háború után foly-
tatja tanulmányait a szemináriumban, ahol környezetét meglepi nagy lelki mélysé-
gével. Keresztes Szent János írásainak olvasása közben nagy bizonyosság ébred, 
benne, hogy a Kármelbe szól a hivatása. Papi felszentelése után azonnal belép a 
rendbe. 1948-ban XII. Pius pápa kinevezi őt Franciaország kármelitáinak szent-
széki felügyelőjévé. A kármelita rendben örökös generális, majd generálishelyettes 
Rómában. Egész életét arra fordítja, hogy a Kármel lelkiségét és tanítását szétsu-
gározza, hogy minél szélesebb körben valósággá váljon a szemlélődés és a cselek-
vés egysége. Teológiai főműve: „Látni akarom Istent”. Megalapítja a Notre Dame 
de Vie – Életadó Boldogasszony Intézetet, tagjai laikusok és papok az élő Isten-
ről tesznek tanúságot mai idők emberének.  
„Mit számítanak a természetes adottságok! A nagy gazdagság az, ha engedjük, 
hogy megragadjon a Szentélek és átalakítson.” (Boldog Marie-Eugéne atya) 
Kérjük közbenjárását: 
„Urunk, Istenünk, hálát adunk Neked papo-
dért, a Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugéne 
atyáért, akit a Szentlélek egészen átjárt és veze-
tett. Arra hívtad őt, hogy népedet megtanítsa a Te 
titokzatos életed mélységeire és így a mai kor em-
berét a hit és a szemlélődés útján a szeretet tökéle-
tességére vezesse. Add, hogy küldetése nyomán 
gyümölcs teremjen az Egyházban és kérünk add 
meg azt a kegyelmet, amit az ő közbenjárására 
most kérünk…és ha az a Te szent akaratod, 
dicsőítsed meg a Te szolgádat Jézus Krisztus, ami 
Urunk által. Amen.  
 
 
Február 11. A Lourdes-i Boldogságos 
Szűz Mária –emléknap, Betegek Világ-
napja „Én vagyok a Szeplőtelen Fo-
gantatás.”  

„A nagy 

gazdagság az, ha 

engedjük, hogy 

megragadjon a 

Szentélek és 

átalakítson.”  

B. Marie-Eugene 



„Menjetek, 

teremjetek 

gyümölcsöt, 

maradandó 

gyümölcsöt” 

(Jn 15) 
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Február 13. Szűz Mária szombati emléknapja 
„A Szűzanya tisztelete, követése és oltalma meghozhatja az emberi társadalomnak Isten-
gondolata elrendeződését, az ember Isten kedve- szerinti alakítását. Ha pedig az emberek olya-
nok lesznek, amilyennek Isten akarja őket, ha a társadalmi berendezkedés olyan lesz, amilyen-
nek Isten kívánja, akkor elmaradhatatlan a béke, amelyért az ember is dolgozni és áldozni kö-
teles, de amelyet csak Isten adhat meg.” (Marcell atya) 
 
Február 17. Hamvazószerda 
 
„Engedd, Istenünk, hogy a keresztény élet küzdelmét szent böjtöléssel kezdjük, és az önmegtaga-
dás áldozatait vállalva, szembeszálljunk lelkünk ellenségeivel.” (részlet a zsolozsmából) 
 
Február 21. Nagyböjt első vasárnapja 
 
 A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. Negyven napig 
kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, 
de angyalok szolgáltak neki. 
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és 
mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és 
higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,12-15) 
 
Február 21. Szent Péter apostol székfoglalása – ünnep 
 
„Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te 
vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, 
mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom 
neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 
Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz 
kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 16,15-19) 
 
 
Február 24. Szent Mátyás apostol – ünnep 
 
„ Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaim-
nak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem 
ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, 
teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a 
nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!” (Jn 15,15-17) 
 
Február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja 
 
„Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, 
egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor 
felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szere-
tett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jé-
zust.” (Mk 9,5-10) 
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ben.  

Nem lesz olyan veszedelem, amelyből 
ki ne szabadítaná, miközben őrzője és 
védelmezője lesz Teréz személyének 
és művének. A Szent József iránti áhí-
tat magántapasztalatból a terézi re-
form megkülönböztető jegyévé válik, 
amelynek középpontjában a Jézus 
Krisztussal való barátság áll. Ahogy 
József őrködött Mária és Jézus közötti 
kapcsolat felett, megvédve Máriát a 
külső veszélyektől és őrizve a hajlékát, 
ugyanúgy őrködik a Kármel házai fe-
lett, melyek a názáreti család példájára 
olyan hely akarnak lenni, ahol össze-
gyűlik Jézus népe, és csak vele és érte 
él. Ezért Szent József nem csak párt-
fogója, hanem a mestere is azoknak, 
akik a belső imát gyakorolják (Vita 
6,8), mert senki sem tudja nála jobban, 
hogyan lehet bensőséges kapcsolatban 
élni Jézussal és Máriával, miután annyi 
évet töltött velük és eltartotta a názá-
reti családot.  

Jézusról nevezett Szent Teréz, mint az 
intenzív Szent József-tisztelet örököse 
a Kármelben, nagy haszonnal fogja 
tovább gyarapítani ezt a hagyományt az 
egész Kármel és az Egyház javára. Ta-
gadhatatlan, hogy Jézusról nevezett 
Teréz bárki másnál többet tett azért, 
hogy a Szent József-tiszteletből a Kár-
mel lelkiségének egyik jellemző eleme 
legyen. A Szent Józseffel való találko-
zására élete egyik legnehezebb idősza-
kában került sor. Teréz úgy 25 éves, 
sokat szenvedett egy hosszú, fájdalmas 
betegségben, amelynél az orvosok által 
kipróbált gógymódok nemcsak hatásta-
lannak, de károsnak is bizonyultak. A 
betegség következtében lebénult, testi-
leg-lelkileg tönkrement. Úgy érzi, nincs 
hatásos segítség az oldalán. Ebben a 
pillanatban, belső sugallattól indíttatva 
odafordul Szent Józsefhez, akit 
„atyjának és urának” nevez (Vita 6,6; 
33,12). S valóban, ő ilyennek fog mu-
tatkozni Teréz egész hátralevő életé-

Szent Teréz és Szent József 

(részlet a generális atya leveléből) 

Hozzád folyamodunk szo-
rongattatásunkban, Szent 
József, s miután jegyesed-
nek, a Szent Szűznek ol-
talmáért könyörögtünk, 
pártfogásodat is bizalommal 
kérjük. Arra a szent szere-
tetre, mely téged a boldogsá-
gos Szűzanyához fűzött és 
az atyai gyengédségre, 
amellyel a gyermek Jézust 
szívedre ölelted, alázatosan 
kérünk: tekints kegyesen az 
örökségre, melyet Jézus 
Krisztus önvére árán szer-
zett, és imádságos pártfogá-
soddal légy segítségünkre 
szükségeinkben. Oltalmazd 

Jézus Krisztusnak választott 
népét, te, a Szent Családnak 
leggondosabb őre. Távolítsd el 
tőlünk, kegyes atya, a tévely-
gésnek és romlottságnak min-
den nyavalyáját. Támogass 
bennünket a sötétség hatal-
mával való küz-
delmünkben. S 
miként egykor a 
kisded Jézust a 
legnagyobb veszede-
lemből kiragadtad: 
úgy őrizd most 
Isten szentegyházát 
az ellenséges csel-
szövésektől és min-
den bajtól. Mind-

XIII. Leó pápa imája Szent Józsefhez 

annyiunkat végy pártfogá-
sodba, hogy példádat követ-
ve és segítségedre támasz-
kodva szentül éljünk, jám-
borul haljunk meg, és az 
örök boldogságot elnyerjük. 
Ámen. 

„Ahogy József 
őrködött Mária 
és Jézus közötti 
kapcsolat felett, 

megvédve Máriát 
a külső veszé-

lyektől és őrizve 
a hajlékát, ugyan-

úgy őrködik a 
Kármel házai 

felett.” 
 

(generális atya  
leveléből) 
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később örök fogadalmat tett.  Közben 
Juvenál atya házvezetője,gondviselője 
lett az Atya miskolci áthelyezésé-
ig,2000-ig. 

Azt követően csongrádi szolgálata 
kezdődött. Hét éven át odaadóan 
ápolta fekvő-beteg nagynénjét. Köz-
ben templomi szolgálatot is végzett, 
takarítást, oltár díszítést. A csongrádi 
VÉK közösség elnöke volt 2003-2008
-ig. Időközben megromlott egész-sége 
ellenére részt vett a közösség életében, 
látogatta  a nála betegebbeket, idő-
sebbeket. Alkalmanként -  püspöki 
felhatalmazással -  házi beteg áldozta-
tást is végzett. Imádságos, tiszta élete, 
önzetlen segítőkészsége, mély hite ki-
sugárzott  közösségünkre, és ismerő-
seire. 

Boldogságos Szűzanyánk különleges 
gondoskodással kísérte életét.  Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony Ünnepén 
történt  rendi beöltözése. Szeretett 
lelki-vezetőjét, Juvenál Atyát ezen az 
ünnepen hívta Magához Urunk!  
Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünne-
pén, a Megszentelt Élet Világnapján 
vehettünk végső búcsút  szeretett Te-
réz Nővérünktől!  

Dicsőség az Úrnak életéért! 

Csongrád,2021.február 2. 

 

A csongrádi Kármelhegyi Boldogasz-
szonyról nevezett VÉK  közösség fáj-
dalommal tudatja. Hogy 

KEREKES  MARGIT JÉZUSRÓL 
nevezett TERÉZ OCDS, szeretett Nő-
vérünk, 2O21. január 25-én az Úrhoz 
költözött. 

 

Teréz nővér 1940.február 20-án szüle-
tett Csongrádon, mélyen vallásos csa-
lád egyetlen gyermekeként. Elemi isko-
lai tanulmányait a Megváltó Nővérek 
vezette egyházi iskolában kezdte, sajná-
latára állami iskolában fejezte be. Érett-
ségi után egészségügyi szakképzést 
szerzett. Ápolónőként, majd labor asz-
szisztensként dolgozott 33 évig a szen-
tesi kórházban. Az 198O-as évek má-
sodik felében került kapcsolatba 
Zselepszki Fábián atyával és a Katoli-
kus Karizmatikus Mozgalommal. Laká-
sán imacsoport alakult. Éveken keresz-
tül heti egy alkalommal jöttek össze 
közösségi imára. 

A szerzetes rendek újraéledésével  
Kunszentmártonban is megkezdte mű-
ködését a Kármelita Rendház, Keller 
Lőrinc Juvenál  atya vezetésével. Ju-
venál atya létrehozta a kármelita har-
mad-rendet, a VÉK közösséget., mely-
nek Margitka is tagja lett. 1990. február 
2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén volt a beöltözése. Hat évvel 

Gyászjelentés 

Szemünk előtt a húsvéti 
föltámadás örömének 
fényessége. Öröm. Föltá-
madás. Fényesség. 

A Fájdalmak Férfia tud-
ta, hogy út a föltámadás-
hoz a Golgotán át vezet. 

A szemlélődő Krisztus 

elvonult a tömeg elől, 
hogy Atyjával beszélges-
sen, együtt legyenek. 

Amikor útnak indult, 
hogy átadja az Örömhírt, 
a pusztában böjtölt. A 
Kísértő meg akarta lelkét 
hódítani. Önnön vesztére.  

Nagyböjt eleibe 

Ahogy Jézus nemet 
mondott, te is föl tudsz 
kelni és Őmellé állni. 
Veled marad és Te Vele. 

Itt a Te lehetőséged is, 
hogy ne csak 40 napra 
indulj el Vele, hanem 
egy életre. 

„Itt a Te lehető-
séged is,  

hogy ne csak 40 
napra indulj el 
Vele, hanem  
egy életre.” 
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XIII. Leó pápa önfelajánló imája Szent Józsefhez 

január 23-a, Szűz Mária eljegyzése 
(Desponsatio Beatae Mariae Virgi-
nis) ünneplése és Szent József tiszte-
lete. A Makula nélkül való tükör 
(1712) 12–14. része tárja elénk a 
szépséges történetet. A palócföldi 
Rimócon ma is élő hagyomány a 
közel három órás Mária menyegzője 
népi szertartás végzése előénekes
(ek) vezetésével, legendaballadákkal, 
olvasókkal és végül a Kánai menyeg-
ző eléneklésével, Az igaz Messiás 
már eljött… kezdősorral. Jézus 
Krisztus első csodatételét (János 2,1
–12), amelyen Szűz Mária is jelen 
volt, vízkereszt (január 6.) utáni 2. 
vasárnapon olvastatja a klasszikus 
római liturgia; a néphagyomány en-
nek következtében összeolvasztja a 
kánai menyegzőt a Szűzanya eljegy-
zésével. 
Forrás:  
Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete 
és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdé-
lyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. A kötetet sajtó alá 
rendezte, szerkesztette,:MEDGYESY S. Norbert. 
Szent István Társulat, Budapest, 2019, 152–
170. 

Az evangéliumok szerint „A szűz egy 
Dávid családjából való férfinak, Jó-
zsefnek volt a jegyese és Máriának 
hívták.”  (Lukács 1,27) Továbbá: 
„József úgy cselekedett, ahogy meg-
parancsolta az Úr angyala: magához 
vette feleségét.” (Máté 1,24) Hetény 
János szavait idézve: „A hívő áhítat 
ezekben hiteles alapot talált, de hogy 
élő részesedéssel jelenlevővé tegye 
ezt Isten népének zarándokútján, a 
szűkszavú bibliai közlésből – talán a 
legkorábbi szájhagyományokban élő 
emlékezetre támaszkodva – saját 
használatára megformálta belőle a 
Mária eljegyzése és menyegzője élet-
szerű, színes történetét. Tette ezt oly 
sikerrel, hogy idők múltán a teológia 
is megfontolta és a liturgia is átvette 
és ünneppé nyilvánította.” 
Mária és József eljegyzéséről a Jakab 
ősevangéliuma VIII. fejezete, vala-
mint Clairvaux-i Szent Bernát (1090–
1153) is megemlékezik. A Habsburg 
Birodalom területén a sokáig gyer-
mektelen Habsburg I. Lipót császár-
király (1657–1705) hatására terjedt el 

Szűz Mária menyegzőjének ünnepe 

 

Már a weben is 
elérhetőek vagyunk! 

OCDS.HU 

 

 

 

 

 

 

Szent József! 
 

Teljesen átadom magam neked. Te légy Atyám és 

oltalmazóm, Te vezess az örök üdvösség útján! 

Nyerd meg számomra a szív tisztaságát és mély 

vágyat a benső élet iránt. Segíts, hogy a Te példádat 

kövessem és add, hogy mindent Isten nagyobb dicső-

ségére tegyek, hogy így Hozzád hasonlóan mindig 

egyesülve maradjak Jézus isteni Szívével és Szűz 

Mária Szeplőtelen Szívével. Ámen. 

Rafaello:  A Szűz házassága, 1504. 


