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A Hírlevél márciusi számától fogva szeret-
nénk valódi hírlevéllé tenni folyóiratunkat. 
Ez azt jelenti, hogy csak a legfontosabbak 
információkról ejtünk szót lapunk hasábja-
in. 
 Utalást teszünk honlapunkra, 
amely folyamatos feltöltés alatt áll. Több 
cikket teljes terjedelmében ott 
szeretnénk közzé tenni, amit 
az írásunk végén jelezni is 
fogunk.  
 Mindezzel az a 
célunk, hogy ne több forrás-
ból kelljen összevadászni az 
információkat, hanem első-
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sorban a honlapot használjuk ki, rendelteté-
sének megfelelően. 
 Megértéseteket köszönjük.  
Hála és köszönet mindazoknak, akik ma-
gukénak érzik folyóiratainkat és a honla-
punkat is, és megtisztelnek írásaikkal, gon-
dolataikkal.                                   István 

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. 



Kármelita szentek ünnepe 
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Március hónapban nincsen a liturgiában ünnepelt kármelita szentünk. A hónapban kiemelten 
Gyümölcsoltó Boldogasszonyt ünnepeljük. Ezen a napon Marcell atya szavaival fogunk meg 
emlékezni róla az ocds.hu honlapunkon. 

                                                                                           Sütő Melinda Rita 

Miseszándék kérése 

Kedves Testvérek! 
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan éltek a szentmise mondatás online lehetőségével. Ha 
szeretnénk, hogy megmaradjon ez a lehetőség, akkor kérünk Titeket, hogy nagyon figyel-
mesen olvassátok el ezt a honlapon található tájékoztatót és az ott leírtaknak mindenben 
megfelelően járjatok el!  
Köszönjük segítő, figyelmes együttműködéseteket! Kérdés esetén keressétek virtuális sek-
restyésünket: Hegedűsné Németh Ildikót az info@ocds.hu email címen. 
Kérjük, hogy a telefonos elérhetőségeteket is tüntessétek fel! 
Titkárság: 
Hegedüsné Németh Ildikó 
virtuális sekrestyés 
info@ocds.hu e-mail címre. 
Sarutlan Kármelita Rendtartomány – CIB Bank – 
11100104-18080131-36000001 bankszámlájára lehet utalni. 
 
Bizalmatokat kérjük és imáitokat, hogy minél előbb lehetőség nyílhasson online térben is 
bekapcsolódni kármelita szentmisékbe. 

Hegedűsné Németh Ildikó 

Nagyböjti keresztút  

A nagyböjt alatt otthoni elmélkedésre szeretettel ajánlom Avilai Szent Teréz gondolataiból 
összeállított keresztutat minden kedves imádkozó és elmélkedő testvérünknek. Elérhető az 
ocds.hu honlapunkon.       István 

Kármelita imanapjaink 

Minden hónapban 14-15-én – immáron 5 éve – András atya kérésére a Kármelita Lelki 
Család egységéért imádkozunk együtt. Mi az Isten tervében összetartozó és egymáshoz 
kapcsolódó lelki közösségek és személyek vagyunk.  
 Az egységet leginkább a személyes találkozás mélyítheti el, amelyre nagyon nagy 
igényünk van. Sajnos a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé. A közös pont a két nap, 
amely hogy felszítsuk az egymáshoz tartozás, a közös küldetés, a Kármel karizmájának 
tüzét. Ezért fokozottabban imádkozunk, egymásra jobban figyelünk, egymásért hálát 
adunk. Megköszönjük, hogy a kármelita karizma sajátos és egymást kiegészítő valóságait 
hordozzuk, egymás hivatását is kiegészítve, megerősítve.  
 Imádkozunk közösségeinkért, egymás közösségeiért, a közösségek 
"karizmatikus" megújulásáért, új hivatásokért. 15.-én este 21 órakor a felajánló szentmise 
van, aki tud lélekben kapcsolódjon be. 
 Szeretnénk, ha nem egy kötött imádságra, nem annak „kötelező jellegé-
re”szorítkozna, hanem mindenki úgy imádkozzék szabadon, és olyan felajánlásokat te-
gyen, ahogy a napi állapotbeli feladatai és lelki tehetségei ezt lehetővé teszik!  
Nem az elmondott közös ima a lényeg, hanem a kapcsolat, a kötődés, az egymásra törté-
nő szerető figyelem, - amely mindannyiunkat Krisztushoz, a Forráshoz kapcsol, egy Ka-
rizmában, mely Isten ajándéka.                  András atya nyomán 
 



Avilai Szent Teréz Szent József tisztelete 
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Bakos Rafael atya legújabb tanítása Avilai Szent Teréz Szent József tiszteletéről szól. 
Gyakorlatilag az Új Ember legutóbbi számában vele megjelent hosszabb interjúban 
az általa már említett terézi szövegeket magyarázza el részletesebben. Ennek közös-
ségi feldolgozása nem lenne kötelező, csak az új évi témát bevezető tanításként ké-
szült. De fel lehet dolgozni a csoportoknak, ha van rá lehetőségük. Elérhető a VÉK 
közösség belső youtube csatornáján és vimeo videooldalon. 

Keresztes Szent János katekézis 

Szeretettel ajánljuk Béri Renátó OCD atya által készített Keresztes Szent János személyi-
ségéről, lelkiségéről és tanításáról szóló katekézist, amely bepillantást enged a kármelita 
misztikába. A youtube.com/Karmelita Rend oldalon tfolyamatosan elérhető. 

Eukarisztia és misztika  

Eukarisztia és misztika címmel Péceli Imre OCD atya korábbi évi katekézise az in-
terneten a youtube.com/ Karmelita Rend oldalon megtekinthető. Remek lelki felké-
szülés a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus évében. 

Gyászjelentések 

Az Úr hazahívta szeretett nővérünket Árvay Zoltánnét Wágner Gabriella Erzsébetet, 
a Kis Jézusról nevezett Gabriella nővért 2021.február 7-én. 
 Gabriella nővérünk 1926.06.09-én született Miskolcon. Nagyon vallásos szü-
lei voltak, akik már egész kis korától kezdve megtanították az Isten szeretetére bátyjá-
val együtt. Édesapja súlyos amputálással járó balesetet szenvedet, és Gabriella ápolta. 
Édesanyja dolgozni ment, hogy élni tudjanak, jövedelmük legyen. 1944. 12.24-én 
bátyjával együtt elvitték Szovjetunióba jóvátételi munkára ( málenkij robot ). Onnan 
1944. márciusában került haza a gulágból. A bátyja meghalt már nem tudott hazajön-
ni.  A kevés ruházat ill. a nagy hideg miatt a gerince úgy tönkrement, hogy mikor ha-
zaért egy évig feküdt kórházban gipszágyban. 
 Mikor felépült kapcsolatot teremtett a Kármellel. Paskál és Márk atyák veze-
tésével belépett a Világban Élő Kármeliták miskolci Rendjébe. Ez még a szétszóratás 
előtt volt. A Rendek újraindulása után 1991.10.20-án öltözött be, ideiglenes ígéret 
időpontja: 1994.07.26. Végleges ígéretet 1995.07.15-én tett. Nagyon hűséges kármeli-
ta volt, míg az egészsége úgy megromlott, hogy már nem tudott tovább járni a közös-
ségünkbe. A Szűz Anya tisztelete és szeretete példamutató volt. 1952-ben férjhez 
ment és egy leánya született. Leánya később Kanadába kiment és ott férjhez ment és 
született egy kisfia. 
Gabriella nővérünk temetése:  2021. 02.15-én volt.  
Drága Szűz Anyánk vedd ölelő kajaidba Gabriella nővérünket. 

Jubileum Keszthelyen 

A keszthelyi Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária és Jézusról nevezett Szent Terézia 
Anyánk Világi Harmadrendjének megalakulása 1930.okt.5. Templomunk búcsúi szentmi-
séjén 2020 október 4-én adtunk hálát a közösségünk 90 éves fennállásáért. 
Az évforduló alkalmával  kiállítás keretében igyekeztünk  eredeti iratok, okmányok, fény-
képek, könyvek  segítségével  tevékenységünket bemutatni. 
Imáitokat kérjük további életünkre.  

Hagyományos úton járó VÉK. Közösség, Keszthely 
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Fájdalommal tudatjuk, hogy március 2-án, reggel Trcka Erzsébet, Jézus Szentsé-
ges Szívéről nevezett Erzsébet vissza adta lelkét Teremtőjének.. Erzsike (mindenki 
Pozsonyi Erzsikének hívta) Pozsonyban élt, és az ott lévő magyar közösség 
tagja volt.  
A VÉK-ben 1999-ben lett érdeklődő, majd 2001.10.14-én öltözött be. 
2003.10.19-én volt az ideiglenes ígérete, és 2006.10.15-én végleges írétetet tett. 
Sokáig volt a győri Kármelita templom sekrestyése.  Hagyományos úton járó, 
szórványban élő testvérünk, mély hittel hagyta, hogy szentjeink által Isten ke-
gyelme alakítsa, tökéletesítse. 
Mosolya mindig erőt adott. Nyugodjék békében. 

Győri VÉK közösség 

 
*      *     * 

Horváth Józsefné, Szent Józsefről nevezett Marcella OCDS nővérünket  92 
éves korában az Úr  haza hívta.  A Keszthelyi Kármelita Bazilikában 2021. 
január 30-án bemutatott szentmisén búcsúztunk nővérünktől és örök nyughe-
lyére kísértük. 

Hagyományos úton járó keszthelyi VÉK közösség 
 

*      *     * 

Fájdalommal tudatuk, hogy Bánfalvi Józsefné szül. Zsamberger Mária, Oltári-
szentségről nev. Anna nővérünk visszatért Teremtőjéhez. 1936. október 31-én 
született, 2021.január 13-án tért meg az Atyai Házba. 
 A Sarutlan Kármeliták Világban Élő Rendjének Budapesti Keresztes 
Szent Jánosról nevezett Közösségében 1997. szeptember 28-án kezdte meg a 
jelöltidőt, 1998.október 10-n beöltözött. Ideiglenes ígéretét 2000. október 14-
én tette le, majd 2003. június 9-én végleges ígéretet tett a Huba u.-i Karmelita 
Templomban. 
 2008-ban egészségi állapota megromlása miatt szórványtagságot kért. 
Ezután egy ideig még otthonában élt, majd Budapesten a Farkas Edith Idősek 
Otthonában, ahol számos hitében elkötelezett ember vette körül. Rendtársunk 
is lakik ebben az Otthonban, így nem szakadt el tőlünk egészen. Amíg a Covid 
járvány miatt le nem zárták az Otthont, addig rendtársaink segítségével eljárt a 
Batthyány térre a közösségünk találkozóira. Az Otthonban is részt vett a rend-
szeres imaórákon, hűségesen végezte a zsolozsmát, és szentmisére is tudott 
járni. 
 Az utolsó, decemberi online közösségi találkozón az ott lakó rendtár-
sunk segítségével részt vett, de már láttuk rajta, hogy közeleg a „zarándokút” 
vége. Egészen megrázó volt, hogy testi- szellemi erejének fogyása mellett, a 
kármelitasága milyen döntő fontosságú volt számára. A Zsolozsma imádkozá-
sa miatt - leküzdve azt az érzést, hogy mások terhére lehet - folyamatosan tele-
fonon érdeklődött közösségünk egyik tagjától, vagy segítséget kért az Otthon-
ban levő egyik lakótársnőjétől, hogy az adott napon melyik kötetben, hol talál-
ja a napi zsolozsmát. 
Hálát adunk életéért az Úrnak. Isten adjon Neki örök nyugodalmat! 

Avilai Szent Teréz VÉK közösség, Budapest 

Gyászjelentések 

„Aki bennem 
hisz,  

még ha meghalt 
is, élni fog!  

Mert mindaz, 
aki úgy él, hogy 
hisz bennem, 
nem hal meg 

mindörökké.” 

(Ján.11, 25-26) 

A kiadvány a Világban 
Élő Kármel OCDS 
Magyarország online  

hírlevele.  
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Szerkeszti a Világban 
Élő Kármel Titkársága és 
Képzés Munkaközössége. 

 Felelős kiadója a 
Világban Élő Kármel 

Országos Tanácsa. 

Már a weben is 
elérhetőek vagyunk! 

OCDS.HU 


