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Kedves Világban Élő Kármelita Testvérek!
A Nagyhét napjaiban, Húsvét ünnepére készülve Rafi atyához, képzésünk vezetőjéhez
fordultam, kérve, hogy adjon lelki útmutatást számunkra ezekben a megpróbáltatásokban nehéz időkben. Második éve már, hogy nem tudjuk templomainkban, közösségben
átélni a Nagyhét eseményeit és az idén is tábori körülmény keretében vagy otthonainkban készülünk Húsvét ünnepére. Most valóban Lélekben összekapcsolódva él az Egyház.
Szerzetesekként, hogy élitek
Mit üzensz lelki gyermekeidnek?

meg

Rafi

atya,

a

pandémia

napjait?

Hála legyen a Jóistennek, jól éljük meg a mindennapokat, annak köszönhetően is,
mert Attyapusztán, a régi remeteségünkben, védett helyen vagyunk.. Jól kijövünk egymással, és az Úr is itt van velünk, ami a legnagyobb kegyelem számunkra. Az elmúlt hónapokban a Marcell atya kiállítás tervezése jó alkalom volt számomra karmelita hivatásom gyökerein, Rendünk lelkiségén való elmélkedésre. A tanitásokra való készülődés is
sokat gazdagított lelkileg. A tanitások persze önmagukban nem voltak túl lelkesítőek
számomra, hogy csak a kamerával találtam magam szemben. De ez is jó gyakorlat: nem
egy befogadó, lelkes közönségnek beszélni, amely örömet jelent a tanitónak, hanem csak
kötelességből, remélve, hogy Isten megáld majd vele valakiket…. ( bővebben: ocds.hu)

Szentmiseszándék kérése
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan éltek a szentmise mondatás online lehetőségével. Ha szeretnénk, hogy megmaradjon ez a lehetőség, akkor kérünk Titeket,
hogy nagyon figyelmesen olvassátok el ezt a honlapon található tájékoztatót és
az ott leírtaknak mindenben megfelelően járjatok el!
Köszönjük segítő, figyelmes együttműködéseteket! Kérdés esetén keressétek
virtuális sekrestyésünket: 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
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Kármelita szentjeink
Április 1. Szent Nuno Alvares Pereira szerzetes
1360-ban született Lisszabonban portugál főnemesi családból. Mint a portugál függetlenség
zászlóvivője, egész szívvel-lélekkel a katonai szolgálatra adta magát. Miután felesége meghalt,
1423-ban belépett az általa alapított lisszaboni Kármelbe. Egyszerű testvér szeretett volna
lenni, és a Szűz Máriáról nevezett Nuno testvér nevet vette fel. Mint szerzetes testvér szívesen végezte a legegyszerűbb munkát is. Életét az imádság, a bűnbánat, az önmegtagadás és a
gyermeki Mária-tisztelet jellemezte. 1431-ben halt meg ugyanebben a konventben. 1918-ban
boldoggá avatták. 2009-ben XVI. Benedek pápa szentté avatta.
Április 17. Boldog Battista Spagnoli áldozópap
1447. április 17-én született Mantovában (Italia). Már fiatalon belépett Ferrarában a Kármeliták Mantovai Kongregációjába. 1464- ben tett fogadalmat. Miután hatszor választották a
kongregáció legfőbb elöljárójává, 1513-ban az egész rend generálisává választották. Ez az
erényekben jeles ember, tehetségét és erejét az Egyház reformjára fordította, melyet gyengéden szeretett. „Keresztény Vergilius”-nak nevezték, korának legjobb latin nyelvű költői között tartották számon. 1516. március 20-án halt meg Mantovában.
„A fizikai fájdalmak és a lélek szenvedései ellen hatásos és csodálatos orvosságot a Szentírást
olvasva találhatsz. A fájdalmak órájában és az aggodalmak idején, ítéletem szerint, nincs az a
szépen hangzó, szemet gyönyörködtető írás, amely jobban tudná vigasztalni a szomorú lelkeket és enyhíteni a szív bánatát, mint a Biblia. (…) ..a hatalmas erő, amelyet a Szentírás gyakorol fölöttünk, azért van, mert a legfőbb Igazságból forrásozik.. (…) a Szentírásba vetett hitünknek az az alapja, hogy benne mindig biztos igazságot találunk, még akkor is, ha az nem
mindig világos számunkra.” (A türelem című művéből)
Április 18. A Megtestesülésről nevezett Boldog Mária (Acarie)
1566-ban született Párizsban. Tizenhat évesen feleségül ment Pierre Acarie-hez, akitől 7 gyermeke született. A házimunka és a szenvedések vállalása misztikus magasságokba segítette.
Szent Terézia írásaitól és misztikus megjelenéseitől ihletve tevékenykedett a sarutlan kármelita nővérek Franciaországba jövetelén. Férjének halála után felvételét kérte a nővérek közé az
amiens-i kolostorba, ahol, mint egyszerű segítő nővér, 1615-ben tett fogadalmat. Szalézi
Szent Ferenc őszinte csodálója volt erényeinek. Jellemezte a mélységes imádságos lelkület,
valamint az apostoli buzgóság a katolikus hit terjesztésére. Pontoise-ban halt meg 1618. április 18-án.
,,Hogy méltók legyünk Istenhez, el kell szakadnunk minden dologtól, és teljesen meg kell
hajolnunk az akarata előtt''; ,,A szenvedésekben mindennél bensőségesebben tapasztalom
meg Isten jelenlétét''

Április 22. A Keresztről nevezett Boldog Teréz Mária Manetti szűz
1846-ban született Campi Bisenzióban (Firenze, Olaszország). Alapítója a Szent Terézia Kármelita Nővérek Kongregációjának. Az Isten akaratával való teljes egyesülés örömében élte
meg a kereszt misztériumát testben és lélekben egyaránt. Kitűnt az Eukarisztia iránti buzgó
szeretetben, valamint a kicsik és alázatosok iránti anyai szeretetben. „1874. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén Teresa és két barátnője beléptek a karmelita harmadik rend
tagjai közé. Hamarosan új tagok csatlakoztak a születő közösséghez. Dolgoztak, imádkoztak,
segítették a szegényeket, a gyerekeket tanították, előkészítették őket az elsőáldozásra. 1888ban a közösség első tagjai szerzetesi fogadalmat tettek. A közösség fő feladatának az elhanyagolt gyermekek közötti pedagógiai tevékenységet és a tág értelemben vett karitatív munkát
tekintette.” (Keresztény Élet 2016. április 17. szám)
Részlet Szent II. János Pál pápa, Maria Tereza Manetti boldoggá avatásának beszédéből:
„… fiatalkorától megkapta a kegyelmet, és megértette az imádságban rejlő erőt, amit különösen a szentségimádásban tapasztalt meg. Az Eucharisztikus Jézus és a Szent Szűz odaadó
tisztelete volt ereje és öröme forrása. (...)Lényeges vonása volt személyiségének az azonnal
szembetűnő öröm. Anyai gyengédséggel megáldott, rendkívül kiegyensúlyozott lelkű nő volt.
Bölcs szavai, tekintete és egész léte olyan világosságot, annyi vígaszt és reményt adott másoknak, hogy állandóan tolongtak körülötte az emberek, akik gyakran órákat vártak, hogy fogadja
őket, hogy hallják hitből fakadó szavait, amelyek képesek voltak enyhíteni szenvedésüket és
békével töltötték el őket.”
Sütő Melinda Rita
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Áprilisi képzés

Atyaság és gyermekség kapcsolata
Március folyamán Avilai Szent Teréz Szent József tiszteletéről szóló tanítást
lehetett földolgozni. Ez a képzést kiegészítő anyag. Az ehhez készült gyakorlati segédanyagot közreadtuk (Kármel Caffée Szent Józseffel).
Az április havi képzési anyag Rafael atya 2. tanítása, az atyasággyermekség kapcsolatáról szól, ami Szent József kapcsán is kifejezetten aktuális. Itt Lisieux-i Szent Teréz evangéliumi gyermekségéről való tanítását fejti ki,
ami jól kapcsolódott ide, mint az Isten atyaságához való alkalmazkodás útja.
Ez a tanítás - témája elsőrangúan fontos jellege miatt - kötelezően
feldolgozandó anyag.
A hozzá tartozó kérdések:
A) A körülöttem élő világban miben látom azt a mentalitást visszatükröződni,
hogy az ember autonómmá, kvázi istenné próbálja tenni magát?
B) Én mi által éltem/élem meg az evangéliumi kicsiséget életemben, vagyis
milyen tényezők tesznek alkalmassá arra, hogy Istennel kapcsolatos függőségemet megtapasztaljam?
Ismételten szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a korábbi és az
új zártkörű képzési anyagok elérhetősége hamarosan megváltozik.
A fejlesztés folyamatosan zajlik a YoTtube csatornáról a Vimeo csatornára
történő átállással.
István

Gyászjelentések
özv. Reich Ferencné Csontos Erzsébet
1935-2021
Fájdalommal, az Úr akaratában megnyugodva adom
tudtotokra, hogy özv. Reich Ferencné, Erzsi néni, Világban Élő Kármelita Szent Terézről nevezett Erzsébet
nővérünk Sárkesziről a múlt hét folyamán visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetéséről zártkörűen zajlott.
A székesfehérvári VÉK közösségünk alapító
tagja volt 1990-ből. 1994-ben ideiglenes, 1997-ben végleges ígéretet tett.
Erzsébet testvérünk szeretetteljes, vallásos családból származott és élt egész életében. Nagyon szerette Istent és a mindenkor segítő Szűzanyát. Családját Isten szeretetében nevelte és
gondozta. Négy gyermeke van, közülük egy kapucinus szerzetes.
Nagyon szerettünk találkozni összejöveteleinken Erzsikével. Ő egy egyéniség
volt. Hiányozni fog nekünk. Lelkigyakorlatokon jó volt együtt lenni vele, mindig nagy
szeretettel tudott beszélni Istenről és a Szűz Anyáról. Papi édesanyák lelkigyakorlatáról feltöltődéssel és lelki élményekkel tért haza. Soha nem háborgott, imádságos szeretettel fogadta, amit Istentől kapott. Személyes, szeretetreméltó törődésével, imádságos életével és mélységes Mária-tiszteletével példaképe közösségünknek.
Erzsike, mindig szeretettel gondolunk rád! Te is járj közben értünk a Jó Istennél.
Adjon lelkednek örök fényességéből az Úr a Boldogság honában. Isten Veled!
„Szűz Anyánk végy karjaidba minket, amidőn majd meghalunk!”
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Kármelita imanapok
Minden hónapban 14-15-én – immáron 5 éve – András atya kérésére a Kármelita Lelki Család egységéért imádkozunk együtt. Mi az Isten tervében öszszetartozó 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 jellegére”szorítkozna, hanem mindenki úgy imádkozzék szabadon, és olyan felajánlásokat tegyen, 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 történő szerető figyelem, - amely mindannyiunkat Krisztushoz, a Forráshoz kapcsol, egy Karizmában, mely Isten ajándéka.
András atya nyomán

Adó 1%
Már a weben is
elérhetőek vagyunk!
OCDS.HU

A kiadvány a Világban
Élő Kármel OCDS
Magyarország online
hírlevele.
2021. április▪
II. évfolyam, 4. szám
Szerkeszti a Világban
Élő Kármel Titkársága és
Képzés Munkaközössége.
Felelős kiadója a
Világban Élő Kármel
Országos Tanácsa.

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
technikai száma: 0011
a második 1 %-al pedig a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Boldoggá 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 személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól
elkülönülten is rendelkezhet.
Ha a magánszemélyként rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb 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.
Orbánné Madgi

