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Elérkeztünk a hatéves időszakunk 
(2015-2021) lezárásához, amelyet 
öröm, megpróbáltatás és sok remény 
jellemzett. Most, az Általános Kápta-
lan küszöbén, szeretnék mindenért kö-
szönetet mondani Urunknak, amit meg-
engedett, hogy megtapasztaljunk, és elér-
jünk. Szintén szeretnék mindnyájatok-
nak köszönetet mondani, amiért imái-
tokkal és odaadásotokkal támogattatok 
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bennünket. Egyben, szeretném kifejezni 
imádságos és szeretetteljes közelségemet 
mindazokhoz, akik betegek, elvesztették 
rokonukat és barátjukat a járvány alatt, 
vagy a járvány következményeitől szen-
vednek. Az Úr erősítsen és támogasson 
Benneteket kegyelmével és hűséges szerete-
tével.  
A teljes levél tovább olvasható ITT. 

SZENTENDREI KÖZÖSSÉG BEÖLTÖZÉSEI 

2021. május 24-én, pünkösdhétfőn Vörös Imre András OCD tartományfőnök atya tartott ünnepi 
szentmisét szentendrei Péter-Pál templomban. Hatan öltöztek be, kezdik meg képzési idejüket. Tar-
tományfőnök atya befogadta a Világban Élő Kármelita Közösségbe a szentendrei Szűz Mária Ke-
resztények Oltamáról nevezett közösséget. A mise után többen felvették a Skapulárét.  

FIGYELEM! 
 Az ocds.hu honlap belső, kizárólag a regisztrált felhasználók által elérhető oldalainak eléréséhez 2021. 
május 19-én Nagy Tibor kiküldött levele az iránymutató. Kérlek, hogy az ocds.hu / adminről érkezett 
levél alapján lépjetek be a weboldalra az új regisztrációs kóddal, ahogy a levél tartalmában olvasha-
tó.  Köszönettel: Tibor 

https://www.ocds.hu/wp-content/uploads/ocd_level_2021_05_24.pdf


Székesfehérvári VÉK Közösség  
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Az Illés Prófétáról nevezett Világban Élő Kármelita 
közösség tagjai Vörös András atyával nyárnyitó közös 
grillpartit  rendeztek Agárdon. 

A Nemzetközi Eukarisztikus Konferencián (NEK) való közös VÉK-es 
részvételre való jelentkezésnek a következő a menete: 
Egyénileg regisztrálni kell a https://www.iec2020.hu/hu oldalon, ahol 8 
jegyű egyéni azonosítót kaptok. Aki 2020-ban regisztrált, annak is frissíte-
nie kell az adatait. Kérjük, hogy a helyi vezetők segítsenek azoknak akiknek 
nincs internet hozzáférésük. 
Csatlakozás a VÉK csoporthoz két féle képpen lehet: 
A VÉK csoportkódot (IEC-GTYE) a tagok a Csoport menüpont alatt 
megadva hozzárendelik magukat a csoporthoz. 
Az egyéni 8 jegyű kódot a csoportvezetőnek megküldve. Kérjük, hogy ezt 
az opciót csak végszükség esetén használjátok, az adminisztrációs terhek 
elkerülése miatt. 
A VÉK a következő két eseményen vesz részt csoportosan: 
Szentmise és eucharisztikus gyertyás körmenet: szeptember 11., szombat 
17:00 - 21:00 https://www.iec2020.hu/hu/program/szentmise-es-
eucharisztikus-gyertyas-kormenet  
Ünnepi záró mise Ferenc pápával:  szeptember 12., 11:30 - 13:00https://
www.iec2020.hu/hu/program/statio-orbis-unnepi-zaromise-ferenc-
papaval 
A két eseményhez csatlakozni "jegyvásárlással" lehet. Szükség esetén a cso-
portvezető is hozzá tudja adni az eseményhez a már csatlakozott csoport 
tagokat, ezt azonban külön kérjük jelezni. Csoportos jelentkezés végső ha-
tárideje 2021. július 15. 
A NEK tájékoztatása a jegyek átvételéről: "A csoportvezetőnek és saját e-
mail postafiókkal rendelkező csoporttagnak a jelentkezés elfogadásáról és 
adatairól visszaigazolást küldünk, a belépésre jogosító QR-kódot várhatóan 
2021. augusztus 20. után tesszük elérhetővé el a csoportvezető regisztrációs 
fiókjában, illetve egyéni regisztráltak esetében a saját regisztrációs fiókjá-
ban. Erről tájékoztatást küldünk számukra." 
Szeretettel és imádsággal: Major Laci OCDS 

Szent Teréz imaiskolája  

„Szent Teréz sok küzdelem után kapta meg az Istennel való tartósan 
tapasztalható egyesülés kegyelmét, amelyet ő maga lelki házasságnak 
nevez. Széles körű jártasságával segít eligazodni a lelki-szellemi élet út-
vesztőiben. Irányjelzőket mutat fel” – fogalmaz Johanna-Andrea OCD 
Marosszentgyörgyön élő kármelita szerzetesnővér a Jelújság.hu-n meg-
jelent írásában, melyet szerkesztve közlünk. Elérhető ITT. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-terez-imaiskolaja
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zések és ígérettételek mellett tanúságté-

telre is sor kerül a nap folyamán. 

Szeretettel várjuk a világban élő kár-

melita közösségeket és a beöltözők, 

ígérettevők családtagjai is. 

Kármelita Családi Nap Magyarszéken 

A kiadvány a Világban 
Élő Kármel OCDS 
Magyarország online  

hírlevele.  

2021. május-június▪  
II. évfolyam, 5-6. szám  

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 

Az idén 2021. augusztus 7-én, szom-

baton lesz Magyarszéken a kármelita 

nővéreknél a kármelita Csláadi Na-

punk. Terveink szerint szabadtéri 

rendezvény keretében tanítások, beöltö-

Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja 

Kármelhegyi Boldogasszony Főünnepének ünneplése  
a következők szerint fog alakulni: 

Miskolc: 
Július 15-én 17 órától lelki nap. Szentségimádás, mise, szentbeszéd. András 
atya. 
Július 16-án 17 órától Búcsúünnep. Szentségimádás, szentbeszéd, skapuláré 
felvételi lehetőség. 
Szikora Benedek és András atya az ünneplés vezetője - Atanáz püspök Úrral. 
Győr: 
Július 16-án, 11 órakor és 17 órakor lesz szentmise. 
Gyóntatás, skapuláré felvételi lehetőségek. 
János atya az ünneplés vezetője. 
Budapest: 
Július 16-án, a Jézus Szíve Kármelita nővérek / Szalézi szerzetesek templo-
mában. 
9 órától szentségimádás, 10 órakor szentmise, majd skapuláré felvételi lehe-
tőség. 
Szentségimádás alatt gyóntatás. 
Imre atya az ünneplés vezetője.  
Kunszentmárton: 
Július 17.-én Búcsúünnep a Főtemplomban. 
10 órától szentmise, utána szentségimádás, majd skapuláré felvételi lehető-
ség.  
Miklós és András atya az ünneplés vezetője. 
Pápa: 
Július 18.-án 10 órától Búcsúünnep a Szent József templomban. 
9,30-tól rózsafüzér, alatta gyóntatás. 10 órától szentmise, majd skapuláré fel-
vételi lehetőség. Rafael atya az ünneplés vezetője. 
Keszthely: 
A Kármelhegyi Boldogasszony búcsú 2021. július 18-án, 10:30-kor lesz a Kis 
Szent Teréz Kármelita Bazilikában. Dr. Bábel Balázs érsek és metropolita 
celebrálja az ünnepi szentmisét. 
Székesfehérvár: 
Kármelhegyi Boldogasszony (Szemináriumi)-templomban,  
Július 16-án, pénteken 17:30 zsolozsma, 18:00 búcsúi szentmise. Rafael atya 
az ünneplés vezetője, Skapuláré felvételi lehetőség. 
A változtatás jogát fenntartjuk. 


