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Isten közelségének megtapasztalását
és a felülről való békességet kérjük
imáinkban Mindannyiunk számára.
Áldott adventi várakozást
és békés, szent Karácsonyi ünnepeket
kívánunk imádságos szeretettel:
a Kármelita nővérek közössége

AZ ELMÚLT ÉV KRÓNIKÁJA

Kedves Barátaink, Jótevőink!
Az esztendő végéhez közeledve szeretettel osztjuk meg
Önökkel röviden az elmúlt év történéseit. A számos szo
morú és örömteli eseményen keresztül volt alkalmunk
megtapasztalni az Úr közelségét, jóságát és kegyelmét.
Fájó eseménnyel kezdődött a 2021. esztendő, Ágnes nő
vérünk édesapja január 1jén hazatért a mennyei Atyához,
kevéssel azután, hogy alig egy hónappal korábban édes

anyja is eltávozott közülünk.
Február 2án Magdolna nővérünk ezüstfogadalmát ünne
peltük nagy hálával és örömmel. A szentmisét Székely
János szombathelyi megyéspüspök atya celebrálta. Mag
dolna nővér tanúságtételét sokan olvashatták hírlevelünk
ben.
Ágnes nővérünk bátyja, Farkas és felesége, Judit felaján
lották ugyanis, hogy újraindítják, megszerkesztik hírleve
lünket, így évente három alkalommal (húsvétkor, Kár
melhegyi Boldogasszony ünnepén és adventben) elküld
hetjük híreinket, beszámolóinkat kolostorunk barátainak
emailben, közel kétezer címre.
Ez az év Mirjam nővérünk számára is sok megpróbálta
tást tartogatott. Egymás után háromszor kellett térdműté
ten átesnie. Mostanra már a rehabilitációs kezeléseknél tart,
és a körülményekhez képest jól van. Sajnos, egy másik
nővérünk is átesett egy kisebb műtéten. Mindkét esetben,
a koronavírus járvány ellenére, megtapasztalhattuk az
orvosok és ápolók segítőkészségét, jóindulatát.
Tizenhat hónap várakozás és imádság után egyházme
gyénk új püspököt kapott Felföldi László atya személyé
ben. Vízkereszt napján iktatták be hivatalába, és március
közepén tett először látogatást kolostorunkban. A találko
zó nagyon testvéries volt. Püspök atya a lelkipásztorkodás
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súlypontjait a férfiak hitének megerősítésére és a családok
újraevangelizálására helyezi, ez irányba tett erőfeszítései és
lendülete nagyon kedvező fogadtatásra talált, máris sok
áldásos gyümölcsöt hozott Egyházmegyénkben.
Múlt év novemberétől húsvétig egy fiatal pap, Richárd
atya, hosszabb pihenőre kolostorunk vendégházában tar
tózkodott, neki köszönhetően a járvány idején minden nap
volt szentmisénk.
Megismerkedtünk Henry atyával is, aki két paptársával
Nigériából érkezett Pécsre, ahol az orvosi karon tanulnak.
Az egyetem elvégzése után majd visszatérnek hazájukba,
ahol egy egyházi fenntartású kórházban fognak szolgálni.
Nagyon szép ünnep volt, amikor Anna nővérünk május
24én, pünkösdhétfőn, Szűz Mária Egyházunk Anyja ün
nepén, szentmise keretében letette első szerzetesi fogadal
mát. Ugyanezen a napon volt
Szűz Mária a Keresztények
Segítsége emléknapja. A misét
Schunk János atya celebrálta.
Május közepétől hosszas
zárva tartás után újra megnyit
hattuk vendégházainkat. Nem
csak mi, de sok elcsendesedni
vágyó is nagyon várta már ezt
a lehetőséget.
A ház körüli munkák is na
gyon örömtelien zajlottak. Az
idei nyári szénakaszálás, bálá
zás is jól sikerült, mint min
dig. Az eredmény: több mint
2000 kis szénabála juhaink és
lovaink számára téli eleség
nek.
A járványhelyzet miatt elma
radt szokásos teológiai előadá
sokat és rekollekciókat a
Szent Atanáz Görögkatolikus
Főiskola által indított Keleti
teológia, bizánci lelkiség című
előadássorozat váltotta fel,
amelyet időről időre meghall
gattunk az interneten keresz
tül. Sok ismerettel gazdagod
tunk a patrológiai, liturgikus,
szerzetességtörténeti
és
biblikus előadások által. Amint lehetőség adódott, Görföl
Tibor tanár úr folytatta a közösségünknek tartott
előadássorozatát az egyházatyákról. Beszélt nekünk az
apostoli atyákról, Szent Kelemenről, Antiochiai Szent
Ignácról, Ireneuszról, Órigenészről, Athanázról, és a
kappadokiai atyák életéről és munkásságáról. Az előadások
annyira érdekesek, hogy könyvtárunkban a patrológiai
témájú könyvek polcáról elfogytak a könyvek.
Augusztus 16án volt Eszter nővérünk 50. születésnap
ja. Egy humoros színdarabbal ünnepeltük, és kérésére ha
gyományos zsidó körtánccal, énekléssel köszöntöttük.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményein
elsősorban imáinkkal és az internet segítségével vettünk
részt. A Ferenc pápa által bemutatott zárómisén nagyon
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megindító volt látni a több száz koncelebráló papot és a
mintegy 150 000 hívőt, akik jelen voltak a Hősök terén.
Szeptember 13án Olivier Rousseau kármelita atya és
Odile nővér, az északfrancia TerézErszébet Federáció el
nöknője jött el hozzánk testvéri látogatásra. A néhány na
pos találkozás után Beáta nővérrel együtt indultak Avonba,
hogy részt vegyenek a federáció elöljáróinak találkozóján.
Beáta nővér néhány napot a Frileusei Kármelben töltött,
ahol a nővérek őszinte szeretettel fogadták. Nagyon örült,
hogy sok régi és új ismerőssel találkozhatott.
Október 15én Avilai Szent Terézia anyánk védnöksége
alatt négy Sacré Coeur (Szent Szív Társaság) nővér kezdte
meg szolgálatát a kolostorunk szomszédságában álló Ma
ranaTha házban. A missziójuk megkezdése alkalmából ká
polnánkban tartott szentmisére eljött Bécsből Laura nővér,
Tartományfőnöknő, tanácsosai
és számos magyarországi nő
vér. Nagy öröm számunkra,
hogy két nővérközösség, egy
apostolkodó és egy szemlélődő
szerzetesközösség, egy helyen,
közösen szolgálhatja Isten Or
szágát. Püspök atyánk is nagy
reményeket fűz ehhez az egyre
inkább kibontakozó küldetés
hez.
Október végén hat újmisés
pap celebrált szentmisét temp
lomunkban; júliusban szentel
ték őket pappá, és hatéves
szemináriumi képzésük alatt
végig elkísértük őket imá
inkkal.
Petra nővérünk jelenleg né
hány hónapot a svájci, Le
pâquieri Kármelben tölt. Ö
römmel siettünk segítségére az
ottani közösségnek, amelynek
annyit köszönhetünk, és amely
alapításának
századik
évfordulóját ünnepli.
Csokoládéműhelyünk szor
gosan igyekszik teljesíteni a
megrendeléseket. A Gondvise
lésnek hála több állandó meg
rendelőnk van már, és a lelkigyakorlatokon fogadott ven
dégek is előszeretettel vásárolják a termékeinket. Közeleg
a Karácsony, és ez több munkát is jelent. Köszönjük, hogy
vásárlásaikkal támogatják műhelyünket.
Köszönjük ebben a mostani nehéz helyzetben kinyilvání
tott szolidaritásukat közösségünkkel, ezúton szeretnénk
azoknak is hálánkat kifejezni, akiknek elérhetőség hiányá
ban nem tudjuk személyesen megköszönni nagylelkűségét
és támogatását.
Hálásan köszönünk minden értünk elmondott imát!
Testvéri szeretettel:
Beáta nővér és a kármelita nővérek közössége
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ADVENTI VÁRAKOZÁS A SZŰZANYÁVAL
Adventben különösen is jó odakuporodni Mária lábá
hoz, hogy vele készülhessünk a Megtestesülés misztéri
umának ünneplésére, és jó őt kérni, hogy tanítson. Tanít
son az élete által. Szeretném veletek megosztani az imá
im, olvasmányaim, töprengéseim adventi morzsáit.
Máriáról olyan keveset ír az Újszövetségi Szentírás.
Ezért is feltűnő talán, hogy ebben az annyira kevés rá
vonatkozó mondatban olyan aránytalanul, szinte meg
döbbentően sokszor tér vissza egy szó: a szív. Mária
szíve. „Szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1,47).
„Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és
szívében forgatta”” (Lk 2,19). „És a te szívedet tőr járja
át” (Lk 2,35). „De ők nem értették meg, amit nekik
mondott (…) Anyja megőrizte szívében mindezeket a
szavakat” (Lk 2,50.51b).
Szeretem nézni Máriát a szívnek ebben a belső munká
jában. Mintha ez lenne Mária reflexszerű magatartása
minden felkavaró, nehezen feldolgozható esemény kap
csán: a szíve emlékezetéhez fordul, és türelmesen, nagy
belső figyelemmel összerakosgatja az eseménydarabká
kat. Isten szavát, népe történetének eseményeit és saját
múltjának meghatározó történéseit egybefogja és odail
leszti az életében megjelenő új valósághoz. Így próbálja
azt megérteni, integrálni. A görög szövegben a „forgatta,
megőrizte” szót a szünballein ige jelöli. Ebből származik
a szimbólum főnév, mely eredeti értelme szerint egy ket
tétört tárgy (például egy gyűrű) összeillesztését jelenti,
amely így azonban egy önmagán túl mutató jelentést
nyer, megnyílik egy mélyebb dimenzió befogadására.
Tanulgatom Máriától ezt az összerakosgatósdit, ezt az
egybeillesztő munkát, hogyan lehet „összeszedetten”
élni. Amikor valami olyan dolog történik velem, ami
kibillent addigi egyensúlyomból, akkor megpróbálom az
életem főbb vonulatait és ezt a jelen történést
kapcsolatba hozni egymással, de nemcsak egymással,
hanem azzal is, ami az egész életem alapvető értelmét
jelenti. Egybeillesztgetem a „tört részeket”, hogy
rálássak az egészre. Az imáim során – az árnyékok
ellenére is – az addig zavarónak, értelmezhetetlennek
tűnő történés lassanként értelmet nyer, jelentést kap.
Ezzel az intenzív belső munkával tudom beépíteni a
fájdalmas valóságokat, a kudarcokat, de a kegyelem
túláradásait is az életem áramába. Azt hiszem, ennek a
belső munkának is része volt abban, hogy a Szűzanya
mindvégig csöndes, megharcolt békével tudta fogadni a
felé elhangzó nehéz szavakat is: „A te lelkedet is tőr járja
át” (Lk 2,35). „Ki az én anyám?” (Lk 8,21). S állva
tudott maradni a kereszt alatt is, „szép és jó szívvel” (vö.
Lk 8,15).

Mit tudhatunk meg még Mária szívéről? A tizenkét
éves Jézus megtalálásakor Mária így szól hozzá: „Fiam!
Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva
kerestünk téged” (Lk 2,48). Apád és én. Nem pedig: én
és apád. Mária alázata és finomlelkűsége, gyengédsége
a másikat állítja előtérbe, ő hátrahúzódik. Nem mindig
én, nekem, engem, rólam stb. Figyel a másikra, a másik
érzéseire. Ha egy családban, egy közösségben ez a lelki
finomság jelen van, ott a Szentlélek is jelen van, és vele
együtt a béke, az öröm, a bizalom, a hűség.

Részlet A Vigasztaló Szentlélekről nevezett Mirjam nővér
OCD: Árnyékában kívántam élni című írásából
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GONDOLATOK A MEGTESTESÜLÉS TITKÁRÓL

„Szíved gyengéd szeretetében sokféle módon látogattad
meg az emberiséget, prófétákat küldtél, hatalmas csodá
kat műveltél a szentek által, akik közel álltak Hozzád.
Megsegítésünkre nekünk adtad a Törvényt. Angyalokat
rendeltél mellénk, hogy őrizzenek minket. És amikor el
jött az idők teljessége, a saját Fiad által szóltál hoz
zánk” (Cezáreiai Szent Vazul).
Karácsony az idők teljessége. Az Ige megtestesülése óta
mi ebben a teljességben élünk. A Megtestesülést bele kell
helyeznünk a teremtés hatalmas dinamikájába. Az, amit
most ünnepelünk, nem más, mint Isten emberre és világra
vonatkozó tervének beteljesülése. „Benne teremtett min
dent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatla
nokat… Mindent általa és érte teremtett, ő előbb van
mindennél, s benne áll fönn minden.” (Kol 1,1617). Az
Ige megtestesülése egy hosszú történelmi folyamat,
hosszú érlelődés gyümölcse is. Iréneusz azt írja, hogy a
világ történelmét, történetét az egymást követő szövetsé
gek ritmizálják, melyekben az embernek a szabadságáról
kell bizonyságot adnia. Ez a szövetség egyre szűkülő
körben mozog: Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes. Végül e
gyetlen ember, Mária nélkülözhetetlen igenje lehetővé te
szi az isteni és az emberi teljes egységét. Egyetlen egy
ember igenje. És a történelem ma is, most is folytatódik.
Az Élet felkínálja, és nem ránk kényszeríti magát. De
most is kellenek emberek, szentek, akik igenjük által át
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járást biztosítanak az Isten és az ember között.
A Megtestesülés úgy tűnik elénk, mint egy titkos újjá
teremtés. Ez az ünnep – mondja Nazianzi Szent Gergely
– az én beteljesülésem, visszatérésem az eredeti állapot
ba, az eredeti Ádámhoz. Mert ez a Megtestesülés célja:
helyreállítani a széttört közösséget Istennel, lehetőséget
nyújtani a teljes kommúnióra a Szentháromsággal. "Akit
a mindenség be nem határolhat, hogyan fért el az anya
méhben? Ki az Atya kebelén van, hogy került az anya
karjaiba? A testnélküli önként megtestesült, s az Örökké
való azzá lett értünk, ami még nem volt... Kétszeresen is
született Krisztus, hogy a fönti világot kiegészítse" –
imádkozzák a keleti keresztények Karácsony éjjelén.
Egy második századi zsidókeresztény szövegben ez áll:
„Az irántam való szeretete megalázta a nagyságát. Ha
sonlóvá lett hozzám, hogy befogadhassam. Hasonlóvá
lett hozzám, hogy felölthessem. Nem félek, ha rá nézek,
hiszen csupa irgalom hozzám. Az én természetemet vette
föl, hogy megérthessem. Az én arcomat, hogy ne fordul
jak el tőle.” Ugyanakkor azonban rejtve is maradt. „A
Megtestesülés – Hitvalló Maximoszt idézve – még a töb
binél is fölfoghatatlanabb misztérium. Megtestesülve az
Isten úgy érteti meg önmagát, hogy még érthetetlenebb
nek látszik. Rejtve marad, még ebben a megnyilatkozá
sában is. Ismeretlen, még magát kimondva is.” A megtes
tesülés ugyanúgy Isten kenózisa, mint a megfeszítés.
„Szolgai alakot felvéve kiüresítette önmagát és hasonló
lett az emberekhez” (Fil 2,7). Az értelmünkkel szinte nem
is tudjuk egységbe vonni a dicsőséget a kiüresedéssel.
Pedig ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ha figyel
mes, halló szívvel olvassuk az Evangéliumokat, észreve
hetjük ezt a párhuzamos vonulatot. Egyfelől a dicsőség,
másfelől a kiüresedés megnyilvánulását: angyalsereg éne
ke – csöppnyi kisgyerek a jászolban; fényes, új csillag
megjelenése az égen – szegényes istálló a falun kívül; az
előkelő napkeleti bölcsek hódolata – jelentéktelen kis fa
lu, Betlehem. Ugyanezt a párhuzamot fedezhetjük fel a
keresztre feszítéskor is.
„Az Ige megtestesült, és ezzel az ember átistenült. Aki
most gyolcsokba van takarva, kikelvén sírjából, leveti ha
lotti leplét.” Ne felejtsük el, az idők teljességében élünk.
Krisztusban minden értelmet nyer. A láthatatlan vonula
tokra is oda kell figyelnünk, a látható mögé kell néznünk,
hogy teljesebb képet alkothassunk arról, ami történik,
amit látunk. Egyetlen egy ember igenje is csatorna, me
lyen az Isten beléphet az emberhez, és beláthatatlanul
nagy dolgokat tud tenni ezáltal sokak életében.
Mária, ez a csendes Szűz segítsen minket abban, hogy
megértsük, mit is mondunk, amikor így imádkozunk: A
tudásért és a halhatatlanságért mondjunk áldást az Úrnak.
Részletek A Vigasztaló Szentlélekről nevezett Mirjam
nővér OCD: Árnyékában kívántam élni című írásából.
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KARÁCSONYI ELMÉLKEDÉS KERESZTES SZENT JÁNOS
KÖLTEMÉNYÉVEL
Adventben a Románcokat választottam kísérőnek, hogy
Keresztes Szent János mély Istentapasztalata és miszti
kus megértése segítsen, adjon megvilágosításokat, hogy
jobban megértsem ezt a nagy titkot.
Ő a Szentháromság titkának szemlélését választotta ki
indulópontnak és útmutatónak. A vers teológiai tartalma
megdöbbentő, főleg tömörsége miatt, olyan mint egy hit
vallás János Credoja.
A Prológus ősi himnuszának szent szavait kölcsönzi,
hogy gondolatait bevezesse:
Kezdetben létezett / Az Ige s Istenben élt, / Akiben a bol
dogságot / Végtelenül bírta, / S maga az Ige Isten vala.
Mit jelent az, hogy az Isten Ige? Az Ige, a Logosz
beszédet jelent, a beszéd odafordulás
mások felé, ilyenkor valaki önmagából
kilép és önmagából ad. Isten lényege,
hogy önmagát ajándékozza, ez van
mindennek a mélyén, a Szentháromság
mélyén, a Megtestesülés misztériumá
nak mélyén, Isten önközlése ez, ahogy
a teológia megfogalmazza.
A Szentháromságot János tettként,
történésként ábrázolja. Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek önmagukban mind sze
gények, hiszen teljesen átadják magu
kat egymásnak. Ezért mindannyian
végtelenül gazdagok is – egymás
nagylelkűségének köszönhetően:
S így a Fiú dicsősége / Az, mely Aty
jában vala / S az Atya minden dicsősé
gét / a Fiúban birtokolja.
Az önajándékozás hatalmas hullámai
tovább hömpölyögnek, az Atya és a
Fiú a teremtést tervezgetik. Úgy tűnik,
a teremtés voltaképpen a túláradó ön
zetlenség gyümölcse. Az Atya meg a
karja osztani Fia iránti szeretetét és
megbecsülését. Az Atya azt szeretné,
ha a menyasszony örömét lelné a Fiúban, a Fiú azt
szeretné, ha a menyasszony megízlelhetné az Atyát.
Az ötödik jelenetben az Ószövetségből vett idézetekkel
folytatódik a vers, ezek az idézetek a menyasszony ad
venti vágyakozását fejezik ki: „Ó, bárcsak széttépnéd az
egeket és leszállnál!”
A sok meglepő dolog közül, amivel a Románcokban ta
lálkozhatunk, számomra a legnagyobb meglepetés az
volt, hogy teljességgel hiányzik a bűn témája. Hogy lehet
az, hogy egy középkori szent, aki Aquinói Szent Tamás
teológiáján nőtt fel, kifelejti a tananyag legfontosabb ré
szét, hogy Isten a bűn jóvátétele miatt testesült meg?
Akárhogy is kerestem erre utalást a költeményben, nem
jártam sikerrel. Ez nagyon mély hatással volt rám. Isten
ezt az úgymond „kellemetlen feladatot”, a megtestesülést
nem a mi hibánk miatt vállalta, hogy azt kegyesen jóvá
tegye, hanem ettől függetlenül, lényegéből fakadóan, a
szeretet kiáradásának következményeként.
Olyan mintha János megfeledkezne erről a fontos témá

ról, mert Isten is megfeledkezik róla szeretetének extázi
sában: Az Atya és a Fiú párbeszédében nem kerül teríték
re az ember bűnösségének témája. Milyen gyönyörű Is
tenkép ez! Milyen merészség ez a középkorban, mint
ahogy az a kijelentés is, hogy Isten emberré lesz, az em
ber meg Isten lesz. Most sem tudjuk Istent így elfogadni,
nem hisszük még most sem, hogy Isten minden bűnünk
ellenére és minden teljesítményünknél előbb szeretett.
Milyen csatornán keresztül jut el az emberekhez ez az
isteni terv, Isten szeretetének túláradása?
Akkor hívta az arkangyalt / kinek neve Gábriel / s elkül
dé egy kisleányhoz / kinek neve, Mária.
Megdöbbentő, szinte még felfoghatatlanabb ez a para
doxon, mint a Szentháromság titkának
elemzése a költemény elején. A fensé
ges tervhez egy kisleányra van szük
ség, kinek beleegyeztével / létrejött a
nagy titok, / melyben a Szentháromság
az / Igének testet adott. Máriáról nem
tudunk meg többet, csak hogy egy kis
leány és hogy befogadta a felfoghatat
lant. Nem sorolja fel Mária érdemeit és
kiválóságát, mintha teljesítményével
bármit is kiérdemelt volna Istennél.
Inkább szegénysége, kicsinysége kap
hangsúlyt.
Az ember Máriához hasonlóan ezzel
a két magatartással közelíthet a misz
tériumhoz, hogy kicsiny marad és be
fogadó, helyet ad Istennek a cselekvés
re. Mária a befogadáson kívül nem tesz
semmit, csak hagyja, hogy történjenek
az események, Isten cselekedjen. Ezu
tán nem marad más, csak az ámulat. Az
Anya meg csodálkozott,/ látva a sze
repcserét: / Emberkönnyet sír az Is
ten, / míg az ember úgy vigad, / mind a
kettő oly szokatlan, / egyikben és má
sikban. Ezzel a csodálkozással ér véget a történet. Ezt az
örökséget kapjuk Máriától.
Majd következik az utolsó, lezáró akkord, mely látszó
lag nem kapcsolódik az előzőekhez.
Meglepő a folytatás: a Babilon folyói mellett kezdetű
zsoltár szavait kölcsönözve az Isten utáni sóvárgás szívbe
markolóan szép megfogalmazását olvashatjuk. Aki meg
ismeri, megtapasztalja Isten működését, csodáit, abban
egyre jobban mélyül ez a sóvárgás, nem tudja elfelejteni
Istent.
Önmagamban érted halok, / s érted újra éledek, / mert
a reád emlékezés / életet ád s elveszi.
Fogjuk meg Mária kezét, maradjunk kicsik és befoga
dók, hogy Isten bennünk is megszülethessen és folytatód
hasson életünkben és körülöttünk a Megtestesülés csodá
ja, most 2021 Karácsonyán is!
Szépszeretet Anyjáról nevezett Beáta nővér OCD
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MARANATHA LELKIGYAKORLATOS HÁZ
MaranaTha lelkigyakorlatos házunk működ
tetését 2021. október 15től a Sacré Coeur
növérek négyfős közössége vette át. Szívünk
tele van hálával azért, hogy ez a mindkét
részről vágyott együttműködés megvalósulha
tott, amely számunkra és a Sacré Coeur nővé
rek számára is az isteni Gondviselés és a
Szentlélek
hathatós
közreműködésének
megtapasztalása volt.

Továbbra
is
várjuk
azokat,
akik
elcsendesedésre, lelki kísérésre vágynak.
Lehetőség lesz egyénileg vezetett vagy
csoportos lelkigyakorlatokon való részvételre.

Mindezekről és a további programokról a
MaranaTha ház hamarosan megjelenő
honlapjáról tájékozódhatnak.

Kolostori termékek
Kolostori termékek széles választékát kínáljuk helyben, kolostori boltunkban vagy internetes megrendeléssel honlapunkon keresztül.
Könyvek, csokoládé, díszített gyertyák, CD-k, ikonok, képeslapok, rózsafüzérek, racka termékek, gyógynövények.
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Legújabb könyveinkből:

SR. KATALIN ILDIKÓ:
KIS SZENT TERÉZZEL
A HIT, REMÉNY ÉS SZERETET ÚTJÁN
Ebben a lelkigyakorlatban azt fogjuk
szemlélni, hogyan és mekkora fává növe‐
kedett Kis Szent Teréz lelkében az isteni e‐
rények magja; azt a fát nézzük, amelynek
árnyékába mi is odaülhetünk, hogy felü‐
düljünk, csodálkozzunk, tanuljunk, és hálát
adjunk Isten ajándékáért. Őt szeretnénk
hallgatni, a modern idők legnagyobb
szentjét, az Egyház legﬁatalabb tanítóját.

ARSZENYIJ ATYA:
I. KÖTET
ISTENNEL A SZENVEDÉS MÉLYÉN
Az Arszenyij atya napjaink ortodox vilá‐
gának egyik legnépszerűbb spirituális
könyve.
Az oroszországi újvértanúk és lelkiatyák em‐
lékének szentelt írásgyűjtemény az 1894 és
1975 között élt ortodox szerzetespap
élettörténetét meséli el saját, illetve lelki
gyermekeinek visszaemlékezései alapján. Az
eredetileg művészettörténészként működő
tudós férﬁ akkor választotta a szerzetességet és
a papságot, amikor a szovjet államhatalom
kegyetlenül üldözte a keresztényeket. Közülük
sokan életüket adták vagy – mint Arszenyij atya is – szörnyű
szenvedéseket vállaltak hitükért. Arszenyij atya mintegy húsz évet
töltött a legszigorúbb büntetőtáborokban, ahol társainak
vigasztalója, lelkiatyja, készséges és alázatos segítője lett.
Szabadulása után visszavonultan, csendességben élt, segítette és
vezette lelki gyermekeit, akik titokban látogatták.
A könyv 1998-ban jelent meg először oroszul, majd több világ‐
nyelvre is lefordították.

PUVÁK TARZÍCIUSZ:
MESESZIGET
GYERMEKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK
– Adjon Isten, anyóka! Mit csinál itt egy‐
magában, ebben a nagy sötét erdőben?
– Fát gyűjtök, szívem, mert egyedül va‐
gyok, és nincs, amit a tűzre rakjak.
– Ó, ne fáradjon hiába. Üljön csak le, pi‐
henjen, én majd összegyűjtöm magának
a fát.
A ﬁú fogta a fejszét, amit mindig magá‐
nál hordott, kivágott egy szép nagy fát,
felaprította, majd az erdő szélén álló házikóhoz hordta, ahol az
öregasszony lakott.
– Így most már nyugodtan élhet, sok évre elég lesz a fa – mond‐
ta a ﬁú, és tovább akart indulni.
– Állj meg még egy pillanatra – kérte az öregasszony –, mivel te
jó voltál hozzám, én is megajándékozlak valamivel.
Tudom, mi járatban vagy errefelé. Ha az élővizek forrását kere‐
sed, keletre kell tartanod, oda, ahol a Nap felkel. Egy nagy hegy
tövében látni fogsz egy kristálytiszta tavat. Minden reggel, mie‐
lőtt útnak indulna a fényes égbolton, a Nap megfürdik benne.
Ezért van ilyen ereje a víznek. Várd meg tehát, amíg a Nap el‐
hagyja a vizet, utána pedig te magad is fürödj meg benne, és eb‐
ben a kulacsban vigyél magaddal az útra, mert hosszú és nehéz
lesz az még a sárkány kastélyáig.
Puvák Tarzíciusz atya erdélyi származású kármelita szerzetes.
Noviciátusát Grazban töltötte, teológiai tanulmányait Budapesten, a
Piarista Hittudományi Főiskolán, majd Rómában, a Teresianumban végezte.
Lelkipásztorként szolgált a budapesti, győri és keszthelyi kármelita
templomban, majd újabb két évig továbbtanult a Teresianumban. 2017tol az olaszországi Bari kármelita közösségében él, a plébániai munkában
vesz részt..

JEGES MIRJAM OCD:
KRÍZIS ÉS KEGYELEM
Vajon a megtérés pontszerű vagy folya‐
matjellegű? Váratlanul és elszigetelten tör
be az életünkbe, vagy van előzménye és
következménye is? A Kármel szentjeinek
életútjából és tanításából merítve inkább a
második verzió mellé tenném le a vokso‐
mat. A szükségszerűen ismétlődő növeke‐
dési kríziseink mindig újabb és újabb e‐
gyensúlyvesztést eredményeznek, melyeket
azonban
végső
soron
maga
Isten
kezdeményez a több élet reményében.
Jeges Mirjam kármelita nővér a magyarszéki
Sarutlan Kármelita Nővérek kolostorában él. Sokéves lelkivezetői
tapasztalatain alapuló meglátásai kapaszkodókat adhatnak a belső
gyógyulást keresőknek.

A kármelita könyvek megrendelhetők:
A www.karmelita.hu honlapon keresztül, vagy e-mailben az ostya.karmelita@gmail.hu címen. Üzenetrögzítő: +36 20 233 7616
A kármelita nővérek korábban megjelent könyveiről és kiadványairól szintén a honlapon tájékozódhat.
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Lelkigyakorlatok a Kármelben
Nagy öröm volt számunkra, hogy olyan sokan eljöttek, és részt vettek a
kolostorunkban tartott lelkigyakorlatokon, A 2022-es évre tervezett
programokról hamarosan honlapunkon tájékozódhatnak.

ADOMÁNYOK, SZJA 1%
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Számlaszám: 10918001-00000069-06290006
Adószám:18177662-1-41

Az alapítvány a Sarutlan Kármelita Nővérek magyarszéki közösségét segíti
abban, hogy kolostoruk mellett lelkiségi központot tartsanak fenn azok
számára, akik imádságos csöndre, a kármelita lelkiség megélésére
törekszenek a világban, közösen imádkozva a nővérekkel.
Hálás köszönetet mondunk adományozóinknak. A nővérek mindnyájukat
szeretettel hordozzák imáikban.

AMI A KÁRMELBEN VÁRJA ÖNT:
Kézműves csokoládéinkból

- Csend és imádság Isten jelenlétében
- Közösségünk imaháttere
- A természet szépsége
A kolostor napirendje:
Hétköznapokon és szombaton:

5.45: matutinum és laudes; 7.00: belső ima;
8.00: szentmise; 12.00: déli imaóra;
17.00: vesperás és belső ima 20.05: kompletórium
(szombaton 19.30: kompletórium és vigília)

Vasárnap:

8.00: laudes; 10.00: belső ima 11.00: szentmise;
12.15: déli imaóra; 17.00: belső ima;
18.00: vesperás; 20.05: kompletórium

KÁRMELHEGYI LEVELEK
Kézműves
csokoládéink
megrendelhetők
honlapunkon, a www.karmelita.hu címen
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