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Július 3án kolostorunkba Krisz ti na 
nővérünk ünnepélyes örök fo ga da lom 
mal Krisztus szorosabb kö vetésére kö te 
lez te el magát. Az aláb biakban az ő ta 
nú ság té te lét olvashatják.

Budapestről származom, a IV. ke rü let 
ben nőttem fel. Gimnazista voltam, mi kor 
az ikertestvéremmel és két osz tály tár sam 
mal, akik vallásgyakorlók voltak, el ha tá 
roz tuk, hogy iskolát váltunk. Az egyik 

ba rát nőm javaslatára mind a né gyen a 
Pat ro na Hungariae Gimnáziumba men 
tünk. Itt kezdtem el megismerni a ke resz 
tény sé get, az Egyház tanítását Is ten ről. 
Szép lassan, valahogy „ész re vét le nül” ke 
rül tem személyes kapcsolatba Is ten nel. 
Nem tudnám meghatározni azt a pontot 
az életemben, amikor el kezd tem igazán 
hin ni. 

Az igazán mély, belső megtérésem az 
egye tem után történt. Egyedül laktam al 
bér let ben. Lelkileg egy nagyon nehéz 
idő sza kot éltem meg, nem volt tá ma szom, 
csak Istenbe tudtam igazán ka pasz kodni. 
Nagyon sokat imádkoztam. So kat voltam 
csendben és egyedül. És eb ben a nagy 
belső csendben valahogy na gyon mélyen 
megtapasztaltam azt, hogy Isten szeret 
engem, és megéreztem, hogy az Ő 
szeretete mindig velem van.

Ezután ébredt bennem egy nagyon nagy 
vágy a szerzetesség iránt. Elkezdett ha tal 
mas erővel vonzani minden, ami a szer ze 
tes ség gel kapcsolatos.  Ennek hatására 
kezd tem el keresztény közösséget keresni, 
sze ret tem volna szorosabban tartozni az 
Egy ház hoz, szerves része lenni egy konk 
rét közösségnek. A Pesti Ferencesekhez 
kezd tem el járni a Ferenciek terére két 
hit tan cso portba is. Hivatáskeresésemről 
azon ban nem beszéltem senkinek. Túl bá 
tor ta lan voltam még, nem akartam, hogy 

bár ki befolyásoljon. Elsősorban Istentől 
akar tam hallani a választ, nem az em be 
rek től. Magamban elég intenzíven ke res 
tem a hivatásomat: mire hív engem Isten, 
Ő mit szeretne az én életemmel, a szer ze 
tes ség iránti vágyam csak az én ál mo do 
zá som, vagy ez Isten hívása, vezetése? 
Szá mom ra akkor ez olyan hihetetlennek 
tűnt, hogy én (én?) lehetnék szerzetes. A 
mai világban ez olyan elrugaszkodott öt 
let nek tűnt. De engem mégis nagyon 
vonz ott. 

A MEGTALÁLT ÉLET

Reménység szent Anyja, Kármelhegyi Szűz, takard be skapuláréddal,
az oltalom palástjával a városokat és az országokat, a férfiakat és a nőket,

a fiatalokat és a gyermekeket, az időseket és a betegeket, az árvákat
és a megtörteket, hűséges gyermekeidet és az elveszett bárányokat.

Tenger csillaga és világító torony, zarándok néped édes vigasza,
vezesd lépteit a földi zarándokút során, hogy mindig a béke és az egyetértés

ösvényein járjon, az Evangélium, a haladás, az igazságosság és a szabadság útjain.
Békítsd ki a testvéreket egy testvéri ölelésben, hogy eltűnjön a gyűlölet és a bosszú,

hogy leomoljanak a falak és az akadályok, lecsendesedjenek a konfliktusok és
behegedjenek a sebek.

Add, hogy Krisztus legyen a békénk, hogy bocsánata megújítsa a szíveket,
hogy Igéje legyen remény és kovász a társadalomban. Ámen.

(II. János Pál pápa imája)
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Aztán egy idő után már meg mertem nyíl ni egykét ember 
előtt ezen a téren, több szerzetessel, közösséggel is meg is mer 
ked tem, többen is említették a Kár melt, hogy megnézhetném. 
Egyik nyáron el jöt tem Magyarszékre a kolostor ven dég ré szébe, 
de az első látogatásom alatt nem azt kaptam a Szentlélektől, 
amit vártam, csa ló dot tan tértem haza. Ennek ellenére kö vet ke 
ző évben mégis visszajöttem, és a rá kö vet ke ző évben is. A 
lelkiség egyre job ban vonzott, ezt éreztem igazán a sa já tom 
nak. Lassan kialakult a belső bi zo nyos ság, hogy Isten ide hív. 

A kármelita lelkiséget először Lisieuxi (Kis) Szent Terézen 
ke resz tül kezdtem meg is mer ni. Nagyon megfogott az ő élet 
pél  dá  ja, tanítása a „kis út”ról és a szen ve dés ről: hogy a fel a 
ján lott szenvedés a lel kek üdvösségét szolgálhatja. Ő minden 
ap  ró dolgot szeretetből próbált tenni, min dig az igaz szeretet 
volt a mo ti vá ci ó ja. 

Magát a Kármelt azonban csak be lé pé sem után ismertem meg 
iga zán. Amíg az em ber csak kívülről látja, nem ismerheti meg 
tel je sen, benne kell élnem ahhoz, hogy valóságában lássam. 
Ahogy én ed di gi utam során tapasztaltam, a kármelita élet for 
ma egyszerű és lényegre redukált élet, melynek hangsúlyai 
nem a külső tör té né se ken vannak, hanem a belsőkön, a lel ki e 
ken. Ha a külsődleges dolgok fon to sab bá lesznek, akkor va la 
mit rosszul csi ná lok, rosszul élek meg. Életünk alap pil lé re az 
imád ság, mely Avilai (Nagy) Szent Te réz megfogalmazásában: 
„ben ső sé ges együtt lét azzal, akiről tudjuk, hogy szeret min ket”. 
Az istendicséret és a belső ima kö ré szerveződik az egész na 
punk. Rész ben közösségi, részben remete jellege van a Kár 
mel nek. A csend és az egyedüllét segít nekem a Szentlélek 
hang jára fi gyel ni, Isten jelenlétét tudatosítani, Vele kap cso lat 

ban lenni. Fon tos a testvéri kö zös ség, mely számomra nagy 
meg tartó és for má ló erő. Egymás által folyamatosan 
tanulhatunk, érettebbé vál ha tunk. Egész életre szóló feladat 
mások szolgálata, a kö zös ség szolgálata, mely során 
önmagamat ajándékozom oda. Bár mi lyen hivatást is kap az 
ember Istentől – akár családos, akár szerzetes, akár orvos, 
tudós…  mindegyikben közös az, hogy másokért kell élnünk, 
nem önmagunknak. Ezt élte elénk Jé zus, és ezt jelenti a 
kereszt. Önmagát adta, hogy megmentsen min ket, minden 
embert. 

Szerzetesi életem mottójául ezt az idézetet választottam Szent 
Já nos evangéliumából: „hogy életük legyen” (Jn 10,10). Szá 
mom ra ez a pár szó nagyon sok mindent magában foglal. Ki 
fe je zi Jézus ebben a mondatában, hogy ő teljesen másokért élt. 
És mivel szerzetesként én is Őt akarom követni, nekem is meg 
kell tanulnom egyre inkább másokért élni. Fontos ehhez az ál 
do zat ho za tal. Az igazi szeretet tulajdonképpen ebben nyilvánul 
meg: tudoke áldozatot hozni a másikért? 

Isten irgalmáról is tanúskodik számomra ez az idézet, mivel 
az Életet nem tudjuk magunk megszerezni, kiérdemelni; azt 
csak Isten adhatja meg nekünk ingyen, ajándékként. 

Krisztus azért jött közénk, azért testesült meg és vállalta a ke 
reszt ha lált, hogy nekünk Életünk, azaz örök életünk legyen. 
Rá i rá nyít ja a figyelmemet az igazi célomra: az Örök ké va ló ság 
ra. Az „élet” szó itt elsősorban nem a biológiai életet, hanem 
az örök életet, az üdvösséget jelenti. Isten határtalan szeretete 
mu tat ko zik meg ezért Krisztus keresztáldozatában. Ő mindig 
az ember javát akarja. 

Saját életemben pedig segít, ha erre a mondatra gondolok, 
mert mikor felajánlom az imáimat, örömeimet, ne héz sé ge i 
met… a világért, a lelkekért, egyegy konkrét személyért, ak 
kor én is szeretném Krisztussal együtt mindezt azért tenni, 
hogy nekik életük legyen. Ez értelmet ad a küzdelmeimnek, és 
a hitemben tudom, hogy így segíthetek másoknak.

Urunk Mennybemeneteléről nevezett Krisztina nővér OCD
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1) Jézusról nevezett Szent Terézia összes művei, III. kötet, Az alapítások könyve és a kisebb művek, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1928, 325. (A 
műnek sajnos ez az egyetlen magyar nyelvű fordítása létezik.)

2) Avilai Szent Teréz: Önéletrajz, Sarutlan Kármelita Nővérek és Jel Kiadó, Magyarszék  Budapest, 2021, 135.
3) Jézusról nevezett Szent Terézia összes művei, III. kötet, 329330.

Avilai Szent Teréz (1515–1582) Gondolatok az Énekek Éne 
ké ről című, a kármelita nővéreknek szánt, kevésbé ismert írását 
az isteni Gondviselés őrizte meg számukra. Miután ugyanis Te 
réz bevégezte az írását, átadta azt két tudós papnak, hogy át ol 
vas va a szöveget ellenőrizzék, nincse benne olyan tartalom, 
ami ellenkezne a katolikus egyház tanításával. Egyikük, Diégo 
de Yanguas atya nem találta illendőnek, hogy egy nő írjon 
kom  men  tárt az Énekek Énekéhez, és utasította Terézt, hogy 
sem  mi  sít  se meg az egészet. 
Te réz felkapta a paksamétát 
és szó nél kül a mellettük lo 
bo gó tűzbe hajította. A má 
sik teológus, Do min go 
Báñez atya pozitív vé le 
ménnyel volt a műről, de 
saj  nos már elkésett. Vagy 
még sem? Nem, mert Teréz 
kéz í rá sát ko ráb ban több 
nővér már titokban le má sol 
ta! Így történt, hogy míg de 
Yan guas atya megnyugodva 
haj tot ta fejét álomra aznap 
es  te, gondolván, hogy ezt az 
alap ve tő en jóakaratú apácát 
meg  men  tet  te az esetleges 
kel le met len sé gek től, addig 
a másolatok ott lappangtak 
a sarutlan kármelita nővérek 
egyes ko los to ra i ban, csend 
ben várva felfedezésük ide 
jét. A mű hivatalosan első 
al  ka  lom  mal 1611ben került 
ki a dás ra Brüsszelben. 

Szent Teréz nem látta el 
cím mel az írását. Az 1611
es ki a dás ban Grácián kár 
me li ta atya ezt a címet adta 
neki: Gondolatok Is ten sze 
re te té ről. Mivel azonban a 
szerző a mondanivalóját 
mind  vé  gig az Énekek 
Éneke kü lön bö ző verseire 
alapozta, ezért ne  vez  te át az utókor a címet a ma is használtra. 
A mű vi szony lag rövid, magyar fordításban hat van há rom oldalt 
tesz ki. Ke let ke zé sé nek ideje bizonytalan, de abban egyet ér te 
nek a ku ta tók, hogy egészen biztosan A belső várkastély (1577) 
előtt író dott. Teréznek az volt a célja a meg í rá sá val, hogy 
leányainak „meg ma gya ráz zon egyetmást ab ból a titokzatos 
érintkezésből, amely a mi Urunk és az em be ri lélek között 
folyik”.1) A Menny asszony nála tehát nem az egy ház ra utal. A 
mű va ló já ban Teréz misztikus kegyelmeit írja le, de anonim 
módon: a nyu gal mi imát, az egyesülés imáját il let ve az Istennel 

teljes aka rat egy ség re jutott lélek imamódját; nyel ve ze te 
rendkívül ih le tett, valósággal izzó, szóhasználata sze rel mi, és 
a nővéreknek szó ló elbeszélés nagyon gyakran csap át az 
Úrhoz intézett ben ső sé ges imába. A szöveget Szent Te réz nem 
tagolta, Grácián atya osztotta azt hét fejezetre.

Művében tehát Teréz bátorítani akarja rendi leányait, hogy 
sze  re  tet  tel és bizalommal közeledjenek Jegyesükhöz (a „Je 
gyes” szót feltűnően sok szor használja a Szent min den mű vé 

ben). Nem vé let len, hiszen a 
16. században a nőket 
igyekeztek tá vol tar ta ni a 
teológiától és az el mé lyült 
imaélettől, mond ván, hogy 
elég nekik a Mi a tyánk és az 
Üdvözlégy re ci tá lá sa, a 
szer ze tes nők nek pe dig eh 
hez még a Szent Zso lozs ma, 
ami ből per sze a leg tö bben 
sem mit nem ér tet tek, mert 
latinul imád koz ták. Az Éne 
kek Énekét kü lö nö sen is 
igye kez tek tá vol tartani a 
nők  től. De a Szent lé lek a 
Te réz nek jut ta tott misztikus 
ke gyel me i vel nem  csak a 
nők nek, hanem az egész 
kor nak valami újat ho zott. 
Az akkoriban köz ké zen for 
gó lelkiségi könyvek túl 
nyo mó több ség gel az el mél 
kedésről szóltak, vagyis 
egyegy hit i gaz ság nak az 
ér  te lem mel történő át gon 
do lá sá ról, és az ezekből le 
szűrt, az életmódra vo nat 
ko zó elhatározásokról. Na 
gyon kevés könyv szólt a 
szem lé lő désről. Ami a belső 
imát,  az Úrral való „ben ső 
sé ges barátságot” illeti, „a 
mennyi ben gyakran va 
gyunk négy szem közt Ővele, 

aki ről tudjuk, hogy szeret minket”2) nos, ez olyan dolog volt, 
amit maga Teréz nagyon sok tudós teo ló gus pap  barátjának 
mint teljes újdonságot magyarázott el és vet te rá őket ennek 
gyakorlására. A Gondolatok az Énekek Éne kéről cí mű írásában 
a szerző meg is említ egy megtörtént ese tet, ami kor egy 
szerzetes a szentbeszédében, a nagy csü tör tö ki láb mo sás 
alkalmával, arról az édes ölelkezésről beszélt, ami a 
Mennyasszony és Isten között történik. S mi volt az ered mény? 
Ál ta lá nos nevetést keltett, és nagyon elítélték mind azt, amit 
mon dott.3) 

SZELLEMI HÁZASSÁG

AZ ISTENSZERELEM AVILAI SZENT TERÉZNÉL (1. RÉSZ)
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Terézre, éppen ellenkezőleg, vigasztalóan hatott a Szent í rás 

nak ez a könyve. Életében különösen az 1561–1571 közötti 
évek bővelkedtek extázisokban, a legkülönfélébb misztikus ta 
pasz ta la tok ban. Kezdetben nagy félelmeket élt meg, attól tar 
tott, hogy a Sátán akarja őt ezekkel a szokatlan élményekkel 
fél re ve zetn i, gőgöt kelteni benne, rossz útra téríteni büntetésül 
a korábbi langyos szerzetesi életéért. Alig merte hinni, hogy az 
Úr ilyen szeretettel és bensőségesen akarna vele érintkezni. 
Ma gá ra gondol, bár nem nevezi meg magát, amikor lejegyzi a 
kö vet ke ző ket: „Ismerek (valakit), aki évek hosszú során foly 
to nos aggodalmakat állt ki és semmiképpen sem tudott meg 
nyu god ni, míg az Úr úgy nem intézte a dolgot, hogy néhány 
rész le tet hallott az Énekek Énekéből; ebből azután rögtön meg 
ér tet te, hogy a lelke helyes úton halad. Belátta, mondom, 
mennyi re lehetséges az, hogy az isteni Jegyese iránti szeretettől 
lán go ló lélek végigmenjen mindezeken a lelki örömökön, kí 
no kon, haldoklásokon, szenvedéseken, élvezeteken és el ra gad 
ta tá so kon az Ő karjai között, miután az Ő szerelméért le mon 
dott a világ összes örömeiről és teljesen az Ő kezeire bízta és 
hagy ta magát…”4) Ugyanezt a gondolatot fejezi ki, de most 
már általános értelemben: „Az Úr ezen könyv révén nagy ke 
gyel met ad nekünk, amennyiben fel akar világosítani arról, 
hogy miben részesül az a lélek, amely Őt szereti; s arra bíztat, 
hogy beszélgessünk Ő Szent Felségével és élvezzük társaságát, 
mi pedig csak lelkiismereti aggodalmakat és helytelen értelmet 
tu dunk belőle meríteni. És vajon miért?  azért, mert oly ke vés 
sé értjük, hogy mi is az Isten iránti szeretet”.5)

Az Énekek Éneke a Szentírás egyetlen könyve, amelyről Te 
réz külön művet írt. Idézeteit a latin nyelvű Vulgátából veszi, 
amely helyenként eltér a Jeruzsálemi Biblia szóhasználatától. 
A nagyobb terjedelmű, ismertebb írásaiban is található egykét 
uta  lás a salamoni könyvre. Önéletrajzában például a Menny 
asszony és a Vőlegény kölcsönös tekintetéről ír;6) A tö ké le tes 
ség útjában ugyanezt a képet hozza7). A lélek fohászai Istenhez 

cí  mű gyűjteményében a 17. számú fohászában, illetve imá já 
ban azt említi, hogy „erős a szeretet [ti. az istenszeretet], mint 
a halál és kemény, mint az alvilág”8). Mindazonáltal A belső 
vár kas tély az a műve, amely a leginkább rokonítható Szt. Te 
réz nek ezzel a kevésbé ismert írásával. Ebben hozza a legtöbb 
idé ze tet az Énekek Énekéből, és ebben bontja ki teljesen (az 
ötö dik lakástól kezdve a hetedikig, vagyis a természetfeletti 
imá ról szóló lakásokban) az Énekek Énekéből örökölt há zas 
sá gi szimbolikát. A belső várkastély ötödik lakásától a hetedik 
la ká sig szóló részek gyakorlatilag megfelelnek a Gondolatok 
az Énekek Énekéről című írás harmadiktól a hetedik fe je ze té 
ben írottaknak. Ugyanazt a témát járják körül: az imádkozó 
em ber útját a szemlélődő ima kezdetétől az Istennel való teljes 
egye sü lé sig. 

A Gondolatok az Énekek Énekéről első fejezete arról szól, 
hogy egyszerűséggel kell olvasnunk a Szentírást és nem kell 
fel tét le nül mindent megértenünk benne, noha abba egyetlen 
szó sem véletlenül került bele. A második fejezetben a lanyha 
lel kek hamis békéjéről ír, akik nem szeretik teljes szívvel Is 
tent, hanem ittott lepaktálnak a bűnnel. A második és har ma 
dik fejezetekben az Istennel való békét és barátságot írja le, és 
mind ezt a „Csókoljon meg engem az Ő szájának csókjával” 
vers sel hozza összefüggésbe. A negyedik és ötödik fe je ze tek 
ben két misztikus imamódot, a nyugalmi imát és az egyesülés 
imá ját magyarázza, a hatodik fejezetben az extázist. Végül a 
he te dik fejezetben az Istennel való misztikus egyesülés, a 
„szel le mi házasság” hatásait írja le, és azt, hogy az hogyan 
szol gál az egyház javára.

(Folytatás a következő hírlevélben.)
Jézusról nevezett Mária Eszter nővér OCD

4) Uo. 330331.
5) Uo. 329.
6) Avilai Szent Teréz: Önéletrajz, 333.
7) Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja, Sarutlan Kármelita Nővérek és Jel Kiadó, Magyarszék  Budapest, 2014, 179–180. 
8) Jézusról nevezett Szent Terézia összes művei, III. kötet, 464.
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Közösségünk 2019 májusa óta foglalkozik csokoládé 
ké szí té sé vel. Franciaországi szerzetesek példája nyomán, 
és az ostyasütő műhelyünk kényszerű bezárásának ha tá 
sá ra vágtunk bele ebbe az új munkába. Három nővérünk 
vett részt szakmai tanfolyamokon, ahol elsajátították a 
cso ko lá dé ké szí tés fortélyait. 

Szívesen osztunk meg néhány érdekességet a kakaó, a 
ka ka ó bab történetéről, és a csokoládékészítés alap fo lya 
ma ta i ról, melyeket talán nem mindenki ismer.

A kakaónak nagyon értékes élettani hatásai vannak. 
Több mint háromszáz különböző hasznos vegyület ta lál 
ha tó benne. Segíti az emésztést, élénkítően hat, serkenti 
az agyműködést, és erős antioxidáns tulajdonságokkal is 
ren del ke zik.

A kakaóbabot a nyugati civilizáció számára Kolumbusz 
Kris tóf fedezte fel, miután 1502ben kikötött Guanaja 
part ja i nál, ahol a helyi törzsek mágikus tulajdonságot tu 
laj do ní tot tak a kakaónak. Tizenhét évvel később, 1519 
kö rül került előtérbe az Újvilágban a kakaó táplálkozási 
szerepe.

Az aztékok készítettek először pörkölt, megőrölt ka ka 
ó ból csokoládéitalt, amihez csípős fűszereket és paprikát 
tet tek. Ez a mai csokoládéitaltól nagyon messze áll.

A spanyol hódítók idején a kakaó fizetőeszközként szol 
gált.

Egy spanyol szerzetes volt az első, aki a csokoládéitalt 
cu kor ral és vaníliával gazdagítva, egy édes italt készített, 
amely az európai királyi és főúri udvarokban igen nép 
sze rű vé vált. Ma is ez a három alapanyag a csokoládé 
leg fon to sabb összetevője.

Az ipari forradalom a csokoládékészítés tökéletesedését 
hoz ta magával. A kakaóbab aprítására 1732ben Fran ci 
a or szág ban őrlőasztalt készítettek. Ezt követte a ka ka ó 
pré selő gép megalkotása, mely a kakaómasszát ka ka ó por 
ra és kakaóvajra választja szét. Svájcban szárított tejport 
ál lí tot tak elő, mely a tejcsokoládé egyik alapanyaga lett. 
Az olasz Bozelli a 19. század elején megalkotta az első 

olyan gépet, amely napi háromszáz kilogramm csokoládé 
elő ál lí tá sá ra volt képes.

Az egyenlítői őserdő ideális környezetet jelent a ka ka 
ó fa (Theobroma Cacao) számára. A spanyol hódítók a fát 
és a művelési módot afrikai gyarmataikra is átvitték. Ma 
a legjobb ültetvények Afrikában találhatók, különlegesen 
el is mer tek az elefántcsontparti és ghánai ültetvények.

A fiatal kakaófák csak trópusi hőmérsékleten és magas 
lom bú növények – például banánfa vagy pálmafa – ár 
nyé kában képesek növekedni. A fák öt–hat év után hoz 
nak termést, és körülbelül huszonöt évig élnek, utána új 
fát kell ültetni. A kakaófa egész évben virágzik. Hím ne 
mű virágai fehérek, a nőivarúak rózsaszínek. Az ül tet vé 
nye ken dolgozó emberek (többnyire egyegy család tag 
ja i), óvatos ütögetéssel segítik elő a beporzást. A több 
ezer virág közül azonban csak mintegy harmincból lesz 
ka ka ó bab, mely hosszúkás, dinnye alakú, kezdetben zöld, 
majd az érés során narancssárga színűvé váló termés. Ezt 
éven te két alkalommal, először október és március kö 
zött, majd május és augusztus között szüretelik le. Ál ta 
lá ban családi ültetvények vannak, ahol az emberek kézzel 
vég zik a begyűjtést, majd néhány napig érni hagyják a 
hü ve lye ket. A kakaóbab külső héját eltávolítják, a belét 
ko sa rak ba gyűjtik, amit azután öt–hét napig kosárban, 
vagy a földön, banánlevelekkel lefedve hagynak érni. Az 
éré si folyamat után szétterítve, körülbelül hat napig hagy 
ják száradni a kakaóbabot, közben rendszeresen for gat 
ják, így a nedvességtartalom mintegy 3%ra csökken. A 
ter mést 50–60 kilogrammos bálákba csomagolják, és Eu 
ró pa kikötőiben (Le Havre, Antwerpen, Amszterdam) 
rak tározzák.

A kakaó feldolgozási folyamata tisztításból, pör kö lés 
ből, aprításból és őrlésből áll.

Közismert az étcsokoládé, a tej és a fehér csokoládé. 
Az étcsokoládé kakaómasszát, kakaóvajat, kakaóport, 
cuk rot és vaníliát tartalmaz. A hozzáadott szójalecitin sta 
bi li zál ja az emulziót és a folyékonyságot. A tejcsokoládé 
ka ka ó massza, tejpor, kakaóvaj, cukor és vanília keveréke. 
A fehér csokoládé csak kakaóvajat, cukrot és tejport tar 
tal maz. Minél több kakaóvajat tartalmaz a csokoládé, an 
nál folyékonyabb.

A CSOKOLÁDÉ
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A csokoládé feldolgozási hőmérséklete 28 és 32 °C. Mi 

nél magasabb a tejzsír mennyisége (tej és fehér cso ko lá 
dé nál), annál ala cso nyabb a feldolgozás hő mér sék lete. A 
cso ko lá dét 45 °C  on kell felolvasztani, majd az úgy ne ve 
zett fel dol go zási hőmérsékletre hű te ni. Ez történhet úgy, 
hogy a cso ko lá dét kiborítják egy már vány lap ra, vagy asz 
ta li me le gí tő be helyezve, 
fel nem olvasztott 
csokoládé hoz  zá  a dá sá val. 
Ha cso ko lá dé gép pel 
dolgozunk, a gép au to ma ti 
ku san egy gomb nyo más ra 
el vég zi a hűtést. Na gyon 
sok múlik ezen a fo  lya  ma  
ton, mert gyakorlatilag ettől 
függ a későbbiekben a cso 
ko lá dé fényessége, rop pa 
nós sá ga.

Az előkristályosított, il let 
ve temperált csokoládé 
több fé  le polikarbonát for 
má ban nyeri el a végleges 
for má ját. 

Bonbonok készítésénél a 
kész csokoládét a formába tölt  jük, majd egyszerűen fel 
for dít va a formát, ki csur gat juk belőle a felesleget. Így egy 
üreges cso kihéjat ka punk, melybe a cso ko lá dé 
megszilárdulása után (kö rül be lül tíz percig van a 
hűtőben) beletöltjük a töl te lé ket. A be töl tött formákat 
tovább hűt jük körülbelül 30–40 percig, majd szo ba hő 
mér sék le ten (18–20 °C) egy fél órát állni hagy juk. Ezután 
a bon bon csokoládétalpat kap, mely lég men  tes záródást 
biztosít a terméknek.

A töltött táblás formáknál, az elő kris tá lyo sí tás hoz a cso 
ko lá dé pasz til la mel lett a kü lön fé le ízeket adó anya go kat 
is hozzáadjuk. Ét cso ko lá dé hoz pél dá ul kandírozott na  
rancs  hé jat, tej cso ko lá dé hoz ka ra mel li zált mogyorót, a fe 
hér csokoládéhoz lio fi li zált mál na da ra bo kat ke ve rünk. 
Ezt a kész ke ve ré ket tölt jük közvetlenül a táblás for  má  

ba, mely ben lehűtve meg 
szilárdul.

Készítünk vágott bon bo 
no kat is, mely nek ízjellegét 
a töl te lék adja meg (például 
mo  gyo rós ostyás, gesz te 
nyés, gyü möl csös). A töl te 
lék alapanyagait össze ke 
ver jük, tál cá ra kitöltjük, 
majd egy éjszakára pihenni 
hagy juk. Más nap kockákra 
vág juk, és előkristályosított 
cso ko lá dé ba márt juk.

Jelenleg kínálatunkban 
nagyon keresett a cso ko lá 
dé ba már tott narancshéj, 
mely mártógép segítségével 
kap e gyen le tes, szép be vo 

na tot. A mártás meg kez dé sét a na  rancs hé jak több na pig 
tartó szárítása, forgatása elő zi meg, hogy a ned ves sé gé 
ből minél nagyobb mennyi ség el tá voz has son, és a 
csokoládéborítást meg ő riz ze. 

Egykét napos „pihentetés” után a csokoládéinkat kéz 
zel csomagoljuk, és szeretettel kínáljuk.

A Szent Családról nevezett Angéla nővér OCD
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MARANATHA LELKIGYAKORLATOS HÁZ

A családias hangulatú ház a Mecsek egyik leg szebb völgyében, Pécs 
tör  té nel mi városától 10 kmre helyezkedik el. Az erdő csendje és a tar 
tal mas programlehetőségek nagyszerű ki kap cso ló dást és fel töl tő dést 
biz to sí ta nak. Egyéni el csön de sed ni vágyókat, csoportokat és csa lá do 
kat egy a ránt fogadunk.

A MaranaTha lelkigyakorlatos ház működtetését 2021. október 15
től a Szent Szív Társaság/Sacré Coeur nővérek négy fős kö zös sé ge vet 
te át, akik cso por tos lelkigyakorlatokat is tartanak, valamint egyé ni 
lelki kísérést is vállalnak. A ház programja i ról az alábbi honlapon tá jé 
ko zód hat: http://www.maranathahaz.hu/

A MaranaTha háztól a Kármelita kolostorhoz er dei sétaúton lehet 
eljutni. A kolostor imaórái és a szentmisék látogathatók.

Kézműves csokoládéinkból

DDíísszzddoobboozzooss  bboonnbboonn  99  ddbbooss  
ccssoommaaggoolláássbbaann

RRooppooggóóss  mmooggyyoorróóss  tteejj  ccssoo  kkoo  lláá  ddéé  
ttáább  llaa,,  ccaappppuucccciinnoo  íízzűű  ttáább  llaa  ééss  nnaa  
rraann  ccssooss  éétt  ccssoo  kkoo  lláá  ddéé  ttáább  llaa  ((110000gg))

7755  gg--ooss  ttáábbllááss  ccssookkoollááddéé 
mmooggyyoorróóss  tteejj,,  nnaarraannccssooss  éétt  ééss  

mmáállnnááss  ffeehhéérr  ccssookkoollááddéé  íízzbbeenn

CCssookkoollááddéé  vviirráággookk  éétt,,  tteejj  ,,  ffeehhéérr,,  
nnaarraannccssíízzűű,,  eeppeerr  íízzűű    ééss  lliimmee  íízzűű  
ffeehhéérr  ccssookkoollááddéébbóóll

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

TTrrüüffffeell  ggoollyyóókk  tteejj  ééss  ffeehhéérr  
ccssookkoollááddéébbóóll  ––  1100  ddbbooss  

ccssoommaaggoolláássbbaann

ISTEN VISSZFÉNYEI
   A KÁRMEL SZENTJEI

ANTONIO M. SICARI:

Ha igaz, hogy senki sincs az 
Egy ház ban, aki ne köszönhetne 
va la mit a Kármelnek (Hans Urs 
von Balthasar), akkor ezt a köny ‐
vet jó szívvel ajánlhatjuk nem ‐
csak a kármelita család tag ja i ‐
nak, hanem mindazoknak a hí ‐
vek nek is, akik szeretnének töb ‐
bet tudni Istennek a szentek éle ‐
té ben végbevitt csodáiról. Nem 
szó szoros értelemben vett tör ‐
té net í ró i munka, de nem is egy ‐
sze rű vallásos könyvecske – „te ‐
o ló gi a i tapasztalatként” áb rá zol ‐
ja a szen tek életét. Ez a bővített 
ki  a  dás az ismert kármelita 

szentek mel lett újabban oltárra emelt személyek arcképét 
nyújtja át az olvasóknak.

Antonio M. Sicari atya, sarutlan kármelita szerzetes, maga is ré sze se annak 
a lelki tapasztalatnak, amelyről beszélni akar. Biblikus, aki min den kor fi gye ‐
lem mel van az exegézis szigorú módszertanára a Szent í rás tanulmányozása 
so rán éppúgy, mint a szentek életének szem lé lé se kapcsán. Teológus, aki 
ké pes olvasni Isten logikáját és ak kor is tud beszélni róla, amikor egy-egy 
misz ti kus életéről mesél. Ra gyo gó előadó és író, aki képes átadni az Igazság 
üze ne tét az élő nyelv dinamikájába öltöztetve.

A kármelita könyvek megrendelhetők:

A www.karmelita.hu honlapon keresztül, vagy e-mailben a csoki.karmelita@gmail.hu címen. Üzenetrögzítő: +36 30 341 3930 

A kármelita nővérek korábban megjelent könyveiről és kiadványairól szintén a honlapon tájékozódhat.

Legújabb könyveinkből:



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.

7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.
Üzenetrögzítő: +36 30 341 4939 • www.karmelita.hu

AMI A KÁRMELBEN VÁRJA ÖNT:

- Csend és imádság Isten jelenlétében
- Közösségünk imaháttere
- A természet szépsége

KÁRMELHEGYI LEVELEK

A MAGYARSZÉKI SARUTLAN 

KÁRMELITA NŐVÉREK HÍRLEVELE

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
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Lelkigyakorlatok a Kármelben

JÉZUSI GYALOGLÁS – GYALOGLÁS JÉZUSSAL 
LELKIGYAKORLAT
Időpont: 2022. augusztus 10-14.

A lelkigyakorlat 2022. augusztus 10-én 17 órakor 
kezdődik, és 2022. augusztus 14-én 14 óráig tart.
Helyszín: a Sacré Couer nővérek által működtetett 
Lel ki gya kor la tos Ház a Mecsekben, amely Mánfa és 
Ma gyar szék között helyezkedik el.
Kísérők: Molnár Renáta Cor-Way® alapító, élet mód ‐
tré ner, Sacré Couer nővérek
Korosztály: 20-85 éveseknek
Szentmisére Magyarszékre a Kármelita nővérek 
ká pol nájába megyünk.
Jelentkezés: maranathahaz@gmail.com

Ez az új típusú lelkigyakorlat az imádkozást a moz ‐
gás sal, a lelket a testtel kapcsolja össze. Bevezet a 
szem lé lő dés be, a Szív imájába és a mozgáskultúrába 
a nordic walking alapjainak elsajátításával. A Jézusi 
gya log lás lelkigyakorlata szentmisét is tartalmaz.

A JELENÉSEK KÖNYVE
Időpont: október 7-9. péntektől vasárnapig

A lelkigyakorlat vezetője: Gáncs Péter evangélikus 
püspök

Apokalipszis – egymásra nyíló ég és föld!
Az Újszövetség egyetlen prófétai könyve va ló ság vá ‐

gyunk ra” (látni a Láthatatlant!) kínál választ.
Nem kevesebbet ígér, mint hogy “Boldog, aki ol vas ‐

sa, és akik hallgatják ezeket a prófétai szavakat, és 
meg is tartják, ami bennük meg van írva, mert közel a 
pil lanat.” (Jel 1, 3)

A lelkigyakorlaton a Jelenések könyvébe kapnak 
bevezetést a résztvevők az első hat fejezet közös 
feldolgozásával.

LECTIO DIVINA – A SZENTÍRÁS IMÁDSÁGOS 
OLVASÁSA

Időpont: november 24-26., csütörtöktől 
szombatig
A lelkigyakorlat vezetője: Nyúl Viktor atya

Az Egyház a Szentírás imádságos olvasására, a 
lectio divinára hív mindenkit. A lectio divina képes 
föl tár ni a hívő előtt Isten Szavának kincstárát, de a ta ‐
lál ko zást is létre tudja hozni Krisztussal, az élő isteni 
Szó val. Ez a Szentírásnak imádságos megközelítési 
for má ja, melyet az első századoktól alkalmaz az 
Egyház (pl. sivatagi atyák, Szent Benedek), igen 
gyümölcsöző ol vasási módja tehát a Bibliának.

A lectio divina főbb állomásai: 
1. A szöveg fi gyel mes, csendes olvasása (lectio), 

hogy annak szó sze rin ti üzenetét megértsük. 
2. Elmélkedés (meditatio): mit mond nekünk a 

bibliai szöveg?
3. Szemlélődés (contemplatio): a szentírási 

szakasznak mint Isten aján dé kának szemlélése, 
átélése és ünneplése.

4. Imád ság (oratio): személyes válasz az Úr szavára;
5. Meg osz tás (condivisio): a szövegben felfedezett 

öröm hír megosztása, továbbadása másoknak.
6. Cse lek vés (actio): Isten elolvasott, átelmélkedett, 

meg ün ne pelt szavának tettekre váltása életünkben, 
ami megtérésre ösztönöz. A lelkigyakorlat a Lectio 
divina mód szerébe nyújt bevezetést.


