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KEDVES BARÁTAINK, JÓTEVŐINK!
Néhány évvel ezelőtt létezett egy hírlevelünk „Él az Úr!” címmel, melyet leginkább postai úton terjesztettünk, sokan
szerették, talán Ön is találkozott vele. Lelkes barátainkrokonaink bíztatására, az ő segítségükkel szeretnénk most
újraéleszteni a hírlevelet. A digitális technika térhódítása következtében ezúttal főként elektronikus úton fogjuk terjeszteni.
Évente három számot tervezünk: nagyböjthúsvéti, Kármelhegyi Boldogasszonyra, adventkarácsonyi.
Kérjük, fogadják szeretettel és lehetőség szerint küldjék el barátaiknak, ismerőseiknek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy ebben a mostani nehéz helyzetben internetes rendeléseikkel és adományaikkal
segítik közösségünket, nagyon hálásak vagyunk nagylelkűségükért és támogatásukért.
Hosszú nagyböjti utunk elkezdődött. Utunk a hamuval kezdődik és a
vízzel ér véget. Ismerjük a tűz erejét. Tudjuk róla, hogy képes rombol
ni, befeketíteni és hamuvá égetni, és azt is, hogy a rossz ugyanezt te
heti velünk. De a hamuból új élet származhat, mely nő, erősödik és
kiteljesedik: ez a húsvéti titok. Számolnunk kell vele, hogy a feltáma
dásnak is van agóniája. A feltámadás is egy küzdelem. Jézus a sebe
ivel támadt fel, nincs feltámadás hegek nélkül. A feltámadt Krisztus
magában hordozza, nem tagadja meg mindazt, amin keresztülment.
Amit Ő akkor, kétezer éve megélt, azt magában hordozza a mostban
is, amikor én találkozom vele az imádságban. Az ima voltaképpen
húsvéti esemény: Krisztus talál valakit, akiben feltámadhat.
Mindannyiunk számára kérjük a hűség és az erő ajándékát, hogy végig
tudjuk kísérni Krisztust az Ő húsvéti misztériumában, hiszen Ő is mellettünk
van életünk minden útján, gyötrelmeinkben, gyengeségeinkben és félelme
inkben egyaránt – és mindezeken keresztül is csak egy a vágya, hogy
üdvözítő szeretetének lángja föllobbanjon.
Beáta nővér és a kármelita nővérek közössége

“Védőn körülvette” (MTörv 32,10)

MEGFESZÍTETT–MEGDICSŐÜLT JÉZUSRÓL NEVEZETT MÁRIA
MAGDOLNA NŐVÉR TANÚSÁGTÉTELE
― „Védőn körülvette, oltalmazta, óvta, mint szeme vi
lágát.” (MTörv 32,10) Ezt a mondatot választottad
2021. február 2án ünnepelt ezüst fogadalmad mottó
jául. Mesélnél magadról?
Amikor megszülettem, a városomban „szerencsés” gye
reknek neveztek, mivel abban az évben az első voltam a
városban, aki megszületett, és édesanyám ajándékban ré
szesült. Az első ilyen „jóslat” beteljesedett, mivel 7 hó
napra, agyvérzéssel születtem, és az orvosok 1 napot ad
tak nekem az életből. Azóta sokszorosan meg lettem a
jándékozva az élet napjaival. Sokáig nem volt szemem
ben ajándék a mai nap, de most már minden napot aján
dékként élek meg.
― Milyen emlékeid vannak a gyerekkorodról?
Egyszer édesanyámmal mentünk meglátogatni a nagy
tatát. A sínek mellett mentünk. Egyszer csak az az ötle

tem támadt, hogy mehetnék a síneket összekötő fa geren
dákon lépegetve. Elég jól mentem, meg voltam elégedve
magammal, édesanyám meg hiába hívott, hogy menjek
le, nem engedelmeskedtem.
Elérkeztünk egy kis hídig. Édesanyám újból szólt, de
én mentem tovább. A híd közepén elvétettem a lépést, és
a két gerenda közé beestem úgy, hogy a karomnál fogva
akadtam fenn a hídon, így nem estem be a kis patakba.
Lenéztem, hogy mekkorát esek, ha elengedem magam.
És ekkor a távolból felsípolt a vonat, és robogott felém.
Megfordultam, megnéztem, hogy a fejem felett el tude
menni a vonat, vagy nem. Úgy láttam, hogy a mozdony
eleje egészen lent van, tehát nem tud elmenni a vonat.
Akkor gondoltam, hogy elengedem magam, és az a
kisebb baj, ha beleesek a patakba, legfeljebb eltörik
valamim.
(folytatás a 2. oldalon)
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(Ezt mind kiskoromban gondoltam végig, ott a sínek
között; ez az életösztön talán.) Édesanyám felsikított, ezt
még hallottam, s ekkor két erős kéz megragadott,
felemelt az ölébe, és kirohant velem a sínekről. Abban a
pillanatban robogott el a vonat, a bácsi az ölében tartott
magához ölelve, én meg néztem a vonatot. Addig észre
sem vettem, hogy vasutas munkások dolgoztak a közel
ben. Nem tudom, ki volt a jótevőm, aki megmentett, azó
ta remélem, a mennyben van.
Kényeztetett gyerekként indult az életem, mivel 67 é
ves koromban 1 évet voltam különféle kórházakban. Az
tán megváltozott ez általános iskolás koromban, mikor é
desanyám beteg lett, s a róla való gondoskodás lett éle
tem egyik alappillére. Ez abban állt, hogy minden reggel,
mielőtt iskolába mentem volna (kisiskolásként is), mos
datnom és öltöztettem kellett, az iskolából sietnem kellett
haza, s rá figyelni, segíteni abban, amit kért. Édesapám
szerint nem volt gyermekkorom.
― Az ifjúsági éveket hogy élted meg?
A megadott keretekben éltem, tomboltam. Mindenhová
elmehettem, ahová akartam, a megadott időn belül (kor
csolyázás a barátokkal, mozi, színházi előadások, disz
kók, csárdás estek, bálok, házibulik, túrák a hegyekben,
lovaglás). Nem éreztem azt, hogy lemaradtam volna va
lamiről. Nem voltam vallásosan nevelve, védtelen vol
tam, és mégis Isten gondviselő keze őrzött meg, hogy
nem zuhantam a mélybe. Annak ellenére, hogy a gonosz
szeretett volna behálózni, valami védelem volt körülöt
tem; biztos, sokan imádkoztak értem.
Érettségi után nővérem férjhez ment, és hamarosan
meghalt az édesanyám. Édesapámmal maradtam, most őt
kellett ellátnom. De jó kapcsolat alakult ki, beszámoltunk
egymásnak, ki hova megy. Kellemes emlékként őrzöm a
zokat az ebédeket, vacsorákat, amelyeket ilyen megosz
tással töltöttünk meg, s a gyász letelte után kikérte enge
délyemet, hogy megnősülhessen. Éreztem, hogy szeret és
tisztel, és én is szeretem és tiszteltem őt. Meghagyta sza
badságomat. Azt mondta, hogy életemről én döntök, mi
vel én fogom azt megélni; jól gondoljam meg.
― Említetted, hogy nem volt részed vallásos nevelés
ben. Hogyan találkoztál Istennel, hogyan jutottál el a
hitre?
Munkába jártam, amikor a barátnőm kirándulás címén
elvitt Somlyóra, a hegyre, Szentmisére. Sokan voltak, s
beültünk az első padba, tömve lett a kápolna, s nem tud
tam kimenni. Így vettem részt végig, majd az érdeklődé
sére azt válaszoltam: „jöhetünk még zenét hallgatni, de
nem legelöl”.
Majd működni kezdett a kegyelem, s én lassan meg
nyíltam Isten felé. Kölcsönkértem egy Újszövetséget,
hogy elolvashassam. Egy hétre adták ide. S mikor
elolvastam, egy hét alatt, összecsukva a könyvet azt
mondtam: „VAN ISTEN”. Ekkor kezdtem el imádkozni
úgy, ahogy tudtam, majd jártam személyes hitoktatásra
és ifjúsági hittanokra.
― Hogyan született meg benned a szerzetesi
hivatás?
Mint minden fiatal, én is „udvaroltattam”, volt egy ba
rátom, akivel már komolyabban is kezdtünk a jövőre
gondolni. Így gondolkodtam: Ha van Isten, aki hatalma
sabb és nagyobb, mint minden, akkor kikérem a vélemé
nyét, mit csináljak. Menjek férjhez, vagy legyek nővér?
De mivel én frissen megtérő vagyok, nekem konkrét jelre
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van szükségem. Küldjön két héten belül egy szál virágot:
szegfűt vagy rózsát, ha azt akarja, hogy szerzetes legyek.
Úgy másfél hét után mikor mentem haza az esti Szentmi
séről, más úton haladtam, mint ahogy szoktam, és a jár
dán, ahol mentem (esős idő volt, nem sokan jártak az
úton), egyszer csak előttem volt egy fehér rózsa. Megáll
tam és felvettem. Akkor, abban a pillanatban hasított be
lém, hogy ez mit jelent. Megrémültem és eldobtam a ró
zsát. — Nem, nem kell!
Hazamentem, nem találtam a helyem, a szobában jár
káltam felalá, aztán egy idő után visszamentem, s a
„rózsámat” megtaláltam ott, ahova hajítottam, a sáncban.
BEMÁSZTAM ÉRTE, KIVETTEM, HAZAVITTEM,
azóta is őrzöm, mert kipréseltem, most is megvan.

Majd hamarosan szakítottam a barátommal, és elindul
tam az akkor (még titokban) működő szerzetesrendhez,
a ferencesekhez. Szeretve voltam a barátom által, de Is
tentől egy hatalmas szeretetet éltem meg, s ez vonzott. E
zeken a külső eseményeken kívül az a vágy voltvan ben
nem, hogy viszontszeressem az Istent. A ferences renden
belül kerültem Pécsre betegápolástanulás címén. De első
perctől bennem volt, hogy olyan rendben szeretnék lenni,
ahol „benn vannak”, imádkoznak, nem tevékenykednek
nagyon kint. Akkor még így fogalmaztam meg a különb
séget az aktív és a monasztikus rend között. Pécsett talál
koztam a Kármellel, akik „benn” vannak. Újabb ingado
zások, és győzött a Kármel.
― Mi vonzott a Kármelbe?
Ima, csend.
― Mit jelent most számodra a Kármel?
A Kármel az a rejtekhely, ahol Istennel lehetek. Minden
belső imát friss levegővételnek élek meg. Ez az a hely,
ahol szerethetem Jézusomat. Szerethetem az Istent, aki
nagyon szeret engem. Isten szeretete az alapja a meghí
vásomnak és szerzetesi életemnek.
― Édesapád és testvéred hogyan élték meg a
Kármelbe való lépésedet?
Nagy lelki harccal, sok lelki küzdelembe került, sokat
tépelődtek magukban, míg végül édesapám írt az akkori
püspöknek, hogy ne engedje meg a belépésemet. Ez mind
arról tanúskodik, hogy nagyon szeretett, és nem ismerte
a Kármelt. Azt hitte, valami nagyon rosszat választottam.
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Az akkori püspök megnyugtatta őt, s nem tett akadályt elém. Majd idővel megismerte a Kármel életét, s nem látta o
lyan aggasztónak, annak ellenére, hogy nem mindennel értett egyet. De ahogy lenni szokott, ez átalakult, és megta
pasztaltam, hogy büszke rám. Ezt viszont én nem értettem meg, hogy miért? Míg végül is nagy kegyelemnek éltem
meg, amikor az örökfogadalmam után édesapám rám adta áldását:
Mária Magdolna nővér,
amióta véglegesen a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária rendjének tagja vagy: őrizd meg hűségedet osztatlanul
Jegyesed, Krisztus számára. Áldjon meg téged a Mindenható Isten, hogy eleget tudj tenni az Úr előtt vállaltaknak.
Apai áldásom rád. Ámen.
―Mit üzensz nővéreidnek, ismerőseidnek?
Legelőször is nővéreimnek:
„Nagyon köszönöm, hogy elfogadtak. Hogy mindennap
megbocsátanak nekem, s jelenlétükkel, segítségükkel azt
sugározzák, hogy szeretnek. Köszönöm a mindennapi „lel
ki” táplálékot, ami a mosolyban, a baráti szóban, egymás
tiszteletében és segítésében nyilvánul meg. Hogy közösen
haladunk az úton a Menny felé és segítjük egymás lelki
fejlődését.”
Ismerőseimnek:
„Köszönöm az értem mondott imákat. Minden olyan bá
torítást, ami a hűséget erősítette. Köszönök minden őszin
te megosztást, amely által gazdagodhattam, s amiben meg
értettem, hogy bár különböző az életutunk, a lelki fejlő
désben van közös. Hisz mindannyian Isten szeretetére
szomjazunk, s ebben tudjuk bátorítani egymást.”

KÖSZÖNÖK MINDEN ÉRTEM MONDOTT IMÁT!

A VIGASZTALÓ SZENTLÉLEKRŐL NEVEZETT MIRJAM NŐVÉR OCD

KINTSUGI
Viktor Frankl, a logoterápia atyja írásaiban több helyütt
is beszél a létezés válaszjellegéről. Nem mi vagyunk a
kérdezők, mi a megkérdezettek vagyunk; s meg kell vá
laszolnunk azokat a mindenkori kérdéseket, melyeket az
élet tesz föl nekünk. Az élet a pandémia kapcsán most is
mét feltett nekünk egy súlyos kérdést, ami a járványke
zelésnél mélyebben van, s amit kinekkinek meg kell vá
laszolnia: Kié a korona? Az emberé, aki a transzhuma
nizmus bűvöletében élet és halál ura kíván lenni? A ter
mészet kiszámíthatatlan, pusztító erőié, melyek időnként
maguk alá gyűrnek? A Teremtőé, akit a hitben – csöndje
és megragadhatatlansága ellenére – a mindenség Urának
és Királyának ismerek el, és bízom jóságában?
Társadalmi és személyes szinten is nem várt krízist
élünk át. A krízis ugyanakkor az emberi élet kísérője. Azt
jelenti, hogy elérkeztünk egy kritikus ponthoz, amikor
megkérdőjeleződik az, ami előtte volt. Talán született
bennünk egy új belső felismerés, vagy pedig az élet olyan
csapással sújtott, hogy meg kell állnunk. A krízisek a
szűk út irányjelző táblái: vigyázz, itt bukkanó,
elsőbbséget kell adni, zsákutca, ide tilos behajtani.
A krisis görög szó egyik jelentése: ítélet. Kinek az
ítélete? Istené is, aki világosságra hozza „kétszívűségem”
következményeit, megérezteti velem önbecsapásaim sú
lyát, azért, hogy újra az életet válasszam. Ítélet azonban
oly módon is, hogy én mondok ítéletet arról az útszakasz
ról, amit bejártam. Ítéletet mondok a magatartásomról, az
elgondolásaimról, a döntéseimről, a szeretetem arcairól.

Ha jól élem meg, akkor minden krízis lehet a növekedés
krízise.
A görögtől eltérően a kínai nyelvben a krízis szót
jelentő írásjegyek más jelentéstartalmat hordoznak: fel
táruló, kinyíló lehetőség. Mert a jövőnk nem egyszerűen
a múltunkból és a jelenünkből fakad. A jövőnk Isten
ajándéka. Ő bele tud nyúlni az életünkbe, és meg tudja
változtatni. Aquinói Szent Tamás Ágostont idézve írja:
„Ahogy Szent Ágoston mondja, mivel Isten a legfőbb jó,
ő nem engedné, hogy bármiféle rossz létezzen a művé
ben, kivéve, ha mindenhatósága és jósága a rosszból is
jót hoz ki.” Hiszeme ezt? Ha igen, akkor ez megóv a két
ségbeesés, a kételkedés és a csüggedés vírusától.
Manapság az emberek a hitüket nem annyira az
észérvek miatt veszítik el, mint inkább a „félbeszakított
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tapasztalat” miatt. Nem várjuk ki a dolgok végét. Megé
lünk egy szenvedést, és azt gondoljuk, Isten cserbenha
gyott minket. Ezért mondja Keresztes Szent János, hogy
az aszkézis legmagasabb foka a türelem. Általában csak
visszatekintve értjük meg egy történés értelmét. Gondol
junk Jób könyvére. Negyvenkét fejezeten át kellett – neki
is és nekünk is – várni Isten válaszára! S Jóbnak nem
csak akkor kell hinnie, amikor jól mennek a dolgok, ha
nem akkor is, amikor úgy tűnik, a tapasztalatok ellent
mondanak a hitének. Ez a hit végtelenül értékesebb, mint
a „nélkülözhető hit”, amikor minden jól megy, minden
rendben van, és tulajdonképpen nincs is nagyon szük
ségem Istenre. Amikor annak ellenére hiszek, hogy most
csak rosszat és nehezet tapasztalok magam körül, az a hit
az örök középpontomból fakad. Isten léte nem tőlünk
függ, a jelenléte viszont rajtunk múlik.
Ebben a vákuumos, karanténos időben még jobban
megnőtt az internet szerepe és jelentősége. JeanClaude
Larchet a jövő emberét már 2016ban homo connecticus
nak nevezte, figyelmeztetve ezzel egy lopakodó veszély
re. Én csak két lehetséges negatívumát szeretném meg
említeni ennek a tendenciának. Az egyik a reflexió gyen
gülése. Az információk ezer csapból folyó, szüntelen
áramlása szinte lehetetlenné teszi a megállást. Pedig az
átgondoláshoz, a megértéshez szükséges a magunkba
mélyedés. Heidegger – látva a technológiai fejlődés szé
dítő ütemét – már a múlt század közepén beszélt a
„meditatív gondolkodás” ellehetetlenüléséről. Ezzel
pedig emberségünk meghatározó vonása sérülne. Egy
másik tévedésünk lehet, hogy azonosítjuk a
kommunikációt a kommúnióval. Ezzel elveszíthetjük a
kapcsolatok valódi, megküzdött mélységét.
Nagyon szellemesen illusztrálja ezt a helyzetet a
következő humoros történet. Egy ember meghal, és meg
érkezik a mennyországba. Isten megkérdezi tőle: Mit csi
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náltál az életeddel? Az ember döbbenten válaszol: Hogy
hogy? Hát nem olvastad a tweetbejegyzéseimet?!
A reményt keresve sokat gondolok a japán kintsugi, az
aranyöszszeillesztés művészetére. Az eltört porcelán
vagy cserépedény darabjait arannyal ragasztják, illetve
illesztik össze. A törések mentén vékony arany csíkok
mintázata rajzolódik ki.
A sérülések helyreállítása után az edény szebbé válik,
mint amilyen eredetileg volt. Istennek ez a válasza az
emberi sebekre, világunk kríziseire.
A kotzki Vendel rabbi a nála összegyűlt vendégektől
egyszer csak megkérdezte: Hol van Isten? Mindenki
megütközött ezen a váratlan kérdésen, de a rabbi újra és

újra föltette. A tanítványai azt mondták neki: Hogy
kérdezhetsz ilyet? Nézz körül, mennyi szépség van a
világban, mennyi öröm és gazdagság – ezek mind Isten
jelenlétének nyomai. De a rabbi csak a fejét rázta, és
csendesen így szólt: Isten ott van, ahol beengedik.
Az imádság az a tágra nyitott ajtó, ahol Isten belép
hozzánk. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében nagyon
lényeges mondatokat fogalmaz meg az imádsággal kap
csolatban. „A Lélek segítségére jön gyengeségünknek,
mert nem tudjuk, mit is kérjünk, hogy helyesen
imádkozzunk. De maga a Lélek jár közben értünk,
szavakba nem önthető sóhajtásokkal.” A görög szöveg
nem az imádkozás módjáról, hogyanjáról beszél, ami
egy imatechnika elsajátítására buzdíthatna, hanem arra
utal, hogy nem tudjuk, mit imádkozzunk. Nem tudjuk,
mondja Pál, vagy rosszul tudjuk, hogy mi is pontosan Is
ten vágya, elgondolása a világunkról. Ezért csak tapoga
tózunk az imáinkban, attól tartva, nehogy a mi belső
világunk felerősödött hangjait tartsuk Isten szavának. De
ne féljünk, bátorít Szent Pál, mert „maga a Lélek jár
közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtásokkal”.
Nem arról van szó, mintha a Lélek valami kiegészítést
tenne hozzá a mi tökéletlen, töredékes imánkhoz,
egyfajta spirituális bónuszt. Sokkal mélyebb misztérium
ba vagyunk bevonva. Amikor én imádkozom, Isten is
imádkozik bennem. Nem helyettem, hanem bennem. A
Szentlélek kölcsönveszi az én dadogó szavaimat, s vala
miképpen beléjük telepszik. Amikor Isten elé állok és
„szavakat viszek elé”, tudhatom, hogy egy titokzatos is
teni alkímia által a Lélek ezeket átjárja és átformálja.
Ezért bízhatunk az ima erejében!
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ISTEN BARÁTSÁGA
„Isten barátsága halhatatlanságot ajándékoz mindazoknak, akik erre a barátságra törekednek.
Kezdetben tehát Isten nem azért alkotta meg Ádámot, mintha rászorult volna, hanem hogy legyen kit
megajándékoznia jótéteményeivel…
Nem is azért parancsolta meg nekünk követését, mert rászorul szolgálatunkra, hanem hogy megadja
nekünk az üdvösséget.
Az Üdvözítőt követni ugyanis azt jelenti, hogy részesülünk az üdvösségből; a fény követése egyenlő azzal,
hogy befogadjuk a fényt.
Nem a fénylő dolgok világítják meg a fényt, hanem a fény világítja meg, és teszi láthatóvá a dolgokat;
ezek maguk a fényhez semmit sem adnak hozzá, hatását felfogva azonban megvilágosodnak…
Azért kívánja meg Isten az emberektől a szolgálatot, hogy – jóságos és irgalmas szívű lévén –, jót tegyen
azokkal, akik kitartanak az ő szolgálatában. Amennyire ugyanis Isten nem szorul rá senkire, annyira
rászorul az ember arra, hogy közösségben legyen Istennel.
Az ugyanis az ember dicsősége, ha megmarad és kitart Isten szolgálatában. Ezért is mondta
tanítványainak az Úr: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket (Jn 15, 16), jelezve
ezzel azt, hogy nem a tanítványok dicsőítették meg Őt azzal, hogy követik, hanem Isten Fia dicsőíti meg
őket azért, mert követték őt.” (Szent Iréneusz, Az eretnekségek ellen)
Krisztus követése, barátság Krisz
tussal, erősnek lenni Isten szolgála
tában, tudatában lenni annak, hogy
nem mi világosodunk meg, hanem
Isten világosít meg bennünket – ezek
a fogalmak kármelita életünk
tartópillérei. Szép látni, mennyire
hasonlóan gondolkoztak a különböző
korokban, különböző helyeken élő
szentek! Krisztus gondolatai voltak
bennük.
Az Atya igazi egzegézisét Jézus ad
ja nekünk: „Istent soha senki nem lát
ta: az egyszülött Isten, aki az Atya
kebelén van, ő nyilatkoztatta ki” (Jn
1, 18).
Az ószövetségi próféták szavakkal
közvetítették Isten üzenetét. Isten
utolsó üzenete, híradása önmagáról
egy személy, akinek az élete, a
cselekedetei, a szenvedése, a
feltámadása, mennybemenetele mind
mind reveláció, kinyilatkoztatás
Istenről.
De az Igének van egy előtörténete:
Ő teremtette a világot, Ő jelent meg
Ábrahámnak Mamré völgyében, Ő
harcolt Jákobbal, Ő szólt Mózeshez
az égő csipkebokorban, Ő szólt a
próféták által.
Az Isten akaratába való beleegye
zést nem lehet improvizálni. Ez
mindig egy hosszú hűség gyümölcse.
A középkorban a szerzetesi életet
gyakran úgy írták le, mint az Isten
árnyékába rejtett életet.
„A Szentlélek száll rád, és a Magas
ságbeli ereje megárnyékoz téged” (Lk
1,35).

Mi az árnyék? Lehet a fájdalom, a
szenvedés, a megpróbáltatások, a
mindennapi szürke, rejtett, egyhangú
élet is az lehet. Felismereme bennük
Isten árnyékát, tudoke értelmet adni
nekik? Tudoke hinni abban, hogy ez
a beárnyékozottság termőre fordul
hat?
A Jelenések könyve már napba öltö
zött asszonyként írja le Máriát. Ez a
mi életünk iránya és útvonala is. En
gedni, hogy egyre jobban átragyog
jon rajtunk az Isten, és fényébe
burkoljon..
Szent Józsefről azt mondja a Szent

írás, hogy „igaz ember” volt. nem
volt benne „hamis” rész. A lelki
életben a legnagyobb bajunk: a ha
mis „én” uralomra jutása. Mit jelent
ez? Minden létezés értelme Isten.
Isten a forrása igazi személyiségem
nek. A „hamis személyiség” az a
részem, ami elválasztva érzi magát
Istentől és a boldogságot olyan esz
közök segítségével keresi, amelyek
végső soron soha nem tudják kie
légíteni, mert mindig nyughatatlan,
elégedetlen, önző marad ez a részem.
A lelki fejlődés magába foglalja en
nek a „hamis én”nek a halálát, hogy
az igazi megszülethessen. Jó így
gondolni Józsefre: személyiségének
nem volt olyan része, amely el lett
volna szakadva Istentől. Benne
kereste a biztonságot, a megoldást,
az erőforrást, az értelmet.
Segítsen nekünk a Szűzanya, hogy
eljussunk arra az érettségre, amely
képessé tesz fölvenni a keresztet, és
úgy követni Krisztust! S adassék
meg mindannyiunknak, hogy majd
egyszer mások mondják ki rólunk:
„Boldog vagy, mert hittél annak be
teljesedésében, amit az Úr mondott
neked”!

A Vigasztaló Szentlélekről
nevezett Mirjam nővér OCD
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MARANATHA LELKIGYAKORLATOS HÁZ
Szeretettel hívjuk kolostorunk szomszédságában található
vendégházunkba!
A családias hangulatú pihenőhely a Mecsek egyik legszebb völgyében, Pécs
történelmi városától 10 kmre helyezkedik el. Az erdő csendje és a tartalmas
programlehetőségek nagyszerű kikapcsolódást és feltöltődést biztosítanak. Egyéni
elcsöndesedni vágyókat és csoportokat egyaránt fogadunk.
A helyszín alkalmas lelkigyakorlatok, valamint konferenciák, továbbképzé
sek és csapatépítő tréningek megrendezésére. Nagy szeretettel várjuk továbbá
családok és baráti társaságok jelentkezését is. Az aktívabb pihenés kedvelői ke
rékpározhatnak, kirándulhatnak vagy akár futhatnak a 2 km hosszú kerékpár és
kocogópályán.
Éttermünk alkalmas különféle rendezvények megtartására 45 főig,
konferenciatermünk pedig kisebb imacsoportok, fogadások,
találkozók megtartására 540 főig.
Megközelítés: 7304 Mánfa, Bánusz tanya 1. (Mánfa és Magyarszék
között a 66os úton).
Elhelyezés: 16 szoba várja a vendégeket fürdőszobával, összesen 35
személy kényelmes elszállásolására van lehetőség.
Étkezés: Vendégeinknek reggelit és vacsorát tudunk biztosítani. Ebédelni
a szomszédságunkban található Kőlyuk étteremben lehet, vagy igény
szerint megrendeljük.
A környéken lévő szép mecseki környezetben erdei utak, sétautak várják Önt, ezért érdemes megfelelő cipőt,
ruházatot hozni.
A kármelita kolostor 30 perces erdei sétaúton megközelíthető, autóval 2 percre van a 66os úton. Minden kedves
vendégünk bekapcsolódhat kolostorunk imarendjébe, bővebb információ:
http://www.karmelita.hu/liturgikusnapirend/
Jelentkezés:
email: maranathahaz@gmail.com
mobil: 0620/3715007 (Nagyné Kövecs Éva gondnok)

További információkat honlapunkon találhat:
http://www.karmelita.hu/vendegfogadas/maranathalelkigyakorlatoshaz/

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:

JEAN RÉMY:
IMÁDKOZZUNK 15 NAPON ÁT
SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT ERZSÉBETTEL
Elisabeth Catez (1880–1906) – ismertebb ne‐
vén Szentháromságról nevezett Erzsébet – 1901ben lépett be a dijoni Kármelbe. Boldoggá
avatása ünnepén, 1984. november 25-én II.
János Pál pápa ezt mondta: „Üzenete ma
prófétai módon terjed.” Ferenc pápa avatta
szentté 2016. október 16-án.
Ez a könyv gazdag szentháromságos lelkiségének
különböző aspektusait mutatja be. A szerző, akinek
életét átalakította az Erzsébettel való találkozás,
bevezeti az olvasót is ebbe a mély tapasztalatba.
Könyvében megvilágítja, hogyan tárulhatnak fel
Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet tanítása nyomán a keresztény hit
különböző misztériumai.
Jean Rémy atya a Cambrai-i egyházmegye papja. 1983-ban szívinfarktust
követően pihenésre kényszerült, és akkor fedezte fel Szentháromságról ne‐
vezett Erzsébetet. Több róla szóló könyv szerzője, számos lelkigyakorlatot
tart és különböző egyházmegyei feladatokat lát el.

P. MAXIMILIANO HERRAIZ
GARCÍA:
KERESZTES SZENT JÁNOS TANÍTÁSA AZ
IMÁDSÁGRÓL
Maximiliano Herraiz García (1935–) spanyol kár‐
melita szerzetes, a teológia doktora, Avilai Szent
Teréz és Keresztes Szent János műveinek elismert
szakértője. A valenciai Hittudományi Kar és az avilai
CITeS (Centro Internacional de Especialización
Teresiano-Sanjuanista) professzora,
utóbbinak
igazgatója volt. Az imádság – Egy barátság története
című könyve 2019-ben jelent meg
kiadónk
gondozásában.
Keresztes Szent János számára az Istennel kapcsolatban
álló lét az alap és a tartószerkezet, amikor az imádságról
beszél. Erre épül maga a könyv. Az imádság, továbbá az
Isten és ember közötti kapcsolat összefüggésének tanulmányozásával indul, majd
levezetésképpen ugyanehhez tér vissza, hogy megerősítse és összefoglalja a
leírtakat. Távol mindenfajta „platóni” szemlélődéstől, Keresztes Szent János tanítása
életközösség, a hívő ember belemerülése Isten világába, az ingyenes kapcsolat
világába és az emberek ővele átélt világába. Felbonthatatlan egységben.

FADY NOUN:
IMÁDKOZZUNK SZENT CHARBELLEL 15
NAPON ÁT
Szent Charbel (1828-1898), a Libanoni
Maronita Egyház megkerülhetetlen alakja. Egy
olyan remetéről van szó, akit némelyek jelen‐
téktelennek ítélnek, viszont élete annyira rend‐
kívüli, hogy el kell hinnünk: csak Isten kegyelme
tehette ilyen különlegessé. A szív őrzőjeként és
rendje regulájának éber tisztelőjeként pél‐
daértékű szerzetes volt, aki eljutott az Istennel
való legmélyebb egyesülésre. Népszerűsége az
egész földkerekségen folytonosan növekszik.
1977-ben avatta szentté VI. Pál pápa.
Fady Noun libanoni újságíró és író, a L’Orient-Le Jour
francia nyelvű libanoni napilap munkatársa, a vallási
és vallásközi kérdések szakértője.

THOMAS KEATING:
BENSŐSÉGES KAPCSOLATBAN ISTENNEL
Ez a könyv azt mutatja be, hogyan bontakozik ki
a szemlélődő élet, miközben egyre kisebb teret
kap bennünk hamis énünk és az a tudat, hogy tá‐
vol vagyunk Istentől. Annyira bensőséges kapcso‐
latba kerülhetünk Istennel, és olyan mély gyöke‐
reket ereszthetünk Isten valóságába, hogy már
nem érezzük távol magunktól, s ahol eddig kettő
volt, ott már csak Egy van. (Thomas Keating)

JEGES MIRJAM OCD:
BELSŐ GYÓGYULÁS
„Mint öntözött kert” – ilyenek vagyunk. Az éle‐
tet, az örök életet hordozzuk magunkban, csak
gyakran megfeledkezünk erről, vagy pedig eltö‐
mítjük a forrást –gondokkal, aggodalommal, féle‐
lemmel, haraggal –, és nem hagyjuk, hogy ez az
éltető víz áramoljon bennünk. Szeretnénk hegek
nélkül gyógyulni. Szeretnénk, hogy sebezhetősé‐
günket, sérülékenységünket is vegye el Isten.
Nem tudunk és nem is lenne jó hegek nélkül
gyógyulni! Azok ott maradnak rajtunk, de átérté‐
kelődnek. Már a feltámadás jelei lesznek. A he‐
gek ott vannak, de már Isten teremtő művét
dicsérik, a több életről szólnak.
Jeges Mirjam kármelita nővér a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek ko‐
lostorában él. Sokéves lelkivezetői tapasztalatain alapuló meglátásai kapaszko‐
dókat 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
Tizennyolc év után sikerült befejeznünk kolostorunk építését. Tavaly lett
kész új vendégházunk, melyet az ostyasütő műhelyből alakítottunk át,
nagy szeretettel várjuk Önöket lelkigyakorlatainkra vagy egyéni
elcsendesedésre.

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

„A TE ARCODAT KERESEM, URAM!” (ZSOLT 27,8)
Lelkigyakorlat az Egyház arcának szemléléséről
2021. április 22‒24. (csütörtöktől szombatig)
Tornyai Gábor, székesfehérvári plébános vezetésével
Ezen a lelkigyakorlaton a saját arcunk szemlélésével szeretném
felfedezni/felfedeztetni az Egyház arcának szépségét, ami igazából
Krisztus arcának szépsége.

„ŐSI KAPUSZÁRNYAK, TÁRULJATOK, HADD VONUL‐
JON BE A DICSŐSÉG KIRÁLYA!” (ZSOLT 24,7)
Az Istennel egyesülés 6 kapuja
2021. április 29‒május 1. (csütörtöktől szombatig)
Csóka János OSPPE atya vezetésével
Mindannyian az Istennel való egyesülésre kaptunk meghívást. Az
Istennel egyesülés 6 kapuja: az ima, az Eucharisztia, Isten igéje,
Isten akaratának megtétele, a belső szabadság, az embertárs, a
felebarát.

„EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EM LÉ KE ZE ‐
TEM RE!” (LK 22,19)
Lelkigyakorlat az Eucharisztia misztériumáról
2021. május 13‒15. (csütörtöktől szombatig)
Dr. Kajtár Edvárd, pécs-székesegyházi plébános vezetésével
A lelkigyakorlat során a szentmise egyes részeit fogjuk átelmélkedni,
és tesszük ezt azzal a céllal, hogy a szentmisén való részvételünk egyre
„tudatosabb, tevékenyebb, teljesebb és gyümölcsözőbb” legyen.

Kézműves csokoládéinkból
Mogyorós vágott bonbon ét vagy
tejcsokoládéba mártva

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:
- 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

Bárány ét, tej és fehér
csokoládéból

Nyuszi ét, tej és fehér
csokoládéból

Tojás ét, tej és fehér
csokoládéból

Ropogós mogyorós tejcsokoládé
tábla, cappuccino ízű tábla és na
rancsos étcsokoládé tábla (100g)

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