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Pihenjünk a szentek
útmutatása szerint!

A szolgálatom
a hivatásom

Kármel
A m a g ya r k á r m e l i ta c s a l á d l e l k i s é g i l a p j a
XXXI. évfolyam 2. szám 2019/2

„Pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.”
(127. Zsoltár)
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Beköszöntő
Isten hat nap alatt teremtette meg a földet és a hetedik napon megpihent. Ez a hetedik nap is szerves része a teremtésnek, amikor Isten megáldotta saját munkáját.
„Elkészült tehát az ég és a föld, s azok ékessége. A hetedik napra befejezte Isten a
munkáját, amelyet végzett, és a hetedik napon megnyugodott minden munkától,
amelyet végzett. Megáldotta Isten és megszentelte a hetedik napot, mert azon nyugodott el minden munkájától, amelyet végezve teremtett Isten.” (Ter 2,1-3)
A hetedik nap megszentelése már az Ószövetségben nem csupán csak Isten
teremtésére való emlékezésként jelenik meg, hanem mint egy parancsolat. „Az
Úr napját szenteld meg!” Ez a parancsolat, amelyet a zsidók szombaton tartottak
és tartanak meg, a keresztények között a vasárnap megszentelésében él tovább.
Nem csupán az ünnepi emlékezésre vagy a szentmise látogatásának követelményére utal, hanem a pihenésre is. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember
természetes igénye a pihenés. Nemcsak az éjszakai alvás, hanem a munkától való
rendszeres időközönkénti tartózkodás, a megállás is.
A legtöbb ember a nyári időszakban vesz ki több szabadságot és próbál egy
hosszabb időt kiszakítani a munka világából, hogy megpihenjen. Gyakran keressük a tartalmas és értékes pihenés alkalmait, ahol nemcsak a testünk, hanem a
lelkünk is megpihenhet, hogy testben és lélekben megerősödve tudjunk újra nekiindulni a mindennapok kihívásainak.
Folyóiratunk nyári számában a pihenés fogalmát helyezzük a középpontba, és
megpróbáljuk felfedezni a lelkiéleti pihenés jelenségét, amely nem csupán egy lehetőség, hanem van, amikor kötelesség is. Először egy rövid bevezető elmélkedést
olvashatunk, majd egy másik tanulmányban jobban elmélyítjük ezt a kérdést, egy
harmadik írásban pedig a már elhangzott gondolatok egyikének mélyebb kifejtését
olvashatjuk. A tanulmányok közé beiktatott interjúkban pedig rácsodálkozhatunk
arra, hogy az Isten milyen sokféle módon munkálkodik az életünkben, akkor,
amikor mi pihenünk, vagy akkor, amikor éppen nagy vágyakozással keressük az
Ő társaságát.
Történelmi tanulmányunkban pedig meghívom a Kedves Olvasókat, hogy lélekben utazzunk el a huszadik század első felének kanadai magyar közösségeihez,
megismerve az ő életüket, küzdelmeiket. Ezekkel a remélhetőleg valóban pihentető gondolatokkal és írásokkal Mindenkinek szép, pihenésben és feltöltődésben
gazdag nyarat kívánok!
P. Péceli Bence Imre OCD
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Megpihenő imádság
P. Béri László Renátó OCD
Elhangzott

a győri

elmélkedése

Credo TV-ben

Avilai Szent Teréz nagyon erősen állítja, hogy az imádságnak a pillanatai a
megpihenésnek a pillanatai. Mert sok-sok keresztény az imádságot egy teljesítményorientált gondolkodásmóddal értelmezi: ha leülök imádkozni, nekem
akkor valamit csinálni kell. Elmondani egy imaszöveget: vagy előre leírtat,
vagy saját szavaimmal, vagy ha nem ezt, akkor elmélkedek az evangéliumról.
De miről szól ez? Ezek mind hasznos eszközök. De azért vigyázzunk, ha csak
ezeket használjuk, mert akkor olyan kísértésünk lehet, hogy most is produkálok valamit. Istennek produkálom a szép szavaimat meg a szép gondolataimat.
Nem hiszem el, hogy én is ugyanúgy szerethető vagyok Őelőtte, hogy csupán
csak vagyok, ahogy a szülő szereti a gyermekét, hogy nem kell neki semmit
produkálnia ahhoz, hogy szeressék, hanem csak azért szeretik, mert van, úgy,
ahogy van. Az imában itt kell megtanulnunk – ahogy Avilai Szent Teréz is erre
tanít –, hogy ez pihenés. Elengedem magam, csupán vagyok: Ővele, Istennel
vagyok. Nem kell valamire gondolnom, ha nem akarok, nem kell valamit mondanom, ha éppen az nem segít. Hanem megengedem magamnak az istenkapcsolatomban ezt a nyugalmat és a pihenést. Milyen sok keresztényt felszabadít
ez, akik azt gondolták, hogy az imában mindenképpen produkálni kell. Nem,
ez egy együttlét. Elég együtt lenni. Sok keresztény mondja, hogy atya, már
nincs időm imádkozni. Este későn fáradtan érek haza, reggel munkába kell
mennem. És ezt olyanok mondják általában, akik az imádságot összetévesztik
még egy plusz feladattal. Jézusom, még imádkozni is kell! Ez most megint
egy újabb erőkifejtés, pedig egész nap kiszívott engem a munkának sok követelménye, ami teljesen jogos. Na de, ha behozzuk azt a szemléletet, hogy
az ima éppen annak a periódusa, hogy most nem kell munkálkodnod, hiszen
egész nap azt csináltad. Most egy olyan periódus következik, amikor együtt
pihenhetsz Valakivel, aki téged teljes mértékben szeret és megért és átölel, ez
az imádság pillanata. Ezért még nagyon fáradtan vagy sok-sok napi tevékeny-
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ség után is le lehet ülni imádkozni. Végre valahol nem kell semmit tennem. És
ahogy a hitünk nem megy szabadságra, összeköthető azzal, hogy megtanulunk
megpihenni, nemcsak a munkánk után, nemcsak a nyári szünidőben, hanem
napi szinten az Istennel való kapcsolatunkban.
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„Enyhe szellő
susogása”
Az

interjút készítette

P. Péceli Bence Imre OCD

Az Irgalmas Jézusról nevezett Fülöp
Mária Rita világban élő kármelita
testvérünk idén pünkösdvasárnap
tette le végleges ígéretet. Életének e
fontos eseménye előtt beszélgettünk
személyes útkereséséről, hivatásáról,
Isten dicsőítésének és az evangélium
hirdetésének öröméről.
Úgy tudom, hogy kétlaki vagy, Veszprémben és
Pápán élsz. Mi ennek az oka?
Nagyon egyszerű oka van. A diploma megszerzése után Veszprémben találtam állást.
Értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőttekkel
foglalkozom. Önálló életre tanítjuk őket és
munkát biztosítunk a számukra, hogy a saját kereteik között a lehető legteljesebb életet élhessék.
De továbbra is Pápát tartom az otthonomnak, hiszen ott nőttem fel. A Szent István vértanú plébánián bekerültem egy nagyon jó hittancsoportba, ahol azt tapasztaltam, hogy szeretnek és elfogadnak. A hittanos közösségben mély barátságok szövődtek
köztünk. A plébánián és a pápai nagytemp-

lomnál nőttem fel, tagja voltam az ifjúsági
csoportnak, a gitáros zenei szolgálatom is
ott indult el, és tíz évig cserkészkedtem.
Mind a két városban van VÉK közösség, miért
a pápaiakhoz tartozol?
A hivatásom felfedezése Attyapusztához kötődik. Bár kezdetben eljártam a veszprémi
VÉK összejöveteleire is, de inkább a segítő
szándék vezetett, mint az átlépés gondolata.
Veszprémben nagyon régóta imádkoztunk,
hogy megmozduljon a lelki élet, és amikor
meghallottuk, hogy a Kármel ide készül, akkor nagyon örültünk. Amikor a közösségépítés az intenzív szakaszába ért, akkor bár
nehéz szívvel, de elbúcsúztam tőlük. Mindig a pápai VÉK-hez tartozónak éreztem
magam, és az elmúlt év változásai is visszaigazolták, hogy ott van feladatom.
A világban élő kármelitákhoz és egyáltalán a
Kármel lelkiségéhez hogyan vezetett az utad?
Érdeklődtél-e más irányba is?
Ahogy a Kármelnek van őstörténete, úgy
az én kapcsolatomnak is van egy őstörté-
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nete a Kármellel, ami csak később tudatosodott bennem visszatekintve a gyermekkoromra.
Az anyai nagyanyám védőszentje Avilai
Szent Teréz volt. Ő beszélt nekem először
Istenről, a mennyországról, ami nagyon
megragadott. Kishittanosként szerettem
lapozgatni a Képes Bibliám, és volt egy
rész, ami különösen tetszett, az volt a címe:
„Enyhe szellő susogása”. Illés próféta Istennel való találkozásáról szólt Hóreb hegyén
(1Kir 19,11–13).
Mindig meghatározó volt a hit a számomra, bár volt, amikor kissé távolabbról
követtem az Urat. Vicces, hogy pont akkor
távolodtam el tőle, amikor a teológiát végeztem Veszprémben. A távolságnak viszont
megvolt az a jó hatása, hogy elkezdtem keresni azt, ami hiányzott. Egy barátnőm elhívott lelkigyakorlatra: 2008 decemberében
elmentem a Szent András Evangelizációs Iskola Fülöp kurzusára (mostani neve: Új Élet
Krisztusban kurzus), ahol megtértem. Nem
gondoltam volna, hogy vallásos család gyermekeként öt év teológia és hat év hitoktatás
után rá kell majd jönnöm, hogy meg kell
térnem… Pedig őszintén vallásos voltam, és
volt kapcsolatom Istennel. De ezen a lelkigyakorlaton tudatosodott bennem, és azóta
is próbálom egyre mélyebben megérteni,
hogy mi hiányzott. Ma úgy fogalmaznám
meg: az önátadás. Ez alatt azt értem, hogy
lemondok életem tervéről, amit én gondol-

tam ki és biankó csekket írok alá Istennek.
Ez ma sem megy nekem olyan könnyen, de
most már tudom, hogy evvel adok Istennek
cselekvőképességet az életemben. Így realizálhatom a saját életemben a megváltást,
az Új Életet, amivel Isten már akkor megajándékozott, amikor megkereszteltek. Itt
találkoztam először olyan emberekkel, akik
sokkal komolyabban vették a hitüket, mint
amit én eddig másoktól láttam. Az volt a
megdöbbentő, hogy közöttük életre keltek a
Szentírás szavai. Testvérnek szólították egymást, sőt szenteknek. Egymás szándékaiért
összefogva imádkoztak nemcsak úgy általában, hanem felelősen és elszántan. Olyan
volt az egész, mint egy időutazás az őskeresztény közösségbe. Ezt kerestem… erről
miért nem beszéltek a teológián…? Bár azt
hiszem, Isten kegyelme volt, hogy ott és
akkor megértem arra, hogy mindaz, amit
lexikálisan megtanultam, valósággá váljon
az életemben, vagyis leszálljon az agyamból
a szívembe, legalábbis egy döntő része, ami
változást hozott az életemben. A lelkigyakorlaton közösségbe küldtek minket, én a
pápai Égő Csipkebokor Közösséghez csatlakoztam. A testvéreknek jó kapcsolata volt az
attyapusztai kármelita nővérekkel, lelkigyakorlatokat szerveztünk oda bérmálkozóknak. Aztán 2011-ben felvettem a skapulárét,
és megmagyarázhatatlan örömöt éltem át.
Keresni kezdtem az okát. Ahogy hónapról
hónapra elmentünk az attyapusztai 13-ai
fatimai imanapra, megéreztem a szívemben
egyfajta vonzást. A nővérek elhívtak hivatástisztázó lelkigyakorlatra. Aztán a hivatáskeresés félbeszakadt egy időre, és 2015-ben ke-
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rül elő újra az életemben. Már nem tudom,
ki beszélt nekem a kármelita harmadrendről,
de bogarat ültetett a fülembe. Legnagyobb
megdöbbenésemre az Égő Csipkebokor Közösség egyik tagja, Csonka Erzsébet egy nap
azzal állt elő, hogy kármelita lesz. Na, akkor
eldöntöttem, hogy én is az szeretnék lenni.
De nem mertem érdeklődni, vagy egyáltalán
szóba hozni. Nem sokkal később egy közösségi összejövetel után Erzsi odafordult hozzám, és megkérdezte: nem akarsz kármelita
lenni? Azt hittem, már soha nem kérdezed
meg – gondoltam magamban, és próbáltam
leplezni az örömöm… Végül 2015. március
25-én felhívtam Hajdú Jánosné Ibolyát, az
attyapusztai VÉK akkori vezetőjét, és elindult az utam a Kármelben.
Mivel kétlaki vagyok, van egy veszprémi
szál is az életemben, ami szintén az Égő Csipkebokor Közösségből indult el. A vezetőnk,
Steinerné Czihlar Helga mesélte, hogy egy
pápai gyerekkori barátunk, Holczinger Gergely Veszprémbe költözött a feleségével. Felkerestem őket egy volt főiskolás csoporttársammal, Szegedi Ilonával együtt, és egy-két

találkozó után egy új közösségben találtam
magam. Ők az Élő Kövek Közösség. A hétköznapjaim ma is az ő közelségükben, szeretetükben telnek. Ez a közösség inspirálta a
Szent András Evangelizációs Iskola veszprémi csapatának megalakulását, melyhez én is
csatlakoztam. Az evangelizációra már kiskorom óta vágyat éreztem. Bár tanítottam hittant hat évig, de valahogy úgy éreztem, nem
így kellene evangelizálni, legalább is nekem
nem. Azóta megerősödtem abban, hogy a
katekézissel nem sokra megyünk, ha nem
hirdetjük meg előtte a kerügmát. Ez olyan,
mintha arra akarnék rávenni valakit, hogy
szeressen és tekintsen barátjának olyan valakit, akivel még sohasem találkozott. Most
a Szent András Iskolában a helyemen érzem
magam: főként zenei szolgálatot látok el a
lelkigyakorlatokon, kurzusokon és közben
gyönyörködöm az Úr csodáiban, amit az
emberek életében végbevisz. Ez számomra megint egy őskeresztény tapasztalat és
nagy ajándék. Sokáig gondot okozott,
hogy a Kármel szemlélődő életével hogy
egyeztethető össze az evangelizációs szolgálat pörgése, de ma már úgy gondolom,
hogy egyik sem lehet meg a másik nélkül.
Ahogy a képzésen már sokszor előjött Mária és Márta képe, mint a személődés és az
aktivitás egysége.
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Hosszan meséltél a megtérés tapasztalatáról,
ebben később segítettek a kármelita szentek
is. Kit vagy kiket tudnál kiemelni közülük,
akikhez közelebb kerültél?
Először Avilai Szent Terézzel találkoztam,
amikor Csonka Erzsitől kaptam egy cd-t
Renátó atya előadás sorozatával a belső várkastélyról. Néhányat meghallgattam az előadások közül, és a Pázmány Elektronikus
Könyvtárból letöltöttem a könyvet. Az volt
a benyomásom, hogy Teréz egy modern nő.
Végighallgattam az előadásokat, amik nagyon tetszettek. Ez is motivált, hogy közeledjek a harmadrend felé.
A megtérésemmel kapcsolatban, utólag
látom mennyit segített a Kármel a kezdeti rózsaszín köd eloszlása után. A képzésen
sokat jelentett számomra az istenkép téma,
hogy tovább tudjak haladni. Meglepett,
hogy szinte ugyanazok a kérdések kerültek
szóba, mint az evangelizációs iskolában,
csak sokkal mélyebben, így jobban meg
tudtam érteni őket. De ehhez kellett, hogy
legyen egy meghatározó találkozásom Istennel, hogy az ismereteim egy jó nagy része
leszálljon az agyamból a szívembe, de azóta
is folyamatosan tanít engem Jézus. A képzéseken szó volt arról, hogy ez a Kármel
hivatása: továbbvezetni a megtérteket. A
saját bőrömön tapasztaltam, hogy ehhez
milyen fontos a találkozás és ebből a tapasztalatából fakadó megtérés. Így tudunk
megnyílni Isten kegyelmeire, ahogy Rafa-

el atya mondta a képzésen. Ha a 2008-as
megtérésem előtti állapotommal lennék itt
a Kármelben, azt hiszem, nem élném meg
ilyen mélyen a tanításokat, vagy lehet, hogy
egyáltalán nem érteném őket.
Visszatérve a szentekre, Keresztes Szent
János áll hozzám a legközelebb, nagyon
megérintett A szellemi páros énekben, ahogy
a lélek és Isten kapcsolatát bemutatja. De
tetszett a lélek sötét éjszakájáról szóló tanítás is. Például arról, hogy mit jelent a szellemi gőg. Összehoztam azzal a tapasztalattal,
hogy a megtérésemben el kellett ismernem,
hogy bűnös vagyok. Régebben úgy fogtam
fel a bűnt, hogy azt jelenti, hogy valaki rossz
fát tesz a tűzre. De rá kellett döbbenem,
hogy a bűn egy állapot, nem csupán erkölcsi kategória.
Mostanában Kis Szent Terézzel barátkoztam össze, aki a hétköznapi életemben
segít. Ott az önéletrajza az ágyam mellett.
Sokszor találomra kinyitom és meglepődve
tapasztalom, hogy pont olyan témára esik a
tekintetem, ami engem is érint. Kis Terézzel
mondhatnám barátnők lettünk, aki a személyes, mély lelki dolgaimban segít.
Marcell atyát szintén nagyon szeretem.
A Szépszeretetet című könyvét tudtam legelőször teljes egészében elolvasni. Ő a Balaton szerelmese, és én is az vagyok. Felfedeztem pár számomra ismerős gondolatot
az írásaiban és a Kármelbe való belépése
kapcsán, így rokonléleknek tartom.
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Úgy tudom, hogy egy templomi ifjúsági kórusnak vagy tagja. Erről tudnál-e mesélni egy
kicsit?
Az első tapasztalatom hittanosként volt Istennel kapcsolatban, azt éltem meg, ahogy
már említettem: szeretnek és elfogadnak.
Később egy lelkigyakorlaton beszélgettünk arról, hogy ki hogyan találkozott
először Istennel. Nekem az jutott eszembe, hogy Ő volt az, aki engem elfogadott.
Mint utóbb megtudtam, ennek a megfogalmazásnak van egy bibliai neve: El Ászáf
(akit Isten elfogadott). Ászáf a jeruzsálemi
templomban volt dicsőítésvezető. Ez amolyan visszamenőleges prófétai tapasztalat
volt számomra a zenei szolgálatommal
kapcsolatban. Az elfogadás nyitott meg
arra, hogy merjem adni magam. Kiderült,
hogy van némi affinitásom a művészetekhez, különösen a zenéhez. Fogalmam
sincs, hogy jutott eszébe édesanyámnak,
de vett nekem egy gitárt. Sokáig a polcon porosodott, aztán kamasz koromban
megpróbálkoztam vele. Emlékszem az
első dalra, amit megtanultam: „Életünk
Krisztus”. Nem sok idő telt el, és a gitáros
csapatban találtam magam a pápai nagytemplomnál. Végül egy alkalommal rám
szakadt a zenei vezetés felelőssége, amitől
teljesen bepánikoltam. A fatimai Szűz vándorszobra előtt tartott imaórát kellett volna zeneileg vezetni több száz ember előtt.
Akkor felajánlottam az egészet a fatimai

Szűzanyának, azóta Ő a patrónusa a zenei
szolgálatomnak, és a Kármelbe is Ő vitt
el először az attyapusztai tizenharmadikai
fatimai imanapok kapcsán.
A főiskolás évek alatt elkerültem Pápáról Veszprémbe, és abbamaradt egy időre a
zenélés és a közösségi élet. A teológiai tanulmányok mellett elkezdtem magánénekkel foglalkozni. Öt évig énekeltem musicaleket a veszprémi Petőfi Színház akkori
korrepetítoránál. Ma már úgy látom ezt a
kis kitérést, hogy az Úr rá akart venni, hogy
bontakoztassam ki az ajándékait. A színház
környékén sok mindent tanultam a zenéléssel, énekléssel kapcsolatban. De közben
mindig vágyakoztam vissza a zenei szolgálatra, sokszor feljött az imáimban, hogy jó
lenne újra a templomban énekelni. Egy
nap felhívott a kórusunk mostani vezetője Steinerné Czihlar Helga, hogy mi lenne, ha gitároznék egy misén a pápai Szent
Benedek templomban, szívesen segítene,
és együtt zenélne velem. Igent mondtam,
és néhány hónap múlva azt vettem észre,
hogy 15 másik zenész ül mellettem, és
megszületett egy zenekar, amit Szent Benedek Kórusnak neveztünk el. Ha tehetem,
velük zenélek és az attyapusztai búcsúnál
is besegítenek néhányan. Sokat tanultam
tőlük: az elfogadást, az odafigyelést, a másik véleményének tiszteletben tartását és az
„együtt” erejét.
A VÉK közösség legfiatalabb tagja vagy, hogyan éled ezt meg, és mit jelentenek a néhány
éve kezdődött közös képzések, ahol talán több
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lehetőséged van más korodbéli fiatallal találkozni?
Sosem éreztem a közösségben a korkülönbséget. A régebb óta fiatalabb testvérektől sokat tanultam, szeretek velük beszélgetni és a
bölcsességükből meríteni. A képzéseken jó
volt összetalálkozni más közösségek tagjaival. Ennek még volt egy olyan bája is, hogy
majdnem húsz év után a Kármelben összefutottam négy egykori évfolyamtársammal a
veszprémi teológiáról, mindannyian rácsodálkoztunk, hogy az Úr hogy összehozott
minket. A képzésekre 2015 októbere óta járok, nagy megerősítést jelentenek számomra, főleg az elmélyülésben és a megértésben.
Eddig nem mertem a hitigazságokkal kapcsolatban gondolkodni, mindent úgy fogadtam el, ahogy „írva volt”. A képzések megnyitottak arra, hogy el merjek gondolkodni
teológiai igazságokról, a mögöttük húzódó
logikáról, a Szeretetről. Különösen kedves
számomra az a képzési alkalom, ami megerősített a kármelita hivatásomban. Renátó
atya a kármelita őstörténetről beszélt, és a
már említett legkedvesebb igehelyemmel
kezdte a tanítást (1Kir 19,13). Akkor állt
össze bennem, hogy az Úr már kishittanos
koromban a Kármel felé hívogatott, amikor
úgy megérintette szívem az „enyhe szellő
susogása”. Bár azóta megtudtam, hogy ez
igazából a hangzó csend volt, de a lényegen
nem változtatott. Megrendítő, amikor Isten
terveit szépen lassan kibontakozni látjuk az
életünkben.

Nemrég készítettem interjút a Hajdú házaspárral, akik szintén ennek a közösségnek a
tagjai, ők még arról beszéltek, hogy miként
szolgáltak Attyapusztán. Azóta megváltozott
a VÉK szerepe is, hiszen már nem Attyán
gyűltök össze (mert itt noviciátus van). Hol
vannak a gyűlések, és az új helyszínekre való
nyitás hogyan alakította a közösség apostoli
munkáját?
Attyapusztához nagyon kötődöm. De úgy
hiszem, hogy ahogy a Kármel a szívünkben
van, úgy Attyapuszta is a szívemben van, és
ahova megyek, oda viszem. Most a pápai
Szent Anna plébánia hittantermében jövünk
össze, hála Salgó Ferenc atya segítőkészségének, amiért nagyon hálásak vagyunk. A város közelsége maga után vonja a feladatot,
hogy ezzel kezdjünk valamit. Az elmúlt időszakban imaórák tartásával próbálkoztunk
elhinteni a Kármel lelkiségét különböző
templomokban. Álmodozunk szentségimádási alkalmakról is. Egyelőre az energiáinkat a közösség építése köti le. Próbálunk
odahallgatni a Szentlélekre, hogy merre
akar vinni minket, milyen hivatást szán a
Kármelen belül konkrétan a mi közösségünknek. A Szent András Iskolában hallottam, hogy egy közösségnek „sziszegni kell”:
Azaz először Szeretni, aztán pedig Szolgálni.
Mi most próbálunk szeretettel együtt lenni
és keressük a szolgálatunkat. Sokunk szívében feljött a misszió gondolata, errefelé próbálunk tapogatózni. Sokat ötletelünk, ki-
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ígéretet… Mária átad engem a Szentléleknek, hadd vigyen arra, amerre akar…
próbálunk új dolgokat, módszereket. Arra
törekszünk, hogy az összejöveteleinken
Krisztust helyezzük a középpontba, ehhez
négy dologra támaszkodunk a Szentírás és
a Regula ajánlása alapján: az imádságra,
a szentírásolvasásra, a megosztásra, és ha
lehetőség van rá közösségi szentmisékre
(ApCsel 2,41–47).
Hogyan készülsz a végleges ígérettételre?
Sajnos ez az időszak eléggé leterhelt a számomra a nyári balatoni szezon indulása
miatt, mivel szállásadással foglalkozom.
De azért próbálok elcsendesedni és egy
kicsit számot vetni. Hálás vagyok azért,
hogy néhányan külön imádkoznak értem.
Ezúton is köszönöm nekik!
Váratlanul ért, hogy idén teszem le
a végleges ígéretet, hivatalosan még egy
évem lett volna hátra. Ezért kicsit meglepődve fogadtam a hírt, de leültem és átimádkoztam a dolgot. A Szentírást hívtam
segítségül és a 2Kor 5,14 mondatra esett
a tekintetem: „Krisztus szeretete sürget
minket.” Jézus néha meglep efféle kedvességekkel… Szóval neki sürgős a dolog, és
én szívesen a kedvére teszek…
Eddig mindig a fatimai Szűz kísért a
Kármelben: a meghívásom részben hozzá
kötődik, a beöltözésem és ideiglenes ígéretem szintén az Ő ünnepén, május 13-án volt.
Most viszont Pünkösdkor teszek végleges

Mit tervezel a nyárra, hogyan szoktál pihenni?
Készülünk az attyapusztai búcsúra és a
pápai 1Úton zarándoklatra a zenekarral.
Ahogy említettem, a nyarak nálam
munkával telnek, és inkább az év többi
részében van módom a pihenésre, de azért
a Balatonon is akad időm egy kis kikapcsolódásra és egy munkás nap után sokkal
jobban tudom értékelni ezt a lehetőséget.
Ilyenkor sétálok a vízparton. A hajnal és a
naplemente mindig gyönyörű…
De ki tud kapcsolni egy jó film, főleg a történelmi, fantasztikus és régészeti
témájú filmeket kedvelem. Szívesen olvasok, szeretem a kézműves dolgokat, a festést, liturgikus táncolok, zenét hallgatok.
A musicalek, a romantikusok és a filmzenék állnak közel hozzám. A kedvenceim: Céline Dion, Hillsong, Erkel, Verdi,
Brahms és a latin zene. Kikapcsol a gitározás-éneklés, néha születnek saját versek,
dalok, átiratok. Szeretem az állatokat, van
két kutyusunk, ha Pápán vagyok, szívesen
sétáltatom őket. A VÉK lelkigyakorlatokat és a VÉK közösségi alkalmakat is egyfajta közös megpihenésnek, találkozásnak
élem meg Istennel.
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Szeretettel felhívjuk figyelmüket
a kármelita nővéreket segítő alapítvány
támogatására!

Alapítványunk célja a női kármelita kolostor működésének
és fejlesztésének támogatása.
Ugyancsak Alapítványunk célkitűzése a lelkiségi központunk
működésének segítése, valamint a kármelita lelkiség népszerűsítése.

Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal,
s amennyiben teheti, anyagi támogatásával
a következő számlaszámon:
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Bankszámla száma:
10918001-00000069-06290006
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:

A kedvezményezett adószáma: 18177662-142
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!

Nagylelkű támogatásukat,
segítségüket hálásan köszönjük,
támogatóinkért rendszeresen imádkozunk Kolostorunkban!
Isten jutalmazza meg gazdagon minden jótevőnket!

Imádságos szeretettel:
a kármelita nővérek és az alapítvány tagjai

Kármel

Pihenjünk
a szentek útmutatása szerint!
P. Péceli Bence Imre OCD

írása

Avilai Szent Teréznek tulajdonítják azt a gondolatot, hogy az imádság
és a kényelem nem fér össze egymással. De mi van a pihenéssel? Ha
erre a szóra rákeresünk írásaiban, akkor többször előkerül, és nem csupán tagadó értelemben, hogy arra gondolni sem lehet, hanem éppen
annak fontosságát hangsúlyozza. Ebben a tanulmányban megpróbáljuk
megismerni az ő erre vonatkozó felfogását, illetve Keresztes Szent Jánosét, akiben sokan a nagy aszkétát ismerik fel, mégis sok lehetőséget lát
a pihenésre a lelki életben, amelynek különböző szempontjait megpróbáljuk itt körüljárni.

Fáradhatatlanul szolgálni az Urat
A szentek legfőbb célja volt, hogy minden erejükkel az Úr szolgálatára adják át magukat. Teréz így ír A tökéletesség útja című könyvében. „Mi szerzetesek pedig meghozzuk a legnagyobb áldozatot is, amennyiben Isten iránti szeretetből lemondunk
szabadságunkról; akaratunkat másénak rendeljük alá; s annyi fáradságot, böjtöt,
hallgatást, elzárkózottságot és közös imádságot vállalunk, hogy még ha keresnők is
a pihenést, ugyancsak ritkán juthatunk hozzá.” (TU 12)
Nagyon hasonló gondolatot fogalmaz meg Az alapítások könyvében is. „Igaz,
hogy ezek az alapító nővérek olyanok is voltak ám, hogy akármennyi nehézségre
és szenvedésre találtak volna is, az Úr kegyelmével szívesen viselték volna el, mert
egyedüli vágyuk szenvedni az ő szolgálatában. S az a nővér, aki ezt a vágyat nem
érezné szívében, ne is tartsa magát igazi sarutlan karmelita nővérnek, mert nekünk
nem a pihenés a célunk, hanem a szenvedés, hogy így legalább némileg utánozzuk
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a mi igazi Jegyesünket. Adja meg nekünk Ő Szent Felsége ehhez a kegyelmet!
Ámen.” (Alap 27,43)
Nem kell azonban azt sem gondolnunk, hogy az aszkézist végletekbe vitték, és
a szenvedést önmagáért a szenvedésért szerették, hanem egy a földieknél nagyobb
pihenésre vágyakoztak, amelyet nem csupán mint a munka jutalmát tekintették, hanem egy olyan állapotot, amely életük beteljesedését is megadja számukra. „Nincs számára pihenés, amely ne volna terhére, mivelhogy távol érzi magát
egyetlen igazi pihenésétől. Szóval, mint mondom, ez mind megannyi világos jele a
szeretetnek, amelyet tehát lehetetlen észre nem venni.” (Ö 26,1)
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Teréz a léleknek ezt az állapotát a csapongó, összevissza repkedő pillangóhoz
hasonlítja. „Nem csoda tehát, hogy ez a kis pillangó pihenőhelyet keres, mivel oly
idegennek érzi magát a földi dolgok között. De vajon hová menjen szegényke?
Oda visszamennie, ahonnét jött, nem lehetséges, mert, mondtam, ez nincs hatalmunkban. Bármit tegyünk is, az egyesülés imáját nem fogjuk elérni, míg csak
Isten újra meg nem adja azt nekünk. Én
jó Uram! s mennyi új szenvedés vár erre a
lélekre! Pedig ki hinne ilyesmit ilyen ma„A szentek legfőbb célja
gasztos kegyelem után?! De hát a keresztet
akár így, akár úgy, hordoznunk kell, amedvolt, hogy minden erejükkel
dig csak élünk.” (5BV 2,9)
az Úr szolgálatára adják
Keresztes Szent János is ismeri a léleknek azt a fáradhatatlan törekvését, amelyát magukat.”
ben semmibe vesz minden kényelmet és
pihenést, hogy elérje szerelmesének társaságát. „Ugyanis a türelmetlen szeretet, amelyről a lélek itt tesz tanúságot, nem
engedi őt pihenni, nem engedi szűnni fájdalmát, úgy, hogy minden képzelhető
változatban újra előadja jajait, míg csak orvosságot nem talál.” (SZÉ 9,2) Ha nincs
is meg benne ez az erős vágyakozás, akkor is tudatosítania kell, hogy egy távolibb
cél felé igyekszik, és nem szabad megállnia, nem szabad megpihennie. „Így a léleknek is, ha ezen élet folyamán el akar jutni az egyesülésnek boldog pihenőjére, át
kell mennie ezen képek, alakok és fogalmak összes fokozatain, de végeznie is kell
azután velük, mert semmi hasonlóságuk sincs és semmi arányban sincsenek azzal,
aki felé vezetnek, tudniillik Istennel.” (2KU 12,5)
Ismerjük fel a fáradtságunk okait és küzdjük le őket!
Keresztes Szent János A kármelhegy útja című munkájának előszavában megjegyzi,
hogy a lelki életben nagy akadály a kellő ismeret vagy tapasztalat hiánya. „Vannak
mások, akiket kín nézni, annyit küszködnek és fáradoznak, s mégis visszafelé mennek és pedig azért, mert abban keresik a lelki hasznot, ami éppen nem az, hanem
inkább zavarólag hat. Mások ellenben könnyedén és nyugodtan veszik a dolgot s
mégis nagy lelki haszonra tesznek szert.” (KU bev, 7)
Hangsúlyozza azt is, hogy az érzéki vágyak, szenvedélyek, amelyekben az ember talán éppen a jóérzést, a kényelmet vagy a pihenést keresi, okozzák a legnagyobb fáradtságot a léleknek. „Most tehát mondjunk valamit azon második káros
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hatásról, amelyet az érzéki vágyak sokféle módon hoznak létre a lélekben. Ugyanis
fárasztják a lelket, kínozzák, elhomályosítják, bemocskolják és bágyadttá teszik.”
(1KU 6,5)
Egy nagyon hasonló útmutatást ad ugyanezen könyv harmadik részében, ahol
az akarat megtisztítását szorgalmazza. „Meg kell tehát jegyeznie minden lelki embernek, hogy akármilyen irányban működik is az egyik szenvedély, oda irányul az
egész lélek, az akarat és a többi tehetség s ezek mind rabjai lesznek annak a szenvedélynek. A többi három szenvedély pedig szintén benne fog lobogni abban az
elsőben s mindnyájan kínozni fogják a lelket és nem engedik, hogy repülhessen az
édes szemlélődés és egyesülés szabadsága és nyugalma felé.” (3KU 16,6)
A pihenés ezért csak annak
akadályozó tényezőinek kiküszöbölése által lehetséges. Tehát
nem arról van szó, hogy gyako„Keresztes Szent János a
roljuk az aszkézist, és lemondunk
szenvedélyek elleni harcban
a szenvedélyeinkről és ezért Isten
megjutalmaz bennünket, hanem a
és a lemondás minden
lemondásokkal lehetővé tesszük anváltozatának gyakorlatában
nak a lelkünk számára kedvező és
Krisztus Keresztjét mutatja fel.” pihentető állapotnak a megélését,
amely Isten részéről mindig adott
lenne a számunkra, ha mi nem gördítenénk akadályt az útjába. Egy futó ismerősöm magyarázta egyszer a jó légzéstechnikát. Vannak ugyanis, akik lihegve futnak, és kapkodják a levegőt, holott
nem erre kell figyelni, hanem az elhasznált levegő kifújására, mert ha erre nem
figyelünk, a tüdőnk eltelik széndioxiddal, és nagyban csökken az erőnk, de ha azt
kifújjuk, akkor az oxigén önmagától betódul a tüdőnkbe. Ez alapján mondhatjuk,
hogy Isten is csak arra vár, hogy fújjunk ki minden nem odavalót a lelkünkből, és
már észrevétlenül benn is van. „Ebben a lemondásban találja meg a lélek nyugalmát és pihenését. Mivel ugyanis semmi után nem vágyódik: semmi sem vonzza és
húzza fölfelé, és semmi sem taszítja és nyomja lefelé, hanem nyugodtan megmarad
az ő alázatosságának központjában. Mert amíg bármi után vágyódik, ez magában
véve is elég ahhoz, hogy nyughatatlan legyen.” (1KU 13,13)
Keresztes Szent János a szenvedélyek elleni harcban és a lemondás minden
változatának gyakorlatában Krisztus Keresztjét mutatja fel, amelyben nemcsak
győzünk, hanem meggazdagodunk és lelkünknek nyugalmat találunk. „Ez a meggazdagodás jelenti a teremtményekre irányuló összes vágyak megszűnését; mert a
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teremtmény csak szenvedést okoz, Isten lelke ellenben gazdagít és vigasztal. Azért
hívogatja magához az embereket Szent Máténál: »Jöjjetek hozzám mindnyájan,
kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megnyugtatlak titeket … és nyugodalmat
találtok lelketeknek.« (Mt 11,28–29) Vagyis: ti valamennyien, akik szenvedtek,
szomorkodtok és nyögtök a ti gondjaitok és vágyaitok súlya alatt, rázzátok le őket
és jertek hozzám s én megkönnyebbítlek benneteket, s megtaláljátok lelketek számára azt a nyugalmat, amelytől vágyaitok fosztanak meg, amennyiben roskadoztok alattuk.” (1KU 7,1)
Engedjük át magunkat a pihenésnek,
ha Isten úgy akarja!
János atya és Teréz egyaránt sokat ír az imádság fejlődését tárgyalva egyfajta átmenetről, amelyben a lélek Istennel kapcsolatban visszavesz az aktivitásából, és egyre
passzívabbá válik, engedi, hogy Isten működjön benne. Ebben az átmenetben sok
új imatapasztalatban is része van. Említhetjük itt a Teréz által bemutatott imafaj-
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tákat, különösen az éppen témába vágó nyugalmi ima elnevezést. „Említettem
már, hogy az összeszedettségnek és nyugalomnak ezen első fokán a lelki tehetségek
nincsenek fölfüggesztve. A lélek azonban annyira boldog Istenében, hogy bár a két
másik tehetség el is kalandozik, az akarat egyesülve marad Istennel, olyannyira,
hogy amíg ez az állapot tart, nem szűnik meg a nyugalomnak és pihenésnek érzete.” (Ö 15,1)
Az elmélkedő imádságot a szemlélődés veszi át. Nem könnyű ez az átállás. Az ember munkálkodni akar továbbra is, és elmélkedni, de így csak hiába fárasztja magát.
Keresztes Szent János sok hasznos tanáccsal szolgál. Nemcsak a lelkiéletet élő
embert tanítja, hanem a gyóntatókat és lelkivezetőket is óvva inti, mert gyakran
tudás és tapasztalat hiányában, éppen ők akadályozzák a rájuk bízottak előrehaladását. „Azért szomorú látvány, mikor egyeseknek lelke a belső nyugalom békéje és
pihenése után sóvárog, hogy abban eltelhessék békességgel és élvezhesse Istent s ők
elráncigálják onnét és a külsőségek közé kényszerítik vissza. Azt akarják, hogy újra
járja a megjárt utat; hogy hagyja ott a célt, amelyen már-már lepihent, az ahhoz
vezető eszközök kedvéért, vagyis végezze újra az okoskodó elmélkedést. (…) Mivel
ugyanis nem értik meg annak a reájuk nézve új dolognak titokzatos jelentőségét,
azt képzelik, hogy elvesztegetik az időt, ha nem tesznek semmit; s azért nem is
engedik a lelküket pihenni, hanem arra kényszerítik, hogy gondolkodjék és elmélkedjék. Ennek következménye, hogy lelki szárazságot és fáradalmat szüretelnek,
csupán azért, mert olyan gyümölcsöt keresnek, amelyet ezen az úton nem lehet
megtalálni. (…) Az ilyeneknek azt kell tanácsolni, hogy maradjanak veszteg abban
a nyugalomban, szeretettel figyelve Istenre; ne törődjenek a képzelettel s ne dolgozzanak vele. Itt ugyanis – amint mondtuk – a tehetségek nyugalomba vonulnak
s nem dolgoznak többé.” (2KU 12,7–8)
Nem mindig olyan egyértelmű annak felismerése, hogy a lélekben biztosan
ez a folyamat játszódik le, de János atya világosan leírja ennek tüneteit. Az egyik
ilyen tünetben éppen a nyugalom és a pihenés kifejezések is fontos szerepet kapnak. „A harmadik és legbiztosabb tünet az, hogy a lélek jól érzi magát, mikor így
egyedül van; szeretettel figyel Istenre, anélkül, hogy valami meghatározott dologra
gondolna s élvezi azt a belső békét és nyugalmat, amelyben a tehetségek, t.i. az
emlékezet, értelem és az akarat pihenni tértek, vagy legalább is nem működnek,
nem bölcselkednek. Szóval a tehetségek nem következtetnek egyik igazságról a
másikra, hanem megelégszenek azzal az általános ismerettel és azzal a szeretetteljes
figyelemmel, amelyről beszéltünk, anélkül, hogy valami meghatározott eszmével
foglalkoznának. (2KU 13,4)
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Átengedni magunkat a pihenésnek ilyenkor nem lehetőség, hanem feladat és
kötelesség. Valóban bátorság kell ahhoz, hogy kiengedjük kezünkből a kormányrudat, mert sokkal kiszolgáltatottabb és függő helyzetbe kerülünk Istennel szemben, mégis ez az egyetlen út az Istennel való egyesülés felé. „Ha azonban a lélek
megengedi magának ezt a pihenést, fokozatosan mind jobban kifejlődik benne
az az Istenre vonatkozó általános, szeretetteljes tudat, amelyet jobban élvez, mint
minden más dolgot, mivelhogy békességet, pihenést, kellemes érzést és élvezetet
okoz neki, anélkül, hogy fáradságába kerülne.” (2KU 13,7)
Szervezzük meg életünket úgy,
hogy legyen helye a pihenésnek!
Ezen feladat teljesítése minden keresztény hívőnek a kisujjában van, hiszen tudjuk
a parancsolatot: „Az Úr napját szenteld meg!” A mindennapokban tudunk-e azonban időt szakítani erre, és ha igen, akkor az mit jelent, vagy miből áll?
Avilai Szent Teréz tudatosan szervezte meg a napi két óra rekreációt, amely
nem csupán ellazulás volt, hanem a szerzetesi élet egyhangúságának megszínesítése mellett a felebaráti szeretet gyakorlása is. Ennek gyakorlatába Keresztes Szent
Jánost is bevezette: „én pedig elmentem Keresztes János atyával a valladolidi alapításra,
amelynek történetét már megírtam. Mivel
pedig ott egy ideig munkásokkal kellett
„Teréz szerint a helyesen
dolgoztatnunk a zárda berendezésén, s így
megszervezett és megélt
nem volt klauzúránk, fölhasználtam ezt az
alkalmat arra, hogy Keresztes János atyát beközösségi élet
avassam a mi életmódunk részleteibe. A cél
már maga is pihenés.”
az volt, hogy jól megértse összes dolgainkat:
úgy az önmegtagadási gyakorlatokat, mint a
testvéries együttélést és az üdülést, amelyet közösen tartunk. Ebben az üdülésben ugyanis minden olyan jól van elrendezve, hogy alkalomul szolgál a nővérek
hibáinak felismerésére, de egyúttal pihenésül is, hogy utána jobban viselhessék a
fegyelem szigorát”. (Alap 13,5)
Teréz szerint a helyesen megszervezett és megélt közösségi élet már maga is
pihenés. Önéletrajzában, mikor az első általa alapított szerzetesközösség sajátosságait mutatja be, hangsúlyozza, hogy fontos az, hogy kevesen legyenek, tehát
jól ismerjék egymást, mély személyes kapcsolatokat tudjanak megélni. „Hiszen
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mindenki láthatja, hogy ez az élet nemcsak elviselhető, hanem valóságos pihenés, s
hozzá rendkívül elősegíti azoknak törekvését, akiknek legfőbb vágya négyszemközt
élvezni az ő Jegyesüknek, Krisztus Urunknak társaságát. Mert hiszen ez legyen
mindig az ő igyekezetük: egyedül lenni Ővele. Azért is ne legyenek soha többen
tizenháromnál.” (Ö 36,29)
Az Istennel egyesült lélek pihenése
A halottakért szoktuk imádkozni, hogy „adj örök nyugodalmat nekik”, ami alatt
gyakran azt értjük, hogy végre mentesüljenek a földi gondoktól és szenvedésektől, és
így megpihenhessenek. Ha hívő lélekkel imádkozunk értük, akkor az üdvösséget, vagyis az Istennel való teljes közösséget kérjük. A szentek már ebben az életben is megélték ezt a közösséget, amely még ugyan nem tartalmazta a boldogító színelátást.
Keresztes Szent János A szellemi páros ének című művében sok képet és magyarázatot hoz az Istennel egyesült lélek állapotának bemutatására. Most két olyan
versszakot, illetve annak magyarázatait mutatjuk be, amelyben ez az állapot mintegy az Istennel való közös pihenés jelenik meg.
A tizennegyedik versszakban még a lelki eljegyzés állapotában lévő lelket látjuk, aki még nem érte el a teljes egyesülés fokát, mégis a hátralévő tisztulások
mellett megéli Isten közelségének nagy boldogságát.
Szerelmesem a hegység,
Völgyek magányos berkei,
Távol szigetvilágok,
A zúgva hömpölygő folyók,
A szerelmes szellők suttogása.
„A lélek ebben az isteni egyesülésben bőséget és kimondhatatlan gazdagságot
lát és élvez, és megtalálja benne mindazt a megnyugvást és örömet, amelyet óhajt.
(…) Csodálatos gyöngédséget és szellemi édességet élvez; nyugalmat talál benne
és isteni fényt.” (SZÉ 14,4) „A magányos völgyek nyugalmasak, kellemesek, üdék,
árnyékosak, édesvízben gazdagok, fáiknak változatossága, s a madarak kellemes
éneke örömmel és élvezettel töltik el ez ember érzékeit, üdülést nyújtanak, pihenőül szolgálnak magányukban, és csend van bennük. Ilyen völgyek számomra az
én Kedvesem.” (SZÉ 14,7)
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A tizenötödik versszakban szintén az Istenben való megpihenés és megnyugvás
jelenségével találkozunk.
Az éj csendes nyugalma
Derengő virradat felé,
A hallgató zene,
A szózatos magány,
Üdítő s szívünk lángra gyújtó estebéd.
„Ez a szellemi álom, amelyet a lélek Kedvesének keblén élvez, magában foglalja
és élvezi a csendes éjszakának egész nyugalmát, pihenését és üdülését s ugyanakkor
ennek kapcsán tengernyi, sötét, isteni megértést kap Istenben. Ezért mondja a
lélek, hogy számára az ő Kedvese: »Az éj csendes nyugalma«.” (SZÉ 15,22)
„Az estebéd szerető lelkeknek üdülést, jóllakást és szeretetet hoz. Mivel pedig a
Kedves a lélekben ezen édes közlés által ezt a három dolgot hozza létre, azért nevezi
Őt itt üdítő s szívünket lángra gyújtó estebédnek. Megjegyezendő ugyanis, hogy
a Szentírásban ez a szó: estebéd, isteni látomást jelent. Mert, amint az estebéddel
végződik a napi munka és kezdődik az éjjeli pihenés, hasonlóképpen ez az említett
nyugodt megismerés érezteti a lélekkel, hogy bizonyos értelemben véget értek bajai és kincseket vesz birtokába, ami által jobban szerelmes lesz Istenbe, mint volt
annak előtte. Üdítő estebéd tehát annyiban, amennyiben vége a bajainak és szívét
lángra gyújtja, amennyiben minden kincset birtokába ad.” (SZÉ 15,28)
János atya nagyon sok versszakot szentel (22–40) az Istennel való teljes egyesülésnek, vagyis a lelki házasság állapota leírásának, ebből most egy versszakot, a
harmincötödiket nézzük meg, amelyben szintén előkerül a pihenésnek a képe, a
fészket rakó gerlice alakjában. Itt emlékezhetünk Teréz nyughatatlan, állandóan
repdeső pillangójára.
Magányban élt,
És magányban rakta fészkét;
És a magányban senki más
Őt nem vezérli, mint csupán a Kedves,
Akin szint’ ott ütött a szeretet sebet.
„Az a magány, amelyben a gerlice azelőtt élt, mint mondtuk, az a körülmény
volt, hogy a Kedvese kedvéért lemondott a világnak az összes dolgairól és javairól s
igyekezett tökéletessé lenni és arra a magányra szert tenni, amely szükséges az Igé-
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vel való egyesüléshez s ennek folytán a teljes megvigasztalódáshoz és megpihenéshez. Ezt az utóbbit jelenti az a fészek, amelyről itt beszél s amely a vigasztalásnak és
pihenésnek a jelképe. Tehát azt akarja mondani, hogy ez a magány, amelyet azelőtt
önként ugyan, de azért, mivel még nem volt tökéletes, szenvedés és szorongás árán
élt: ez lett most, miután azt Istenben tökéletesen megszerezte, számára a vigasztalás
és megnyugvás forrása.” (SZÉ 35,4)
Keresztes Szent János Az élő szeretetláng című művében egy érdekes képet tár
elénk az isteni egyesülésben élő emberről, olyan, mintha Isten és a lélek kölcsönösen egymásban pihennének, vagy inkább Isten pihen meg jobban a lélekben. „Ó
milyen boldog ez a lélek, amely mindig úgy érzi, hogy Istene nála pihen és ölében
nyugszik. Ó mennyire szüksége van arra, hogy távol tartsa magát mindentől, kerülje az ügyes-bajos dolgokat és teljes nyugalomban éljen, hogy Kedvesét ölében
bármi kevés mozgás vagy lárma ne zavarja, vagy fel ne riassza. Ő ott van, s rendesen ott alszik arájának karjai között, a lélek mélyén, s ez ott érzi Őt és állandóan
élvezi jelenlétét. Mert ha mindig ébren volna benne, ha szünet nélkül árasztaná rá az
ismereteket és szeretetet, akkor az már az örök boldogság állapota volna. Hiszen ha
csak egyszer is ébred föl, s éppen csakhogy egy pillanatra fölveti a szemét, mondom,
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ha már ilyenkor is ilyen csoda dolgokat tesz a lélekkel: mi lenne akkor, ha állandóan
teljesen ébren volna benne és az ő számára.” (ÉSZ 35,4)
Eme örömöt, békét és nyugalmat sugalló képek után befejezésül térjünk vis�sza Avilai Szent Terézhez és ahhoz a gondolatkörhöz, amellyel indítottunk, hogy a
szentek fáradhatatlanul munkálkodnak az Úrért. A belső várkastély hetedik lakásának
utolsó fejezetében Teréz szintén a lelki házasságot élőkről ír, vagyis azokról, akik
teljesen egyesültek az Úrral. Bár a lelkük mélyén ott van az állandó béke és nyugalom, a külső életük nincs meg harc nélkül. „Azt gondoljátok talán, hogy csupán a
kezdőkhöz beszélek így s hogy egy bizonyos fokú haladás után az ember mégis csak
megpihenhet. Szó sincs róla; hiszen mondtam már nektek, hogy ha az előrehaladottabb lelkek nyugalmat is élveznek bensejükben, annál kevesebb nyugalom jut ki
nekik a külső dolgokban, de annál kevésbé vágyódnak is utána. Mit gondoltok, mire
szolgálnának egyébként azok a sugallatok, vagy jobban mondva intelmek és azok az
üzenetek, amelyeket a lélek maga küldözget a saját mélyéből a belső várkastély felső
részébe és a külső lelki szállások lakóinak? Talán arra buzdítja őket, hogy aludjanak?
Nem, semmi esetre sem; sőt sokkal jobban zaklatja őket most, nehogy az érzékek és
a lelki tehetségek, nemkülönben az egész test ellustuljanak, mint tették akkor, mikor
még velük lakott és velük szenvedett. Akkor ugyanis még nem látta be oly világosan,
hogy mily nagy hasznuk van a szenvedéseknek. Most érti, mert hiszen talán éppen
ez utóbbiakat használta fel Isten eszközül arra, hogy bevigye őt saját lakásába, ahol az
Ő társasága nagyobb erőt ad neki, mint amilyen volt neki.” (7BV 4,9)
Teréznek ezen realista gondolata segítsen, vigasztaljon vagy bátorítson bennünket akkor, ha a munka vagy a szenvedések keresztjét hordozzuk, vagy pedig akkor,
amikor a pihenés után vissza kell térnünk a munkánkhoz.
Rövidítések:
Avilai Szent Teréz:

Keresztes Szent János:

Ö = Önéletrajz

KU = A kármelhegy útja

TU = A tökéletesség útja

SÉ = A lélek sötét éjszakája

BV = A belső várkastély

SZÉ = A szellemi páros ének

Alap = Az alapítások könyve

ÉSZ = Az élő szeretetláng
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A szolgálatom
a hivatásom
Az

interjút készítette

P. Péceli Bence Imre OCD

Szabadságunk vagy pihenő időnk eltöltésére nagyon jó lehetőség van a lelkigyakorlatozásban. A kunszentmártoni lelkigyakorlatos ház vezetője, Forgó Andrea mesél
arról, hogy miként talált rá a hivatására a kármelita lelkiségben a lelkigyakorlatok
szervezésével.

A Kármel lelkiségére már régen rátaláltál.
Hogyan történt ez?
Első találkozásom a Kármel lelkiségével
13 éves koromban történt, amikor szülővárosomba, Csongrádra érkezett egy
kármelita atya, és lehetőség adódott a Skapuláré felvételére. Ezen ünnepi alkalommal édesanyám ösztönzésére a Kármelhegyi
Boldogasszony oltalmába ajánlottam magam. A plébániai közösségből már ekkor
volt néhány testvér, akik vonzódtak a
kármelita lelkiséghez. Az ezt követő években elmélyült a kapcsolat a csongrádi és a
kunszentmártoni világban élő kármeliták
között. Zselepszki Fábián kármelita atya
2000 júliusában a kunszentmártoni
Kármelbe került házfőnöknek. Az egyik
világban élő kármelita nővér meghívott,
hogy menjek el velük Fábián atya első
kunszentmártoni lelkigyakorlatára. Ezen
alkalommal az atya személye és tanításai
olyan mélyen megérintettek, hogy ezt kö-

vetően havonta visszajártam hozzá beszélgetni. Mindig adott egy-egy kármelita lelkiségű könyvet, amelyekből lehetőségem
adódott ismerkedni a lelkiséggel.
Saját hivatásodat keresve gondolkodtál a
szerzetesi hivatáson is, illetve közösségekkel
is ismerkedtél. Ha jól tudom, külföldön is és
itthon is kármelita közösségekkel vetted fel a
kapcsolatot. Vagy éreztél hívást más lelkiség
felé is?
2000 őszén Kismaroson találkoztam a
brüsszeli Szent Józsefről nevezett kármelita
nővérekkel, akik napi 4-6 órában a világban dolgoznak, emellett közösségben is
megélik a kármelita lelkiséget. A brüsszeli
nővérekkel történt találkozást követően az
akkor még Pécsen élő Sarutlan Kármelita
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Nővéreknél is eltöltöttem néhány napot.
Kerestem az Úr akaratát az életemre vonatkozóan. Nagyon vonzó volt nekem a Szent
József nővérek életformája. 2001 tavaszán
két hetet töltöttem a közösségükben, majd
szeptembertől hosszabb időt, amikor francia nyelvet tanultam egy brüsszeli nyelviskolában és ismerkedtem az életükkel. Kilenc hónap elteltével mégis úgy éreztem,
hogy nem az ő közösségükbe hív az Úr,
nem ott a helyem. Visszavágytam a hazámba, a magyar gyökerekhez. Apostoli tevékenységek között szerettem volna megélni a
kármelita lelkiséget. Brüsszelből hazatérve teológiai tanulmányokba kezdtem. A Sapientia
Hittudományi Főiskolán lehetőség adódott
más szerzetesközösségek tagjaival találkozni.
Közben a kármelita szentek tanításait is
egyre jobban megismertem, és úgy éreztem, hogy „hazataláltam”. Nem vonzottak
már más lelkiségek.
A kunszentmártoni lelkigyakorlatos ház vezetését vagy gondozását, illetve a lelkigyakorlatok szervezését már jó ideje végzed. Úgy tűnik, hogy itt megállapodtál. Hogyan találtál
rá erre a feladatra, illetve meglátod-e benne a
személyes hivatásod megélésének lehetőségét is?
Egyik alkalommal, amikor Fábián atyával beszélgettem a jövőmről, azt tanácsolta, hogy végezzem el a teológiát, és jöjjek
Kunszentmártonba. Segítsek neki az itteni feladatokban. Ez így is történt. 2006
júliusában kerültem ide. Azon a nyáron
folyamatosan jöttek a házba vendégek:
gyerekek, csoportos és egyéni lelkigyakor-

latozók. A vendégek fogadásában és elhelyezésében, ellátásukban tevékenykedtem.
2007 márciusában Fábián atyát elhelyezték
Kunszentmártonból Keszthelyre. A rendtartomány a kunszentmártoni rendház működtetésének jogát átadta egy alapítványnak.
Ebben a váratlan helyzetben maradt rám a
ház vezetésének felelőssége. Az alapítván�nyal együttműködve elláttam a gondnoki
feladatokat, a csoportok és lelkigyakorlatok
szervezését. Majd két év elteltével egy alapítvány szerveződött a ház működtetésére.
Az elmúlt éveket tekintve úgy gondolom,
hogy az itteni szolgálatot hivatásként élem
meg: lehetőségem van az Úrral való kapcsolat mélyítésére és a felebaráti szeretet
gyakorlására.
Fábián atyának központi szerepe volt a ház
és a lelkigyakorlatok vezetésében. Ő azonban
kihagyásokkal volt csak jelen. Milyen volt vele
együttműködni, illetve hogyan tapasztaltad
meg a hiányát akkor, amikor elhelyezték, és
főleg azután, hogy meghalt?
Fábián atya 2000 júliusától elkezdte a ház
külső renoválását, ill. ezzel egyidőben folyamatosan lelkigyakorlatokat vezetett:
egyéni Szent Ignáci lelkigyakorlatot, ill.
csoportos lelkigyakorlatokat. Csodálatos
módon összehangolta a külső feladatokat
a léleképítéssel. Mindig azt tette, amire lehetőség adódott. Nagy ajándék volt megtapasztalni, hogy Istenből és Istenben élt.
Minden nap zsolozsmával és szentmisével
kezdődött, majd este hálaadással fejeződött
be. Nem volt könnyű, amikor elhelyezték,
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de az Úr adott erőt, hogy a munkatársaimmal tovább gondozzuk a házat és a kertet.
Kármelita atyák és más atyák bevonásával
történtek a lelkigyakorlatok, a nyári gyermektáborok, valamint nagycsaládok jöttek
pihenni, kikapcsolódni. Egy szomszédos
házban lakó nyugdíjas atya naponta átjárt
a kápolnába szentmisét bemutatni a helybeli hívek részvételével. 2007 márciusától
Fábián atya havonta, kéthavonta visszajárt
Kunszentmártonba lelkigyakorlatokat tartani. Mindig nagyon vártuk ezeket a találkozásokat. Amikor Keszthelyről megérkezett, első útja mindig a kertbe vezetett, gyönyörködött a növényekben. Előző állomáshelyeiről sokan ismerték, jöttek a lelkigyakorlataira. Nagyon jó volt megismerkedni
az ő lelki gyermekeivel, barátaival. Mint
egy nagy család voltunk együtt a Szűzanya
hajlékában. Szívünkben reméltük, hogy
Fábián atya visszakerül Kunszentmártonba.
Betegségeiből adódóan ez 2012 májusában

meg is történt. Nagy szeretettel és hálával
emlékezünk vissza földi életének utolsó
néhány évére, amikor 2017. januárig ismét velünk lehetett Kunszentmártonban.
Égi hazaköltözésével beteljesítette azt a
küldetést, amit a Szentháromságos Isten
róla eltervezett. Hatalmas ajándéka volt
az Úristennek, hogy megismerhettem, a
közelében élhettem, nyitottságával megtanított egy tágasabb gondolkodásmódra.
Tanításaival és életpéldájával tágította a
horizontokat. Elénk élte a Szentháromságos Isten szeretetét: papi szolgálataiban,
emberi kapcsolataiban, fizikai munkájában (akár a konyhában, akár a kertben tevékenykedett). Földi élete utolsó hónapjainak szenvedéseit mérhetetlen szeretettel és
türelemmel viselte. Mióta hazaköltözött,
folyamatosan kérjük és tapasztaljuk közbenjárását. Egy-egy szituációban gyakran
emlegetjük szófordulatait. Az általa kapott
lelki ajándékokat kamatoztatva igyekszem
élni mindennapjaimat.
Átlagosan hány lelkigyakorlat (csoport) van a
házban, és milyen típusúak ezek?
Évente átlagosan 28-30 csoport látogat el
hozzánk. A kármelita atyákon kívül más
szerzetes- és világi papok is tartanak lelkigyakorlatokat vagy a saját közösségüknek, vagy egy meghirdetett tágabb körnek.
A nyitott lelkigyakorlatok, amelyeket a
Kármelita Rend honlapján is meghirdetünk, általában péntek estétől vasárnap
délutánig tartanak. Szívesen fogadunk
lelkiségi mozgalmakat, imacsoportokat,
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plébániai közösségeket, iskolai osztályokat,
egyetemistákat lelkigyakorlatra, illetve zarándokcsoportokat lelki napra. A ház adottságai lehetőséget nyújtanak nagycsaládok
pihenésére, kórusok hangversenyre való felkészülésére (a kápolnai elektromos orgona
igénybevételével).
Kikre számíthatsz, vagy kik segítenek Téged
a ház vezetésében (működtetésében), illetve a
lelkigyakorlatok szervezésében és lebonyolításában?
A ház elsődleges célja a kármelita lelkiség
terjesztése és az ebben való elmélyülés elősegítése. Ennek érdekében szorosan együttműködöm a kármelita atyákkal. Elsőként
velük egyeztetek lelkigyakorlatos időpontokat, és a fennmaradó időre fogadunk más
csoportokat. Fábián atya a Gondviselésben
bízva működtette a házat. Munkatársaimmal együtt mi is Őreá hagyatkozva, jó gazda
módjára próbáljuk a házat fenntartani, a lehetőségekhez mérten felújítani és szépíteni.
Munkatársaim önzetlen, szorgos, odaadó
fáradozása és munkája nélkül, valamint az
ide ellátogató és a ház működését támogató
vendégek adományai nélkül nem működhetne a ház. Az alapítvány régi és új tagjai is
ezt a közös célt segítik talentumaikkal.
A város lakói, illetve a kunszentmártoni és a
környékbeli hívők hogyan tekintenek a lelkigyakorlatos ház jelenlétére?
A kunszentmártoni Kármel a helybeli és a
környékbeli hívők számára egy oázist jelent,

ahol lelkileg töltődhetnek, ahol kikapcsolódhatnak a mindennapok felgyorsult, zajos
világából. Reméljük, hogy a város lakói is
felfedezik majd e lelki oázis lehetőségét.
A testvéröcséd katolikus pap, és nemrég óta a
város plébánosa. Hogyan látod ezt a helyzetet? Eredményesebben tudjátok így egymást és
a rátok bízottakat segíteni?
Nagy ajándék számomra, hogy Miklós testvérem 2018. augusztusban
Kunszentmártonba került. Kölcsönösen
segítjük egymást. Heti három alkalommal
jön a Kármel kápolnájába szentmisét bemutatni, ill. szükség szerint papi feladatokat ellátni.
Egy ideje a VÉK tagjává is váltál. Már régóta
segíted a kármelita atyák munkáját, mégis
hosszú idő múlva döntöttél, hogy szeretnél
világban élő kármelita is lenni. Mi vagy ki
segített ebben, hogy elindulj ezen az úton?
A kármelita lelkiség valóban fontos nekem,
de a házbeli feladataimból adódóan soksok évig nem tudtam csatlakozni a VÉKhez, ill. a közösségi alkalmakon részt venni.
András atya hívására Fábián atya mennyei
hazaköltözése után nyílt lehetőségem elindulni ezen az úton. A VÉK közösség egyben megtartó erővé is vált számomra.
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Rekreáció

Szent Bertalanról nevezett Boldog Anna OCD írása1
Fordította: P. Péceli Bence Imre OCD

(Párizs 1606–1608)
1. Néha előfordult, hogy néhány szerzetesnő kérte, hogy nem szeretnének elmenni a rekreációra, a nagyobb összeszedettség színén és hogy el akarnak különülni a
közösségtől. Azonban a mi szent Anyánk nagyon unszolta őket, hogy ne tegyék,
és megfeddte őket mondván, hogy ez mind önszeretet és az ördög által sugallt
becsapás, és hogy a lelki élet színén magányossá válnak és elveszítik a nővéreik szeretetét. Hiszen éppen ezért gyűlnek össze ebben a két órában2: hogy társalogjanak,
kommunikáljanak egymással; hogy szert tegyenek – ahogy Szent Péter mondja az
egyik levelében – egy új szellemre, amelyben azt ajánlja a keresztényeknek, ami1

Szent Bertalanról nevezett Boldog Anna (1549–1626) Avilai Szent Teréz nővértársa, betegápolója,
írnoka volt (csak később, Teréz mellett tanult meg írni). Teréz halála után az ő lelki örökségének egyik
legtisztább tanúja, továbbadója. Bár laikus nővér, 1605-ben Jézusról nevezett Anna anyával együtt
Franciaországba ment alapítani, ahol engedelmességből felvette a fekete fátylat, tehát kórus nővérré vált, majd hamarosan perjelnővé választották. Franciaországi és flandriai alapításai során nagyon
sokat írt, a 665 megmaradt levele mellett többek között ismerjük a lelki konferenciáit (Conferencias
espirituales), amelyeket Pontoise-ben (1605), Párizsban (1606–1608) és Amberes-ben (1622–1624 és
1621–1623) szerkesztett meg. Mindegyiket novíciáknak és szerzetesnőknek szánta saját kolostora
és más kolostorok számára, ugyanazokkal a szerzetesi élet számára fontos témákkal. A rekreáció,
vagyis a nővérek üdülőórájának témája három ilyen lelki konferenciában található meg, a párizsiban
és az amberes-i két változatában. Jelen fordításunk a párizsi és az egyik amberes-i (1622–1624) konferencia rekreációra vonatkozó tanítását tartalmazza. A két amberes-i szöveg között nagyon sok
hasonlóság van, bár – ahogy látni fogjuk – a párizsi és az itt lefordított amberes-i között is találunk
hasonló gondolatokat. Fordításunk az ANA DE SAN BARTOLOME Discipula y heredera de S. Teresa:
Obras Completas, Edición preparada por Julian Urkiza, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1998. című
könyv 616–620. és 652–656. oldalán található. A fordításban segítséget nyújtottak: Simonfi Éva és
Szepesi Edit. A két rekreáció szövegének helyszíneit (Párizs, Amberes) zárójelben jelöljük.
2
AVILAI SZENT TERÉZ: Konstitúciók 9,6: az ebéd és a vacsora után: „Mikor az ebéd után kimennek, a
perjelnő anya megadhatja az engedélyt arra, hogy valamennyien együtt beszélgessenek arról, amihez leginkább van kedvük.”
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lyenné váltak a tanítványai, hogy befogadják egymást hajlékukba, és hogy közöljék
egymással a kegyelmeket, amelyeket az Úrtól kaptak, hogy szeretetben szeressék
egymást, mert a szeretet elfedi a bűnök sokaságát (vö. 1Pét 4,8-10). És ez az a lelkület, amit a mi szent Anyánk tanácsolt nekünk; hogy szeressük egymást, és hogy
engedélyt kérve társalogjunk egymással, és lelkesítsük egymást Isten szolgálatára,
a szeretetben járjunk és becsüljük meg minden egyes nővérünket; nem lehet ettől
idegenkedni.
2. Mivel az egész vallásunk a szereteten és szeretet által alapított, a legnagyobb
kötelességünk imádságainkat az egyház és a lelkek javára fordítani; és így kötelez
bennünket arra, hogy éjjel és nappal az Úr törvényén elmélkedjünk, és minden
imádságainkban az egyházért kérjünk. És ha tökéletesen akarjuk ezt teljesíteni,
az egyház leányaihoz minden tekintetben egyre hasonlóbbakká kell lennünk, életünkben és halálunkban legyen szívünkbe írva a törvény, hogy
„a legnagyobb
így haljunk és szenvedést vállaljunk
kötelességünk imádságainkat
érte, és mindehhez egymást is hozzá
kell segítenünk.
az egyház és a lelkek javára
Ezért gyűlünk össze a rekreáfordítani.” ció 3.
óráin, hogy a szeráfok szolgálatát
végezzük, amit Szent János mesél el a
Jelenések könyvében, látomása volt:
hogy egymást tűzzel etették3. Kétségkívül csodás szolgálat és csodás testvériesség,
akik így gyűlnek össze, hogy segítik egymást és felgyújtják egymásban Isten szeretetének lángját. Ej, drága nővéreim Jézus Krisztusban! Hiányzó dolog ne legyen
részünkről, miként az Isten részéről sem fog elmaradni.
4. Nézzék, hogy megy Ő Szent Felsége Franciaországba beleszeretve a lelkekbe,
és meghív egyeseket és másokat, hogy lépjenek be a fűszeres almabor barlangjába4,
ami az ő drága sebeinek vére, hogy attól és az ő bölcsességétől megrészegülve menjenek ki a szüleik házából, megmutatva, hogy ki az Úr és segítve neki, hogy mindenki megismerje őt, ahogy a szamariai asszony tette, megkóstolva az élet vizét,
megvallotta, hogy Ő Istennek a Fia (vö. Jn 4,29). Legyünk szamariai és kánaáni
(vö. Mt 15,21–28) asszonyok, és híreszteljük Istent és az ő isteni törvényét.
3

Vö. Jel 4,1–8; Boldog Anna újraértelmezi ezt a szöveget, összekeverve Izajás 6,3–7 szövegével, ahol
az angyal parázzsal érinti meg a próféta ajkát.
4
KERESZTES SZENT JÁNOSNAK A szellemi páros ének 25. versszakára hivatkozik szabadon idézve
azt.
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5. Ragasszuk ezt a lelkületet egymásra. És mivel a Regulánk másoknál jobban a
szeretetre, vagyis felebarátaink és Isten szeretetére kötelez bennünket, bár az összes
erényekre is kötelezve vagyunk, a szeretet azonban sokkal több minden másnál. És
ez jó, ahogy Szent Pál mondja, hogy az erények, az istenszeretet a felebaráti szeretetből születnek. (1Kor 13) És aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten
őbenne (1 Jn 4,16), aki így szeret, látni fogja, amit ez a szent mond: „Ki szakíthat
el bennünket Krisztus szeretetétől? Sem szenvedések, sem üldözések, sem betegség” (Róm 8,35). És mondta, hogy nem dicsekszik másban, mint Jézus Krisztus
keresztjében (Gal 6,14).
6. Ki lenne képes erre az egyesülésre ennyire ellentétes dolgok között, hacsak
nem a szeretet? Így hát nem lehetünk elégedettek, amíg nem bírjuk azt. Teljes szívvel tekintsünk Istenre, s fogadjuk barátnőnkké (a szeretetet – a ford.) közvetítőül közénk és felebarátaink közé, mivel
„A szeretet nem panaszkodik
ez az erények legbölcsebbike, legtapintatosabbika, és mégis a legbeszédesebb
senkinek, s rosszat sem ad
és leginkább használt a mennyei udvar
rosszért.”
nyelvében. És a szentek becsülik, mert a
legkedveltebb volt a szükségeikben.
7. Ez nemes és pompás és nagyon
kellemes mindenkinek; a másik java és kára az övé, és így tekint rájuk. És ahogy
maga a szeretet, amely egy léleknek birtokában van, átalakul Istenben, ugyanezen a módon a lélek szeretete átalakul a nővérei szeretetében, és úgy tekint az ő
dolgaikra, mint a sajátjára, hogy ne legyen más érzése, ízlése, akarata, mint ami a
nővéreié, és hogy azt mondhassuk, nem ruház rájuk tulajdonságokat, mivel aki ezt
birtokolja, önmagáról feledkezik meg azokért, akiknek szüksége van rá.
8. És szintén a szeretetből következik, hogy mindenkiről jó véleménye van (vö.
1Kor 13,5) és arra gondol, hogy készségesebbek a kegyelemre, mint ő. Ezzel jár a
látás oly jósággal telt egyszerűsége, mely által még akik őket gyötrik, azokról sem
gondolhatják, hogy gonosz célból teszik azt. A szeretet nem panaszkodik senkinek,
s rosszat sem ad rosszért (1Kor 13,4), ahogy Dávid király mondja: „Ha rosszat adnék rosszért (1Kor 13,4), ellenségeim lába elé esve lássam magam” (Zsolt 7,5–6).
A szeretet egy olyan szívet is készít, amely mindenkinek egészen megalázza magát.
És így mondta a szent Király is, amikor a felesége, Niguel5 rajta nevetett. „Igenis
játszom, és akár még alávalóbb leszek az Úr ládája előtt” (2Sám 6,21–22), ahol az
5

Micol, Saul lánya, Dávid felesége
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írott törvény táblái voltak, amelynek nem volt más jelentése, mint az evangélium
most őrzött törvényének, amely már a kegyelem törvénye; ami kötelez bennünket,
hogy mindenek felett szeressük Istent és felebarátunkat, mint saját magunkat (Mt
22,37–39).
9. Mivel akkor Isten annyi előírással rendelte el a törvény megtartását, és most
bennünket azokra nem kötelez, hanem kettőre, ami egyben teljesedik be. Men�nyivel több okunk van óvni és a szív ujjongásával becsülni, s mennyivel inkább
becsülnék az Úr törvénye szerint való próféták, ha úgy bírnák az Úr törvényét,
mint mi az írott törvényt, mivel annyira óhajtják az Ő eljövetelét! Mivel most
birtokoljuk és befogadjuk nap mint nap, minden egyes nővérünket úgy tudjuk
látni, mint aki nem a törvény tábláinak, vagy annak leírt változatának ládája, hanem magáé Istené. Miért nem szeretjük, becsüljük és tartjuk boldognak őket az
Ő társaságában, és szolgáljuk őket valamiben és halunk meg mindnyájukért, ha ez
szükséges lenne, mielőtt hiányt szenvednének szükségeikben.
10. Sokat épülhetünk abból, ahogyan bánunk velük a jó miatt, mely ennek
a rövid időnek folyománya lehet, amíg együtt vagyunk a rekreáció során, és ahol
elrendelik számunkra, hogy [közvetlenséggel] beszéljünk egymással. És elég elrendelni engedelmességet és az így rendezett Regulánkkal rendelkezni, hogy ez biztosabbnak látszódjék, mint a magány keresése és a visszahúzódás ezekben az órákban, amikor a szeretetet kell egymással közölnünk és egyesülni egymással, ahogy
Szent Péter mondja a már említett levelében (vö. 1Pét 4,9-10).
11. Örvendezzünk elzárkózottságunknak és előírásainknak, és együtt lévén
lelkesítsük egymást, őrizzük meg őket tökéletességgel és Isten szeretetével és a
Szentlélek örömével, hogy megérdemeljük azok jutalmát és örömöt okozzunk Istennek.
(Amberes 1622–1624)
Chs
Mária és a mi atyánk,
Szent József és a mi boldog Anyánk
1. Ami a rekreációs órát illeti, ez alatt nem azt értjük, hogy azért gyűljenek össze,
hogy csendben legyenek; abban a két órában – az egyik az ebéd után, a másik a
vacsora után – beszélniük kell és felüdülniük, ami több dologgal együtt a Konsti-
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túcióból való; és mindaz, amelyet a mi Szent Anyánk rendelt el6 abban isteni lélekkel, és nagy lelkiismeret-furdalásom lenne bármit ahhoz hozzátenni vagy elvenni
belőle, akármilyen kicsiny dolog legyen is az.
2. Azt mondta, hogy az együttlétnek az a két órája nagyon sok haszonnal jár, és
Szent Péter azt javasolta a tanítványainak, hogy gyűljenek egybe, és társalogjanak
egymással, mert a szeretet elfedi a hibáinkat, és erényekké formálja őket (vö. 1Pét
4,8–11; 2Pét 1,7). Látni fogjátok magatoktól, hogy néha szomorúan és lehangoltan jöttök a rekreációra, és undorral; és később látni fogjátok nővéreitek örömét
és jó lelkületét, elveszi fájdalmatokat, és örömmé formálja azt, más lélekkel, imádságosabb lélekkel jöttök el onnan. Máskor is, amikor rekreáció van, szükség van a
szórakozásra azért, hogy az imádsághoz nagyobb buzgósággal és kedvvel tudjunk
visszatérni, mert ha csak egyetlen dologgal foglalkoznátok, megunnátok és meggyűlölnétek a magányt, amely az egyik olyan kötelesség, amelyet Rendünk előír.
3. Az a kevés idő, amikor együtt vannak és szórakoznak, olyan, mint gyógyszer
az egészségnek, mert új lélekkel térnek vissza az imádsághoz és nagyobb vágyakozással a magányhoz, mert az erényes beszélgetés, amiről szó van az együttlét alatt,
nagyobb erőt ad nekik, és jobban megismerik annak a javát, amiért azon dolgoz-

6

Vö. Avilai Szent Teréz: Konstitúciók 9,6

37

38

Kármel

nak, hogy önmaguknak ellentmondjanak, ahogy Szent Anyánk megjegyzi.7 Azért,
hogyha egymást jobban megszeretnénk és többre becsülnénk, illetve, hogy a beszélgetés megláttassa annak előnyét, hogy mennyi erénnyel gazdagítanának minket, egyeseket a mártíromság, míg másokat önmagunk megvetésének aktusaira
ösztönözve, illetve más személyeket olyan hasonló erények gyakorlására, amelyekre fel vannak készülve, mint Isten
szeretetének és dicséretének cselekedetei; ahogy a mi szent Anyánk
tette, aki ezen szent cselekedetek és
„Türelmesek legyenek egymás és
gyakorlatok megtétele iránti vágyat
a körülmények elviselésében.” felizzította bennünk. Valaki, aki
akkoriban a kármelita nővérekkel
beszélt, megjegyezte, hogy olyan
szeráfoknak tűntek neki, amelyeket Szent János látott; akik, amikor együtt voltak,
egymást az Isten iránti szeretet tüzével táplálták8; ezért szerinte erősebbek voltak a
szeretetben.
4. Kívánom, hogy ez ne hiányozzék belőlünk, mert ez jó lélek, és kívánom,
hogy egymást segítsétek a szeretetben. Nálunk ez nem lesz olyan nagy, mint János
evangélistánál, akiről azt beszélik, hogy kiment a földre, hogy felüdítse egy kicsit
a tanítványait. Egy nap egyesek megszólták ezért, a Szent viszont belelátott a lelkükbe, és azt kérdezte tőlük, hogy miért nincsenek mindig kifeszítve az íjak. Ők
erre azt felelték, hogy azért nem lehetnek, mert ha mindig ki lennének feszítve,
eltörnének. Ugyanezt erősítette meg a Szent a lelkekről, amelyek, ha mindig ki
lennének feszítve, hosszabb idő elteltével kárt szenvednének9.
5. Ezt nem azért mondom, mert azt gondolom, hogy most többet teszünk,
mint amit tehetünk, hanem épp ellenkezőleg. Azt hiszem, hogy gyakrabban megrövidülünk, mert jobban szeretjük magunkat, mint az önmegtagadást. Sőt, azért
mondom, mert vannak olyanok, akiknek úgy tűnik, hogy a lelki emberek számára
ez a rekreáció haszontalan és rossz dolog. Hinniük kell, hogy a mi szent Anyánknak több szeretet és buzgóság volt az ő leányainak javában és szabályának megtartásában, mint nekik; és hogy a szeretet, amelyet az egymással való találkozás okoz,
örömteli lélekkel tölti el őket. És ha Dávid kijelentette, hogy nem tudott betelni
7

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja 8–10
Lásd az előző rekreáció erre vonatkozó megjegyzését.
9
Ez a rövid elbeszélés J. CASSIANUSNÁL található, Collectio XXIV, 21. fejezet (PL. 49, col, 1312–1315).
Vö. Johannes Cassianus: Az egyiptomi szerzetesek tanítása II-III. rész (ford. Simon Árkád), Pannonhalma-Tihany 1999, 342–43. o.
8
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azzal az örömmel, amit a Szövetség Ládája előtt érzett (vö. 2Sám 6,21), úgy tűnik
nekem, hogy közülünk bármelyikünk mondhatná ezt nővéreinkre tekintve, hogy
az nem a Törvény tábláinak ládája, hanem magának az Úrnak a ládája, aki tabernákulumot alakított ki mindegyikük szívében, ahová Ő maga mindennap bezárkózik; e tisztelet örömre, az irántuk való szeretetre indít minket, illetve arra, hogy
könyörületesen és tiszteletteljesen bánjunk velük és tekintsünk rájuk.
6. Adja meg nekünk Isten a kegyelmet, hogy jól tudjuk használni ezt az erényt
és az összes többit, ahogy azt szent Anyánk is tette. Tanuljuk el tőle, hogy egymást
szeretettel szeressük és buzgóbbak és alázatosabbak legyünk annál, mint amilyenek vagyunk, és a szelídség szellemében járjunk. Példánk, mint mindenben, a mi
Urunk Jézus Krisztus. Sok alkalommal emlékszem arra, amit Szent Péter (1Pét
1,19), a többi apostol és az evangélista10 mondott, és Szent János sokszor ismételt,
mint hogy megtapasztalta Krisztus szelídségét, akit báránynak nevezett (Jn 1,29–
36) a kedvességben és a beszélgetésben, báránynak a szeretetben, aki kellemes,
jámbor, jóságos, kegyes, egészen bárány; nem nevezte őt bölcsnek, noha bölcsesség
volt benne, sem erősnek, noha ő maga volt az erő, sem harcosnak, noha ellenállt az
ördögnek; hanem csak szelíd báránynak nevezte őt, aki gyengéden hagyta magát a
kereszthalálra vinni odakötözve, mint egy bárány, és ott győzte le az ellenségét.
7. Nézzük meg jól ezt a példát, és hagyja mindegyik (nővér) keserűségeit a
világiakra, a test rendezetlen rohamait és bosszúságait, amely cselekedetek csúnyák
az olyan szerzetesnőknek, akiknek juhokként kell viselkedniük, ahogy Krisztus
mondta Péternek, amikor reábízta őket: „Őrizd juhaimat”(Jn 21,15–17). Ezen
szavakkal arra kötelez, hogy szelíden beszélgessünk, legyünk türelmesek, viseljenek el minket és mi is szenvedjünk, mert a szeretet mindenre képes (1Kor 13,7).
Türelmesek legyenek egymás és a körülmények elviselésében.
8. Nézzék, milyen fontos a bárány természetével rendelkezni. Hordozzuk Őt
a szívünkben, és Rá tekintsünk minden cselekedetünkben. Ne mentegetőzzünk,
nézzük, ahogy az egyház mindennap ezt a természetet képviseli, amikor a pap a
misében háromszor mondja: „Isten báránya”. Szeressük Őt, szeretett nővéreim, és
utánozzuk Őt, és ezek a rekreációk a mi Urunknak és Jegyesünknek cselekedeteiről való beszélgetésről szóljanak.

10

Az apostolok (Fülöpön kívül ApCsel 8,32) és az evangélisták (kivéve Jánost) Krisztusra vonatkozva
nem beszélnek „szelíd bárányról”. De Boldog Anna itt nem csupán a kifejezésre utal, hanem arra,
ahogy ezek mind megtapasztalták Krisztus szelídségét. Vö. Mt 11,28–29.
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A TÖRTÉNELEM

AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE VII.
Soós István atya élete

4. rész
Sípos Tamás Mihály írása
A Soós István életéről szóló cikksorozatunk befejező részéhez érkeztünk. Megismerkedünk kanadai tevékenységével, majd röviden összefoglaljuk örökségét.

Kanadában
István atya kanadai életéről főleg újságcikkekből, a kivándorolt magyarok életéről
szóló tanulmányokból, könyvekből, valamint az ott élő rokonok visszaemlékezéseiből szerezhetünk tudomást.
Mindezekből kiderül, hogy egyházmegyés papként élve igyekezett a kivándorolt
magyar hívekért mindent megtenni. A kármelita szellem elterjesztéséért is buzgón
dolgozott. Kármelita nővéreket próbált letelepíteni a magyarok között, újságokban megjelent írásaival, könyveivel igyekezett imádságos lelkületét másokba is átültetni. Templomépítéseivel a magyarok összetartozását szerette volna erősíteni.
20 éves kórházi lelkészként a szenvedők szolgálatába állt.
Az újvilág vonzása
A kanadai magyarok
Lássuk először azt a helyet, ahová István atya került. Az újvilágot, ahogyan akkor
jogosan nevezték. Jogosan, mert a mai Kanadának akkor még nagyon sok parlagon
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lévő földje volt. Ezeket a területeket szinte teljesen ingyen megkapták a bevándorlók. Nem véletlen,
hogy ez aztán vonzotta az európai
szegények tömegeit. Magyarországon sem sikerült megoldani a
földkérdést. Sokan eladósodtak,
nem tudták a földjeiket megművelni, vagy el is kellett azokat adniuk. Földreform hiányzott már
nagyon. A XIX. század végén mind
többen támadták a nagybirtokot,
különösen is az egyházi birtokokat.
Egyúttal megkezdődött a nincstelen magyarok tömeges kivándorlása. Igaz, találhatunk a kivándorlók
között tehetős embereket is, például az erdélyi Eszterházy családot,
akiknek odahaza egyre nehezebbé
vált a gazdálkodás, ezért döntöttek
úgy, hogy megpróbálják Kanadában folytatni a munkájukat, életüket. A mai napig is egy község neve
őrzi az emléküket Kanadában azon
a helyen, ahol letelepedtek.1 Legtöbben az ország peremvidékeiről,
de sokan az ország középső részéről
is elindultak szerencsét próbálni
egy szebb jövő reményével a szívükben.
Így ír ezekről a kivándorlókról egy tanulmány: „A legelső
magyar bevándorlócsoport 1886-ban érkezett Saskatchewan tartományba, melynek
középkeleti részén, a mai Kaposvár kolónia területén telepedett le. Nagyobb számmal
jöttek bevándorlók a jelen század első éveiben, amikor a még ma is virágzó telepek
1

Lásd bővebben: DOJCSÁK GYŐZŐ: A kanadai Esterházy története című könyvét
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létesültek: Stockholm, Cana, Otthon, Saxon Hill, Székelyföld, Máriavölgy, továbbá
Lestock vidékén Szentjózsef és Szenterzsébetfalva. Egy távoli, új és idegen világban
telepedtek le, melynek nyelvét és szokásait nem ismerték. Lakatlan vadonba kerültek,
ahol kemény munkával kellett nekik új életet kezdeni, és így a maguk és családjuk
jövőjét biztosítani. Az óhazából, szegénységük mellett, nagy értéket is hoztak: erős hitet
az isteni Gondviselésben, törhetetlen hűséget a keresztény családi hagyományokhoz és
határtalan készséget a munkára. Ennek a lelkületnek nagy része volt abban, hogy főpásztoruk és papjaik vezetése alatt egyházközséget szerveztek, templomokat építettek,
megtartották a szent hitet, és minden akadály ellenére is kitartottak az úttörés nehéz
munkájában. Kitartásuk és áldozatkészségük gyümölcsét élvezik még ma is az ő gyermekeik és unokáik.”2
Mint láthatjuk, az emigránsok igyekeztek megőrizni nyelvüket, szokásaikat.
Településeiknek gyakran szülőföldjük, otthoni községük nevét adták (Kaposvár,
Máriavölgy, Halmok…). A kint letelepedettek aztán vonzottak még sokakat.
Újabb kivándorló hullámok indultak el az óceánon keresztül. „A kivándorlásra
okot adott, hogy a nevezett községekből
már régebben némelyek Kanadába vándoroltak, hol Kaposvár kolónián telepedtek
le. A kaposváriak levélileg érintkezésben
„A kaposvári templom volt
maradtak az otthonlevőkkel, sőt egyika korai kanadai magyarság
másik látogatást is tett az Óhazában. A
levelek és látogatók (köztük Gyuricska
bazilikája.”
Istvánné neve a legismertebb) vonzó leírást
adtak az ingyen kapható 160 holdas kormányföldről s a legelőben, fában bővelkedő
vidékről. A földtelen népnek nem sok biztatás kellett s a szigorú kivándorlási tilalom
ellenére is, mely a Kanadába való menetelt akadályozta, sokan elhatározták, hogy új
hazát keresnek. A vállalkozóbbak magánosan vagy kevesed magukkal nekivágtak az
ismeretlennek, míg mások csoportba verődve indultak útnak amerikai útlevéllel előbb
Bécsbe, majd onnan kanadai ügynökök irányították őket a kikötőbe.”3
A telepesek elkezdték szervezni új hazájukban az életüket. Egy telepnek a fejlődése akkor különösen is fellendült, amikor az egyházak megkezdték közöttük
a szervezőmunkát. Figyelve a kitelepültek életét, jól látszik, hogy milyen fontos
szerepet töltött be az egyház telepeseink életében: „A kaposvári templom volt a korai

2

3

TÖRÖK ISTVÁN: Katolikus magyarok Észak-Amerikában, 355. o.
RUZSA JENŐ: A kanadai magyarság története, 108. oldal
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kanadai magyarság bazilikája. Nem messze tőle egy búcsújáróhelyet is kialakítottak,
a lourdes-i barlangot utánzó építménnyel. Itt körmeneteket rendeztek és istentiszteleteket tartottak.” „Stockholm története talán még inkább, mint máshol az egyház körül
forog; ez a vallási, szellemi és társadalmi
élet gyújtópontja. A telep jellegét nem an�nyira gazdasági teljesítményei adják meg,
„Lakatlan vadonba
hanem vallási élete. Az új országban, hol
a templom és istentisztelet fenntartása
kerültek, ahol kemény
a hívek gondja, a gazdasági és lelki élet
munkával kellett nekik
egymásra kölcsönhatással van s az egyik a
4
másikat erősíti és segíti.”
életet kezdeni.”
A telepesek gazdaságilag évről évre
szembetűnő haladást mutattak; mind
több földet törtek fel, gazdasági épületeket emeltek, jószággal, lóval, szerszámmal látták el magukat. Vallásilag, társadalmilag úgy folyt minden, akárcsak valamely Tisza-melléki faluban; a telep, melyet
összehoztak és együtt tartottak, a kezdet küzdelmes évei valósággal egy nagy családot képezett.
István atya Kanadában, Saskatchewan államban
Melville
István atya végül is ide került, Kanadába. Nem tudjuk, hogy voltak-e már itt
esetleg ismerősei. Vagy hívták-e ide. Esetleg a kitelepült magyarok lelkipásztori
elhagyatottságáról hallhatott? Ez indította volna arra, hogy éppen itt telepedjen
le? Azt azonban megtudhatjuk a forrásokból, hogy a rend elhagyása után, 1914ben a dél-kanadai Saskatchewan tartomány Melville nevű helységében telepedett
le, ahol az első magyar kivándorlók 1900 körül jelentek meg.5 Itt egy templom
építését is kezdeményezte még ebben az esztendőben vagy az elkövetkező évek
valamelyikében.

4
5
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Kaposvár
A következő esztendőben már egy nagyobb településen találkozhatunk a nevével.
1915-ben átköltözött a közeli Kaposvárra. Itt négy évig működött. Ellátta a telep
lelkipásztori szolgálatát, a helység búcsújáró templomát kifestette, színes üvegablakokat tettek a templomba, mindemellett a környék magyarlakta telepeit is rendszeresen látogatta. Ezeken a helyeken vagy csak besegített az ott dolgozó lelkipásztoroknak, vagy teljesen ő látta el az ott élők lelki szükségleteit. Ezen települések
közé tartozik Otthon, Regina (amely jelentős város, érsekségi székhely), Halmok,
Woodridge, Simpson, Flin-Flon, Cana (ahol templomot építtetett) és Stockholm.
Fémjelzi itteni munkájának jelentőségét és a helybeli lakosok nagyrabecsülését,
hogy halála után Kaposváron szobrot állítottak a tiszteletére.
Kiemelkedik ebből a működési köréből stockholmi tevékenysége. Ahol is látva az egyre szaporodó feladatokat,
az Egyesült Államokból kármelita
nővéreket hívott segítségül. „1917ben az Egyesült Államokból karmelita nővérek telepedtek le az üresen
álló lelkészlakban, majd hitközségi
emeletes iskola épült 6000 dollár
költséggel bennlakó és bejáró tanulók
részére s megkezdődik a tanítás a nővérek vezetése alatt. Az iskola sikeresen működött s a távolabbi telepekről
is voltak bennlakó növendékei. Ily
módon Stockholm lelki és szellemi
központtá lett a kanadai nyugaton
az 1919 és 1922 évek között.” 6
Két nővér érkezett. A feladatukra utaló megjegyzésből valószínűnek tűnik, hogy a Jézus Isteni
Szívéről Nevezett Kármelita nővérek közül mehettek ketten Kanadába. Megerősítheti ezt a feltevést az
a tény is, hogy ennek a nővér kong6
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regációnak a magyarországi letelepedését nagyon segítette István atya 1907-ben.
Jó kapcsolata volt a nővérekkel. Budapesten több napig volt alkalma találkozni az
alapítóanyával.
Stockholm
A megnövekedett munkára való tekintettel 1919-ben István atya is Stockholmba
költözött, s ő lett a hitközség első helyben lakó papja.
Budapest
1921-ben István atya Magyarországra látogatott. Hét év után most először. Ez a
hét év sok mindent megérlelhetett benne. Idősebb rendtársainktól tudjuk, hogy
ekkor István atya kérte a rendbe való visszavételét. Vállalta volna azt is, hogy újra
kezdi a noviciátust. Ám a rendi elöljárók nem engedélyezték neki. Akkoriban különösen is nagyon nehezményezték, ha valaki egyszer elhagyta a rendet. És amint
már a kilépésekor említettem, lehetségesnek látszik az is, hogy az elöljárók is féltékenyek voltak István atya különleges tehetségére. Magyarországi tartózkodása
alkalmával bejárt misézni a Kármelbe, és meglátogatta rokonait. Van egy keresztlevél, mely tanúsítja, hogy 1921. április 24-én István atya keresztelte meg az egri
egyházmegyéhez tartozó Hevesen testvérének gyermekét, Soós Imrét.
Ennek a látogatásnak a hatására aztán néhány rokona követte is később az
újvilágba. Így, miután a Kármelben zárt kapukat talált, végül is visszautazott Kanadába. Vele tartott egy pap is, Blickhardt Tivadar, aki hamarosan átvette István
atyától a kaposvári egyházközség szolgálatát.
Újra Kanadában
Mikor visszatért, azzal kellett szembesülnie, hogy 1922-ben be kellett zárniuk a
stockholmi iskolát. De hamarosan újabb megoldás kínálkozott: a Szociális Testvérek Társaságából jöttek nővérek István atya segítségére Magyarországról. Ők vették át az iskola vezetését. Soós atya közbenjárására 1923 karácsonyán a Szociális
Testvérek Társaságának három tagja érkezett Budapestről azzal a szándékkal, hogy
folytatják a kármelita nővérek munkakörét. A szociális testvérek letelepedése az
egész nyugat-kanadai magyarságot érintő fontos esemény volt; mert ezzel kanadai
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földön óhazai eredetű és állandó jellegű intézmény létesült.7 Közrejátszott ebben
az a tény is, hogy az egyik nővér meghalt, újak nem érkeztek segíteni, sem új hivatások nem jelentkeztek, így a másik nővér
is hazament előző konventjébe. 1922 után
az iskola „működését azonban tovább nem
„A háború után
folytathatta. A háború után bekövetkezett
gazdasági leromlás kihatott a hitközség életére
bekövetkezett gazdasági
is: megszűnt a zárda s vele együtt az iskola is.
leromlás kihatott a
Úgy látszott, hogy az ifjúság vallásos alapon
való nevelése válságba került... Father Soós
hitközség életére is:
közbenjárására 1923 karácsonyán a Szociális
megszűnt a zárda s vele
Testvérek Társaságának három tagja érkezett
Budapestről.” Slachta Margit testvér, a Szociegyütt az iskola is.”
ális Testvérek hazai főnöknője meglátogatta
az új alapítást s állandó otthont szerzett számára. A nővérotthont február 10-én avatta fel Msgr O. E. Mathieu reginai érsek,
ki mindig nagy jóindulatot tanúsított a társulat s általában a magyarság iránt.8 Az
iskola ügyének rendeződése sem bírta maradásra István atyát. 1924. Újév napján
lemondott stockholmi lelkipásztori tisztjéről.
Manitoba államban
Winnipeg
Kanadának egy másik, magyarok lakta vidékére költözött István atya. Az eddigi lakhelyétől kb. 400 km-re keletre, Manitoba államban, Winnipegben telepedett le.
Az érsek megbízásából itt a Szent József kórház lelkésze lett. Ezt a szolgálatot
húsz évig ellátta. Teljesítményét nem sok pap tudta megtenni. Nagy missziós lelkesedését erős hittel, értelemmel és fizikai erőnléttel tudta megtartani. Az írás iránti
nagy szerelme volt mindig a menekvése. Minden szabadidejét könyvek írásával és
fordításával töltötte, vagy magyar nyelvű újságcikkeket írt. Ebben az időben egy
magyar újságot alapított, melynek szerkesztője is lett. „A jelenben mindössze három
újság jelenik meg Kanadában. Ezek közül egy hetenként kétszer, míg a másik kettő heti
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lap. Közöttük első helyen áll nívó, nagyság és elterjedtség szempontjából a »Kanadai
Magyar Újság«, a kanadai magyarság legrégibb, kezdetben hetenként egyszer, később
háromszor, a nehéz munkaviszonyok következtében jelenleg kétszer megjelenő lapja.”9
Ennek a lapnak volt munkatársa Ft. Soós István. Egyben a helyi és környékbeli magyarok lelki gondozását is vállalta. A helybeli Jézus Szíve Egyházközség szolgálatát
is ellátta. Nagy nehézségeket okozott önálló egyházközségbe szervezni a winnipegi
magyarságot kezdetben, mert kevesen voltak, akik állandó jelleggel telepedtek volna le. Nem volt állóképes egyháztagság. Hosszú ideig a lengyel templomban tartotta számukra a szentmisét és minden erejével azon fáradozott, hogy felépíthesse
a katolikus magyarság saját templomát. Szép reményekre jogosító mozgalom is
indult több esetben ezzel kapcsolatosan, de a közbejött ellenkezés miatt vágyukat
sokáig nem tudták valóra váltani. (Sokáig küszködött
az egyházközség, míg végül csak 1950-ben épült meg
a magyar templom.) Ezt az időszakot jellemzi a sok
„Nagy missziós
anyagi és lelki nehézség, amit semmi sem bizonyít
jobban, mint az a tény, hogy a város még saját papja
lelkesedését erős
eltartásáról sem tudott gondoskodni. De – mert élt
hittel, értelemmel és
a vágy a szívükben, hogy saját templomuk legyen –
ünnepségek, piknikek és színdarabok rendezésével
fizikai erőnléttel tudta
gyűjtötték a pénzt. 1933 októberében Soós atya meg
megtartani.”
akarta venni a Maple Avenue és MacDonald Street
sarkán levő protestáns templomot 1500 dollárért. A
vételt az egyházközség világi elnöke ellenezte, így el is
maradt a vásárlás. 1937-ben Soós István atya megvált
a Jézus Szíve Egyházközségtől, de kórházi szolgálatát még megtartotta. 1937-ben
mutatta be aranymiséjét Winnipegben. A helyi magyar nyelvű újság beszámolójában a következőket olvashatjuk az ünnepséggel kapcsolatban: „Ft. Soóst, aki a
winnipegi Szent József R. Kat. Hitközség plébánosa és tizennégy év óta a winnipegi
Szent József kórház lelkésze, rendkívül szereti és nagyrabecsüli a winnipegi érsek, akinek kérésére az aranymisét a St. Mary’s székesegyházban énekelte délelőtt 10.00-kor,
amikor az ünnepi nagymisét szokták tartani. Az aranymisés papot az egyházmegye
papsága délután 1 órakor a St. Mary’s Rectoryban banketten ünnepelte, hétfőn pedig a
Szt. József kórházban adtak tiszteletére ebédet, amelyen nemcsak a kórház orvosi kara,
de a város számos kitűnősége is megjelent. Ft. Soós híres, mint egyházi író. Nem kevesebb, mint 40 könyve, füzete és más kiadványa jelent meg. Európában és Kanadában
9
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hét templomot építtetett és restauráltatott. A népe, főként a magyarság, mint szentéletű
papot, híveinek önzetlen, áldozatkész barátját ismeri.” Ezután még rövid életrajzi
leírás következik a lapban.
A Manitoba államban lévő Langruthban, Rivertonban és Hannusaban telepedtek még le magyarok. Éltek itt István atyának rokonai is. Velük tartotta a kapcsolatot, és hozzájuk járt havonta egy kis szabadságra. Szívügye lett az itteni magyar közösség összetartása. Irányításával Langruthban kis magyar templom épült,
melyet 1937. szeptember 12-én szenteltek fel. Körülötte temetőt alakítottak ki,
majd magyar iskolát hoztak létre. Rivertonban szintén templomot és iskolát építettek a magyarok számára. Hannusában 1939-ben szentelték fel templomukat a
magyarok. És István atyának gondja volt arra is, hogy itt is nyíljon iskola a magyar
gyerekek számára.10
Budapest
1938-ban nagy esemény színhelye volt Budapest. Itt került megrendezésre a
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Erre az eseményre István atya is
hazalátogatott. Bejárt misézni a Huba utcai Kármelbe, a közeli Salvator intézetben
kapott szállást, valamint meglátogatta rokonait is. Erről Dr. Soós Imrétől, István
atya unokaöccsétől tudunk, akit István atya keresztelt még 1921-ben, amikor Magyarországon járt. 1938-ban is találkoztak, és akkor többször is Soós Imre ministrált nagybátyjának. Egyéb körülményekről nem sokat tudunk. Nem tudjuk, hogy
milyen volt a rendtársak viszonyulása hozzá, illetve, hogy volt-e még szándéka a
visszatérésre, itthon maradásra.
Langruth
Budapestről visszatérve folytatta még winnipegi kórház-lelkészi teendőit, vidéki
szolgálatait.
1944-ben kapott engedélyt, hogy nyugdíjba menjen a kórházból. Azt választotta, hogy unokaöccséhez, Lajoshoz és annak családjához vonul vissza Langruthba.
Segített egy szobát hozzáépíteni a farmon lévő házhoz, mely otthona lett 1945-től.

10
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Havonta egyszer elment Rivertonba a missziójába, de a többi időt Langruthban
töltötte, élvezte a vidék békéjét és csendjét. Szeretett hosszú sétákat tenni egyedül,
vagy gyakran a fiatal Soós gyerekekkel, különösen is a legfiatalabbal, Máriával,
aki csak pár esztendős volt ebben az időben. És folytatta az írást egészen haláláig.

Sohasem fogyott ki a történetekből. Nagyon sokszor papírral a kezében jelent meg
ebédidőben, és étkezés után hangosan felolvasta történetét a családnak. Itt kapott
véleményt tőlük az írásáról, a családnak pedig alkalma volt első kézből hallani a
történetet, magától a szerzőtől. Csattanós történeteit gyakran merítette a szülőhazában szerzett tapasztalataiból. Szereplői magyar emberek voltak és a hazai vidékeken játszódtak az események. A magyar újságban szívesen olvasták a kivándorlók
ezeket a tanulságos, egészséges humorú kis sztorikat.
1946 őszén megbetegedett. Az utolsó szentmiséjét Újév napján mondta kedvelt kis templomában, a Szent Imre templomban. Az utolsó prédikációjában ekkor mondta a közösségbeli kedves barátainak, hogy bizonyos benne, hogy nem
lesz többet már közöttük. 1947. február 11-én meghalt a Szent József Kórházban,
Winnipegben. A halálos ágyánál ott volt kedvelt unokaöccse, Lajos és annak felesége. Langruthban az általa építtetett Szent Imre templom melletti temetőben
temették el 1947. február 15-én.
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Öröksége
Mi mindent hagyott hátra ez a kiváló férfi? Mint látható, sok olyan tárgyi emléket
fel lehet sorolni, ami keze nyomát viseli. Összesen hét templomot épített és restaurált, iskolákat hozott létre, bentlakásos kollégiumot indított el, egyházközségeket
szervezett, mintegy negyven könyvet írt, illetve fordított le. Sok kivándorlónak
segített a letelepedésben. Magyarországról papokat, nővéreket hívott a kint élő
magyarok segítésére. Négy pap ment ki a hívására Kanadába. Az általa alapított
telepről, Rivertonból került ki az első Kanadában született magyar anyanyelvű
papi hivatás. A lelkeken végzett munkáját nehezebb követni. De azt láthatjuk,
hogy az Isten iránti szeretet volt buzgóságának alapja. Sokat kapott, de bőkezűen osztogatott is. Számomra egy kicsit Pál apostol alakját idézi fel. Nyughatatlan
természetével viaskodott, kereste, kutatta Isten kívánságát az életében. Úgy tűnik,
hogy szenvedélyes barátja volt Istennek.
„Sosem fárad, sosem nyugszik, aki őre Izraelnek.”
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Hadd idézzek abból az újságcikkből, amely haláláról adott hírt 1947. március 7-én
Kanadában. A cikket Dr. Sántha Pál stockholmi magyar plébános írta, aki István
atyát követte a stockholmi plébánián: „Jellemezte a mély vallási meggyőződés és izzó
magyar érzés, az alkotni vágyó lelkület, telve eszmékkel, szilárd akarattal, bámulatos kezdeményező erővel és a sikertelenség esetén is reményteljes bizalommal. Mindig
távoli célok felé nézett, a gyors haladás és elhatározás embere volt… Nemcsak a jelen
foglalja le, még inkább gondol a jövőre… Nem maradt utána vagyon, birtok vagy
pénz; de maradt, ami ezeknél sokkal értékesebb és állandóbb: az egyházi alkotások
és intézmények, a magyar papság és hívek kegyelete, hálája azért a sok jóért, melyet a
lelkek üdvösségéért tett. Ha sok küzdelem, fáradság és gond is kísérte működését, mindezért érdemes volt élnie és dolgoznia. Még hosszú élete végére megérte, hogy munkája
bő gyümölcsöt termett, alkotásai gyökeret vertek, az útban álló nehézségek elmúltak s
minden jóra fordult.”
Rokonai is úgy emlékeztek meg róla, mint aki nagyon energikus személyiség
volt, de nem törekedett címek, rangok után. Egy alkalommal felajánlotta neki
püspöke, hogy Monsignore-nak szólíthassák, ő azonban nagyon egyszerűen elutasította ezt az ajánlatot.
Könyvei, fordításai
Kanadai újságcikkekből mintegy negyven könyvről, könyvfordításról tudunk,
amelyek István atya munkái voltak. Azokat a címeket sikerült összegyűjtenem,
amelyek Magyarországon kerültek kiadásra. Megjelenésük szerint időrendben haladok a felsorolással.
ÍRÁSAI:
1. Kármelhegyi rózsabimbók – imádságos és énekeskönyv. Győr, 1890 (1927-ben a
10. kiadás jelenik meg)
2. Szent Terézia tisztelete – imakönyv. Budapest, 1892
3. A kármelhegyi boldogasszony képes naptára. Győr, 1893-1896
4. Liliomfüzér – emlékül az első szentáldozásra. (A 4. bővített kiadás Budapesten
jelent meg 1896-ban. Az 5. kiadás már elérte a 24 ezres példányszámot.)
5. Hóvirágok a kis Jézuskának. Győr, 1896 (Kiadták később szlovák nyelven, valamint magyarul New Yorkban is. A 12. kiadás 1937-ben a 75 ezres példányszámnál
tartott.)

51

52

Kármel

6. Dicsérjétek az Urat! – imádságos és énekeskönyv. Budapest, 1896 (6. kiadása
1910-ben Budapesten jelent meg.)
7. Páduai Szent Antal imakönyv. Győr, 1898 (Kiadták szlovák és német nyelven is.
A fordításokat István atya végezte. 1905-ben már a 17. kiadását érte meg.)
8. A Rózsafűzér az Oltáriszentség előtt. ?, 1900
9. Isten kertje, vagyis a szentek élete.
1. füzet: Szűz Mára élete
2. füzet: Szent József, Krisztus nevelő atyja
3. füzet: Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária anyja
4. füzet: Szent Tamás élete
Ezek a füzetek Budapesten jelentek meg 1910-ben.
5. füzet: Assisi Szent Ferencz élete
6. füzet: Páli Szent Vince élete
7. füzet: Szent Alajos élete
8. füzet: Magyar Szent Erzsébet
Ezek a füzetek Budapesten jelentek meg 1912-ben.
10. A Boldogságos Szűz Mária kis zsolozsmája. Budapest, 1901
11. Szentséglátogatások könyve. Budapest, 1902
12. A rejtett gyémánt, vagy Szent Elek – dráma 2 felvonásban (Wiseman után átírta). Budapest, 1902
13. Kármel virágai, vagyis a compiegnei 16 kármelita apáca vértanúsága a franczia
forradalomban. Budapest, 1906
14. A kármelhegyi skapulárétársulat vezérkönyve
15. Jézus szíve, minden vigasztalás forrása – imádságos és énekeskönyv
16. Elmélkedések és imádságok a hadba vonuló katonák számára
FORDÍTÁSOK:
1. Kempis Tamás: Krisztus követője – a szerző rövid életrajzával. Budapest, 1901
(1944-ben jelent meg a 6. kiadás)
2. Philotea. Budapest, 1906 (2. kiadás: 1918)
3. Biblia-Újszövetségi Szentírás a Vulgata nyomán. Budapest, 1911 (Fordította és
jegyzetekkel is ellátta.)
4. Jézusról nevezett Szent Terézia élete. Szombathely, 1914
5. Áldozók könyve (Írta Scherr Toss német nyelven). Budapest, 1918
6. Krisztus anyja – elmélkedések a Boldogságos Szűz Máriáról. Budapest, 1925
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Tiszteletére 1999-ben emléktáblát helyeztek el a budapesti Huba utcai kármelita
templomban, a templom szentelésének 100. évfordulóján.

53

54

Kármel

Megemlékezés

a közelmúltban elhunyt testvérekről
„A művet, amelyet rám bíztál, elvégeztem.” (Jn 17,4)
A Feltámadásról nevezett
Colette-Marie OCD nővérünk
(Colette Bergues Lagarde)
imádságban és szolgáló szeretetben
leélt életének 74.,
szerzetesi fogadalmának 51. évében,
2019. április 26-án belépett az Élet
teljességébe.
Gyászmisével egybekötött temetését
2019. május 4-én tartottuk a magyarszéki
Mindenszentek kármelita kolostorban.
Hálát adunk érte Istennek, hogy példáján keresztül láthattuk az Ő csodáit, és
megtapasztalhattuk irgalmát, mely örökre
megmarad.
Imádkozzunk Érte és egymásért, s kérjük közbenjárását!
A Magyarszéki Sarutlan Kármelita
nővérek

Kármel

„Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadász hálójából.
A háló szétszakadt, s mi szabadok lettünk.” (Zsolt 124,7)
In memoriam Horváth Mária,
Kármelhegyi Boldogasszonyról nev. Marcella OCDS nővér
Nővérünk 1940. október 25-én született.
2019 Húsvétjának Nagyszombatján,
2019. április 20-án szólította őt magához az Úr.
Hosszú betegséget, sok szenvedést követően, igazi keresztutat járva jutott el Isten
elé szentségekkel ellátva, családja, rendtársai és a Huba utcai templomi közösség elkötelezett tagjának szeretetteljes
szolgálatával és imádságával kísérve.
A Sarutlan Kármelita Rend
budapesti
Huba
utcai
Női
Harmadrendjébe 1985. október
12-én öltözött be, majd az akkori
Harmadrendi Regula szerint 1987.
február 21-én tett örök fogadalmat.
Az új Regula és Konstitúciók megjelenése után 2000-ben a korábbi Női
Harmadrendet a Világban Élő Sarutlan Kármeliták Keresztes Szt. János
Közösségére nevezték át. Továbbra
is ebben a közösségben maradt aktív tagként. A Huba utcai Kármelita
Rendház felújítási munkálatai kapcsán egy ideig a közösség rendi ös�szejöveteleire – a templomhoz közeli
– lakását is rendelkezésre bocsátotta.
A budapesti Huba utcai közösségek
2016. évi Irgalmasság vasárnapi ös�szevonásáig, vagyis a budapesti Avilai
Szt. Teréz VÉK megalakulásáig volt
aktív közösségi tag. Ekkor lett szórványtaggá, a szórványtagok összejö-
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veteleire is eljárt rendszeresen, ameddig egészségi
állapota megengedte.
Az utolsó években zajló súlyos betegségének
kicsit enyhébb szakaszaiban rendszeresen járt a
Huba utcai templomba szentmisékre és egyik testvérünk lakásán tartott közösségi összejövetelekre,
ahol szórványtagok és aktív tagok együtt folytatták kármelita közösségi életüket heti találkozások
során. A végső időkben lakásához, majd kórházi
ágyhoz kötött lett, de ameddig csak tudott, járt
szentmisékre.
Életének középpontja kármelita hivatása volt.
Évtizedeken keresztül különös aktivitással vett
részt a Huba utcai templom és rendház segítésében. Dolgozott a konyhán, takarított, mosott, vasalt, szinte otthonának tekintette a pesti Kármelt, saját családjának tartotta a templomi közösséget.
2008-tól engedélyt kapott áldoztatásra a beteg és közösségbe már járni nem tudó
rendtársak és hívek szolgálatára.
Derűs, erős meggyőződésű, hűséges, csendesen aktív kármelita élete példa lehet
mindnyájunknak.
Szentmisék előtt hosszú éveken át végigjárta a keresztút stációit a Huba utcai
templomban: egyedül, csendben. Amikor észrevettem, szinte szégyenlősen mondta,
hogy „megígértem”.
Isten mindent komolyan vesz és annak jeléül, hogy mennyire sokra értékelte
Marika életét, megengedte, hogy Krisztus keresztútját követve léphesse át a földi
élet és az örök élet határát. Felvette Krisztus keresztjét, és minden bizonnyal ott
van most már együtt az Úrral az Örök Hazában. Deo gratias!
Búcsúztatása és temetése a Huba utcai kármelita templomban volt
2019. május 14-én.
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A magyar terézi kármelita rendtartomány hálával és szeretettel emlékezik
az Isten Anyjáról nevezett Gaál Gábor kármelita testvérre.
Gábor testvérünk 1923. január 19-én született Pápócon. 1942.
augusztus 18-án lépett be a győri Kármelbe. Először Marton
Marcell atya, majd később Bernát atya volt a novíciusmestere.
1944. augusztus 29-én katonának vitték a győri csapatkórházhoz. 1945. március 29-én Hegyfaluban szovjet fogságba esett,
és csak 1948 augusztusában kerülhetett vissza Győrbe. A hadifogságot a Szovjetunióban töltötte, Moszkvától kétszáz kilométerre délre. Hazatérve újra kellett kezdenie a noviciátust.
1949. november 21-én tette le első fogadalmát.
A rend feloszlatása idején Kunszentmártonban mint sekrestyés működött Brokárd atya mellett. 1954-től a veszprémi
püspökségen volt portás és segítő. Két év múlva a kármelita
Pál atya Győrbe hívta a kármelita templom sekrestyési teendőinek ellátására. Később a budapesti Szolidaritás Háziipari
Szövetkezet reverendarészlegében dolgozott. 1962-ben Budapesten a Bosnyák téri plébánián sekrestyési feladatokat látott
el. 1970 szeptemberében visszatért a Szolidaritás Háziipari
Szövetkezethez raktárosnak és exportfelelősnek. Tíz év munka
után az óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia sekrestyése volt,
egészen nyugdíjazásáig, 1983. február 1-ig.
Ezek után Ausztriába, a linzi Kármelbe hívták, ahol hat évet töltött. 1989-től
egy évig Grazban élt az újjászülető magyar rendtartomány novíciusaival. 1991-től
Rumi Tamás tartományfőnök visszahívta Budapestre, ahol a rendi ruhák varrásában segített. Sok időt töltött a keszthelyi rendházban is. Utolsó éveiben a győri papi
otthonban lakott. Június 8-án, pünkösd vigíliáján hunyt el, 96 éves korában.
Gaál Gábor testvértől június 18-án, kedden délelőtt 11 órakor vettünk búcsút
a győri kármelita templom kriptájában.
Az örök világosság fényeskedjék neki! Imádkozzunk érte!

57

Szeretettel felhívjuk

Kedves Testvéreink
figyelmét arra,

hogy a Kármel újság megjelentetéséért a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítvány a felelős, melynek alapcélkitűzése és feladata a kármelita lelkiség magyar nyelvű népszerűsítése a Kárpát-medencében.
Tiszteletreméltó Marcell atyánk gazdag lelki örökségének gondozását, újabb kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését, s a boldoggá avatáshoz szükséges
költségek előteremtését is alapítványunk munkálja.
Ugyancsak alapítványunk támogatja papnövendékeink képzését, tanulmányait is,
hogy jól felkészülve kezdhessék meg jövőbeli szolgálatukat az istenkereső lelkek javára.
Ezen feladatok mindennapi végzése jelentős anyagi teherrel jár.
Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal, s amennyiben teheti,
anyagi támogatásával a következő számlaszámon:
Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell
Boldoggá Avatásáért Alapítvány
CIB Bank Zrt. Bankszámla száma: 11100104-18055359-10000001
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:
A kedvezményezett adószáma:18055359-1-41
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!
Nagylelkű támogatásukat, segítségüket hálásan köszönjük, támogatóinkért
rendszeresen imádkozunk a Kármelben! Isten jutalmazza meg gazdagon minden
jótevőnket!
Imádságos szeretettel:
a kármelita testvérek és az alapítvány tagjai

Köszönjük a Teréz-Misszió tagjainak
mindennapi imáit!
Isten legyen nagylelkű jutalmazójuk!

Az Úr az én pásztorom,
nem szűkölködöm,
zöldellő legelőkön adott nekem helyet,
csöndes vizekhez vezetett engem.
Felüdítette lelkemet,
és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.
Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy,
vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.
Asztalt terítettél számomra
azok előtt, akik szorongatnak engem.
Olajjal kented meg fejemet,
és kelyhem csordultig töltötted.
Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem
életem minden napján,
hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.
(23. zsoltár)

