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Ünnepe október 15.
Szent Teréz kora és minden idők nagy misztikusa, a
kármelita rend megújítója.
Teréz 1515. március 28-án született Avilában szülei tizenegyedik gyermekeként. Korán kezdett olvasni, tudásvágyát
nehezen lehetett kielégíteni. Kedvenc olvasmánya a szentek
élete volt. Gyermeki lelkesedéssel előbb vértanú, majd remete
szeretett volna lenni. Később, tizennyolc éves koráig mégis
nagyvilági életet élt, tudatában volt szépségének és komolyan
foglalkoztatta a férjhez menés gondolata. Személyének, szellemességének és magatartásának varázsa már gyermekkorában megmutatkozott, és ezt a művészetet, hogy „embereket
megvidámítson, és nevetésre indítson”, haláláig megőrizte.
1533-ban döntött a szerzetesi hivatás mellett, majd apja
akarata ellenére belépett az avilai Megtestesülés kármelita kolostorba. 1537-ben tett fogadalmat. A kolostori életet komolyan vette, a kemény önsanyargatás miatt többször súlyosan
megbetegedett. Eközben azonban életszentsége csöndben
egyre növekedett.
Az 1553-as évtől egyre többször jelentkezett életében a
szemlélődő imádság kegyelme, és belső élete misztikus magasságokba emelkedett. Teljes erejével azért küzdött, hogy a
szívét „összhangba hozza” Krisztus szívével. Isten valósága
olyan erővel tört rá, hogy gyakran a legnagyobb kín és gyönyörűség egyszerre kerítette hatalmába.
Többször látták a nővérek, hogy a templomban egy méter
magasan lebeg a padló felett és az arcából különleges fény
sugárzik. Ő maga azt kérte Istentől, őrizze meg a kegyelem
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külső megnyilvánulásaitól, s vezesse őt más utakon. Mindig józan kritikával élt a rendkívüli jelenségekkel szemben, nehogy a képzelet játékát misztikus víziónak lássa. Közben sokat szenvedett a gyanúsítások és megnemértés miatt. Magával szemben is bizalmatlan volt.
Gyóntatója parancsára kezdte leírni lelki élményeit. Visszaemlékezve ezt írta erről az időről: ”Az, amit addig éltem, az én életem volt. Az pedig, ami ekkor kezdődött, Isten élete bennem.”
Közvetlenül azután, hogy Isten a misztikus egyesülésben magához vonta, így vélekedett: ”A
tökéletesség legmagasabb foka nem az elragadtatásokban, nem is a látomásokban van, hanem abban, hogy
akaratunk tökéletesen beleegyezik Isten akaratába.”
Teréz a tökéletességre törekedett, de kevesen csatlakoztak volna hozzá. Mindenekelőtt „igen
hűséges akart lenni a rendi regulához”, a kármelita életet a maga eredeti szigorában akarta megélni, mert megtapasztalta, hogy mennyire eltávolodtak az eredeti kármelita szellemtől. Miután
engedélyt kapott a pápától és az avilai püspöktől, pénz nélkül látott hozzá Avilában a kolostorépítéshez. A kolostor 1562-ben nyitott meg. Teréz lehúzta a saruját, és nevet változtatott: ettől
fogva Jézusról nevezett Teréz volt a neve. Sokan szembeszegültek vele, és sokan és nagy lelkesedéssel csatlakoztak hozzá. Támasza volt többek között Keresztes Szent János, aki mellette állt akkor is, amikor a kármelita rend sarus ága 1575-ben elkeseredett támadást indított ellene.
Teréz egyszerre volt szent és zseniális szellem. Egyik kolostor építését követ-te a másik. Nagy
diplomáciai érzékkel tárgyalt, épületeket tervezett. Kolostorai építését maga irányította, és saját
kezével varrta nővérei számára a szerzetesi habitust. A „szegény, bűnbánó” beteges, gyenge apáca haláláig tizenhét női és tizenöt férfi kolostort alapított a sarutlan kármeliták számára.
Teréz kemény, harcos természet volt. Azt mondta: ”Soha nem fognak meggyőzni valamiről, ha a
lelkiismeretemmel ellenkezik, még ha az egész világ vonul is fel ellenem!” Egy másik rend főnökének
pedig ezt írta: ”Már régóta nem esett olyan nehezemre semmi, mint a Kegyelmed sorait olvasni. És soha
nem esett olyan jól széttépnem egy levelet...” Ugyanakkor derűjét semmi nem tudta beárnyékolni.
Azt kívánta, hogy ez a derű uralkodjék az összes kolostorban. ”Jobban félnék egy savanyú apácától,
mint egy sereg gonosz lélektől!” A környezetében sem tűrt meg szomorú arcot: ”Isten őrizzen a szomorú arcú szentektől!” Verte a tamburint, énekelt, verselt, és vidám kedélyével mindenkit felderített. Ha valaki emiatt szemrehányást tett neki, így válaszolt: ”Erre mind szükség van, hogy elviselhessük az életet.” Öregségében is friss és fia talosan szép maradt. Belső harmóniájának titka azokban a szavakban rejlik, melyekkel magát szokta bátorítani: ”Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem
hiányzik: Isten egyedül elég!”
Életének utolsó napjáig viselte a sok utazás, az alapítások, a legkülönfélébb tárgyalások terhét. 1582. október 4-én éjjel halt meg Alba de Tormes kolostorában. (Spanyolországban épp ekkor
vezették be a Gergely-féle naptárreformot, ennek következtében az évforduló következő évben
már október 15-re esett.)
Utolsó láza csak az egész életét átható tűz folytatásának és beteljesedésének látszott, amely isteni türelmetlenséggel várta azt az elragadtatást, amelyet az emberi természet már nem bír elviselni. Szeretettől izzó élete jelképeként nyughelyén, Alba de Tormesban ma is épen őrzik a szívét.
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Művei a lelkiségi irodalom és a spanyol széppróza klasszikus alkotásai: Önéletrajz, A tökéletesség útja, A belső várkastély.
V. Pál 1614-ben boldoggá avatta. XV. Gergely 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és
Néri Fülöppel együtt avatta szentté. VI. Pál 1965 szeptemberében a spanyol írók védőszentjévé
nyilvánította, 1970. szeptember 27-én Sziénai Szent Katalinnal együtt egyháztanítóvá avatta.
Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön
az igazi életszentség utáni vággyal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.
Források: Diós István: A szentek élete; Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyökerei; Magyar Kurír

Pákolitz István: Öregek
Öregek. Bölcsek. Ülnek, hallgatnak.
Csontjukkal együtt nyikorog a pad.
Elüldögélnek. Ritkán hull a szó:
Érett gyümölcsként földre pottyanó.
,,Az én koromban...” és a mondatot
kipótolják a fáradt sóhajok.
A tér, akár a bolydult hangyaboly:
A sürgő élet lármázik, lohol,
Csönget, dudál, tolong, fut, berreg - és
Oly csiklandó a szoknya lebbenés:
De őket nem zavarja semmi sem,
Csak üldögélnek bölcsen, csendesen.
Szemükbe tört fény, a kezük remeg.
Azt mondom halkan: nézd az öregek...
A hallgatásuk régmúltat idéz
És... minden öreg olyan messze néz.
A pipa szottyog, selyem-füst szalad:
Emlékeik csokrára kék szalag.
Galambok közt galambfehérek ők,
A szelíd szívű galamb-etetők:
A kifli véget elcsipegetik,
S mosolyognak. Az időből telik.
Mosolyuk késő alkonyi sugár:
Kicsit még élet, kicsit már halál
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Októberben a rózsafüzért hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap az
esti szentmisék előtt végezzük.
November elseje szombat, Mindenszentek napja, parancsolt ünnep. Ezen a napon
reggel 9 órakor és este 6 órakor lesz szentmise. Délután 3 órakor sírkőszentelésre
lesz lehetőség a temetőben, melyet előre kell kérni a plébánián félfogadási időben. 4
órakor tartjuk a szokásos temetői liturgiát.
November 1-8-ig teljes búcsút lehet nyerni. Feltétel: gyónás, áldozás, imádság a pápa
szándékára.

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL.
Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán.
Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com
Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget!

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu
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