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KÁRMELBEN

VÉDNÖK: DR. UDVARDY GYÖRGY pécsi megyéspüspök
Márc. 9-11. LELKIGYAKORLAT Szabó Kristóf kármelita atya vezetésével: „Egyszerre az ÉGBEN és
a FÖLDÖN” – Avilai Szent Terézia alapításainak (életének) tanulságai: a hétköznapok lelkisége – hit a gyakorlatban?
Márc. 16-18. „Gyógyító beszélgetés tanítása” – Kurzusvezető: Binderné Berkecz Mária családterapeuta,
mediátor. – Hogyan változtathatjuk kapcsolatainkat örömteli kapcsolattá? A gyógyító beszélgetéssel hogyan segíthetünk
másoknak?

Ápr. 13-15. „Házának népe, legelőjének nyája…” – Keresztény mivoltunk hétköznapi problémái.
Kurzusvezető: dr. Hörcsik Edit pszichiáter. – Hogyan értelmezem, és hogyan tudom életté váltani a bibliai
szimbólumokat? Mit jelent számomra az Istenhez tartozás?

Ápr. 27-29. „Logoterápia a segítő kapcsolatban” – Kurzusvezető: Jung Csilla pszichológus. – Mi a
logoterápia? Mit jelent az emberi élet értelme? Mit mond a szenvedés értelméről? Hogyan használhatjuk ezt
a módszert a segítő kapcsolatban?
Máj. 11-13. LELKIGYAKORLAT Prof. Dr. Kránitz Mihály atya vezetésével: „Mária, az Egyház
anyja. A Boldogságos Szűz jelenléte a hívő és a közösség életében.”
Jún. 17-24. Bevezetés a szemlélődő imába és életmódba – Jálics Ferenc jezsuita atya tanítása alapján.
Lelkigyakorlat-vezető: Tariska Eszter, aki „a Mester segédjeként” többször együtt adott lelkigyakorlatot
Jálics atyával.
Aug. 31-szept. 2. LELKIGYAKORLAT Szabó Kristóf kármelita atya vezetésével: „Meséket követve… az életszentség útján?” – Nézni? Látni? Látni a valóságot, egyre inkább a teljesebbet, azaz észrevenni, fölismerni Isten
szerető, cselekvő jelenlétét mindig és mindenben (mesék, irodalmi, filmes alkotások segítségével)

Szept. 14-16. „(Pár)-Kapcsolataink színe és fonákja” – Kurzusvezető: Tóth Borbála pszichológus. – A
kurzus fő módszere a pszicho-dramatikus megközelítés, amelyben a szerepcsere válhat a konfliktusok jobb megértésének és
átmunkálásának eszközévé.
Szept. 28-30. „Válaszd az életet!” – Kurzusvezető: Almásy Mária szociális testvér, mentálhigiénés
szakember. – Mi segítheti döntéseinket? Miből vesszük észre, ha nem az életet választottuk? Hogyan tudunk mélyebb
kapcsolatba kerülni Istennel, emberrel?

Okt. 5-7. „Életem az időben” – Kurzusvezetők: Tari Irén és Vitályos Ida felnőttképzési referensek. –
Hogyan élem hétköznapjaimat? Kinek a kezében van az időm? Idő a látásra, hallásra, imára. Korlátaim, határaim…

Okt. 12-14. LELKIGYAKORLAT Dr. Nyiredy Maurus OSB vezetésével: „Szívébe véste szavait” –
Krisztus követése Máriával – A helyes Mária-tisztelet.
Jelentkezés és bővebb információ a www.karmelita.hu honlapon vagy levélben: Sarutlan Kármelita
Nővérek 7396 Magyarszék, Kármelita Kolostor (Üzenetrögzítő: 72/581-460)

