Testi-lelki kikapcsolódás és pihenési lehetőség
keresztény módon:

Kunszentmárton megközelíthető vonattal
és autóbusszal is.

A Ház kapui nyitva állnak azok előtt a keresztény
közösségek és családok, valamint az igazságot
őszintén keresők előtt is, akik nem lelkigyakorlatos
céllal szeretnék igénybe venni a Ház lehetőségeit,
de megszentelt környezetben, Jézus személyes közelségében szeretnének pihenni.

Autóval Kecskemét vagy Békéscsaba felől érkezve a
44-es útról a 45-ös útra, Szentes felé kell lekanyarodni.

Néhány látnivaló a Tiszazugban és a környéken:
– Vallásos turizmus (Kunszentmárton: rk. templom,
Tiszaalpár, Szeged, Kecskemét, Szentkút,
Pálmonostora, stb.)
– Gyógy- és strandfürdők: Cserkeszölő, Csongrád,
Tiszaföldvár, Martfű
– Múzeumok: Kunszentmárton,
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark,
Tiszaföldvár (Tiszazugi Földrajzi Múzeum),
Kenderes (Horthy-kastély),
Rákóczifalva (Macimúzeum),
Csépa (Helytörténeti- és Óvodamúzeum),
Szolnok (Repülőmúzeum),
Tiszafüred (Csárdamúzeum),
Abádszalók (Babamúzeum)
– Lovasprogramok: Kunszentmárton, Nagyrév
– Sétahajózás: Szarvas, Tiszakürt, Csongrád
– Arborétum: Tiszakürt, Szarvas
– Öcsöd: József Attila Emlékház

A Ház működtetője:
Kunszentmártoni Kármelita Rendházért
Közhasznú Alapítvány
5440 Kunszentmárton, Munkácsy Mihály u. 1.

KUNSZENTMÁRTONI
KÁRMEL

Kapcsolatfelvétel:
Forgó Andrea
+36 30 532 47 62, +36 56 461 379
E-mail: karmel.kunszentmarton@gmail.com
Adószám: 18032183-1-16
Bankszámlaszám:
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
69800016-11028464
IBAN 86 6980 0016 1102 8464 0000 0000
Nyilvántartásba vétel száma: 1134

„Az igazi tökéletesség
nem egyéb, mint az Isten
és felebarátunk iránti
szeretet.”

További információk:
www.karmelitarend.hu ,
www.kunszentcity.hu,
www.martfu-turizmus.hu
www.repulomuzeum.hu
www.kunszentmartontortenete.hu

Avilai Szent Teréz

„Nem vagyok tökéletes,
de szent akarok lenni!”
Lisieux-i Szent Teréz

A 45-ös úton haladva a Munkácsy Mihály utcánál jobbra
kell fordulni.

A két épület (rendház és faház) adottságai:

Saját programjaink:

– kb. 80 főt befogadó kápolna, mely egyben
vetítéses elmélkedések és előadások tartására
is alkalmas.
– előadóterem 30 fő részére.

– Kármeliták által vezetett lelkigyakorlatok
– Lelkinapok, lelkigyakorlatok szervezése
– Alkotótábor gyermekeknek és fiataloknak
– Kármelhegyi Boldogasszony búcsú

A Rendház történetéről:
A Rendházat az alföldi lelkipásztorkodás megújítása
– és a szerzetesrendek Alföldre költöztetése – miatt
alig fél év alatt építették a helyiek összefogásával.
1941-ben szentelték fel.

Kisebb és nagyobb közösségi helységek

Működését a szerzetesrendek feloszlatásával
1950-től megvonták. 1989-ben a Magyar Sarutlan
Kármelita Rendtartomány visszakapta a Rendházat, valamint évek múlva visszavásárolta a szomszédos telket a rajta lévő lakóépülettel, és elindulhatott a Rendház és a lakóépület (faház) felújítása.
2000-től lelkigyakorlatos házként működik.
A Házban lévő Magyarok
Nagyasszonya Kápolnában naponként mutatnak be szentmisét.
A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete miatt
búcsújáró hellyé vált.
A Kunszentmártoni
Kármelita Rendházért
Közhasznú Alapítvány
2010. október 1-től
– Lisieux-i Szent Teréz
oltalmába ajánlva –
átvette a lelkigyakorlatos
ház működtetését.
A házat továbbra is a gondviselő Istenben bízva
adományokból tartjuk fenn. Lelkigyakorlatokat tartó
kármelita atyák bevonásával lehetőség van a kármelita lelkiség megismerésére és az abban való
elmélyülésre.

20 szoba, 57 fekvőhely, részben apartmanokban,
illetve emeletes ágyakkal

Megvalósítható programok:
– Meghirdetett lelkigyakorlatainkon való részvétel
– Igény szerint egyéni és csoportos
Szentignáci lelkigyakorlat
– Lelkigyakorlatok minden korosztálynak
– Hittan és ministránstábor
– Nagycsaládos, generációs találkozók
– Csoportok, imaközösségek, plébániai közösségek,
képviselőtestületek, egyházi iskolai osztályok
fogadása
– Zarándokcsoportok fogadása
– Erdei iskola programnak helyadás
– Lelkiségi és evangelizációs mozgalmaknak
kurzusai
– Egyetemisták lelkigyakorlata
– Kórusok hangversenyre való felkészülési
lehetősége (a kápolnában elektromos orgona áll
rendelkezésre)

Bekerített udvar virágos kerttel és füves játéktérrel

30-40 fős közösségi foglalkozásokra
van lehetőség a faházban
(májustól szeptemberig)

