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Megszentelt élet a kaposvári egyházmegyében 

 

1. Kik a megszentelt életűek? 

„Az evangélium tanácsok1 vállalásával megszentelt élet az az állandó életforma, mellyel a 

hívők a Szentlélek munkálkodása folytán Krisztust szorosabban követve teljesen a 

mindenekfölött szeretett Istennek szentelik magukat, hogy az ő dicsőségére, az egyház 

épülésére és a világ üdvösségére új és különös címen elkötelezve, Isten országának 

szolgálatában törekedjenek a szeretet tökéletességére, és kiváló jellé válva az egyházban, a 

mennyei dicsőséget előre hirdessék.”2 Elterjedteb megnevezésük: szerzetesek, szerzetesnők. 

„A megszentelt élet e formáihoz csatlakozik a szüzek rendje, akiket – amikor megvallják 

Krisztus szorosabb követésére irányuló szent szándékukat – a megyéspüspök a jóváhagyott 

liturgikus szertartás szerint Istennek szentel, Krisztussal, Isten Fiával, misztikus módon 

eljegyez és az egyház szolgálatára avat.”3 Elnevezésük: Istennek szentelt szüzek (nők) 

A megszentelt életre jellemző, hogy: a, Isten kezdeményezi, ő hívja meg a hívőket erre az 

életformára; b, a szerzetesek szabadon vállalják a fogadalmakat; c, egy az egyház által 

elfogadott szerzetesi intézményben.4 Sok közösségben a szerzetesek szerzetesi ruhát hordanak, 

a férfiak habitust, a nők habitust és fátyolt. 

Az Istennek szentelt szüzek a világban élnek, nem hordanak szerzetesi habitust és fátylat. Több 

Istennek szentelt szűz közösséget is alkothat. 

A megszentelt élet nem csupán jámbor és szent emberek találmánya, hanem a Szentlélek 

működésének gyümölcse az egyházban. „Az Istennek szentelt élet nemcsak a múltban 

jelentett segítséget és támogatást az Egyháznak, hanem ma is és a jövőben is drága és 

nélkülözhetetlen ajándék Isten népe számára, mert nagyon mélyen hozzátartozik életéhez, 

szentségéhez és küldetéséhez.5 

 

2. Szerzetesek a kaposvári egyházmegyében  - 2019. január 1-i adat 

Szerzetesnő: 12 fő (1 fő Jézus Szíve Társasága; 4 fő Ferences Szegénygondozó Nővérek 

Kongregációja; 1 fő Congregatio Jesu; 1 fő Vinculum Caritatis; 5 fő Nyolc Boldogság 

Közösség). Istennek szentelt szűz: 3 fő 

 
1 Tisztaság (önmegtartóztatás), szegénység, engedelmesség. A szerzetesek az evangéliumi tanácsokat 
fogadalommal vagy más szent kötelékkel vállalják. 
2 573. kán. 1. §. 
3 604. kán. 1. §. 
4 Vö. 573. kán. 2. §., 574. kán. 
5 Vita Consecrata 3 



2 
 

Szerzetes testvér/pap: 7 fő (3 fő Piarista Rend; 3 fő Szent János apostolról és Remete Pálról 

Nevezett Közösség; 1 fő Emmanuel Közösség) 

 

2.1.Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja: 1992, Siófok 

Alappillérek: lelkiség, közösség, küldetés. A legszegényebbek szolgálatára kötelezik el 

magukat. „Rendünk lelkiségét képezi az Oltáriszentség mélységes tisztelete […], Krisztus 

követése Szent Ferenc atyánk példájára […], az apostoli szolgálat, amelyben a szenvedő Jézust 

szolgáljuk, a minoritás, felismerve és elfogadva kicsiny voltunkat a legkisebbek között hatalom 

és kiváltságok nélkül, a testvériség, ahol közösségben egymásra figyelve megosztjuk 

egymással, amink van, és a Máriás lelkület, akinek anyai szeretetével karoljuk fel az 

elesetteket.”6 A város meghívására érkeztek Siófokra, a szociális gondok enyhítésére végzendő 

szolgálatra. 

 

2.2. Nyolc Boldogság Közösség: 1990, Homokkomárom 

A Közösség, mint lelki család, férfi szerzetesekből, női szerzetesekből, valamint világi hívekből 

(családosok és egyedülállók) áll. Alappillérek: Szentlélekben való élet, életállapotok 

kommuniója, apostolkodás. A Közösség, mind életének rejtett, mind apostoli tevékenységeinek 

nyílt tanúságtételével, aktívan részt kíván venni az Egyház küldetésében és az új 

evangelizációban. Mindez nem egy konkrét tevékenységben nyilvánul meg; igyekszik nyitott 

lenni a helyi egyház és az adott kor szükségletei iránt. Homokkomáromban a 13-i zarándoklattal 

foglalkoznak, lelkigyakorlatokat tartanak, különböző egyházi közösségeket fogadnak és 

imacsoportot vezetnek. 

 

2.3. Piarista Rend: eredetileg 1765, újraalapítva 2003, Nagykanizsa 

A piarista szó a „pius” latin kifejezésből ered, jelentése: „kegyes, hittel teli”. A Rend 

kifejezetten a gyerekek (különösen a szegények és rászorulók) nevelésére és oktatására alakult. 

A piaristák tanárok, akik egyben papok és közösségekben élő szerzetesek. Egész életüket a 

gyerekek nevelésének és oktatásának szentelik. Küldöttek, akik a világiakkal együtt 

szolgálatuknak, a nevelésnek szentelik magukat. Nagykanizsán óvodát, általános iskolát, 

gimnáziumot és kollégiumot tartanak fenn. 

 

 

 
6 Vö. Direktórium I. Lelkiség 
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2.4. Szent János apostolról és Remete Pálról Nevezett Közösség: 1996, Miklósi 

A közösség lelkipásztorkodó szerzetes papokból és papságra készülő testvérekből, valamint 

külső testvérekből áll. A külső testvérek lehetnek családos emberek is. Céljuk, hogy munkájuk, 

értékmentésük, mindennapi életük láttán az Isten ügye, az Egyház megbecsültebb legyen. 

Apostolkodásuk szemlélődő életükből fakad. Főleg falusi lelkipásztorkodással foglalkoznak. 

11 falu van rájuk bízva. 

 

2.5. Emmanuel Közösség: Magyarországon 1991 óta vannak jelen 

A Közösség tagjai papok, Isten Országáért vállalt cölibátusban élő nővérek és testvérek, 

házasok és egyedülállók. Alappillérek: adoráció (imádás), kompassió (együttérzés) és 

evangelizáció. Evangelizációjuk a helyi és egyetemes Egyház tevékenységeihez kapcsolódik, 

végső megnyilvánulása pedig az Egyház által a Közösségre bízott missziók. A kaposvári 

egyházmegyében lelkigyakorlatokat, táborokat, egyházmegyei programokat szerveznek, részt 

vesznek a plébániák életében (képviselőtestületben, hitoktatásban, áldoztatásban stb.). 

 

2.6. Istennek szentelt szüzek: 2011, Nagykanizsa; 2017, Kaposvár 

A szüzek rendje az egyik legrégebbi kifejezetten Istennek szentelt életforma. Már az első 

században Szent I. Kelemen pápa szólt azokról a szüzekről, akik „a mennyek országáért” (Mt 

19,12) mondtak le a házasságról. Az elmúlt fél évszázadban ezt a sajátos női hívatást újra 

megismerték és megszerették az egész világon. Az Istennek szentelt szüzek tanúságot tesznek 

a társadalom és az egyház minden területén. Szolgálataik többek között: hitoktatás, liturgiákon 

segédkezés, imacsoport vezetése, részvétel az Irgalmasság háza szolgálatban, lelki napok, 

lelkigyakorlatok szervezése stb. 

 

Kérdések: 

1. Ismeri-e a Kaposvári Egyházmegyében működő szerzetesek közösségeit, életét, munkáját? 

Ha igen, foglalja össze néhány mondatban! Térjen ki különösen a személyes tapasztalataira (pl. 

találkozások, közös munka stb.)! 

2. Fontosnak tartja-e a szerzetesek munkáját és a velük való együttműködést? Ha igen, milyen 

területeken? 

3. Milyen módjait tudja elképzelni a szerzetesek és közösségeik jobb megismerésének? 

4. Ön mit tudna tenni, hogy személyesen is elmélyüljön ez az ismerete, bővüljenek a 

tapasztalatai és több lehetősége legyen együtt szolgálni az egyházmegye szerzeteseivel? 


