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FELIRATOK
Vita Consecrata in Ecclesia Hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
Megszentelt élet a mai egyházban
Evangélium, prófécia, remény

RAJZI ELEMEK
Egy galamb gömbre épülő poliédert tart a 
szárnyán, miközben a vízre ereszkedik; a 
vízből három csillag emelkedik ki, amelye-
ket a másik szárnyával őriz.
A megszentelt élet évének logója, melyet 
Carmela Boccasile olasz festőnő készített, 
szimbólumokon keresztül jeleníti meg a 
megszentelt élet alapértékeit. A megszen-
telt életben ugyanis „a Szentlélek folyto-
nos tevékenysége ismerhető fel, amely a 
századok folyamán a karizmák sokasága 
által kibontakoztatta az evangéliumi taná-
csok gazdag megvalósulását, s ily módon 
is megjelenítette az egyházban és a világ-
ban, a térben és az időben Krisztus misz-
tériumát” (VC 5).
A galamb grafikai körvonalai a béke arab 
jelét is sejtetik: utalás a megszentelt éle-

tet élők azon hivatására, hogy példát ad-
janak az egyetemes megbékélésre Krisz-
tusban.

SZIMBÓLUMOK
A galamb a vizeken
A galamb hagyományosan a Szentlélek 
működését jelképezi, aki életet fakaszt és 
kreatívvá tesz. Utal a történelem kezde-
tére: kezdetben Isten Lelke lebegett a vi-
zek felett (vö. Ter 1,2). A galamb, mely le-
száll és végigsiklik a kifejeződést még nem 
nyert élettől tajtékzó tengeren, a türel-
mes és bizakodó termékenységre utal, az 
őt körbevevő jelképek pedig a Lélek te-
remtő és megújító tevékenységét idé-
zik fel. A galamb arra is utal, hogy a Lélek 
megszentelte Krisztus emberségét meg-
keresztelkedésekor.
A mozaikkövekből kirakott vizek az emberi 
és kozmikus elemek összetettségét és har-
móniáját jelzik. A Lélek úgy működik, hogy 
ezek az elemek „sóhajtozzanak”, Isten ti-
tokzatos terve szerint (vö. Róm 8,26-27), 
hogy egy irányba tartsanak, a befogadó és 
termékeny találkozás irányába, amely új 
teremtéshez vezet. A történelem hányat-
tatásai közt a galamb ott száll a vízözön fe-
lett (Ter 8,8–14). A megszentelt férfiak és 
nők az evangélium jegyében járják zarán-
dokútjukat a népek között, sokféle kariz-
májuk és szolgálatuk által „Isten sokféle 
kegyelmének jó intézőiként” (1Pét 4,10) 
élnek. Meg vannak jelölve Krisztus ke-
resztjével, a vértanúságot is vállalják, az 

Ferenc pápa 2013. november végén, a férfi szerzetesrendek legfőbb elöljáróival való 
találkozója alkalmával jelentette be, hogy 2015 a megszentelt élet éve lesz. A Szeged–
Csanádi Egyházmegyében az ünnepélyes nyitó szentmisét 2015. február 2-án, a meg-
szentelt élet napján tartjuk, jelen kiadványunkat pedig ettől fogva minden hónap ele-
jén a megszentelt élet évéhez (vagy rövidebben: a szerzetesek évéhez) kapcsolódó írá-
sokkal jelentetjük meg. Szándékunk, hogy ezáltal jobban megismerhessük és megért-
hessük azokat az embereket, akik Isten hívását követve ezt az életformát választották.

Jn 15,16

A hivatalos vatikáni logó magyarázata
a Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjától
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evangélium bölcsességével lakják be a 
történelmet, és azt az egyházat jelenítik 
meg, amely Krisztusban átölel és meggyó-
gyít mindent, ami emberi.

A három csillag
A megszentelt élet identitására, világban 
elfoglalt helyére emlékeztet: confessio 
Trinitatis – a Szentháromság megvallása; 
signum fraternitatis – a testvériség jele; 
servitium caritatis – szeretetből fakadó 
szolgálat. A háromságos Isten kapcsola-
tot kereső szeretetének áramlását fejezik 
ki, amelyet a megszentelt személyek igye-
keznek nap mint nap megélni a világban. 
A csillagok utalnak arra a három arany-
csillagra is, amellyel a bizánci ikonfestők 
ábrázolják Máriát: ő az egészen szent, ő 
az istenszülő, ő Krisztus első tanítványa 
– minden megszentelt élet példaképe és 
védőszentje.

A gömbre épülő poliéder
A gömbre épülő kis poliéder az egész vilá-
got jelképezi, hiszen, miként Ferenc pápa 
mondja (EG 236), a poliéder fejezi ki leg-
jobban a népek és a kultúrák sokféleségét. 
A Lélek lehelete fenntartja és a jövőbe veze-
ti a világot: meghívás ez a megszentelt sze-
mélyek számára, hogy „Lélek-hordozókká 
(pneumatophoroi) váljanak, olyan való-
ban lelki férfiakká és nőkké, akik képe- 
sek […] titkon megtermékenyíteni 
a történelmet” (VC 6).

A MOTTÓ
Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
Megszentelt élet a mai egyházban
Evangélium, prófécia, remény

A mottó is olyan értékeket – identitást és 
távlatokat, tapasztalatot és eszményeket, 
kegyelmet és úton létet – kíván hangsú-
lyozni, amelyeket a megszentelt szemé-
lyek megéltek és ma is megélnek az egy-
házban mint Isten népében, mely a népek 
és kultúrák között zarándokol a jövő felé.
Evangélium: a megszentelt élet alapsza-
bályát jelöli, amely nem más, mint 
„Krisztus követése az evangélium tanítá-
sa szerint” (PC 2a). Először mint „Jé zus 
lét- és cselekvésmódjának élő emlékeze-
te” (VC 22), azután mint életbölcsesség a 
Mester által a tanítványoknak adott sok-

féle tanács fényében (vö LG 42). Az evangélium eligazító böl-
csességet és örömet ad (vö. EG 1).
Prófécia: a megszentelt élet prófétai jellegére utal. A megszentelt 
élet ugyanis „úgy mutatkozik meg, mint a részesedés különle-
ges formája Krisztus prófétai hivatalában, amelyet a Szentlélek 
Isten egész népével közöl” (VC 84). Valódi prófétai szolgálatról 
beszélhetünk, amely Isten igéjéből születik és táplálkozik, ezt az 
igét pedig az élet legkülönbözőbb körülményei között kell befo-
gadni és megélni. Ez a „hivatal”, ez a prófétai szerep abban feje-
ződik ki, hogy a megszentelt élet bátran szóvá teszi a helytelen 
dolgokat, meghirdeti Isten új „látogatásait”, „és új utakat ke-
res, hogy Isten országának evangéliuma megvalósuljon a törté-
nelemben” (uo.).
Remény: a keresztény misztérium végső feladatára emlékeztet. 
Olyan korban élünk, amikor széles körben elterjedt a bizonyta-
lanság, hiányzanak a távoli jövőbe mutató tervek: a remény kul-
turális és szociális szempontból törékeny. Homályos a jövő, mert 
„eltűnni látszanak Isten nyomai” (VC 85). A megszentelt életnek 
van egy állandó eszkatologikus irányultsága: arról tanúskodik a 
történelemben, hogy egyszer minden remény végérvényesen 
céljához ér, és a megszentelt élet átalakítja a várakozást „misszi-
óvá, hogy Isten országa már itt és most egyre jobban megjelen-
hessék” (VC 27). A remény jeleként a megszentelt életet élők az 
emberek társául szegődnek, megéreztetik velük Isten irgalmát, a 
jövő és a bálványoktól való mentesség példázatát jelenítik meg.
„A szeretettől vezérelve, melyet a Szentlélek kiárasztott szívünk-
be” (Róm 5,5), a megszentelt férfiak és nők magukhoz ölelik az 
egész világot, a háromságos Isten szeretetének emlékezetévé 
válnak, a közösséget és az egységet építik, őrszemekként imád-
koznak a történelem hegygerincén, osztoznak az emberek bújá-
ban-bajában, és velük együtt keresik csendesen Isten Lelkét.

(Ford. Tőzsér Endre SP)
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A gyertya megjeleníti az isteni világosság szolgálatára egészen oda-
adott életet. Reményt nyújtva égni. A lángja fényt sugároz, világos-
ságot hoz, és sötétben támpontot ad, hogy merre vezet az út.
A gyertyák hármas száma jelképezi, hogy közösségben élünk, 
együtt keressük és szolgáljuk a legszebb és legszentebb közössé-
get, a Szentháromságot – egymás mellett, támaszkodva egymás-
ra, mindenki a maga rendjében, környezetében, de mégis nyi-
tottan a többiekre.
A keret a gyertyák körül olyan egyértelmű, hogy ott van; észre 
sem vesszük. Arról beszél, hogy amint a tűz sem tud levegő nélkül 
égni, úgy a szerzetes sem tud Isten éltető ereje nélkül létezni.
A rendezvényeken látható molinó a logót és még egy képet tar-
talmaz, évszámokkal. A képen egy kis zöld hajtás látható, ami 
ezt a gondolatot fogalmazza meg: a vastag fatörzset kivágták, de 
új hajtás nőtt belőle. Még ha most gyenge és kicsi is, folyamato-
san növekszik.
Az évszámok a magyar történelem és a szerzetesrendek; ezen 
belül pedig emberi sorsok összefonódását jelentik:
1950 – törvényt hoznak a magyarországi szerzetesrendek felosz-
latásáról. A több mint száz rendből csak három férfi és egy női 
rend folytathatja a működését; a többi rendet megszüntetik, a 
házakat és intézményeket államosítják, a szerzeteseket szétszór-
ják, működésüket megtiltják.
1989 – a rendszerváltás éve magával hozza a rendek magyaror-
szági újraalakulásának lehetőségét. Számos rend tér vissza, és 
kezdi újra működését.
2014 – a szerzetesek éve egyrészt visszatekintés az elmúlt 25 év 
sikereire és kudarcaira, másrészt az 1950-ben szétszóratott szer-
zetesek helytállásából erőt merítve reményteli imalehetőség is 
új szerzetesi hivatásokért és rendjeink megújulásáért.

A magyar logó üzenete
Magyarországon ezzel a logóval találkozunk. Milyen üzenetet rejt?

Bemutatkoznak:
a Boldogasszony Iskolanővérek forrás: www.magyarkurir.hu

A rend története
A Boldogasszony Iskolanővérek (SSND; 
School Sisters of Notre Dame, korábbi ne-
vén Miasszonyunkról nevezett Szegény Is-
kolanővérek) nemzetközi kongregációját 
1833-ban alapította bajor földön Karolina 
Gerhardinger, szerzetesi nevén Jézusról 
nevezett Mária Terézia (1797–1879). 
A felvilágosodás korában feloszlatták a 
szerzetesrendeket, ennek következtében 
1809-ben megszűnt a stadtamhofi Notre 
Dame-kolostor és iskola is, ahol Karolina 
tizenkét éves végzős diák volt. A plébános 
úgy óvta meg az iskola nélkül maradt gye-
rekeket, hogy Karolinát és két társát fel-
kérte, tanítsák a kisebbeket. A három ka-

masz jó pedagógusnak bizonyult, három 
évvel később oklevelet szereztek.
Karolina kitartott a tanítás mellett, egyre 
inkább hivatásként gyakorolva a feladatot, 
melyet rábíztak. A politikai helyzet enyhü-
lése lehetőséget adott számára, hogy har-
minchat évesen megalapítsa a nevelést, 
oktatást végző új közösséget, az iskolanő-
vérek rendjét. Sokan csatlakoztak hozzá, 
egymás után alapított a környéken kolos-
torokat és iskolákat. Meghívták Ameriká-
ba és Európa több országába is. Magyar-
országon 1858-ban Temesváron hozta lét-
re első intézményét.
Ma mintegy  háromezer iskolanővér tevé-
kenykedik a világ harmincöt országában. 
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← Magyar Tartomány

Hazánkban és a határon túli magyarok kö-
zött hetvenkét rendtag szolgál.
Karolináról szóló saját készítésű játékfil-
münk első két része elérhető honlapun-
kon: www.iskolanoverek.hu

A közösség karizmája, küldetése
Iskoláink a küldetéses ember iskolái: a nő-
vérek és munkatársak küldetésként élik 
meg a nevelést, a rájuk bízottak pedig kül-
detésük kereséséhez és betöltéséhez kap-
nak indítást.
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az 
embereket – mint Isten teremtményeit és 
képmásait – teljes kibontakozásukhoz se-
gítjük, és képessé tesszük arra, hogy lat-
ba vessék adottságaikat a föld emberhez 
méltóvá alakításában.” Az intézményes 
nevelés mellett sokféle ínségre válaszolva 
különféle szolgálatokat végzünk világszer-
te, melyek által az embereket közelebb 
segítjük egymáshoz és Istenhez.

Magyarországi tevékenység
Hazánkban négy helyen működünk egy-
egy intézménnyel: Budapesten, Debre-
cenben, Makón és Szegeden. Mindenfé-
le korosztályba tartozó gyerekekkel és fi-
atalokkal foglalkozunk: az óvodásoktól az 
egyetemistákig. Miénk az ország egyetlen 
lánygimnáziuma.
A közösségformálásban fontosnak tart-
juk a személyességet és a kreativitást: 
mindezt például a kézművesség, a szín-
játszás és a zene segítségével valósítjuk 
meg. Ezen értékeket visszük misszióink-
ba is: a Mátraalján hétvégente cigányok-
kal foglalkozunk; Erdélyben mozgó énekes 
iskolával, gyermekkar-vezetéssel; a Bánát-

ban pedig magyar lánykollégiummal, hit-
tanórákkal, hétvégi óvodával, egyházzenei 
szolgálattal fogjuk össze a magyarokat.

Jövő, kihívások, tervek
A közeli és távoli jövőben szeretnénk meg-
őrizni alapítónk szellemiségét, amely által 
kész volt mindig meghallani Isten hívását, 
melyet az idők jeleiben, a világ és az egy-
ház ínséges helyzeteiben ismert fel. Ezért 
arra törekszünk, hogy szüntelenül elmélyít-
sük apostoli szerzetesi identitásunkat, és 
munkatársainknak is át tudjuk adni lelki-
ségünket. Ennek érdekében képezzük ma-
gunkat és őket is. Helyi nővérközösségein-
ket mindennap építjük, hogy élővé, élte-
tővé váljanak, olyanná, amely segít ben-
nünket személyes kibontakozásunkban, és 
amelybe új hivatásokat fogadhatunk.

A megszentelt élet éve
A megszentelt élet évébe bekapcsolódunk 
szervezőként és résztvevőként is. 
Ulrik Monika nővérünk koordinálja az or-
szágos programokat, mi pedig mellette ál-
lunk „háttérországként”. Aki „él és mo-
zog” közülünk, azzal elzarándokolunk 
Mátraverebély-Szentkútra, a szerzetesi ta-
lálkozóra, és részt veszünk a Szerzetesek 
tere elnevezésű programon. Éneklünk a 
szerzetesi kórusokban. Megszólíthatóbbá, 
láthatóbbá válunk: bemutatkozunk a Szer-
zetesi Szigeten és a médiában. Tanítvá-
nyaink körében lelkinapokon, ünnepeken 
és a hétköznapokban tudatosítjuk, hogy 
szerzetesközösség veszi őket körül. Egy fil-
mes ajándékkal pedig együtt hirdetjük Fe-
renc pápával: „Örüljetek!”

Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő


