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Elérkeztünk a szerzetesrendek öltözetét bemutató írásunk befejező részéhez, melyben 
már főleg az önálló női rendekkel, apostoli kongregációkkal foglalkozunk, kitérve a mo-
dernkori alapításokra is.
Ezzel egyidőben pedig megköszönjük olvasóink eddigi megtisztelő figyelmét, hiszen a 
következő hónap elején (2015. december 8-án) a szentatya megnyitja az Irgalmasság 
szentévét és bár a Szerzetesek éve hivatalosan csak 2016. február 2-án zárul, jelen kiad-
ványsorozatunknak mégis ez az utolsó száma. Búcsúzásképpen és a szentévre való rá-
hangolódásként álljon itt Ferenc pápa imája, melyet ebből az alkalomból írt.
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Ferenc pápa imája az Irgalmasság szentévére

Kiadványsorozatunk minden száma online megtekinthető, vagy PDF formátumban letölthető 
a Szeged – Belvárosi R. K. Plébánia honlapjáról: http://www.szegedidom.hu/11szerzetesek_eve.html

Urunk Jézus Krisztus, 
Te, aki megtanítottál minket, hogy irgal-
masak legyünk, mint az égi Atya, és azt 
mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az 
Őt látja, mutasd meg nekünk arcodat és 
mi üdvözülünk.

A te szerető tekinteted megszabadította 
Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságá-
ból; a házasságtörő asszonyt és Magdol-
nát attól, hogy boldogságukat csupán egy 
teremtményben keressék; sírva fakasztot-
ta Pétert a tagadása után, és biztosította 
a mennyországot a bűnbánó latornak.

Add meg, hogy valamennyien magunk-
ra vegyük szavaidat, melyeket a szamari-
tánus asszonynak mondtál: „Ha ismernéd 
Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, 
azé az Istené, aki mindenhatóságát első-
sorban a megbocsátáson és az irgalmas-
ságon keresztül mutatja meg: add meg, 
hogy az egyház a világban a Te látható 
arcod legyen, az ő Uráé, aki feltámadt a 
dicsőségben.

Te azt akartad, hogy papjaidat is gyönge-
séggel ruházd föl, hogy igaz együttérzéssel 
viseltessenek azok iránt, akik tudatlanság-
ban és tévedésben vannak: add meg, hogy 
bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten 
várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mind-
nyájunkat felkenése által, hogy az irgal-
masság jubileuma az Úr kegyelmi éve le-
gyen, és egyházad megújult lelkesedés-
sel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, 
hirdesse a börtönök foglyainak és az el-
nyomottaknak a szabadságot, a vakoknak 
pedig adja vissza látásukat.

Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárá-
sára kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az 
Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.

Ámen.
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Feltűnhetett kedves olvasóinknak, hogy 
olyan nagyobb férfirendek, mint a jezsu-
iták, piaristák vagy szaléziak kimaradtak 
eddigi felsorolásunkból. Ennek nem más 
az oka, mint az, hogy ezeknél a rendeknél 
nincs sajátos rendi öltözet, tagjaik a világi 
papság reverendáját viselik, vagy egysze-
rű, hétköznapi ruházatot hordanak.
Így tehát írásunk befejező részében az 
önálló női rendekkel foglalkozunk, bár 

nagy számuk miatt, teljeskörűen őket sem 
tudjuk bemutatni. Annál is inkább, mert 
náluk is sok olyan rend van, ahol nincsen 
megkülönböztető rendi öltözet, sőt a be-
mutatottaknál is akadnak olyanok, ahol 
csak ünnepi vagy hivatalos alkalmakkor 
kötelező azt viselni.
Bízunk benne, hogy összeállításunk – 
mindezek ellenére – hozzásegíti olvasóin-
kat a szerzetesrendek megismeréséhez.

Szent Orsolya Rend
(orsolyiták)
Ordo Sanctae Ursulae, OSU
alapítás: Merici Angela,
Brescia (1535)
Ez a rend tűzte ki először cé-
lul a fiatal leányokkal való fog-
lalkozást, tanítást, hogy hit-
hű, művelt, jó édesanyákká ne-
velődjenek. Már a kezdetektől 
fogva minden társadalmi meg-
különböztetés nélkül foglalkoz-
tak a leányokkal, iskolákat, kol-
légiumokat tartottak fenn. Jel-
szavuk és életeszményük azóta 
sem változott: Egy szív és egy 
lélek! Szolgálok!
öltözet: térd alá érő, fehér gal-
léros kék ruha, melyhez a ska-
pulárét hozzávarrták; kék fá-
tyol, fehér szegéllyel; a ruha

helyett lehet
fehér blúz is, kék

szoknyával és mellénnyel; az 
öltözet színe országonként el-
térő: a sötétkéken kívül (Mo.-n 
ez jellemző) lehet szürke, feke-
te vagy fehér is
←

Congregatio Jesu, CJ
(angolkisasszonyok)
korábban: Boldogságos Szűz 
Mária Intézete (Institutum 
Beatae Mariae Virginis, IBM)
alapítás: Mary Ward, St. Omer 
(ma Pas de Calais, Fro., 1609/10)
Az intézmény célja a leányne-
velés. Tanítanak iskolákban és 
otthonokban, fiatalokat és fel-
nőtteket képeznek; együttmű-
ködnek a lelkipásztori szolgá-
latban és a szociális munka te-
rületén; küzdenek a társadalmi 

igazságosságért; 
szolgálnak a har-

madik világ országaiban – sze-
génykórházakban, lepratelepe-
ken; ezen kívül művészi, irodal-
mi és tudományos tevékenysé-
get is folytatnak.
öltözet:  fehér blúz; térd alá 
érő fekete ruha, melyhez a ska-
pulárét hozzávarrták; fekete fá-
tyol, vékony, fehér szegéllyel; 
a nyakban függő medál a rend 
logóját ábrázolja
←

Congregatio Sororum 
Scholasticarum a Kalocsa, CSSK
alapítás: Fourier Szent Péter
és Boldog Le Clerc Alix, 
Mattaincourt (Fro., 1597)
mo.-i letelepedés: Kalocsa 
(1860), Franz Mária Terézia ne-
véhez köthető
A rend célkitűzése: az ifjúság 
nevelése és tanítása a katoli-
kus egyház szellemében és el-
vei szerint.
öltözet: fehér blúz; térd alá érő 
fekete ruha (felül skapuláré jel-
legű, amelyet deréknál, az alsó 
részt alkotó szoknyához varr-
tak); fekete fátyol, fehér sze-
géllyel; nyakban a rend címe-
rét ábrázoló, kis medál függ (az 
Angyali Üdvözlet Boldogasz-
szonya)
↓

Rendi öltözetek, szerzetesi ruhák III.

Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulata

Szöveg és ábrák: Domoki Boglárka
Felhasznált és ajánlott irodalom:
 » GÖMBÖS Tamás: A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei az evengélikus és református 

egyházak jelképei. Tellér Kiadó, 1993
 » PUSKELY Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. Kairosz Kiadó, 2006
 » PUSKELY Mária: Kétezer év szerzetessége. Szerzetesség- és művelődéstörténeti Enciklopédia I. 

kötet A-K; II. kötet L-Zs, Dinasztia Kiadó-ház Rt., Budapest 1998
Ezenkívül az egyes szerzetesrendek magyar vagy nemzetközi honlapjai.
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„Tegyetek tanúságot az emberek 
között, a hit eligazító világossá-
gáról, az örök élet reményéről, 
Isten gondvislő szeretetéről!”

M. Alfonza anya

(megváltós nővérek) 
Congregatio Sororum Divini 
Redemtoris, SDR
alapítás:  Eppinger Erzsébet Má-
ria Alfonza, Niederbronn (Fro., 
1849)
A rend apostoli feladata: közre-
működés a világ megváltásában, 
főleg az Egyház által rábízott lel-
kipásztori, szociális és karitatív 
munka végzésével a betegápo-
lás, a szegények és öregek gon-
dozása, a nevelés és tanítás te-
rületén.
öltözet: térd alá érő fekete ruha, 
hozzávarrt fekete skapuláréval, 
fehér gallérral; fekete fátyol, fe-
hér szegéllyel; nyakban ezüst szí-
nű kereszt függ

(vizitációs apácák)
Ordo Visitationis 
Sanctae Mariae, VSM
alapítás: Chantal Franciska és 
Szalézi Ferenc, Annecy (1610)
Szigorú klauzúrás, szemlélő-
dő rend, melynek legfőbb elöl-
járója a pápa. A Székesfehérvá-
ri Egyházmegye területén műkö-
dő közösségük apostoli felada-
ta: imádsággal, önmegtagadás-
sal, jó példával evangelizálni a 
világot.
öltözet: bő szabású, fekete tuni-
ka, elülső oldalán többszörös be-
rakással; fekete szövetöv, jobb 
oldalon hosszan lelógó rózsafü-
zérrel; fehér főkötő, mely az arc 
oldalsó részét és a 
nyakat is takarja, 
a mellrészen pedig 
trapéz alakban kiszélesedik; 
fekete homlokpánt; fekete fá-
tyol; nyakban függő, ezüst színű 
mellkereszt

Szűz Mária Látogatásáról 
Nevezett Rend

(korábban: Miasszonyunkról Ne-
vezett Szegény Iskolanővérek)
School Sisters of Notre Dame, 
SSND
alapítás: Gerhardinger Karo-
lina (Jézusról nev. B. Terézia), 
Neunburg vorm Wald (1833)
Pápai jogú szerzeteskongregáció, 
melynek apostoli célkitűzése:

iskolákban és az élet 
minden területén 
oktatás és nevelés, 
kiemelt figyelmet 
fordítva a lányok és 
nők képzésére.

öltözet ünnepi v. hi-
vatalos alkalmak-
kor: fehér blúz; fe-
kete kiskosztüm (a 
kosztümfelső helyett 
fekete mellény is le-
het, lényeg a feke-
te-fehér színössze-
állítás); rövid, feke-
te fátyol, fehér sze-
géllyel (ezt ma már 
nem kötelező viselni, 
a hajviseletre nincs 
előírás); iskolanővéri 
jelvény/kitűző, mely 
a rend logóját áb-
rázolja

(irgalmas nővérek)
Congregatio Sororum 
Caritatis de Szatmár, FCSVP
alapítás: Hám János szatmári 
püspök (1842)
Pápai jogú tanító-karitatív női 
szerzetes intézmény. Az első ma-
gyar alapítású női rend. A kö-
zösség célja: nőnevelés, az ir-
galmasság testi és lelki cseleke-
detei, a szegények és betegek 
szolgálata. Az irgalmas nővérek 
Krisztust látják és szolgálják min-
den rászorulóban.
öltözet: térd alá érő, fehér gallé-
ros fekete ruha, melyhez a ska-
pulárét hozzávarrták; vékony, fe-
kete szövetöv; fekete 
fátyol, keményített 
fehér homlokpánttal, 
vagy újabban: egész vékony fe-
hér szegéllyel; nyakban ezüst szí-
nű kereszt függ

Boldogasszony 
Iskolanővérek

Páli Szent Vincéről Neve-
zett Szatmári Irgalmas Nő-
vérek Társulata

Isteni Megváltóról 
Nevezett Nővérek

↓

→

→

←
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Segítő Szűz Mária Leányai
(szalézi v. Don Bosco nővérek)
Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA
alapítás: Bosco Szt. János és Maria Domenica 
Mazzarello (1872)
Az intézmény apostoli célja: az anyagi vagy lelki

szükségben lévő leányifjúság nevelése
keresztény és nem keresztény országokban. A 
missziókban egészségügyi, szociális és karitatív 
szolgálatot látnak el.
öltözet: szürke, térd alá érő ruha, hozzávart 
skapuláréval és szövetövvel; fehér gallér, 
amely a nyaknál V-alakban kilátszik a ruha alól; 
szürke fátyol; nyakban függő, ezüstszürke kis 
kereszt

Szociális Missziótársulat
Societas Missionis Socialis, SM
alapítás: Farkas Edith, Budapest (1908)
Az első magyar alapítású női szerzeteskongre-
gáció, tagjai a gyermekek, a fiatalok és az idő-
sek befogadását, nevelését, gondozását vég-
zik. Szolgálnak még egyházközségi, hitoktatói és 
lelkigondozói területen is.

öltözet: fehér blúz; térd alá érő fekete
ruha (felül skapuláré jellegű, amelyet derék-
nál, az alsó részt alkotó szoknyához varrtak); 
sötétkék fátyol, fehér szegéllyel; szív felett a 
társulat címerének kitűzője: egyenlőszárú kék 
talpaskereszt, közepén kerek mezőben „SM” 
betűk

Szociális Testvérek Társasága
Societas Sororum Socialium, SSS
alapítás: Slachta Margit (1923)
A Társaság arra hivatott, hogy az Úr megszen-
telő szeretetét tükrözze, sajátos karizmájuk: a 
Szentlélek tiszteletének terjesztése.
öltözet: fehér blúz; szürke kiskosztüm; nyak-
ban, láncon függ a rend emblémája, melynek 
felirata: VENI CREATOR SPIRITUS

UNUM Társaság
(UNUM testvérek)
Unum Sanctissimae Trinitatis, UST

alapítás: Mester Margit Mária, Szeged (1938)
Az UNUM az Egyháznak azt a sajátos feladatát 
tekinti célkitűzésének, hogy az egységet szol-
gálja Isten és ember, valamint ember és ember 
között, a főpapi ima szavai szerint: „Legyenek 
mindnyájan egy” (Jn 17,21).
öltözet: fehér blúz; sötétkék szoknya és mel-
lény; kicsit világosabb kék fátyol; nyakban kis 
medál függ

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség
Communauté des Béatitudes, CB
alapítás: Ephraim és Jo Croissant, ill.

Jean-Marc és Mireille Hammel (két 
házaspár), Montpellier (Fro., 1973)
Tagjaik között vannak házaspárok, vala-

mint a hármas fogadalommal elkötelezett fér-
fiak és nők. Céljuk, hogy Isten országáról tegye-
nek tanúságot, adott életállapotuk szerint töre-
kedjenek a keresztény tökéletességre, és szent-
háromságos életet élve isten népe legyenek.
férfi öltözet: fehér tunika csuklyával; barna bőr-
öv, bal oldalon rózsafüzérrel; barna skapuláré
női öltözet: mint a férfiaké, csak csuklya helyett 
fehér fátyol és nyakban lógó kis, fakereszt

Szeretet Misszionáriusai Rend
(Teréz Anya Nővérei)
Missionaries os Charity, MC
alapítás: Teresa Bojaxhiu (Boldog Kalkuttai Teréz), 
Kalkutta (1950)
A nővérek a hármas fogadalom mellett a negyedik-
kel arra kötelezik magukat, hogy teljes szívükkel és 
minden ellenszolgáltatás nélkül a legszegényebbeket 
szolgálják. Elhagyatott betegeket ápolnak, fogyatékos 
gyermekeket, haldoklókat gondoznak, foglalkoznak 
árvákkal, koldusokkal, hajléktalanokkal, börtönlakók-
kal, alkoholistákkal stb.
öltözet: fehér tunika; fehér szövetöv, bal oldalon ró-
zsafüzérrel; fehér szári, melynek széleit 3 db kék csík 
díszíti és a bal vállon, a rögzítésnél, kis kereszt függ

Segítő Szűz Mária Leányai
↓

Szociális Testvérek Társasága
↓

Szociális Missziótársulat
↓

UNUM Társaság
↓

→
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