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Az irgalmas és Háromegy Isten vonzásában mint megkereszteltek, 
meghívottak vagyunk a szegény és feltámadt Krisztus követésére a radikális apostoli életben, 

az evangéliumi tanácsok, Szt. Ágoston Regulája és Premontrei Rendünk alapítójának, 
Szent Norbertnek karizmája szerint.

Életmódunkat jellemzi:
Isten egész életen át való keresése testvéri közösségben,

Állandó megtérés, mely által magunkat fogadalmunk egyházának ajándékozzuk,
a magát kiüresítő Krisztussal közösségben,

Mária utánzása az Isten Igéjéről való elmélkedésben,
Szüntelen imádság és az oltár szolgálata.

A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberiséget a szegénység, a vendégszeretet, 
a kiengesztelődés és béke szellemében az Egyház és a világ javára. 

Különösen oda szól a küldetésünk, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, 
és azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust. 

Imádkozunk, hogy a Szentlélek, aki elindította bennünk a jó művet, 
Ő maga vigye végbe azt Jézus Krisztus napjáig. 

(Nagykáptalan, Freising, 2006)

MISSZIÓS NYILATKOZAT

Generális Káptalan Freising (D) 2006

Szt. Norbert - fametszet 14. sz.
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Jubileumi évünkben Szent Norbert követői fogadalomtételének 
900 éves évfordulóját ünnepeljük. 1121 Karácsonyára emlékezve 
premontrei rendtársaink: szerzetesnővéreink és -testvéreink újból 
rátalálhatnak rendi karizmánk értékeire. Az első kérdés, amit fel 
kell tennünk magunknak: hogy hűek maradtunk-e ehhez a kariz-
mához? Nem könnyű eldönteni, és nem is mi döntjük el. Lehet, 
hogy nem jön rá felelet, megválaszolatlan „költői” kérdés marad. 
Az a fő, hogy elgondolkodtasson! Ha tudatosan keressük az élő 
kapcsolatot a Lélekkel, akkor vezetni fog minket - épp úgy, ahogy 
Szent Norbertet vezette - és segít a háttérben és körülöttünk lévő 
zűrzavar leküzdésében. Hivatásunkkal együtt olyasvalamit vállal-
tunk, amit nem tudunk hiánytalanul teljesíteni, de ott visszhangzik 
a szívünkben. Vegyünk példát Szent Norbertről, aki a Lélek veze-
tésére bízta apostoli életét. A ’Vita apostolica’ sok XII. századi egy-
házreform törekvés vezetőjét ihlette meg. Akkoriban faluról falura 
jártak a prédikátorok, követvén egy sugalmazott benső vágyat, 
ami a Kereszténység gyökereinek keresésére indította őket. Élet-
módjukkal betűről betűre betartották az Evangéliumot, s ebben 
követőkre találtak. Norbert életrajzíróinak egyik legelső forrása, 
Tournai Herman, azt állítja, hogy a korabeli vándorprédikátorok 
közül senki sem vonzott annyi követőt maga köré, mint Norbert: 
egyháziakat és laikusokat egyformán; mindkét nem képviselőit. A 
krónikás saját csodálatának is hangot ad, amikor a Prémontréban 
kezdődő nagyszabású építkezésről, letelepedésről számol be. 
Ezernél is többre teszi azoknak a női követőknek a számát, akik 
felvételüket kérték valamelyik premontrei rendházba. Szent Nor-
bert közösségeit már a kezdet kezdetén meghatározta a női rend-
társak jelenléte. Mi a karizma? A karizma mibenlétét úgy tudnám 
leginkább megfogalmazni, hogy egy felülről érkező, belső indítta-
tásból vágyunk vissza a Forráshoz. Mialatt kibontakozik végleges 
formája, utunk szükségszerűen beleütközik társadalmi szokásokba, 
elvárásokba. A fent már említett Tournai Herman magasztalja az 
első premontrei nővérek erényeit, aszketikus életvitelüket: böj-
tölésüket, zárkózott életüket, durva anyagból készült ruhájukat, 

ELŐSZÓ

Xanteni Szt. Norbert, festmény Duisburg-Hamborn, 1700 körül

valamint aktív (karitatív) tevékenységüket. Harvengti Fülöp, a Bel-
gium francia területén fekvő Hainaul-beli Bonne-Espérance ( Jó-
reménység) apátság elöljárója ugyanezekre a vonásokra hívja fel 
a figyelmet Oda, a Bonne-Espérance által alapított női kolostor, 
Rivreulle apátnője életrajzában. Oda tanító szavaival és tetteivel – 
a kanonokokra oly jellemző módon – a szegények és elesettek felé 
fordul. Példamutató életét bölcsesség és a kolostor falain is túlra-
gyogó szeretet vezérli. A premontrei rend már kialakulása kezdeti 
szakaszában is bővelkedett női hivatásokban; sokak szívében talált 
utat az apostoli létforma hívószava egy olyan korban (12. század), 
amikor az egyház álláspontja még nagyon konvencionális volt, s a 
nőknek csak igen szűk teret engedett. Füzetünk célja a norberti 
karizma követőiből fakadt női közösségek fejlődésének áttekinté-
se, az adott történelmi, helyi események fényében. Női közössé-
geinkben mindenhol szépen, tisztán megnyilatkozik ez a karizma. 
Különálló kolostorokban, de mindannyian a nagy premontrei 
család részeként működnek. Thomas Handgrätinger (korábbi) 
generális apátunk elhatározta, hogy összehozza a világszerte élő, 
norberti lelkiséget követő nővéreket. A terv nagyszerűsége abban 
állt, hogy a találkozók rendszeresítésével gyümölcsözőbbé vált az 
együttműködés, melybe a legutóbbi három nagykáptalan óta már 
a férfi ág is bekapcsolódott. Önállóságukat megőrizve, az egyes 
házak saját elképzeléseik szerint élhetik meg Szent Norbert örök-
ségét. Az eltérő formák tiszteletben tartása (sőt támogatása), így 
fonja még szorosabbá a testvéri köteléket. Ezzel az egyesített erő-
vel nézünk a 900 éves rendi jubileum elébe. Vajon hűek marad-
tunk-e Szent Norbert karizmájához? Élünk-e az évfordulóban rejlő 
lehetőségekkel? Engedjük-e, hogy segítsen elmélyíteni útkeresé-
sünket? Képesek vagyunk-e növekedni a hűségben? Ezek mind 
olyan kérdések, melyek spirituális örökségünk alapjait érintik, ezért 
érdemes tudatosan átgondolni őket. A válaszom igen; tökéletes 
egységet akarunk, amihez azonban az kell, hogy a premontrei csa-
lád országhatárokon is átívelhessen, mert e nélkül a nemzetköziség 
nélkül valami hiányozna nagy szerzetesközösségünkből.

Kelt: Rómában, 2019. október 8-án
Jos Wouters O.Praem., generális apát

Generális apát Jos Wouters O.Praem.
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 „Amikor kiadványunkban a nővérek közösségei sorra bemutat-
koznak, olvasóként rögtön szemünkbe ötlik, hogy milyen sokfé-
leképpen igyekeznek Szent Ágoston és Szent Norbert atyáink 
örökségét, az általuk elképzelt ideálokat megvalósítani. A pre-
montrei rend, melyet Szent Norbert a franciaországi Prémontré-
ben alapított 1121-ben, már indulásakor lehetővé tette mind a 
férfi, mind a női követők számára a csatlakozást. Az első időkre jel-
lemző kettős, női-férfi osztott kolostorokból fejlődtek ki a későbbi 
független, önálló női közösségek. Hollandiában, Lengyelország-
ban és Spanyolországban fennmaradt ez az évszázadok óta élő 
hagyományos struktúra. Más régiókban azonban, mint például 
Csehország, Szlovákia, Magyarország, vagy az egészen fiatal kali-
forniai közösség, új létformák bontakoztak ki.
Kívánom, hogy ez a sokféleség a mi látókörünket is szélesítse, és 
ismerjük fel az értéket mind a hagyományos, mind az egyedi mó-
don kifejlődött jellegzetességekben. Ez tette lehetővé, hogy női 
rendünk világszerte elterjedjen: Amerikában, Európában, és Ke-
let-Európában is. Erősítsük magunkban tudatosan a nyitottságot 
az eltérő spirituális indíttatások felé: a kontemplatív közösségek 
szemlélődő életétől az aktívabb formában létező karitatív kariz-
máig. A kanonoki feladatok közül hangsúlyos szerepet kap a pasz-
torális tevékenység, melynek keretében segítenek a közelükben 
élő rászorulókon. Másik karizmájuk a vendégszeretet, amivel a 
látogatókat fogadják.
A zsoltáros szavait ajánlom az Olvasó figyelmébe: „Törvényeid 
útján futok, mert te bátorítod a szívemet” (Zsolt. 119, 32)”

(Thomas Handgrätinger generális apát „A premontrei nővérek 
családja” c. könyv 2006. évi első kiadásához írt előszavából idé-
zett részlet)

BEVEZETŐ

Em. generális apát Thomas Handgrätinger

Szt. Norbert - hímzés miseruhán - Brabant Cirkária
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2009 augusztusának első hetében a világ különböző tájairól 
(Toro, Zwierzyniec, Imbramowice, Oosterhout, Doksany, Svatý 
Kopeček, Zsámbék, Mariëngaard és Tehachapi) érkező, pre-
montrei női rendházakat vezető elöljárók találkozót tartottak a 
hollandiai Mariëngaard/De Essenburgh-ban azzal a céllal, hogy 
a ‚Cor Unum Anima Una’ (Egy szív - Egy lélek) mottó jegyében 
párbeszédet kezdjenek egyfajta nemzetközi unióról. A Havas 
Boldogasszony napján, augusztus 5-én hozott határozatukkal a 
nővérek hivatalosan is megalapították a “Communio Internatio-
nalis Sororum Praemonstratensium” (CISP) lelki közösséget. Ez 
nem jogi szervezet, hanem főleg spirituális támasz, mellyel – és 
Miasszonyunk pártfogásával – létrejöhet egy nemzetközi szinten 
is mélyebb egység a premontrei nővérek között. A CISP tagjai 
még az eltérő jogi helyzetük ellenére is szolgálhatnak egymásnak 
jó tanácsokkal; ez konkrétan tapasztalat- és információ-cserében, 
tudásanyag-átadásban valósul meg. A hagyományok megismeré-
se, a kölcsönös megbecsülés és az egymással való törődés útján 
pedig növekedhetnek a premontrei női szerzetesi identitásban, 
mindenkor segítségül hívva a közös szellemi örökségüket jelentő, 
kiemelkedően nagy női szentjeiket.
„Az indulásakor ágostoni eredetű, mára már közel 900 éves önál-
ló múlttal rendelkező premontrei lelkiség követői egyazon rendi 
karizmát vállalva élnek a világban elszórtan, de mindenhol a helyi 
kultúrába jól beilleszkedve. A Szent Norbert által megújított ka-
nonoki élet virágzó része az Egyháznak, mely erőt meríthet be-
lőle. „Egy szívvel - egy lélekkel” élik közös életüket, mely az apos-
tolok tanításán és példáján alapszik. A premontrei habitus fehér 
színével hosszú évszázadok óta jelképezi a Feltámadás angyalait. 
Kanonokjaink világszerte hirdették Krisztus dicsőségének, a bűn 
és halál felett aratott győzelmének Örömhírét, és beszédükre sok 
szegény és bűnös ember tért meg Istenhez, elhagyva a gyűlölkö-
dés által megosztott régi életét a béke és megbocsátás ígéretéért. 
A norberti lelkiség és életforma főbb jellemzői: a Boldogságos 
Szűzanya gyermeki tisztelete; áhítatos imádság csúcspontja az 
Oltáriszentségben; bűnbánat.” (A Tehachapi nővérek honlapjáról 
vett rész fordítása.) Az Eucharisztiát központi helyre emelő nor-
berti hagyományról az alábbi elismerő szavakat mondta Szent II. 

CISP
PREMONTREI NŐVÉREK NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGE
(Communio Internationalis Sororum Praemonstratensium)

János Pál pápa: „Emeljük magasan a világ nyomora és hibái fölé az 
Oltáriszentséget, és látni fogjuk, hogy ma is képes megadni az em-
bereknek az igazság és szeretet bizonyosságát.” (vö. Konstitúció 
34.) “A CISP - a tagok autonómiájának tiszteletben tartása mellett 
- szoros testvéri egységbe fűzi a premontrei identitást valló női 
közösségeket”, melyek a világ számos pontján, de egy közös ka-
rizma mentén élnek. “A CISP felügyeletét a Premontrei Rend férfi 
ága látja el.” (részlet a CISP direktóriumából)

Nővérek első nemzetközi találkozója 2004. Krakkó

Boldog Ricvera de Clastres festmény, Kemény Júlia 2013. Zsámbék

CISP alapítása 2009.08.05., Mariëngaard (NL)
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1. KIKET NEVEZÜNK SZABÁLYOZOTT KANONOKOKNAK?

Latin eredetű szó; a ’canonicus’ ill. ‘canon’ kifejezésből ered. Je-
lentése olyan egyházi személy, aki a kánon szerint él, vagyis egy 
papi közösség tagja. A kánon szó a későbbiekben életszabályt is 
jelentett. A szabályozott kanonokok tehát olyan vallásos közössé-
get alkotnak, amely Szent Ágoston regulája szerint él.

1. „Mindenekelőtt szeretett testvéreim, Istent szeressétek, aztán a 
felebarátot, mert ezek a nekünk adott legfőbb parancsok. Ezeket 
az alapelveket adom nektek, hogy kolostori életetekben ezeket 
kövessétek.

2. Egyetértésben lakjatok az Úr házában: közös életetek fő cél-
ja, hogy Egy szív - Egy lélek legyetek Istenben.” (Szent Ágoston 
Regulája)

A kanonokok is leteszik a szegénység-tisztaság-engedelmesség 
hármas fogadalmát, abban azonban különböznek a monaszti-
kus szerzetesektől, hogy amíg azok ‘elhagyták a világot’, addig a 
kanonokok mindig is az emberek között éltek, melynek célja, az 
evangelizáció.

Szt. Norbert freskó – az egykor ciszter apátság templomában – Szt. Severin Orvieto

Szt. Viktor katedrális - Xanten (D) Szt. Norbert megtérése – Szt. Viktor katedrális – üvegablak

Magdeburg Miasszonyunk templom, 16. sz.-ig premontrei kolostor 

Prémontré gótikus kolostora - festmény, 1656. Wilten

Szent Norbert 1080 körül, az észak-rajnai Xantenben született. 
Előkelő családból származik Gennep vár urának másodszülött 
fia, egyházi pályára lépett, s ez biztos megélhetést jelentett 
számára. A xanteni káptalan tagja lett, bár az officiumot nem 
énekelte a kórussal, hanem inkább fizetett ezért valakinek. Ha-
marosan V. Henrik császár szolgálatába szegődött, aki nagyra 
értékelte tehetségét és személyes varázsát. Norbert megtérése 
1115-ben történt, amikor egy villámcsapás következtében le-
esett lováról, épp úgy, mint Szent Pál. Életének jelentős fordu-
lópontjához érkezett. Megtérése után lemondott az udvarnál 
szerzett pozíciójáról és áttért egy vezeklő, zárkózott életvitelre. 
Visszament Xantenbe, s a Köln melletti Szent Siegburg kolostor 
elöljárója, Kuno apát lett a lelki vezetője. Birtokait és javait elad-
ta, az árát szétosztotta azok között, akik szükséget szenvedtek. 
Kuno apát iránti hálája jeléül nagyobb összeget ajándékozott 
belőle az apátság céljaira is. Sürgető kérésére ugyanazon a na-
pon szentelték diakónussá és pappá. Ekkor visszatérve a xanteni 
kanonokok közé megpróbálta őket szigorú, kánon szerinti életre 
téríteni, azonban sikertelenül. Ezt követően II. Gelasius pápától 
engedélyt kapott arra, hogy vándorprédikátor legyen. Mezítláb 
járva a vidéket prédikált az embereknek; ruhája durva, kártolat-
lan gyapjúból készült. Norbert az apostolok életmódját követte. 
Látta a hívő emberek és a hívektől elkülönülten élő monaszti-
kus szerzetesek, a szegény lakosság és a tőlük elfordult gazdag 
reguláris kanonokok között tátongó szakadékot, és ezt szerette 
volna megszüntetni. Callixtus pápa és Bertalan püspök bátorítot-
ták őt arra, hogy telepedjen le, alapítson állandó közösséget az 
észak-francia Prémontrében, Laon közelében. Az új közösség a 

2. SZENT NORBERT ÉS A PREMONTREI REND

Szt. Ágoston átadja a Regulát Norbertnek - „Vitas 
Norbert” - kézirat másolat 12. sz. Schäftlarn
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ciszterci szerzetesek kontemplatív életformáját ötvözte Norbert 
apostoli tevékenységével. Alapítás helyéről Premontreieknek 
nevezték el magukat, de hívják őket norbertinusoknak vagy fe-
hér barátoknak is. Kolostorait Norbert városokban vagy sűrűn 
lakott helyeken építtette fel, mivel elképzeléseiben nem a kolos-
tor vagy apátság állt az életük középpontjában, hanem a ‘nyitott 
templom’, és a benne végzett istendicsőítés. Liturgiájuk jóval ün-
nepélyesebb formát kapott, mint az általában a szerzeteseknél 
szokásos volt: inkább a székesegyházak püspöki szertartásrend-
jét követték. Az új közösség Szent Ágoston reguláját választotta 
iránytűként. Ezt a regulát követték a püspök körül élő papok is. 

Szent Norbert és társai, akiket szabályozott kanonokoknak is 
nevezünk, lelkesen prédikáltak, azzal a szent meggyőződéssel, 
hogy küldetésük elválaszthatatlan része Isten Igéjének a hirde-
tése. Rendi ruhájuk (habitusuk) színéül a fehéret választották, 
mely a Feltámadást hírül vivő angyalok öltözetére emlékeztet. 
Anyaga durva, kártolatlan gyapjúból készült, és hordták hozzá 
a mantillát vagy mocétumot (kanonoki gallért), ami a kanono-
kok jellegzetes viselete. Ez a szimbólumrendszer bárki számára 
jól látható és könnyen érthető volt, Norbert pedig fontosnak 
tartotta, hogy követőit mindig emlékeztesse hivatásukra. „A sze-
gények és zarándokok fogadása is – mai szóval vendégszeretet 
– fontos része a kanonoki hagyománynak. Ez az irgalmasság testi 
cselekedeteit jelentette egy olyan korban, amikor vándorút-
ra kelni az emberi élet megszentelt szakaszának számított, de 
az utazás körülményei még túl mostohák voltak. Norbert első 

követői közül is sok zarándok lelte halálát a zord téli időben 
megtett utakon. A szeretetszolgálat gyakorlására szép példa 
Norbert életében a Prémontréban tető alá hozott, teljes körűen 
felszerelt ispotály (xenodochium). Mai fogalmaink szerint ez kb. 
egy ’Ellátó Központ’-nak felelne meg: szállás az utazóknak, me-
nedék a rászorulóknak, és kórház a betegeknek. A kanonokok 
feladata volt a férfiak ellátása, az asszonyokról pedig a nővérek 
gondoskodtak. A kórház vezetője Boldog Ric(o)vera de Clastres 
volt, aki ezt a feladatot az indulástól egészen haláláig végezte, és 
az volt a kívánsága, hogy halála után a szegények temetőjében, 
azok közé a szegények közé temessék el, akiket ő életében olyan 

önfeláldozó odaadással szolgált. A kórházat később áthelyezték 
Quentinbe.” Bernard Ardura O.Praem.: The Order of Prémont-
ré, History and Spirituality c. könyvből idézve: „Szent Norbert a 
képi ábrázolásain kettős méltóságjelvénnyel és érseki pallium-
mal szerepel, valamint kezében kehellyel vagy monstranciával, az 
Oltáriszentség-tisztelet lelkiségére utalva. Lelkesedése a jó cél 
iránt, valamint megújító, békeszerző és civilizatórikus fellépése 
hatására mintegy 400 rendház jött létre Európa-szerte a közép-
korban. A szent rendalapító prédikációi férfiakat és nőket egya-
ránt vonzottak a közösségébe. 6 évvel Prémontré alapítása után 
II. Honorius pápa Magdeburg érsekévé nevezte ki Norbertet, 
aki a rend további vezetését Fosses-i Hugóra ruházta át. Norbert 
Magdeburgban halt meg 1134. június 6-án, és 1582-ben XIII. 
Gergely pápa iktatta a szentek sorába. Földi maradványait 1627-
ben szállították végső nyughelyére, Prágába.”

3. A PREMONTREI NŐVÉREK RÖVID TÖRTÉNETE

A Premontrei Nővérek Rendjének megalapítása nem sokkal 
követte Norbert és első 40 társa prémontréi letelepedését. A 
női ág létrehozása Ric(o)vera de Clastres kezdeményezésére és 
segítségével történt. Norbert elképzelései szerint a premont-
rei közösségnek a jeruzsálemi őskeresztény közösségre kellett 
hasonlítania, ahol: „hívők sokasága gyűlt az apostolok köré.” A 
kanonokok mellett valóban, mindkét nem képviselőiből számos 

„megtérőt” látunk. A 12. századi nyelvhasználat szerint azt nevez-
ték megtérőnek, aki egy mélyebb, elkötelezettebb vallásos élet-
mód felé fordult. Ezeken az alapokon felnövekedve Prémontré 
is kettős kolostorrá vált, magában foglalva a kanonokok közössé-
gét, a laikus testvéreket és a nővéreket. Norbert kedvelte ezt a 
struktúrát, mely sokban hasonlított az apostolok körül összegyű-
lő hívek sokszínűségére. A nővérek és a laikus testvérek száma 
ekkor kb. 80 volt. Köztük volt például, Ric(o)vera de Clastres 
mellett, Adèle de Montmorency, vagy Ágnes, Braine grófnője, 
aki maga is több monostort alapított, és a férfi rend tagjai között 
is számos nemesi származású kiváló úr volt. Norbert férfi és női 
tanítványaiban olyan mélyen élt az Eucharisztia, s ezáltal a pap-
ság tisztelete, mint ahogy az első keresztények bíztak az aposto-
lokban, hogy azok a tökéletességre vezetik őket. „Norbert és női 
követői nem akartak mindenáron az Egyház feje és karja lenni, 
megelégedtek azzal, hogy szeretetük, imádságos életük és öná-
tadásuk által az Egyház szíve legyenek.” Az apácák, a ’piae muli-
eres’ külön éltek, de nem messze a kanonoki kolostortól. Az ima 
melletti legfontosabb tevékenységük a szegényekről, a zarándo-
kokról és a rendi testvérekről való gondoskodás volt. Az apácák 
elöljárója a priorissza volt, de közösségi életük apróbb részleteit 
a férfi rendből való ’magister exteriorum’ szabályozta. Norbert 
halála után, 1137 körül, a renden belül is felerősödött az az álta-
lános szemlélet, mely a férfiak és nők különélését szorgalmazta, 
így megkezdődött a premontrei kolostorok kettéválasztása. „Fos-
ses-i Hugó, Prémontré apátja úgy látta jónak, hogy a Generális 

Káptalan kezdje meg a kettős kolostorok felosztását. Korábban 
Norbert is próbálkozott ezzel Cappenbergben és Ilbenstadt-
ban. Ettől kezdve a nővérek új kihívás elé kerültek: meg kellett 
tanulniuk önállóan végezni az ünnepélyes Szent Zsolozsmát, 
aminek kiemelt helye van a norberti hagyományban. Önálló éle-
tüket úgy szervezték meg, hogy az sok mindenben hasonlított 
a férfi rend felépítésére. A tanultabb nővérekből lettek a soro-

res cantates, míg a többiek sorores conversea néven kerültek 
megemlítésre.” Legközelebb az 1240-es Nagykáptalanon került 
szóba a nővérek ügye, ami azzal zárult, hogy külön konstitúciót 
kaptak. Ennek értelmében házanként 20 apácánál többet nem 
vehettek fel, és priórájuk az apát irányítása alá került. Később a 
Káptalan kinevezett egy Circator-t a női kolostorok felügyeleté-
re. Ő vette fel az új jelentkezőket a női rendbe, és a novíciák is 
az ő kezébe tették le a fogadalmukat. A 13. század premontrei 
nővérei szemlélődő életet éltek monostoraikban, ám a szere-
tetszolgálat gyakorlásából is kivették részüket: gondoskodtak a 
szegényekről, gyógyították a betegeket, fogadták a vendégeket. 
Egyedülálló módon, Magyarországon (Somlóvásárhelyen) egé-
szen a török korig hiteleshelyi tevékenység is folyt. A nővérek 
habitusa hasonlított a kanonokokéhoz, és viselték a kanonisz-
sza címet is. A Generális Káptalannak a férfi és a női kolostorok 
szétválasztására irányuló döntése eltérő módon valósult meg a 
különböző régiókban: ”Voltak olyan országok, ahol a Generális 
Káptalan rendelkezését szigorúbban betartották, itt a nővéreket 
vidéki falvakba, tanyákra küldték.” A nővérek az atyákkal azonos 
földrajzi régióban, de területileg elkülönített házakban laktak, 
s a férfi rendtől függetlenné váltak. Néhány helyen a nővérek 
költöztek be a kolostorba, az atyák pedig továbbvonultak egy 
másik apátságba. Több közösség - identitását feladva - ciszter 
apácákhoz csatlakozott. A brabanti, flandriai és szász cirkáriák na-
gyon komolyan vették ezt a határozatot, ezért az apácák innen 
Közép- és Kelet-Európa országaiba települtek át. Így tűntek el a 

Szt. Norbert sírhelye Magdeburgban Szt. Norbert sírja Strahovban, Prága (Cz)

Mária a gyermek Jézussal 
premontreiek között,
Kloster Ter Apel

Boldog Ricvera de Clastres rézmetszetKanonisszák, mint ápolók egy kórházban - Livre de la Vie Active

Strahov - Prága, Premontrei Apátság
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premontrei apácák Franciaországból, Belgiumból, Burgundiából 
és Svájcból, míg Vesztfáliában, Cseh- és Morvaországban, Len-
gyelországban és Magyarországon ugrásszerűen megnőtt a női 
kolostorok száma. Ez részben a nemességnek és a gazdag polgár-
ságnak volt köszönhető, akik továbbra sem akartak lemondani 
leányaik jó iskoláztatásáról. Bernard Ardura rendtörténész így ír 
erről az időszakról: „Franciaországban egyedül a Szent Margit 
konvent maradt meg La Rochelle-ben, ez is csak addig, míg a 
reformáció térhódításával párhuzamosan a hugenották át nem 
vették a hatalmat a városban. Spanyolországban a rendtől ko-
rábban elszakadt Santa Sofia in Toro és Villoria in Orbigo kolos-
torait csak újbóli csatlakozásuk mentette meg. Magyarországon 
a virágzó női kolostorokat 1590 után a török hódítás teljesen 
megsemmisítette. Lengyelországban a nővérek közösségei egé-
szen 1772-ig, az ország első felosztásáig létezhettek zavartalanul. 

Egyedül Vesztfália és Csehország maradt meg a premontrei ka-
nonisszáknak, ahol a nővérek nagy része a helyi nemesség sorai-
ból került ki. Sehol másutt nem léteztek ilyen nagy számban, mint 
ezen a területen: 33 női kolostor 15 férfi apátsággal szemben. 
Németországban egészen 1803-ig fennmaradtak a kettős ko-
lostorok: Oberzellben, Spieskappelben, Ilbenstadtban és Adel-
bergben”. Ezek a női közösségek a férfi kolostoroktól függetlenül 
működtek, a norberti hagyománynak megfelelően önellátók vol-
tak. Két premontrei apácát emelt hivatalosan is oltárra az Egyház. 
Az egyik (Hessen-Altenburg-i) Boldog Gertrúd, aki még kislány 
volt, amikor édesanyja, Árpádházi Szent Erzsébet beadta Alten-
burg premontrei kolostorába, a másik pedig a krakkói Boldog 
Bronislawa, a domonkos Szent Jácint első unokatestvére. Ezen-
kívül megkezdődött a krakkói Emilia Podoska, és a bonlieu-i Sr. 
Rose kanonizációs eljárása is.
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Premontrei nővérek ma - Zwierzyniec 2004

Prémontré – képeslap

4. A PREMONTREI NŐVÉREK NAPJAINKBAN

„Norbert körül sok egyházi és világi személy gyűlt össze.” (ld. Vita 
Norberti B XXIV, 50). “Tanítványi körét Isten szava és a Szentlé-
lek kegyelme által font kötelék tartotta egyben… Norbert arra 
tanította őket, hogy életük mintája az önként vállalt (krisztusi) 
szegénység, és Jézus állhatatos engedelmessége legyen.” (Vita 
Norberti B XVIII, 37). Szent Norbert és első követői élete a világ 
végére való várakozásban telt, miközben Isten országát keresték 
úgy, hogy “követték a Szentírást és Krisztust mint vezetőjüket.” 
(Vita Norberti XXV, 53). Napjaikat gyakorlatilag a ’Vita Apostoli-
ca’ tanítása szerint rendezték be, az apostolok és a mi Urunk első 
tanítványainak, az „őskeresztényeknek” az életformáját másolva, 
ahogy ez az Újszövetség Evangéliumaiban és az Apostolok Cse-
lekedeteiben olvasható.

AZ APOSTOLI LÉTFORMA
Az első keresztények közössége, vagyis a „jeruzsálemi egyház” 
annyira ragaszkodott az apostoli létformához, hogy ez az állha-
tatosságuk mintául szolgálhat a ma Egyházának is. Az Istenben 
hívő ember azért bízik az Igében, mert az isteni tanítást maguk 
az apostolok hagyták ránk (vö. ApCsel 2, 42); a közös hit, a 
Szentlélek ajándékaival és az Oltáriszentség együttes vételével 
kiegészülve vezet el minket a ’kommunióra’. A ’Vita Apostolica’ 
számunkra azt jelenti, hogy „Egy szív - Egy lélek” vagyunk az Egy-
házban: mindennel közösen rendelkezünk; az Eucharisztia vétele 
képezi életünk középpontját; kitartunk az imádságban Jézus any-
jával, Máriával; és tanúságot teszünk a mi Urunk, Jézus Krisztus 
feltámadásáról (vö. ApCsel 1,14; 2,42; 4,32-33). Norbert utódai, 
a premontrei kanonokok, Szent Ágoston Reguláját követik, mely-
ben a nagy tanító emléket állít az apostoli létforma eszményének. 
A premontrei kanonokrend alapítását közvetlenül követte a női 
rend alapítása is; elsőként az arisztokrata származású özvegy-
asszony, Ric(o)vera de Clastres csatlakozott Norberthez. A női 
tanítványok felvétele a rendbe tökéletes összhangban áll Szent 
Norbert eszméivel, és az első követőkből alakult rend szellemisé-
gével is (vö. az apostolok közösségéről szóló idézettel: “Mindany-
nyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszo-
nyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.”) (ApCsel 
1,14). A férfi kanonokokhoz hasonlóan a premontrei kanonisszák 
is Isten dicsőítésének szentelt életre ajánlják fel magukat. Ez része 
fogadalmuk szövegének is: “Krisztus Evangéliuma és az apostolok 
rendelkezései (...) szerint fogok élni” (vö. ünnepélyes fogadalom-
tétel állandó formulája). „A kanonisszák életében fontos dimen-
zió a szemlélődés, de emellett megfelelő teret kell, hogy kapjon 
a pasztorális tevékenység; a norberti szellemiségtől ugyanis nem 
áll távol az apostoli lelkülettel átitatott, mégis zárkózott életforma.” 
(A Tehachapi nővérek honlapjáról vett rész fordítása)

(Az időrendi táblázat a 18. oldalon 14 különböző premontrei nő-
vérközösség alapításának idejét mutatja be.) 

A St. Catharinadal Oosterhout holland nővérközössége több év-
százados múltra tekinthet vissza. Írásos történetük 1271-ben kez-
dődött; St. Catharinadal Breda urainak pártfogását élvezte. St. Cat-
harinadal függőházaként jött létre a belgiumi Neerpelt. Később 
ugyanezek a nővérek költöztek át (a szintén belgiumi) Veerlebe, 
mely 1920-ban függetlenedett Oosterhouttól. A másik holland 
nővérközösség, Mariëngaard alapítása 1992. június 6-án történt. 
A spanyolországi premontrei kanonisszák Santa Sofia (Zamora) és 
Villoria de Orbigo (León) közösségei egyedülálló részét képezik 
a Rendnek. Kezdetben kettős kolostorok voltak, és a rendi szokás 
szerint a templomot megosztva használták. Miután a kettős kolosto-
rokat felszámolták, az 5 túlélő nővér 1304. június 12-én St. Miguel 
de Grox kettős monostorából a Santa Sofia kolostorába költözött 
át. 1243-ban Rodrigo Fernandez Valduerna, Astorga grófja Villoria 
de Orbigo falujában lévő palotáját adományozta a premontrei-
eknek. Az atyák 1511-ig éltek itt, majd elköltözésük után 7 nővér 
érkezett ide Santa Sofia monostorából. A premontrei apácák azóta 
is folyamatosan jelen vannak Toroban. Németországnak több, mint 
35 női kolostora volt a középkorban, ezek közül azonban egy sem 
maradt fent. 1947-ben a windbergi konvent megpróbálta helyre-
állítani Rot an der Rot történelmi apátságát, egy új közösség lét-
rehozásával. Több premontrei női közösségről van tudomásunk a 
12. századi Franciaországból, ám a 14. században már csak kettő áll 
fenn közülük; a közösségek lassan kihaltak. 1871-ben Bonlieu-ben 
alapítottak egy új nővérközösséget. Svájcban már az 1126 előtti 
évekből vannak híradásaink nővérekről. A 13. század első felében 
mintegy 15 női kolostor létezett itt, ám ezek kivétel nélkül a refor-
máció áldozatai lettek. Berg Sion örökimádó kolostorát 1776-ban 
alapították. Az egyik legkorábbi premontrei alapítás a csehországi 
Prága melletti Doksany-ban található. A szintén Prága közeli Stra-
hov férfi közösségéhez hasonlóan ezt is Gertruda lengyel herceg-
nő alapította 1144-ben. A Premontrei Nővérek Cseh- és Szlovák 
Kongregációja 1902-ben alakult meg az Olomouc közeli Svatý 
Kopečeken, Adalbert Frejka premontrei atya és a zwierzynieci 
Michaela Andruskiewicz nővér jóvoltából. A kongregáció ma 2 
tartományból áll: a cseh-morva provincia és a szlovák provincia. 
A kongregáció elöljárósága Trnavában van, ami egyben a szlovák 
provincia anyaháza is. A cseh nővérek anyaháza az Olomouc mel-
letti Svatý Kopečeken (Szent Hegy) található. A doksanyi közösség 
gyors fejlődése tette lehetővé az 1162-es zwierzynieci lengyel 
alapítást. A rendi élet itt egészen 1782-ig, II. József feloszlató ren-
deletéig zavartalanul folyt. Néhány évszázaddal később, 1998-
ban azonban már Krakkóból került sor Doksany újraalapítására. 

4.1. A nővérek és a ’Vita Apostolica’ 4.2. Rövid áttekintés a ma létező 
premontrei női közösségekről
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A zwierzynieci alapítás egyébként Gertruda testvérének, Ágnes 
hercegnőnek a nevéhez fűződik. Az imbramowice-i kolostort 
úgyszintén a krakkói nővérek hozták létre 1226-ban, Iwon Ondraz 
krakkói püspök támogatásával. A kolostor a Dlubnia folyó partján 
található, mintegy 40 km-re északnyugatra Krakkótól. Magyaror-
szágon a női rend újraalapítása mintegy 300 év szünet után vált 
lehetségessé. Az 1927-ben Külsővaton létrejött kolostor Dr. Ráday 
Sebestyén atyának és a zwierzynieci nővéreknek köszönheti létét. 
A fiatal közösség első elöljárója a korábbi imbramowice-i perjel-

nő, Wisnicka Anzelma volt. A magyarországi rendszerváltás után a 
nővérek anyaháza Zsámbékra került át. A St. Joseph of Tehachapi 
észak-amerikai kanonisszák közössége a rend első tengerentúli ala-
pítása. 1997-ben, a kaliforniai Szent Mihály Apátság (St. Michael’s 
Abbey, Orange régió) segédletével jött létre, saját affiliációjukként. 
2001 óta a Betlehemi Szent József Perjelség nevet viseli; 2011-ben 
vált a rend teljes jogú tagjává. Napjainkban 11 ország 13 különbö-
ző közösségében mintegy 320 premontrei nővér él 2 kontinensen: 
Európában és Észak-Amerikában.

Premontrei családfa - Hímzés, Zwierzyniec

testvére, aki ott is öltözött be 1811-ben, 1855-től haláláig a kolos-
tor priorisszája volt. 1856-ban Theodor Brouwers neerpelti lakos 
jelentős örökséget hagyott a Rendre: nagy kertes házat a hozzá-
tartozó gazdasági épületekkel együtt, melyet a plébános megfe-
lelőnek talált kolostorépítés céljára. Következő lépés a Rend és 
más egyházi, valamint világi hatóságok engedélyeinek a beszerzé-
se volt. Ezzel már lehetővé vált a plébános terveinek a megvaló-
sulása. Az új intézményt 1858. szeptember 28-án nyitották meg. 
Oosterhoutból 8 nővér költözött át, akiket 1859-1860 folyamán 
még hatan követtek. A ház elöljárója Evermoda Brouwers nővér 
lett. Lommelaers atya 1865. szeptember 3-án bekövetkezett halá-
la után a nővérek lelki gondozását Tongerlo és Berne premontrei 
apátságai vették át. 1859 végén az iskola is megnyitotta kapuit. A 
nővérek 28 éven át tanítottak itt, majd 1887-ben a Liège-i Szent 
Kereszt nővérek vették át tőlük ezt a feladatot. A premontrei nő-
vérek ettől kezdve újra a kontemplatív élet felé fordultak. 1920-
tól lett önálló kolostor. A Szentszék jóváhagyásával rendelkező 

5. A PREMONTREI NŐVÉREK HÁZAI NAPJAINKBAN
5.1. BELGIUM
Veerle

A Premontrei Nővérek Szeplőtelen Fogantatásról Nevezett Per-
jelsége. Ez volt Belgium egyetlen élő premontrei női közössége. 
Az eredeti házat az oosterhouti nővérek alapították, 1858-ban 
Neerpeltben (Limburg tartomány, Liège-i püspökség). Ezt a házat 
helyezték át 1955-ben (majdnem 100 évvel később) az antwer-
peni egyházmegyéhez tartozó Veerlebe.

TÖRTÉNETE:
A neerpelti alapítás előzménye Franciscus Lommelaers atya ne-
véhez fűződik, aki 1820-1859 között volt helyi plébános, és elha-
tározta, hogy egyházközségében leányiskolát létesít. Szerzetesta-
nárokat keresve talált rá a hollandiai Oosterhout premontrei női 
közösségére. A premontreiek ekkor már tanítórendként működ-
tek Napóleon óta, aki előírta, hogy csak ilyen feltételekkel marad-
hat fenn szerzetesi intézmény, mert a szemlélődés mint életforma 
társadalmi szempontból „nem hajt hasznot”, ezért tiltott. Lomme-
laers plébános gyakori vendég volt Oosterhout-ban, ahol lány-

Nővérek kolostora
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elapadni, és a nővérek számának fogyása többször napirendre 
került a Rendi Tanács ülésén; 1988-ban külön Komissió jött lét-
re a nővérek jövőjének a biztosítására, melynek fontos része volt 
az idős nővérekről való gondoskodás. Végül egy (biztos anyagi 
alapokra helyezett) új intézmény létrehozása adott megnyugta-
tó választ: a ’Christian Mutuality of the Confederation Turnhout’ 
szövetséggel kötött megállapodás értelmében a konvent épülete 
mellett, attól elkülönülve felépült egy Idősotthon, ami egyben a 
Zuiderkempen-i Regionális Ellátó Központ szerepét is ellátja. Az 
Otthon üzemeltetése önálló.

A NŐVÉREK ÉLETFORMÁ JA:
A kanonisszák újabb konstitúcióját 2002. január 22-én hagyta jóvá 
a Szentszék Szerzetesi Kongregációja (C.R.I.S.); a szabályzat értel-
mében a veerlei közösség az Egyházban és a Renden belül éli 
meg hivatását és misszióját. A nővérek naponta ünneplik az Eucha-
risztiát. Liturgiájuk nyilvánosan is látogatható, ebbe a kápolnába 
járnak pl. az Otthon lakói is. A zsolozsmát a házikápolnájukban 
végzik, mellette megfelelő időt biztosítva a személyes imádságra 
is. A nővérek 2008-ban ünnepelték alapításuk 150. évfordulóját. 
2009-re a közösség létszáma olyannyira lecsökkent, hogy fel kel-
lett adniuk a Házat. A még élő nővérek közül néhányan az Idősott-
honban maradtak, ketten pedig átköltöztek egy közeli lakásba. A 
nővérek lelki gondozását jelenleg Tongerloból látják el. 

http://www.premontresisters.com

’Statuta Monialium Ordinis Praemonstratensians’ c. statútumuk 
1945-ben készült. 1948-ban a nővérek feletti joghatóság a Liège-i 
egyházmegyétől átkerült a Rendhez. A kolostorban rohamosan 
nőtt a hivatások száma. A konvent mellé egy óriási templomot is 
építettek. A közösség önellátása érdekében gazdaságot hoztak 
létre, ahol zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. 1874-ben egy 
ostyasütő műhelyt is tető alá hoztak. A nővérek ezenkívül még 
liturgikus ruhák készítését és hímzését vállalták. 1949 és 1952 
között egy új projekt kezdődött, ehhez a városi tanáccsal kellett 
tárgyalniuk. Ennek eredményeképpen a nővérek a javaikért ka-
pott pénzből 1952. március 15-én megvették a Zerezo de Teja-
da család birtokát Veerleben. A kastély mellé új kolostorépület 
is épült, ahova a nővérek 1955. június 26-án költöztek be. Ver-
linden perjel idején az ostyasütő és a farm fokozatosan kibővült; 
1959-ben pedig tevékenységeik körébe felvették a könyvköté-
szetet is. A nővérek számos plébániát láttak el liturgikus ruhákkal, 
ill. az oltárterítők rendben tartását is ők végezték. Az Egyház és a 
világ haladása, a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) és a zsinatot követő 
Generális Káptalan (1968-70) sok újdonságot hozott a kolostori 
életben. Megváltozott a liturgia; a klauzúra szabályai enyhültek; 
a perjelnő és a nővérek találkozókon vehettek részt; tanulhattak, 
és időközönként meglátogathatták családtagjaikat is; a kolostoron 
belül vendégek és csoportok fogadására alkalmas helyiségeket 
alakítottak ki. 1969 és 1973 között a franciaországi Bonlieu kolos-
tora sok támogatást nyújtott nekik. A hivatások azonban kezdtek 

Thomas Handgrätinger látogatása a nővéreknél

20. század elején egy új női konvent kezdte meg itt a működé-
sét, ahova a lengyelországi Zwierzyniec (Krakkó) női közösségénél 
végzett felkészítés után be is költözött néhány novícia, ám hamar 
kiderült, hogy még nem jött el az idő; az akkori egyházi és világi 
törvények miatt nem élhettek a szemlélődő életformának. Ezek az 
előzmények hívták életre a Premontrei Nővérek Svatý Kopeček-i 
Kongregációját (1902), akik az aktív apostoli tevékenység felé for-
dultak (de a szigorúbb kontemplatív élet utáni vágy nem tűnt el a 
nővérek szívéből). 1989-ben a kommunizmus bukásával az Egyház 
szabaddá vált. Ezzel lépésről-lépésre megvalósítható lett a szem-
lélődő élet újraindítása. Doksany régi konventje az idők pusztítá-

5.2. CSEHORSZÁG
Doksany

A Doksany-i kolostor kezdetei az 1144-es esztendőig nyúlnak visz-
sza, amikor is Gertruda lengyel hercegnő megalapította a nővérek 
kolostorát. Történetük hasonló sok más kolostor történetéhez: vi-
rágzás és hanyatlás, gazdagság és szegénység, háborúk, árvizek és 
tűzvészek. A kolostori élet egészen 1782-ig, II. József rendeletéig 
zavartalanul folyt az ősi falak között. Ekkor 49 nővérből állt a közös-
ség. A feloszlatás után a házban hadi kórház és szegények kórháza 
is működött, majd az Aerenthalok, egy cseh-osztrák arisztokrata 
család vette meg az épületet, és átépítés után kastélynak használta 
(az északi szárnyat például istállónak). A nem megfelelő használat, 
a kommunizmus alatti gondatlansággal karöltve a kolostorépület 
jelentős állagromlását idézte elő. A templom és a plébánia szeren-
csésebb helyzetben volt; a kommunizmus évtizedeit leszámítva, 
mindvégig a strahovi atyák irányítása alatt maradt. 
A kontemplatív élet helyreállítása iránti igény nem halt ki, ezért a 

sával dacolva még állt ekkor, így a nővérek kialakíthatták benne a 
szállásukat. 1997-ben a strahovi apátság (Prága) megvásárolta az 
államtól az északi szárnyat, s megkezdte rekonstrukcióját. Michael 
Projezdny, strahovi apát Krakkóból kért nővéreket, hogy népesít-
sék be egykori anyaházukat (1164-ben ugyanis innen alapították 
meg a lengyel kolostort). Két cseh és két lengyel nővér 1998. febr. 
2-án kezdte meg itt a közösségi életet, átmenetileg a plébániaépü-
letben laktak. A kolostorépület restaurálása 2002-re készült el, az 
egyik szárnyba a nővérek 2003 januárjában be is költözhettek. A 
Miasszonyunk Születéséről Nevezett Női Kanónia Doksanyban hi-
vatalosan 2007-ben alakult meg. A római Szerzetesi Kongregáció 
március 9-i határozatával a nővérek közössége a Rend joghatósága 
alatt önállóan működő autonóm kanónia lett, melyet a premontrei 
generális apát is megerősített. A strahovi apátot nevezték ki az új 
kanónia atya-apátjává, a doksanyi kolostor évszázadokra vissza-

nyúló hagyományának megfelelően. Kontemplatív közösségként 
hivatásuk középpontjában elsősorban a Szentmise ünnepélyes 
bemutatása, a Szent Zsolozsma közös elmondásával végzett kórus-
ima, ill. közbenjáró ima áll. Az önátadáshoz szükséges spirituális 
támaszt a strahovi és más kanóniákon élő rendtársaiktól kapják; az 
atyák apostoli szolgálatát pedig a nővérek imádságos élete segíti. 
Premontreiként Szent Norbert közbenjárását kérik mindazokért, 
akik imáikra számítanak. Rendszeresen imádkoznak az áldott álla-
potban lévő édesanyákért, és a régóta gyermekáldásra váró há-
zaspárokért. A rendalapító Szent Norbert sok nagyszerű házaspár 
és anya kérését hallgatta már meg.

Nővérek kolostora

“Együtt - Istennel - az emberek között”

24 25



A NŐVÉREK NAPI TEVÉKENYSÉGEI

Liturgikus ruhákat készítenek, kertjükben gyógynövényeket ter-
mesztenek, amelyekből tea és likőr készül. Ellátják a templomi 
teendőket, és fogadják az imádságot és csöndet kereső vendége-
ket. A világi harmadrend női tagjai közül többen is szoros kapcso-
latban állnak a nővérekkel, ami főleg abban nyilvánul meg, hogy 
lehetőség szerint részt vesznek a liturgikus cselekményekben, és 
az egyházi rendezvényeken is segédkeznek. Jótevők széles cso-
portja tartozik még lelki családjuk tagjai közé, akiknek szellemi 
és anyagi segítsége nélkül a kanónia fejlődése elképzelhetetlen 
volna. Hosszú távú céljaikra koncentrálnak, az előttük emelkedő 
akadályok és erejük reális felmérésével, de mindig a Gondvise-
lésbe vetett töretlen hittel, hiszen Aki idáig elvezette őket, Az a 
jövőjükről is gondoskodni fog.

www.klasterdoksany.cz

Az elöljáró, Augustina nővér Jos Wouters Generális apáttal

Választó káptalan tagjai 2019

A kolostor folyosója

Alberta nővér, a korábbi elöljáró

Kertészkedés a kolostor udvarán

Mária Születése templom

Nővérek közössége
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PREMONTREI NŐVÉREK SVATÝ KOPEČEKI 
KONGREGÁCIÓJA
Az 1902-ben, Adalbert Frejka O.Praem. strahovi premontrei ka-
nonok és a zwierzynieci Michaela Andruskiewicz nővér által ala-
pított „Svatý Kopeček-i Premontrei Kongregáció” a kommunizmus 
1989-es bukása óta újra virágzó életet él. A Kongregáció jelen-
leg 2 provinciából áll: a Cseh-Morva Rendtartomány (Provincia), 
melynek Svatý Kopeček az anyaháza; és a Szlovák Rendtartomány, 
melynek anyaháza Trnavában van (magyarul Nagyszombat). A 
Generalicia (a kongregáció általános kormányzati székhelye) is 
Trnava. A Kongregáció jelenlegi vezetőségi testületét 2006 no-
vemberében választotta a Generális Káptalan. Az általános elöljá-
ró posztját sokáig M. Hermana Lalikova töltötte be; őt váltotta M. 
Aurelia. Munkáját 5 tanácstag segíti. Még ugyanebben az évben 
mindkét rendtartomány saját káptalant tartott. A Kongregáció jogi 
és szervezeti ügyeinek irányításában Norbert Vehovsky strahovi 
premontrei kanonok is részt vesz, így Fr. Vehovsky jelen van min-
den generális káptalanon.

5.3. CSEH-MORVA ÉS SZLOVÁK TARTOMÁNY
Nagyszombat (Trnava)

nővérei a havi „lelki találkozók” során részletesen is megismerhet-
ték ezt a képzési tervet. A nővérek emellett menedzsment isme-
reteket is tanulhatnak az egy évben kétszer megrendezésre ke-
rülő tréningen. A hivatásgondozásért felelős nővér a Generalicia 
Rendi Tanácsának a munkájában is részt vesz; mindkét provinciá-
ban külön team látja el ezt a feladatot. Jövőjüket szem előtt tartva, 
tudatosan ápolják az egyházközséggel fenntartott kapcsolatukat, 
és külön konferenciák szervezésével biztosítják mind a laikusok, 
mind a Tartományi Tanács résztvevőinek megfelelő oktatását. A fi-
atalokkal és a világiakkal való együttlét és közös munka érdekében 

Nővérek Generaliciája - Trnava

Generalicia kertje

több lelkigyakorlatos ház építése is folyamatban van, mindkét 
provinciában. Egyre inkább megmutatkozik az a tendencia, hogy 
sokan vágyakoznak, hacsak néhány napos lelkigyakorlat erejéig is, 
a szerzetesi közösségekbe. A Kongregációs Testület már előkészí-
tette a Konstitúció új kiadását. Mindkét provincia közösségeiben 
egyformán fontos a közösségi élet, a liturgia és a szentségimádás. 
Apostoli szolgálatuk fő területe a hitoktatás: jelen vannak az álta-
lános iskoláktól kezdve egészen az egyetemekig; részt vállalnak a 
szociális- és szeretetszolgálatban, illetve dolgoznak a szemináriu-
mokban és a püspöki rezidenciákon is. 2007 szeptemberében a 
Szlovák Provincia nővérei 3 fővel oroszországi missziót indítottak 
Volgográdban. 2019-ben fejezte be missziójuk a működését. A 
Kongregáció különböző házaiban jelenleg összesen 90 nővér él. 
A 2012-ben tartott Generális Káptalanjukon a Női Rend már ha-
tározott egységben képviselte magát. 

A Kongregáció kormányzati testülete az alábbi négy komissió (bi-
zottság) munkáját fogja össze:

- Rendi és Kongregációs Lelkiségi Bizottság
- Rendi és Kongregációs Történeti Bizottság
- Liturgikus Bizottság
- Oktatási Bizottság

A Nővérek Generális Káptalanja által megszavazott „Továbbkép-
zési Terv” új terület a rendi képzés programjában. A két provincia 

Az alábbi módon fogalmazták meg a Premontrei Nővérek identi-
tását, lelkiségét és hivatását:
1. Közösség - Együttműködés Isten dicsőségére
 Lelki családot kapunk ajándékba Istentől, akikkel együtt élünk, 

jót-rosszat megosztva.
2. Liturgia – Isten dicsőítése
 Egész életünknek Isten dicsőítésévé kell válnia, mindig készen áll-

va arra, hogy a liturgiában Isten népével együtt ünnepeljük Őt.
3. Áldozatos élet – Tanúságtétel
Életünk tanúságtétele által próbálunk választ adni a mai világ em-
berének szükségleteire. Az új evangelizáció szellemében nem 
nézzük tétlenül a szegények kiszolgáltatottságát. Ilyen közvetett 
módon visszük el Krisztus békéjét a mai biztonságot és megnyug-
vást nem lelő világba.

http://www.premonstratky.sk

Nővérek generális káptalanja, 2018

Nővérek Szentmiséje a kápolnában
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SVATÝ KOPEČEK-I „NORBERTINUM”
A Cseh–Morva Rendtartomány két közösségből áll: a nővérek 
többsége az Olomouc melletti Svatý Kopečeken él és működik; a 
másik közösség pedig Humpolecben található. 1950-ig a nővérek 
plébániákon dolgoztak, betegeket és árvákat gondoztak, valamint 
egy zarándokházat tartottak fenn. 1950-ben, a kommunista rezsim 
miatt kolostorukat elhagyva, különböző jellegű (gyári, kórházi, 
idősápolási) munkát végeztek; nem válogathattak, amit találtak, azt 
kénytelenek voltak elfogadni. Az 1989-es „bársonyos” forradalom 
után az egykori rendházak visszakerültek a Nővérek tulajdonába, 
de lepusztult állapotuk miatt csak komoly helyreállítás után lehe-
tett használatba venni őket.

5.3.1. CSEH-MORVA TARTOMÁNY
Svatý Kopeček

AZ ÚJRAKEZDÉS
A nővérek 2000 júniusában költöztek át Radvanovból az Olo-
mouc melletti Svatý Kopečekre (Szent Hegy). Újraindították a 
kanonoki életet, melynek középpontjában az Eucharisztia ünnep-
lése és az idős nővértársaikról való gondoskodás áll. A „Norber-
tinum” három különálló, különböző méretű, folyosóval összekö-
tött házból áll. 2004 januárjában új konyhát és új mosókonyhát 
helyeztek üzembe, Svatý Kopeček lakosai és a premontrei férfi 
rend számára. 2005 júliusában „Szent Norbert Ház” néven világi-
ak számára készült új idősotthont nyitottak meg. Vendégházuk a 
Palacký Egyetem „kollégiumaként” is üzemel: szállást biztosítanak 
az egyetem hallgatói számára. A kolostorépület mellett áll Szűz 
Mária bazilikája, ahol a templomi szolgálatot a strahovi kanónia 
négy kanonokja látja el, a nővérekkel szoros együttműködésben.

KÖZÖSSÉGI ÉLET ÉS APOSTOLI TEVÉKENYSÉG
A nővérek kápolnája Szent Norbert tiszteletére van szentelve; 
kolostori életük a liturgiához igazodik. Fő hangsúlyt kap a szent-
ségimádás, a kórusima és a Szentírás olvasás; emellett fontos a 
közösségi rekreáció is. A Svatý Kopečeki anyaház tevékenysége 
inkább Isten felé forduló, szemlélődő élet, de van idejük a sze-
mélyes emberi kapcsolatokra is. A közösség tagjainak rendszeres 
kikapcsolódást nyújt a konyhakert, és a templom virágait is maguk 
nevelik. A kert meditációs része különösen kedvelt úgy a nővé-
rek, mint a látogatók körében. Három nővér külső munkahelyen 
dolgozik: Rafaela nővér (aki egyben a Bazilika karmestere is) az 
érseki titkárságon dolgozik; Siarda nővér Olomoucban, a Palacký 
Egyetem Teológiai Karán tanít, sok időt tölt a fiatalok között, akik 
mindenben számíthatnak rá; Norberta nővér Velký Týnecben 
plébános bátyja házvezetőnője. 

Élethosszig tartó tanulás

Nővérek közössége

Nővérek kolostora Svatý Kopečeken

Cseh tartományi káptalan tagjai Házszentelés a nővérek idősotthonában

Katolikus társadalmi napok

A HUMPOLECI KÖZÖSSÉG
1994 óta működik a „Boldog Bronislawa” nevét viselő Idősgondo-
zási központ, melyet 2016 végéig a humpoleci nővérek vezettek. 
Az 5 nővér, miután az Otthon irányítását átvette egy világi szerve-
zet, máshol kapott állást.

Harmadrendjük – A nővérközösség szívesen látja a premontrei 
lelkiség iránti érdeklődőket. A harmadrend tagjai saját egyház-
községeiken belül dolgoznak, és közösen imádkoznak. Részt vesz-
nek a Rend minden egyházi és kulturális eseményén, és a nővé-
rekkel együtt jelen vannak a lelkigyakorlatokon.

http://www.premonstratky.cz
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Szlovák tartományi káptalan

Fiatalok lelkigyakorlaton

Találkozás a harmadrendiekkel

Karácsonyi Szentmise a nővérek kápolnájában Körmenet Szent Norbert ereklyével a Trnava-i tartományi háznál

5.3.2. SZLOVÁK RENDTARTOMÁNY
Vrbove

A szlovák provincia eredeti anyaházát, a XI. Piusz kolostort Pavel 
Jantausch püspök alapította 1939-ben, Vrbovéban. Szülőhelyén 
építtette fel ezt a kolostort a nővérek számára, majd később egy 
új általános iskolát is. Alapítójuk és jótevőjük sírhelye ma is a rend-
ház kápolnájában van. 2013-ban az egész provincia vezetése át-
került Trnava-ba. A vrbovei nővérek korábban iskolákban tanítot-
tak, volt óvodájuk, és a II. világháború után árvaházat is vezettek. 

Akkoriban a többi nővér a Szlovák Köztársaságban szétszóródva 
dolgozott. Néhány nővér ápolónőként helyezkedett el, mások 
szemináriumban dolgoztak, és sokan tanítottak hittant iskolákban. 
Volt egy kollégiumuk is diákok számára. 1950-ben a kommunisták 
kisajátították az iskolaépületet; a nővéreknek el kellett menniük 
az iskolákból, kórházakból és minden más nyilvános munkahely-
ről. Néhányukat áttelepítették Csehországba, ahol földeken és 
gyárakban végeztek nehéz fizikai munkát. A novíciák (kb. 30 fő) 
közül mindannyian kénytelenek voltak visszatérni családjaikhoz. A 
kommunista uralom idején is sok növendék kérte titokban felvé-
telét a Rendbe. A nővérek szakképesítésüknek megfelelő mun-
kakörökben helyezkedtek el. Hétköznapi ruhában, habitus nélkül 
senki nem tudta róluk, hogy szerzetesek. Képzésük és a többi 

nővérrel való találkozás mindig titokban zajlott. A kommunizmus 
bukása után néhány épület visszakerült a nővérek tulajdonába. 
Köztük volt pl. a vrbovei iskola is, de annyira leromlott állapot-
ban kapták vissza, hogy a helyreállítása hosszú ideig elhúzódott. 
Jelenleg itt folyik a noviciátus képzés, és itt van a tartományi Rendi 
Tanács székhelye. Vrbovéban jelenleg 42 nővér lakik, közülük 32 
idősebb korú. A vrbovei nővérek tevékenysége nagyon sokré-

tű: van, aki a pozsonyi szemináriumban kapott munkát, egy másik 
nővér a nyitrai püspökségen, vagy hárman a schlägli premontrei 
apátságban, páran pedig Volgogradban voltak misszióban 2019-
ig. Céljuk, hogy életüket Szent Norbert lelkisége hassa át: az Ol-
táriszentség tisztelete, az ünnepélyes liturgia és a vendégszere-
tet. A közösség szívesen fogad látogatókat. Az új evangelizáció 
szellemében válaszoltak az Egyház hívószavára, és életvezetésük 
alapjául az Evangéliumi tanácsokat tekintik. Hitoktatói munkájukat 
általános és középiskolákban végzik. Az otthonokban élő idősek 
látogatása is feladatuk. A volgogradi misszió 2007-2019 tartott, a 
nővérek látták el az orosz város egyetlen (lengyel eredetű) kato-
likus templomát; emellett hittant tanítottak, és ők is a beteglátoga-
tás szolgálatát végezték. 

Szlovák nővérek háza Vrboveban
A schlägli „kiküldetés” ötlete 2012-ben született meg Martin 
Felhofer O.Praem., az akkori schlägli apát kezdeményezésére. 
A munka a kolostor takarítását és az idősebb atyák gondozását 
foglalja magában, valamint napi néhány órában be kell állni a 
Schlägl Lelkigyakorlatos Ház recepciós pultjába. A vrbovei nővé-
rek mindennapjainak része a folyamatos képzés, amihez időnként 
speciális alkalmak is társulnak, a Provincia által meghívott vendég-
előadókkal. Igyekeznek megvalósítani a 2012-es Nagykáptalan 
„Communio-Liturgia” tervét, miszerint nagy gondot kell fordítani 
minden Provincia karizmájának elmélyítésére. A “Province Nap” 
évente visszatérő alkalmain lehetőség nyílik a személyes tapasz-
talatcserére. A szlovák nővérek között van, aki teológiát végzett, 
mások pedig gyakorlati képzésben vettek részt, és idegen nyel-
veket is tanulnak.
http://www.premonstratky.sk
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Nővérek Schläglben

A 12. században számos premontrei nővérközösség létezett Fran-
ciaországban. A kettős kolostorok 1140-ig álltak fenn, amikor is a 
Generális Káptalan döntése értelmében felszámolták őket, és a 
nővérek kolostorait a férfi rend apátságaitól távolabbra helyezték. 
Észak-Franciaországban, Lotaringiában és Floreffiában a nővérek 
kolostorai leváltak a férfi rendről, átköltöztek az apátságok körül 
található kisebb házakba. Ám ez teljes vagyonuk elvesztésével 
járt, és magukra is maradtak, ezért ezek a kolostorok lassan kihal-
tak. A 14. századból már csak két női közösséget ismerünk: Bon-
lieu-t és Mirambeau-t. Bonlieu a 15. századra az elnéptelenedés 
miatt kihalt. Mirambeau közössége áttelepült La Rochelle-be, ám 
a 16. századra ez a kolostor szintén kihalt. Bonlieu premontrei női 
közössége 1871-ben éledt újjá. Az új kolostor alapítója Marie de 
la Croix anya volt, aki 1869-ben lett premontrei kanonissza, és 
a bonlieu-i premontrei kolostor alapítása az ő nevéhez fűződik. 
1905-ben, amikor a laikus állam betiltotta a szerzetesrendeket, 
25 nővér hagyta el Bonlieu-t. Kezdetben a belgiumi Grimbergen 
apátság közelében találtak menedéket. Később a grimbergeni 
atyák segítségével megvásároltak és kolostorrá alakítottak egy 
kastélyépületet. Ezután itt éltek, egészen 1933-ig, amikor az apá-

5.4. FRANCIAORSZÁG
Bonlieu

cák visszatérhettek Bonlieu-be. Ebben az időben a közösség 22 
tagot számlált. Franciaországba való visszatérésük után a nővérek 
újból a Valence-i megyéspüspök joghatósága alá kerültek, lelki 
vezetésüket pedig a Frigolet-i premontrei apát látta el. Ez a közös-
ség ebben a formában 2008-ig létezett. 2007/08-ban meghalt 
két nővér, s az utolsó szerzetesnő, Marie Beatrice nővér a Bourg-
St.-Andeol-beli Szűz Mária Közösségbe vonult vissza. Jelenleg a 
kolostor a Monday-i Premontrei Apátsághoz tartozik.

http://www.premontresisters.com

Szent Anna templom

Közösség 1933-ban

A közösség növekedése Wilmingtonban

Nővérek Lukas apáttal kiránduláson

Az első hivatások Wilmingtonban

WILMINGTON ÉS COSTA MESA, KALIFORNIA-USA

A Wilmingtonban élő premontrei nővérek közössége a Pre-
montrei Rend családfájának egyik ága, amely Szent Norbert 
(1080-1134) ősrégi elhivatottságát követi. 2006-ban Thomas 
Nelson O.Praem., a kaliforniai Orange régió Szent Mihály 
Premontrei Apátságának kanonokja, M. Hermana anyával, a 
cseh- és szlovák Premontrei Női Rend akkori Generális Elöl-
járójával együtt elhatározták az amerikai kontinens első, aktív 
tevékenységet folytató nővér közösség létrehozását. Az ame-
rikai misszióba 3 szlovákiai nővért hívtak meg, akik 2011-ben 
meg is érkeztek a kaliforniai Wilmingtonba. A nővérek egy 
1950-ben épült, a Szent Péter és Szent Pál plébániához tarto-
zó rendházban kaptak szállást. A nővérek így az orange-i pre-

montrei atyák irányítását élvezhetik. A nővérek tevékenysége: 
a wilmingtoni római katolikus iskolában hitoktatóként, illetve 
a plébánia könyvesboltjában eladóként dolgoznak; valamint 
részt vesznek a környék szegényeit segítő programban is, 
amelynek keretében több, mint 700 családot segítenek éle-
lemmel és ruhával. A Szent Norberti szellemnek megfelelően 
próbálnak egyensúlyt tartani a lelkekről való gondoskodás és 
a liturgikus ima, illetve a kontempláció között. A közösség las-
san, de biztosan új hivatásokkal is bővül. 2019. januárjában egy 
újabb közösséget is elindítottak Costa Mesa-ban, ami egyide-
jűleg a noviciátusi képzés helye is.

https://www.congregationofnorbertinesisters.org

https://www.facebook.com/norbertinesisters
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1947-ben a windbergi (Bajor Erdő) premontrei apátság elhatá-
rozta a Szent Norbert nevét viselő Rot an der Rot-i történelmi 
apátság újraalapítását. Az anyagi alapok megteremtéséhez elő-
ször egy gyermekotthont kellett létesíteni, és az ide felvett gyer-
mekek gondozására szerzetesnőket kerestek. Mivel ez a háború 
után volt, egyetlen közösség sem tudott Rot an der Rotba nővé-
reket küldeni, így a premontreiek saját nővérközösség létrehozá-
sa mellett döntöttek. Az első 2 nővér 1950. május 1-én öltözött 
be és kezdte meg szerzetesi működését. 9 év múlva ez a pre-
montrei közösség már 10 nővérből állt. Tevékenységeik közé tar-
tozott a stuttgarti gyermekek étkeztetése és napközbeni ellátása 
is. 1959 végén a nővérek átköltöztek Rot an der Rotból az esseni 
egyházközségben található Duisburg-Hambornba, ahol teljesen 
magukra voltak utalva. Ekkor jött a meghívás az alsó-ausztriai Ge-
ras apátságból, akik nővér segítőket kerestek, így a nővérek Ge-
rasba költöztek. 1960-ban a stuttgart-rottenburgi egyházmegye 
megvásárolta az elhagyott Rot an der Rot-i kolostorépületet, és 
visszahívta a nővéreket, hogy vezessék az ott kialakított Ifjúsági 
Központot. Kezdetben a nővérek is ugyanabban az épületben 
laktak, de később átengedték ezeket a szobákat a Központ lá-
togatóinak, ők maguk pedig átköltöztek egy közeli házba, ahol 
egészen 1991-ig laktak, amikor is elkészült a saját kolostoruk. Az 
átköltözéssel elmélyült a szerzetesnők és az egyházközség közötti 
kapcsolat; a hívek rendszeresen bejártak a nővérek kápolnájába 
imádkozni, és bekapcsolódtak a kórusimába. Egyszer csak a nő-
vérek nagy döntés elé kerültek. A közösség jövője érdekében 

5.5. NÉMETORSZÁG
Rot an der Rot

A korábbi Premontrei Apátság Rot an der Rot-ban

Renate és Ursula nővér Aulendorfban

A nővérek búcsút mondanak Rot-nak

fel kellett adniuk Rot-ot. Már évekkel korábban megállapodtak 
abban, hogy ha a helyzet úgy alakul, átköltöznek Reute-ba a fe-
rences nővérekhez (kb. 30 km Rot an der Rot-tól). Amikor eljött 
ennek az ideje, a közösség tagjai mégis szabadon választhattak 
a költözés vagy a maradás között. A két közösség mindig is szo-
ros kapcsolatot ápolt egymással: évekig dolgoztak a ferences 
nővérek a roti óvodában, és a házi ápolás szolgálatát is sokáig 
ők végezték. Az első nővérek 2006-ban költöztek át Reute-ba, 
a többiek fél évre rá követték őket. Ez nem volt könnyű lépés. 
Bibliai példával élve, olyan volt, mintha az Exodus lapjai keltek 
volna életre: elmenni az ismeretlenbe, ami ugyan az Ígéret Földje, 
de nem tudni, milyen lesz ott az élet. Azóta már csak két nővér él: 
Renate nővér és Ursula nővér. A 2 főre csökkent kis közösség egy 
ideig még Rot an der Rotban lakott, majd 2007-ben átköltöztek 
egy közeli faluba, Aulendorfba. Renate nővér hittant tanít és szol-
gál az aulendorfi egyházközségben, Ursula nővér pedig vezeti a 
háztartást. Rot and der Rot feladásával egy új fejezet kezdődött 
a közösség életében.

http://www.premontresisters.com

5.6. MAGYARORSZÁG
Zsámbék - Zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend

EUCHARISTIA - POENITENTIA - IMMACULATA – ECCLESIA
Ezek a fogalmak alkotják karizmájuk lényegét. Missziójuk egyszer-
re egyházi és világi: imádsággal és apostolkodással szolgálni az 
Egyházat, és ugyanakkor a világot is. Ez az új evangelizáció útja.

TÖRTÉNETÜK
Már a középkorban is éltek premontrei apácák Magyarorszá-
gon. Több házuk is volt: Ivancsics, Somlóvásárhely, Szeged és - 
az akkor még Magyarországhoz tartozó - Brassó. A 16. sz.-ban, 
a török uralom idején a Rend női ága kihalt. A Premontrei Női 
Kanonokrendet 1927-ben alapították újra a zwierzynieci (Krakkó) 
kolostor és Dr. Ráday Sebestyén gödöllői premontrei kanonok 
segítségével, a Veszprém megyei Külsővaton. Három nővérrel 
kezdték meg a kolostori életet, és 1950-re a közösség már 70 főt 

számlált, és 11 házban tevékenykedtek egész Magyarországon. A 
premontrei nővérek népiskolákban tanítottak, óvodát vezettek, ill. 
kántori szolgálatot láttak el a plébániákon. A szerzetesrendeket 
1950-ben feloszlatták Magyarországon. Csak a nagy politikai vál-
tozások után, 1989/90-től vált újra lehetővé a közösségi élet. A 
kommunista elnyomásnak ezt a 40 évét 35 premontrei nővér élte 
túl. 1990-ben 3 házban indult újra a közösségi élet: 1.) a ’27-es 
újraalapítás helyén, Külsővaton, 2.) Bakonygyepesen, és 3.) Zsám-
békon, ahova a szétszóratás idejét Budapesten átvészelő nővérek 
csoportja Budapesttől 30 km-re telepedett le - később ez lett a 

Nővérek háza a plébánia templom mellett, jól látható a ház mögött a nővérek épülő, új kolostora 

női rend anyaháza. A bakonygyepesi és a külsővati ház feladása 
azóta sajnos elkerülhetetlen volt: egészségi állapotuk megromlása 
miatt az ott élő, idősebb nővérek az anyaházba, Zsámbékra kerül-
tek, ahol a katolikus templom mögötti épületben él a közösség, 
amely ma 8 nővérből áll. 

A KÖZÖSSÉG KÜLDETÉSE
A zsámbéki nővérek Szent Ágoston regulájának a szellemében, 
istenszerető és emberszerető lelkülettel teljesítik Szent Norbert 
egyik életeszményét: a szegényekről való gondoskodást. Szent 
Norbert fiai és leányai, más néven a premontrei kanonokok ill. ka-
nonisszák, mindig azokért a közösségekért imádkoztak és dolgoz-
tak, akik között éltek. A magyarországi premontrei nővérek ennek 
megfelelően a Zsámbéki-medencében élő szegény családok min-

dennapos gondjait enyhítik. Jézus Krisztus tanításában gyökerező 
küldetésük részeként igyekeznek jelen lenni minden olyan helyen, 
ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, ill. a hitoktatáson ke-
resztül megszólítani azokat, akik még nem ismerik Krisztust.

IMAÉLETÜK
A premontrei atyákkal azonos officiumot végeznek: imádkozzák 
a kis és nagy hórákat. Minden reggel fél órát meditálnak Laudes 
előtt a kápolnában. Hetente háromszor (vasárnap, csütörtök és 
szombat este) egy óra szentségimádást tartanak. A vacsorát még 
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Nővérek közössége

Hitoktatás a napköziben Élelemosztás a szegény családoknak

egy órás ima követi különféle szándékokra. Állandó imaszándé-
kaik: rendi utánpótlásért, a Rend férfi ágáért, keresztény csalá-
dokért, gyermekáldásért, áldott állapotban lévő édesanyákért, 
veszélyben lévő magzatokért, csecsemőkért, fiatalokért, azok se-
gítőiért, betegekért, jótevőkért, szükséget szenvedőkért.

KÉPZÉS
Fél év jelöltség, 2 év noviciátus, egyszerű fogadalom 3x egy évre, 
majd 1x három évre, végül az örök fogadalom.

TEVÉKENYSÉGEIK
Mottó: „900 éve együtt Istennel az emberek között” Munkájukat a 
szolidaritás és az esélyegyenlőség jegyében végzik.

FŐBB INTÉZMÉNYEIK (ALAPÍTÁS ÉVE)
- Premontrei Nyitott Ház (1993); Szent Norbert Karitatív Alapít-

vány (1993); Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola (1996)

- Dr. Meggyes Pro Vobis műhely (2000); Boldog Gertrúd Köz-
pont (2006); Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2006); 
Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja (2011)

Vespera az Öregtemplomban Zsámbékon

Úrnapi körmenet

Pincérek vizsgája

Bernadett és Immaculata nővérek beöltözése 2019

CSALÁDPASZTORÁCIÓ
A nővérek és munkatársaik napi tevékenységének fontos része 
a családok és gyermekek jóléte érdekében végzett szolgálat. A 
Premontrei Nyitott Ház egy olyan napköziotthon, mely Zsámbék 
6-16 éves tanulóinak (felekezeti hovatartozás nélkül) ingyenes 
napközbeni ellátást nyújt. A foglalkozás 27 gyerekkel indult meg 
1993-ban, 2019-ben pedig már 66 tanuló járt hozzájuk napi 
rendszerességgel (melyből 40% cigány). A napközisek részére 
napi háromszori ingyenes étkeztetést biztosítanak, segítik őket a 
délutáni tanulásban. Megadják mindazt, amire ma egy gyermek-
nek szüksége van ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni egy átlagos 
család életszínvonalára (cipő, ruha, iskolaszerek, szemüveg, stb.). 
Nyaranta kétszer egyhetes tábort szerveznek közel 100 szegény-
sorban élő gyermek és fiatal részvételével. Szociális gondoskodá-
suk végső célja az élet valódi értékeire történő nevelés. A Szent 
Norbert Karitatív Alapítvány munkanélkülieket is foglalkoztat.

FIATALOK HELYZETE A TÉRSÉGBEN
Az általános iskola elvégzése után (14-15 éves kortól) nem volt 
helyben továbbtanulási lehetőség. Ezt felismerve alapították meg 
1996-ban a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskolát. Az iskola ma 450 tanulóval működik (30-40% 
roma fiatal, 8-10% enyhe értelmi fogyatékos, akikkel inkluzív 
pedagógiai módszerrel foglalkoznak). Itt évente közel 100 fiatal 
végez, ami azt jelenti, hogy vagy szakképesítést tanúsító záróbizo-
nyítványt, vagy érettségi bizonyítványt szereznek. A szakgimnázi-
umból érettségizett gazdasági informatikusként és vendéglősként 
kerülnek ki az eredményesebb tanulók. A szakközépiskolában 
pincérek, szakácsok, lakatosok, asztalosok, kőművesek és szociális 
gondozók szakképzése folyik. 2006-ban a Rend a helyi Önkor-
mányzattól feladat-átvállalási szerződés keretében átvette Zsám-
bék város szociális ellátásának szolgálatát. Az ellátás a ’Boldog 
Gertrúd Alapszolgáltató Központ és Idősek Átmeneti Otthona’ 
keretében történik. Ez a Központ egy bentlakásos intézmény, de 
napközbeni ellátást is nyújt 50 fő idős részére. Ezen kívül szociális 
étkeztetést és házi beteggondozást végez. A Központ keretein 
belül működik a ’Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat’ is. Fő 
célja: a Zsámbéki-medence területén (bármilyen jellegű) szoci-
ális hátrányt szenvedő egyedülállók és családok napi gondjai-
nak enyhítése, és hogy ez által minden ember megismerje Isten 
jóságát. 2011-ben a fogyatékkal élők megsegítésére indult egy 
másik intézmény is, ez a ’Fészek Központ’ Biatorbágyon, ahol 40 
fő halmozottan fogyatékkal élő személy részesül nappali ellátás-
ban. A Premontrei Női Kanonokrend a szolidaritás szellemében 
az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik, mindvégig szem 
előtt tartva a Rend jelmondatát: „Minden jóra készen”, és a Szent-
írás szavait: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt 
nekem tettétek.” (Mt. 25, 40-49)
http://www.premontreinoverek.hu
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COMMUNIO
Keresztény hitünk alapja maga a Názáreti Jézus, Aki mint Emberfia 
a földön megjelenve egyedülálló példát adott nekünk, teremtmé-
nyeknek arról, hogy mit jelent az istenképiség. Ahogy tanítványai 
követték Őt annak idején, úgy akarják követni a mai premontrei 
nővérek is: közösségben lenni, hitben élni. Szent Ágoston azért 

5.7. HOLLANDIA
5.7.1. Mariëngaard- Premontrei Nővérközösség
COMMUNIO – STABILITAS LOCI – ACTIO – CONTEMPLATIO

ACTIO
A kanonoki hagyományban nagyon fontos a tevékeny nyitottság 
a világra, ami egyenlő a munka- és vendégszeretettel. A közös-
ség minden tagja (részmunkaidőben) dolgozik valahol. Fontos 
számukra, hogy a társadalom része maradjanak, s ennek legjobb 
módja a személyes jelenlét. Ugyanakkor gyakorlati oldalról is 

Nővérek háza

MÚLT–JELEN–JÖVŐ
MÚLT - A Mariëngaard-i alapítás néhány vallásosabb életet élő 
nő vágyából született meg, akik szerettek volna vagyonközösség-
ben és imaközösségben egy fedél alatt élni. Szent Ágoston Re-
gulája így határozza meg a ’közösségi élet’ fogalmát: „Egy szívvel - 
egy lélekkel Istenre, Szent Ágostonra és Gennep-i Szent Norbert 
alapító atyánkra irányítjuk a figyelmünket.” Ez fontos jelmondata 
lett a Mariëngaard-i női közösségnek, mert az Apostolok Csele-
kedeteiből vett gondolat arra tanít, hogy az evangéliumi szeretet 
alapján férfi és nő egyenlőségben élhet.

JÖVŐ - „Nem egy szigeten élünk! Társadalmunk folyamatosan 
individualizálódik, s ezzel állandóan kérdőre von bennünket ka-
rizmánk felől; miként adjuk meg a „közösség” szó jelentését a vi-
lágban és Egyházunkban.” (idézet a nővérektől)

COACHING - LELKI VEZETÉS
4-5 hetente rekollekciós délutánt tart náluk egy ferences atya. 
Ezeken az alkalmakon az atya által választott lelki könyv témáit 
beszélik meg.

Mieke nővér

Mieke nővér, Elisabeth nővér és Janny nővér a házuk bejáratánál

A nővérek közösségének szimbóluma

COMMUNIO
Közösséget alkotni, közösségben élni, hittel élni

STABILITAS LOCI
Helyhez kötöttség

ACTIO
A világra nyitottan 
dolgozni
Vendégszeretetet 
gyakorolni

CONTEMPLATIO
Lelkiség

Meditáció
Szemlélődés

Spirituális növekedés

Az Essenburgh-i férfi közösség és a Mariëngaard-i női közösség szentmisén

emelte be Regulájába az Apostolok Cselekedeteinek egy részét, 
mert ott pontosan le van írva, hogy az apostolok hogyan éltek 
közösségben, krisztuskövetőként: az ész, szív és kéz ajándékainak 
megosztása által egyre szorosabb testvéri kötelékbe fonódtak a 
közösségen belül, napról napra erősítve egymásban a másik elfo-
gadását, a tiszteletet és a szeretetet.

STABILITAS LOCI - HELYHEZKÖTÖTTSÉG FOGADALMA
Amikor a holland nővérek a De Essenburgh-i perjelség birto-
kán letelepedtek, - a helyválasztásuk - hogy ott alapítsák meg 
Mariëngaard-ot - örökre szólt. De a ’stabilitas loci’ még ennél 
is több! Állandóság, hűség a gyökerekhez. „Örök hazát csak 
az Örökkévalónál találunk; addig is magunkban kell Őt keres-
nünk, itt a földön, egymáson keresztül együtt, Jézusban gyö-
kerezve.” - vallják a nővérek. Mariëngaard-i anyaházukat bárki 
felkeresheti, aki szeretne az igazán lényegesre figyelni: lelki bé-
két keresők vagy csak néhány nap csendes elvonulásra vágyók.

szükségük van erre, mert jövedelmük a közösség egyik bevételi 
forrása. Ahogy ők maguk különböznek egymástól, munkáik is elté-
rőek. Küldetésük része a keresztény hit terjesztése, ezért elindítot-
tak egy különféle vallási kérdéseket tárgyaló előadássorozatot a 
hívek számára, melynek helyszíne maga a rendház, vagy időnként 
a plébánia. Rendi testvéreik és egy kis önkéntes csapat segítsé-
gével tartják fenn a házat, a hozzá kapcsolódó szép nagy parkkal 
együtt; az egész hely olyan, mint egy oázis.

CONTEMPLATIO
A hitet is karban kell tartani! - mondják a nővérek. Egy nap három-
szor jönnek össze a rendtársak a kápolnában imára, és minden 
nap szentmisén vesznek részt. Napközben kellő időt biztosítanak 
a személyes imára és az elmélkedésre (belső lelki élet). Advent-
ben és Nagyböjtben külön elmélkedéseket tartanak az aktuális 
heti időszaknak megfelelő liturgikus kérdésekről, rendi testvéreik 
jelenlétében. Kéthavonta egy napot az összegzésnek és önreflexi-
ónak szentel a perjelség ún. „házi káptalan” formájában; félévente 
pedig ehhez „bűnbánati káptalan” is kapcsolódik. A harmadrendi 
testvérek nem élnek velük, de lelkiségüket szorosan követik.

JELEN - A közösség alapításának dátuma: 1992. június 6. 
Premontrei hagyomány szerint élnek, ami számukra azt jelenti, 
hogy meg kell tanulniuk Szent Norbert szellemében válaszolni a 
változó társadalmi kihívásokra, mindig benső lelki életük szavának 
engedelmeskedve. Ez a premontrei nővér- és testvérközösségek 
lényege. Részmunkaidős állásaik lehetővé teszik számukra a társa-
dalomban való jelenlétet. Premontreiként fontos nekik a vendég-
szeretet gyakorlása, és a helyi egyházközség szolgálata, melynek 
legfőbb eszköze a hit megosztása, lelki nevelés és vezetés által.

MUNKAHELYEK
Az egyik nővér lelki vezetéssel foglalkozik (coach): férfiak és nők 
számára tart egyházmegyei pasztorális szolgálatra felkészítő fog-
lalkozásokat. Egy másik nővér a harderwijki plébánia kántora, és a 
Berne-i premontrei apátság liturgikus munkacsoportjában dolgo-
zik. A harmadik nővér általános iskolai tanítónő, és rendi testvére-
ivel közösen különböző tanfolyamokat tart.

 https://www.abdijvanberne.nl/communiteit-mariengaard-hierden/
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zösség mindig önállóan talpra állt, összetartó erőt találva Szent 
Norbert eszméjében, mindenkor az emberi létezés legmélyebb 
értelmére koncentrálva. A nehézségek nem maradtak el később 
sem: a világméretű gazdasági válság idején az elődök példaér-
tékű küzdelmeiből merítettek erőt.

TEVÉKENYSÉGEIK
Restaurációs műhelyük ősi Bibliákat és más értékes könyveket 
próbál megőrizni a jövő számára; Art Studio-jukban pedig mű-
vészien díszített kalligrafikus munkák készülnek: főleg pergamen-
re és bőrre dolgoznak. Ez a jól jövedelmező és biztos bevételi 
forrás veszélybe került a 2007/08-as gazdasági válság miatt, 
ezért helyzetüket komolyan át kellett értékelniük. A problémát 
másokkal is megbeszélve, sokat imádkoztak és elmélkedtek eb-
ben az időszakban. 2012 szeptemberében döntöttek: vállalko-
zásba kezdenek anyagi biztonságuk helyreállítása érdekében. 
Az elődök öröksége iránti tisztelet és elismerés azt parancsolta, 
hogy legyenek bátrak, ragadják meg az alkalmat, éljenek az új 
idők adta lehetőségekkel, és fennmaradásuk érdekében merje-
nek szembenézni a kihívásokkal. 2015 májusában hat különböző 

(4 fehér, 2 vörös) fajtából, összesen 35 300 szőlőtőkét telepítet-
tek, borászati céllal (Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris (szür-
kebarát), Auxerrois, Pinot Noir és Gamay), 8 hektáron. Ehhez 
társult egy konyhakert, és a méhészkedés felé is megtették az 
első lépéseket. A következő évben megkezdték a gyógynövény 
kertészetet is. A mezőgazdasági munkában szellemi fogyatékkal 
élőket is tudnak foglalkoztatni, így a gazdasági haszon mellett 
társadalmi feladatot is ellátnak.

INFRASTRUKTÚRA
1930 körül lett teljesen kész a négyszögletű épületegyüttes, a ne-
gyedik szárny befejezésével. 1964-re kiderült, hogy a századeleji 
neogót templom állapota annyira megromlott, hogy a nővérek a 
lebontás és új templom építése mellett döntöttek. A szállás-kö-
rülmények javítása érdekében nemrég nyitottak egy új, 14 szobás 
vendégházat, egy- és kétágyas elhelyezéssel. Látogatóik sokféle 
elfoglaltságot találhatnak itt: tanulás, feltöltődés, lelki elvonulás. A 
hely hosszabb tartózkodásra is alkalmas. A szolgáló szeretet szelle-
mében fogadják vendégeiket, főleg előre bejelentett és ökume-
nikus csoportokat egy napra vagy egy délutánra, hogy bepillan-

TÖRTÉNET
A sint catharinadal-i premontrei női közösség, több, mint hét év-
százados történelmi múltra tekint vissza. A közösség írásos törté-
nete 1271-ben kezdődött, amikor a Generális Káptalan október 
9-én új nővérközösséget vett fel a rendbe. Néhány évvel koráb-

ban Servatius van Liederkerke, Breda ura, egy jámbor, vallásos 
nőkből álló kis társulatot (ma „imacsoport”-nak neveznénk) hívott 
meg vroenhouti birtokára, ahol háborítatlanul élhettek. A törté-
net elbeszéli, hogy 7 lányuk volt, a legidősebbet Catharinának 
hívták, és az oosterhouti közösség róla kapta a nevét. Sint Cat-
harinadal a kezdetektől fogva élvezte Breda mindenkori urainak 
oltalmát, és sok kegyelem fakadt imáikból. A 16. század végén, 
a reformáció idején, komoly veszélybe került a kolostor léte, a 
katolikus spanyol és protestáns holland seregek összecsapásai 
miatt. 1637-ben a város a protestáns hollandok kezére került, 
ezért Breda már nem volt többé biztonságos hely a katolikus 
nővérközösség számára. 1647-ben világossá vált, hogy Frederik 
Hendrik herceg már nem tudja megvédeni őket. A nővérek ekkor 
költöztek át Oosterhoutba, ahol az akkori perjel, Balthasar Cruyt 

megvásárolta számukra a Blauwe Camer nevű kis kastélyt. A kas-
télyhoz három szárnyat építettek, és ettől kezdve alkalmassá vált a 
rendi élet céljára. Bredában, a nővérek által korábban lakott kas-
tély ma is a város fő nevezetessége, miután a kolostor elhagyott 
épületét és műemlék jellegű templomát is helyreállították. A 16.-
17. században a nővérek internátust tartottak fent, hogy anyagi 
helyzetüket biztosítsák. A napóleoni hódítás idején egy kis iskolát 
hoztak létre a szegények számára, hogy a változó körülmények 
között is tudjanak gondoskodni róluk. Kezdetben nem volt saját 
templomuk. A 18. század elején használatba vettek egy kisebb ká-
polnát, 1900 körül pedig saját templomot építettek. 1841-re Sint 
Catharinadal anyagi helyzete annyira stabilizálódott, hogy teljes 
jogú, önálló konventként működve, néhány éven belül már egy 
függőház létesítésén is gondolkozhattak. Ez a terv valósult meg az 
1847-es belgiumi alapításkor, Neerpeltben - később ugyanezek 
a nővérek költöztek át Veerlébe. Ezen kívül volt még egy tenge-
rentúli függőházuk is: a brazíliai Petropolisban. Ennek az alapítása 
1931-ben vette kezdetét, amikor tíz nővér elindult Oosterhout-
ból a dél-amerikai misszióba. A távoli kontinensen azonban nem 
sikerült gyökeret verni, ezért a hetvenes években négy nővér 
visszatért Sint Catharinadalba. A sint catharinadal-i közösség hosz-
szú évszázados története során mindig arra törekedett, hogy a 
Fény Háza, a Vendégszeretet Háza és a Kultúra Háza legyen. A 
megpróbáltatások sokasága és az akadályok leküzdése után a kö-

5.7.2. Oosterhout
Sint Catharinadal Premontrei Nővérek Kolostora

A nővérek kolostora

Nővérek művészi munkája

Vespera a templomban

A nővérek közössége

Nővérek körmeneteMaria Magdalena nővér kódexlapot restaurál
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Maria Magdalena nővér nővéreivel a szőlőültetvényükön

A nővérek közössége a szőlőültetvényen

Jos Wouters generális apát megáldja a nővérek felújított kolostorát

tást nyerjenek a nővérek lelki és kulturális életébe. Céljaik között 
van a diakóniai szolgálat megerősítése is. Van egy kis ajándékbolt-
juk, boraikat pedig egy (marha istállóból átalakított) bortékában 
árusítják. A borászathoz egy kisebb borétterem is csatlakozik, ahol 
található egy nagyobb terem is, rendezvények, konferenciák cél-
jára. 2018 májusában készült el az első palack bor, amit egész jú-
niusban ingyen szolgáltak fel. A Sint Catharinadal Premontrei Ka-
nonisszák közel 750 esztendős emlékkönyvében ezzel új fejezet 
nyílt meg! Hosszú volna felsorolni mindazok nevét, akik Istenhez, 
egymáshoz és az emberekhez ragaszkodva töltötték itt életüket, 
imádságban és szeretetben; örömteli korokban, és a bánat, üldöz-
tetés idején is megőrizve a túlélés képességét. Mindannyian to-
vábbadták a remény lángját a következő nemzedéknek, és sokat 
tettek a közösség fennmaradásáért. A kanónia fényképén sokféle 
ember látható: életkorban, személyiségben, családi háttérben, 
műveltségben, képességekben eltérőek, de különbözőségeik ki-

Graduale – Imbramowice 1343.

Antiphonale – Imbramowice 13. század Graduale – Oosterhout – Sint Catharinadal 15. század

Antiphonale – Krakkó – Zwierzyniec 15. század

egészítik egymást, s így válnak harmonikus közösséggé. Ők Isten 
zarándokai, akik lépésről lépésre haladnak előre az úton. A dicső 
múlt azt sugallja, hogy ma is van értelme erőfeszítéseket tenni és 
beteljesíteni ezt a missziót azért, hogy Isten rólunk elképzelt terve 
megvalósuljon. Több mint 7 évszázad óta töretlenül áll fenn ez 
a közösség, az előző korok nővéreinek köszönhetően, akik hűsé-
gükkel, hitükkel és tanúságtételükkel példaként állnak előttünk. 
Hála illeti Sint Catharinadal jelenlegi közösségét is, bátorságáért. 
A Jóisten áldja meg őket abban a tervükben, hogy a Fény Háza, a 
Vendégszeretet Háza, a Kultúra Háza…és János apostol nyomdo-
kaiba lépve: a Bőven Termő Szőlőtő Háza legyenek! ( Jn 15, 1-8)
“A Múltat tisztelettel,
A Jelent hálával,
A Jövőt Istenbe vetett hittel szemléljük.”

https://sintcatharinadal.nl/
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A premontrei nővérek imbramowice-i rendházát 1226-ban ala-
pította Iwon Odrowaz krakkói püspök, Imbram nevű nagybátyja 
birtokán. A kolostor a Dlubnia folyó partján található, mintegy 
40 km-re északnyugatra Krakkótól. A közösség megszervezését a 
zwierzynieci nővérek segítették. Alapítólevelét IX. Gergely pápa 
bullája hagyta jóvá, 1229-ben. Witowski apát krónikája szerint 

a kolostort a betörő tatárok 1260-ban lerombolták, újjáépítése 
hosszú ideig tartott. A 16. századtól a kanonisszák részt vállaltak 
az apostoli munkában: neveltek és tanítottak. Ez a tevékenység 
változatlanul fennállt a hosszú századok alatt, miközben háborúk 
és idegen megszállások váltogatták egymást. 1710-ben a kolostor 
a gótikus templommal együtt tűz martalékává vált. Groth apátnő 
idején épült újjá, és az eredeti épületek alapjain a monasztikus 
építészet teljessége bontakozott ki, magába foglalva a templomot 
a késő barokk stílus művészien gazdag berendezésével. 1819-
ben, az idegen megszállók sok premontrei házat leromboltak. 
Az orosz vezetés elkezdte felszámolni a közösségeket. Az imb-
ramowice-i közösség jövőjét is fenyegette ez a hatalom, mivel 
tiltották az új jelentkezők felvételét, de végül a többi premontrei 
házból, a felszámolások elől ide menekülő nővérek megmentet-
ték a kihalástól, így Imbramowice mégis fennmaradt. A kolostort 
azonban megfosztották vagyonától, könyvtárát kifosztották, annak 
ritka és értékes munkái jórészt eltűntek. 1835-ben I. Miklós cár 
újból engedélyezte a noviciátust. A II. világháború után, az ellen-
séges megszállás alól felszabadulva, az imbramowice-i premontrei 

nővérek visszatérhettek megszakított munkájukhoz és kontempla-
tív életükhöz, valamint új növendékeket is felvehettek, akiket a ha-
gyományokhoz híven tanítottak. Látva a vidék sürgető szükségét, 
a nővérek egy koedukált általános iskolát létesítettek. 1949-ben 
a kommunista kormányzat bezárta ezt az iskolát, az épületeket és 
az ingatlant kisajátította. Minden támogatástól megfosztva a nővé-

rek ismét nehéz helyzetben találták magukat. Ez a helyzet egészen 
1992-ig nem is változott. Mostanra a kolostor antik épületegyüt-
tese már visszanyerte korábbi szépségét. Különleges ajándéka az 
isteni gondviselésnek az elmúlt évszázadban a szenvedő Krisztus 
tiszteletének növekvő kultusza.

KÖZÖSSÉGI ÉLET
Mint a premontrei rend kanonisszái szigorú pápai klauzúrában 
élnek, az elődök által rájuk hagyott premontrei lelkiség és ha-
gyomány szellemében. A rendbe lépő növendékek fogadalmat 
tesznek a végérvényesen elvonult életre. A kolostorban a többi 
nővérrel együtt, Szent Ágoston regulája szerint élnek. A nővérek 
azért alkotnak közösséget, hogy „Egy szív - Egy lélekben” egymást 
erősítve közelebb jussanak Istenhez. A kontemplatív hivatás cél-
ja és lényege az, hogy: „Tartsuk fenn az Egyház imádságát, benn 
maradva az Egyház missziós szívében, az ima, önmegtagadás és 
istendicséret hármas egysége által”. A nővérek egy nap négyszer 
jönnek össze a kápolnában, ami összesen 6 óra közös imádságot 
jelent. A napi imádság részei: szentmiseáldozat, zsolozsma, elmél-

5.8. LENGYELORSZÁG
5.8.1. Imbramowice
Premontrei Nővérek Rendháza

A nővérek kolostora

kedés, belső ima, rózsafüzér, kilenced a Szenvedő Krisztushoz, 
engesztelő ima (Isteni Irgalmasság Rózsafüzére) és Szent József 
litánia. Emellett minden nővér naponta fél órát tölt szentségimá-
dásban, és lelki olvasmányt is végez (Lectio Divina). A napi imád-
ságok mellett az egyházi év különleges időszakainak és ünnepei-
nek megfelelően külön ájtatosságok vannak. Imbramowice 2003 
óta nemzeti kegyhely. Az imbramowice-i nővérek a Szenvedő 
Krisztus Szentélyének őrei, akik egész életükkel a mi Urunk, Jézus 
véget nem érő, szüntelen dicsérete felé fordulnak, és üdvösség-
szerző szenvedésének titkát szemlélve esdik önmaguk és az egész 
világ számára határtalan irgalmát. Mint klauzúrás apácák, ezen a 
különleges módon szolgálják a Szenvedő Krisztus kultuszát. 2003-
ban a helyi megyéspüspök konvent-templomukat hivatalosan is a 
Szenvedő Krisztus kegyhelyévé nyilvánította. Augusztustól szep-
temberig sok zarándok keresi fel a kegyhelyet, ilyenkor együtt 
imádkozhatnak a nővérekkel. A hit megosztása által ez az időszak 
mindig különleges kegyelmek forrása. Az imbramowice-i csodate-
vő kegykép a lándzsával átszúrt, sebzett oldalú Krisztust ábrázolja. 
Sokak kérése teljesült már ez előtt a kép előtt térdelve, a Szent 

A kolostor folyosója

Nővérek közössége

Méhészet

A közösség alapító okirata

“Együtt - Istennel - az emberek között”

46 47



Lengyelországban ez a legrégebbi alapítású női kolostor. 1126-
ban az észak-lengyelországi Koscielna Wiesben telepedett le az 
első premontrei női közösség. Lengyelország déli részén csak 
később jelent meg a rend, s mivel ez az alapítás a prágai pre-
montrei nővérek jóvoltából történt, doksanyi nővéreknek (soror 
Doxanensis) is nevezték őket. Egyes rendtörténészek szerint a 
zwierzynieci kolostor egy már létező templom, az Agnieszka, II. 
Wygnaniec (Száműzött) Wladyslaw lengyel herceg felesége ál-
tal 1148-ban építtetett Szent Megváltó templom átalakításából 
született. Agnieszka testvére, Gertrúd is alapított női kolostort: 
II. Wladyslaw cseh herceg feleségeként cseh földön, 1144-ben, 
a fent említett Doksany-t. Más források szerint a Visztula partján 

fekvő zwierzynieci kolostor keletkezését 1162-ra teszik, szerintük 
alapítója Jaksa Gryfita volt. A premontrei nővérek ma is itt élnek.
Lengyelországban a felosztást megelőzően négy premontrei ko-
lostor volt (Wroclaw, Hebdow, Witow és Nowy Sacz); és továb-
bi 11 helyen éltek még premontrei nővérek, egyéb joghatóságú 
közösségben: Strzelno, Zwierzyniec, Plock, Busko, Carnowas, 
Zukowo, Imbramowice, Krzyanowice, Leczyca, Boleslawice, va-
lamint a St. Wislna templom és zárda Krakkóban, melyet Doro-
ta Kacka zwierzynieci priorissza alapított 1643-ban. A krakkói 
(zwierzynieci) kolostor története szorosan kötődik Lengyelor-
szág és fővárosa történelméhez: tatár betörések (1241, 1259 
és 1287); svéd megszállás (1655-1657 és 1702-1709); árvizek, 
pestisjárványok; az osztrák, orosz és porosz felosztások, és a két 

5.8.2. Zwierzyniec (Krakkó)
Premontrei Nővérek Rendháza

világháború (1914-1918 és 1939-1945). A premontrei nővérek 
mindezt túlélve, újraépítették kolostorukat, és ismételten meg-
kezdték közösségi életüket. Fontos szerepet játszottak az okta-
tásban, kolostori iskolájuk előbb létezett, mint az állami oktatás. 
A premontrei nővérek több generációja volt a hit és Isten szere-
tetének tanúja. Kiemelkedő személyiségek voltak: Boldog Bronis-
lawa (†1259), Judyta Krakowianka (†1255), Fabislawa nővér (13. 
század), Malgorzata nővér (13. század), Weronika nővér (†1469), 
Zofia Lubomirska novícia (†1637), Dorota Kacka (†1643), Anna 
Mlodziejowska és Anna Myszkowska, akivel a kozákok végeztek. 
Közéjük sorolható Isten szolgája, Emilia Podoska (†1889) is, aki 
életét ajánlotta fel a Rend újjászületéséért. Boldog Bronislawa 
Krakkó és egész Lengyelország legnépszerűbb szentje: a gyere-

Szív szemlélésében elmerülve. Nő azoknak az embereknek a szá-
ma is, akik levélben vagy telefonon kérik a nővérek imáit, vigaszt 
és támaszt keresve szenvedésükben. Ebben az együttes imádság-
ban összekapcsolódik a hívek és a nővérek élete: együtt örülnek 
velük, amikor a Szenvedő Krisztus meghallgatja valaki kérését, ma 
is kinyilvánítva isteni kegyelmét.

ZARÁNDOKHÁZ
A szálláshelyek bővítésére a Rendtől és jótékony hívektől kapott 
támogatásból kerülhetett sor: egy 50 főt befogadó Zarándokház 
kiépítésére.

Boldog Bronislawa fejereklyéje

Nővérek kórusa

Jézus születése – kódex-iniciáléNővérek kolostora, az egyik legrégibb fennmaradt épület Krakkóban, 11. sz.

Szenvedő Jézus - kegykép

Szentmisén énekelnek a nővérek a kóruson

Nővérek ebédlője

KÉPZÉS
A közösség életében való teljes körű részvétel az ünnepélyes fo-
gadalom-tétellel kezdődik, melyet a szerzetesi élet három fokoza-
ta vezet be: 6-9 hónap jelöltidő, 2 év noviciátus és 3 év juniorátus.
A jelenlegi közösség 15 főből áll: 11 örökfogadalmas nővér, 1 
egyszerű fogadalmas nővér ( junior), 2 novícia és 1 jelölt.

A NŐVÉREK TEVÉKENYSÉGEI
A templom és a kolostor életéhez kapcsolódó feladatok ellátásán 
túl, jelen vannak a zarándokok fogadásakor, hirdetik a Szenvedő 
Krisztus kegyelmét. Részt vesznek mezőgazdasági munkákban, és 
vannak, akik varrnak-hímeznek, vagy különböző művészi tárgyakat 
készítenek.

http://www.n.tjmedia.pl/
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kek, ifjak és szenvedők védőszentje. Az alapító doksanyi kolostor 
1782-ben, II. József császár rendelkezése nyomán feloszlott. A 
strahovi Adalbert Frejka atya és a zwierzynieci Michaela And-
ruskiewicz nővér 1902-ben, Olomouc közelében megalapította 
a Premontrei Nővérek Svatý Kopeček-i Cseh- és Szlovák Kongre-
gációját.1905-ben II. Miklós cár elrendelte a katolikus vallás iránti 
toleranciát az egész „Pánszláv” területre vonatkozóan. Az imbra-
mowice-i premontrei nővérek újra megnyitották (az 1226-ban 
létesített) noviciátusukat, melyet korábban az orosz hatóságok 
bezárattak. A zwierzynieci kolostor azonnal a segítségükre sietett 
5 apáca küldésével. Anzelma Wisnicka 3 évig volt a priorisszájuk 
(amíg 1927-ben el nem hívta őt Ráday Sebestyén, jászói pre-
montrei kanonok, a magyarországi újraalapításhoz). A II. világ-
háborút követő időszak Kelet-Európa számára a kommunizmus 
nehéz idejét hozta. A krakkói közösség élete a kolostorban mégis 
tovább folyhatott. A rendházat megosztották: az alsó szint egy 
részén osztálytermeket rendeztek be, itt tanították hittanra a kis-
iskolás és nagyobb gyermekeket. A magyarországi újraalapításon 
kívül volt még egy második hely is, ahol lengyel segítséggel indult 
el újra a rendi élet: Doksany. Ehhez Michael Projezdny, strahovi 
apát (Prága) Krakkóból (saját alapítású nővér-közösségéből) kért 
apácákat. Rendtársai is támogatták a kontemplatív tevékenység 
felelevenítését. A két cseh nővérhez, s. Franciszka és s. Pavlához 
két lengyel nővér, s. Teresa és s. Alberta csatlakozott, így 1998. 
február 2-án ők négyen kezdték meg az életet a kolostorban. 
Az isteni gondviselés kegyelme folytán, és Boldog Bronislawa 
pártfogásának köszönhetően a zwierzynieci ház, konvent és női 
közösség a 12. század óta folyamatosan létezik. Arra törekednek, 
hogy életüket Szent Norbert karizmája hassa át, és bíznak abban, 
hogy a Jóisten mindig ellátja majd a Rendet új feladatokkal.

Ferenc pápa látogatása a nővéreknél

Készület a vesperára

Emilia Podoska nővér

Dorothea nővér a Bronislawa oltár előtt

MUNKAHELYEIK
A kommunizmus ideje alatt a nővérek háziipari szövetkezet ke-
retei között dolgoztak: ruházati cikkeket állítottak elő, hímeztek, 
bábokat és babákat készítettek gyermekszínházak számára. Eb-
ből az időből néhányan még nyugdíjjal is rendelkeznek. Kon-
vent-templomuk a Szent Megváltóról nevezett plébániatemp-
lomként szolgálja az egyházközséget. E két templomon kívül még 
négy kápolnájuk van. A nővérek imáikkal és munkájukkal szolgál-
ják a templomot: a liturgikus ruhák és oltárterítők rendben tartá-
sa, tisztítása, ill. az oltárok virágokkal történő díszítése, stb. az ő 
feladatuk. Gondoskodnak a szegényekről, akik a kolostor kapuján 
kopogtatnak. A kerti és házimunkát is a nővérek végzik. Feladataik 
közé tartozik a kolostort, Boldog Bronislawa Kegyhelyét felkereső 
zarándokok fogadása és ellátása is. Egyetemisták és tudományos 
kutatók látogatják régi levéltáruk gazdag gyűjteményét, őket is a 
nővérek szolgálják ki. A rendház kapuja mindig nyitva áll a látoga-
tók (saját rendtársak, családtagok ill. érdeklődők) előtt.

KÜLDETÉSÜK
Kiemelt missziójuk az imádság. Egyre többen fordulnak hozzájuk 
telefonon, levélben és email-en; Boldog Bronislawa és Isten szol-
gája, Emilia Podoska közbenjárását kérve. A nővérek nagy hittel 
imádkoznak Boldog Bronislawa szentté avatásáért.

http://www.norbertanki.w.krakow.pl/

Thomas Handgrätinger, em. generális apát látogatása a nővéreknél
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Szent Zsófia Premontrei Női Kanonisszák (Casa de Santa Sofia) 
Spanyolországban Toro és Villoria de Orbigo (Leon) a két pre-
montrei női közösség. Mindkét kolostor története egyedi.

TÖRTÉNET
Kezdetben ’Toro’ kettős kolostor volt (női-férfi), a középkor szo-
kásai szerint. A premontrei atyák által vezetett kolostor neve: San 
Miguel de Grox.

ELŐZMÉNYEK
VIII. Alfonz az Alba de Tormest-i premontrei közösségnek ado-
mányozta San Miguel hegyét, egy nagy földbirtokkal együtt, 
hogy legyen min gazdálkodniuk. Itt jött létre a „Grox-i San Miguel 
Apátság” 1162-ben.

ELHELYEZKEDÉSE
Toro városától 7 km-re fekszik Pobladura de los Huertos telepü-
lés. A falu központjában álló (szintén premontrei tulajdonú) ház-
ba 1304. június 12-én öt premontrei nővér érkezett, mert a San 
Miguel kolostor elnéptelenedése miatt új lakóhelyet kellett nekik 
keresni. A háznak Szent Zsófia után a Casa de Santa Sofia nevet ad-
ták. A Szent Zsófia házról és a hozzá tartozó földbirtokról az atyák 
rögtön le is mondtak a nővérek javára. A telek azonban nagyon 
hidegek voltak akkoriban azon a vidéken, ezért a nővérek kaptak 

5.9. SPANYOLORSZÁG
5.9.1. Toro (Zamora)

a királynétól egy palotát, hogy ott vészeljék át a nehéz körülmé-
nyeket. Az adományozás 1316. szeptember 20-án történt, és Mo-
linai Mária nevéhez fűződik, aki IV. Sancho király felesége volt. Az 
épület jó állagú volt, de ahhoz, hogy kolostorként használhassák, 
némileg át kellett alakítani. A felújításban a jótékony hívek is segí-
tettek, és XXII. János pápa egy bullájával búcsúkat engedélyezett 
azok számára, akik anyagilag hozzájárultak a kolostor építéséhez. 
A királynét alapítójuknak és jótevőjüknek tekintve, egy lakosztályt 
mindig fenntartottak neki. Az 1385-ös helyi háborúban súlyos ká-
rokat szenvedett San Miguel apátságot végül 1449-ben teljesen 
fel kellett adni. A kolostor megmaradt javait a Santa Sofia pre-
montrei női közösség kapta meg, s ezek birtoklásában az 1460-
as Generális Káptalan is megerősítette őket. 1507-ben a nővérek 
kinyilvánították hűségüket a Rend iránt. Közben Toroból kivált egy 

kisebb közösség és új házat alapított Villoria de Orbigo-ban. 1573 
és 1594 között a spanyol cirkária megszüntette a kapcsolatot Pré-
montrével. Egy belső megújulás után az atyák a Premontrei Rend 
Hispán Kongregációjának nevezték el magukat, ami jobban meg-
felelt a Rend akkori irányelveinek. Mivel az atyák függetlenedni 
szerettek volna a női kolostor ügyeitől, a nővérek püspöki jogha-
tóság alá kerültek. A férfi rend elutasító magatartása miatt több 
kolostor meg is szűnt, pl. Freznillo, Brazacorton, Sordillos, stb. A 
16.-17. század folyamán a toroi nővérek között több szent életű 

 Nővérek közössége lelkigyakorlatozó diákokkal

apáca is volt. Megemlíthető Catharina Vazquez és Geronima Vela, 
akiknek annyira elhasználódott a habitusuk, hogy temetésükre 
egy másik nővértől kellett rendi ruhát kérni. Marinai Juana nővér 
(1636) különösen kemény vezeklő gyakorlataival tűnt ki. A Ulloa-i 
Franciska nővért felkérte a püspök arra, hogy más szerzetesrendek 
kolostorait is reformálja meg. A bátor priorisszát, Ana de Monroyt 
a püspök bebörtönöztette. Mások, mint például Juana Cuevas és 
Grovei Catharina szentség hírében hunytak el. 1739-től 1952-ig 
a kolostor elöljárója újból az apátnő címet viselte. 1834-ben an-
tiklerikális elemek felgyújtották a kolostort. A 19. század közepén 
a közösség átlagos létszáma 18 fő volt. Ebben az időben ismét jó 
viszony alakult ki a Premontrei Renddel. 1836 és 1852 között a bú-
torok, felszerelések és iratok nagy részét az állami hatóságok lefog-
lalták, így mára sajnos történelmi dokumentumaik nélkül maradtak.

Nővérek kórusa

Kolostor és udvar

Szent Zsófia templom a kolostorban
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TÖRTÉNET
1243-ban Rodrigo Fernandez Valduernát, Astorga grófját mélyen 
megindította a premontreiek lelkisége és Szűz Mária tisztelete, 
ezért palotáját, annak minden felszerelésével együtt a Rendnek 
adományozta. Az épület Villoria de Orbigo falujában állt. Mind-
ez Aguilar de Campoo, palenciai apát idején történt. Az atyák 
1511-ig éltek itt. Amikor ők elmentek, helyükre a toroi kolostor-
ból érkezett hét nővér. Ettől kezdve a premontrei apácák itt élték 
kolostori életüket.

5.9.2. Villoria de Orbigo
Mária Mennybemenetele kolostor

Volt idő, amikor a közösség virágzott, sok jó hivatás és szent életű 
nővér ékesítette. Nagy közösség: átlagosan 40 nővér élt a közös-
ségben, de a 18. században volt, hogy a hatvanat is meghaladta a 
létszám. Mára nem maradt, csak egy kisebb közösség mindebből. 
1665-ben valaki szándékosan felgyújtotta a kolostort. A szép ro-
mán stílusjegyek odavesztek a tűzben, és az ott tárolt dokumentu-
mok is megsemmisültek. Az apácák egy astorgai palotában találtak 
menedéket, és korábbi épületeik teljes helyreállításáig ott éltek. A 
helyreállítás csak 1700-ban kezdődhetett meg, s 1774-ben fejez-
ték be: végső lépés a templomépület felújítása volt. 1986-ban a 
kolostor egy része ismételten leégett. Isten segítségével akkor is 
sikerült az épület nagy részét helyreállítani. Ez a közösség ma már 
nem létezik. A még élő nővérek közül páran egy idősotthonba 
költöztek, a toroi nővérek tartják velük a kapcsolatot. A kolostort 
átvette a Premontrei Rend Férfi Ága.

http: // www.premontresisters.com

Nővérek közössége

Kolostor Kolostor egyik belső udvara

Kolostor a belső kertből

KÖZÖSSÉGI ÉLET ÉS IMAÉLET
Életük az előírt imádságokon és a munkán alapszik. Naponta át-
lagosan 6 órát imádkoznak. A mindennapi liturgia része a szent-
miseáldozat, az Imaórák Liturgiája (zsolozsma), az egyéni imádság 
és a szentségimádás. Minden nap éneklik teljes formában a Lau-
dest, a Szentmisét és a Vesperást; egyes napokon a Sextát és a 
Matutinumot is. Minden vasárnap, minden szerdán, és nagyobb 
egyházi ünnepeken 4 órás Szentségimádást tartanak. Templomuk 
mindenkor nyitva áll a hívek számára. Ezen kívül első csütörtökön 
egyórás éjszakai adorálást tartanak, és 2008 márciusától bevezet-
tek mindennap estére még egy óra szentségimádást, este 7-től 
8-ig. Egész éven át szokás, hogy egy nővér az egész napot az Úrral 
tölti szentségimádásban - napi beosztásban váltják egymást a nő-
vérek. Rekreációs idő egy nap kétszer van: ebéd után és vacsora 
után, csütörtök este pedig hosszabb szabadidő van. Vasárnap ki-
vételével minden nap tartanak Szentírás olvasást.

A KOLOSTORRÓL
Néhány évvel ezelőtt a nővérek kérelemmel fordultak a Szerze-
tesi Kongregációhoz (Sagrada Congregation), hogy a pápai jog 
alól a Premontrei Rend joghatósága alá kerülhessen a közösség, 
mert az jobban megfelelne a premontrei karizmának. A közösség 
megkapta erre az engedélyt, így ma már Pápai Kolostor helyett 
önálló, ún. „Konstitúciós” Kolostor a titulusuk.

NAPI TEVÉKENYSÉGEK
A közösségnek van egy kis varrodája, ahol a nővérek dolgoznak, 
ezzel is biztosítva megélhetésüket. Minden aktív korú nővér ki-
veszi a részét a közös munkából: a templomi feladatokon kívül 
(sekrestyésség), főzés, mosogatás, takarítás, ill. kerti munka: a kony-
hakert és a gyümölcsös gondozása. Minden nővérnek megvan a 
saját feladata, s amikor azzal kész, besegít a többieknek.

VENDÉGHÁZ
Vendégházuk nyitva áll a papok, vallásos emberek és fiatalok 
előtt, akik az elvonulást keresik és szeretnének részt venni a kolos-
tor imádságos életében, vagy akár csak pihenni és elcsendesedni 
vágynak. Szívesen fogadják a hivatás iránt érdeklődő fiatalokat is, 
akik szeretnének közelebbi betekintést nyerni a nővérek közös-
ségébe, életformájába, lelkiségébe, vagy akár ha lelki vezetésre 
van szükségük.
http: // www.premontresisters.com

Nővérek és fiatalok a Káptalan teremben

Kolostor bejárata
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TÖRTÉNET
Svájcban már 1126-ban megtelepedtek a premontrei nővé-
rek. A 13. század első felében, a férfikolostorokkal együtt, 15 
konvent létezett Svájcban, amelyek kivétel nélkül áldozatul es-
tek a 14. századi hitújításnak. Berg Sion örökimádó kolostorát 
St. Gallenben 1776-ban alapította Joseph Helg. A kolostor a 
Dél-Németországból Uetliburgon és Gommiswaldon keresz-
tül Einsiedelnbe vezető zarándokút mentén fekszik. Helg atya 

churi, majd később a sankt-galleni püspöknek köszönhette, 
hogy átvészelte a francia forradalom viharait. A közösséget 
az 1897-es Generális Káptalan ismerte el, és a teplai apát fel-
ügyelete alá helyezte. Jelenleg a nővérek a st. galleni püspök 
joghatósága alá tartoznak.

Nővérek üvegháza

Kolostor a tóval

Nővérek kiránduláson Nővérek közössége

Biblia olvasásMonstrancia – 24 órás Szentségimádás

Kertészkedő nővér

5.10. SVÁJC
St. Gallen - Berg Sion
Maria Loretto Sion hegyén

Kolostor és búcsújáró hely Szent Norbert festmény 19. századból

IMAÉLET
A kolostor nővérei az alapítástól kezdve szoros imakapcsola-
tot alakítottak ki a körülöttük élő emberekkel. Ők ezt hármas 
köteléknek hívják: imával kísérik az élőket, a megholtakat és a 
haldoklókat. Sok feladatuk ellenére a nővérek örökimádók, a 
nap 24 órájában van szentségimádás, s emellett imádkozzák a 
teljes officiumot is. 2016. szeptember 6-án ünnepelték alapítá-
suk 250. jubileumi évfordulóját.

www.premontresisters.com

hívására az első nővérek a baden-württembergi Schussen-
ried premontrei kolostorából érkeztek, s egy rövid noviciátus 
után letették fogadalmaikat a norberti életre. Bár a közösség 
püspöki joghatóság alá került, lelki kérdésekben a Rend dönt 
a norberti alapelvek szerint. Emellett azonban a közösség a 
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KÖZÖSSÉG HIVATALOS NEVE: 
Norbertine Canonesses of the Bethlehem Priory of St. Joseph

A kolostor a premontrei férfi ág, a kaliforniai Orange régióbeli 
’Szent Mihály’ Premontrei Apátság alapítása. Alapítás éve: 1997. 
Ezzel megszületett az első premontrei női közösség a tengeren-
túlon, az USA-ban. A kolostor a Lower Sierra (Nevada) hegység 
csendes és háborítatlan vidékén található, Tehachapi város köze-
lében (Fresno tartomány, Kalifornia állam). A közösséget alkotó 
első 9 nővér 2011. január 29-én tett ünnepélyes fogadalmat a 
fresnoi Keresztelő Szent János Székesegyházban. Elköteleződésük 

lehetővé tette a klauzúrás szemlélődő közösség teljes jogú felvé-
telét a Premontrei Kanonokok Rendjébe, önálló kanóniát alkotva 
a renden belül.

CONTEMPLATIO
Az oratio és a kommunió központi szerepén alapuló monasztikus 
jellegű kanonoki életformájuk célja az, hogy a rendet életre hívó 
karizmát és a szent életű rendalapítótól örökölt norberti lelkiséget 
Szent Ágoston Regulájával ötvözve, a Premontrei Szabályozott 
Kanonisszák Konstitúcióját betartva teljesítsék vállalt hivatásukat, 
ami a ’szegénység – tisztaság - engedelmesség’ hármas fogadal-
mán túl a mindennapi megtérésre is vonatkozik. Napi szolgálata-
ikhoz a Szentmiséből és az Imaórák Liturgiájából merítenek erőt, 
melyet ünnepélyes és méltó rendje szerint: a római egyház hi-
vatalos zenéjét (gregorián) és nyelvét (latin) használva, közösen 
énekelt kórusima formájában végeznek. A Szent Liturgia mellett 

5.11. USA
Tehachapi - Betlehemi Szent József Perjelség

Látványkép az épülő kolostorról

Nővérek kolostora

megfelelő idő jut a személyes imádságra is, melyben fő helyen áll 
a Szentségimádás és a Lectio Divina. Szent Norbert leányaiként 
szívbéli örömmel élik meg a lelki atyjuk által szorgalmazott, a ren-
di hagyományba beépült gyakorlatokat: mindennapi bűnbánati 
káptalan, Miasszonyunk mélységes tisztelete, engesztelő ima a 
tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, töredelmes lelkület, és más, a 
monasztikus élettel járó kötelezettség és gyakorlat; például lelke-
sen felkelnek éjfélkor az olvasmányos virrasztó zsolozsmára. 

INFRASTRUKTÚRA
Az évről-évre gyarapodó közösség számára elengedhetetlen-
né vált a klauzúrás és liturgikus terek megfelelő kialakítása, ezért 
a nővérek hozzáláttak kolostoruk bővítéséhez. A jóbarátok és a 
jótékony hívek adakozásából 2013-ban sikerült az I. fázis tervei 
szerint átépíteni a rendházat, ami - a korábbi mobilházak helyett 
- most már elegendő teret nyújt a 48 nővér életéhez és munkájá-

Nővérek gazdasága, kertészet és állattenyésztésNővér kerti munkagéppel

Nővérek a kertben

Nővérek közössége

Ebédlő Úrnapi körmenet
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hoz. A közösség 2011-es létesítése óta megduplázódott a létszá-
muk, és jelenleg is több fiatal érdeklődővel számolhatnak, ezért 
az észak-amerikai kanonisszák most az építkezés következő fázisá-
hoz igyekeznek forráshoz jutni: a terv második részeként felépül a 
templom, és sor kerül a kolostor kiszolgáló helyiségeit befogadó 
oldalszárny létesítésére, ahol több hálóterem is helyet kap.

NAPI TEVÉKENYSÉGEK
Napirendjükben 4 óra munka, tanulás és képzés van, a szüntelen 
ima mellett. A premontrei hagyományhoz híven önfenntartó és 
önellátó élet megvalósítására törekszenek, ezért van egy háztáji 
gazdaságuk, ahol tehén-, kecske-, juh- és tyúktartás mellett bio 
zöldségek melegházi termesztése folyik; ill. vannak szabadon ter-
mő növények, pl. erdei gyümölcsök, és még egy díszkertjük is van.

A kanonisszák pénzkereseti forrásai: saját kezűleg készítenek papi 
öltözeteket, kézi hímzéses miseruhákat; adventi koszorúkat és 
karácsonyi ajándékdobozokat az évente megrendezett karácso-
nyi vásárra; valamint működtetik ’Bethania’ Vendégházukat, és a 
kolostor ajándéküzletét ill. könyvesboltját (Webshop: www.nor-
bertinesisters.org). A nővérek kölyökkutyákkal való foglalkozást, 
kiképzést is vállalnak, és egyéb, a rejtett életformájukkal össze-
egyeztethető tevékenységet. Egy újonnan létesítendő tejüzem 
terveinek kormányzati jóváhagyása is folyamatban van; amint 
megkapják a működési engedélyt, megkezdődhet a házi készíté-
sű, saját teheneik és kecskéik tejéből előállított sokféle sajt árusítá-
sa. (Tehachapi, 2019. november 12.)

http://norbertinesisters.org/

Premontrei családfa - Imbramowice

Szentmise a kápolnában

Rózsafüzérezés a Miasszonyunk szobornál
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6. FÉNYKÉPEK A NŐVÉREK NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓIRÓL
6.1. Az első nemzetközi találkozó, Krakkó 2004 (PL)
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6.2. Premontrei Nemzetközi Ifjúsági Találkozó, Nova Rise 2004 (CZ)
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6.3.1. 2006. évi Generális Káptalan, Freising (D)
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6.3.2. 2012. évi Nagykáptalan, De Pere (USA)

6.3.3. 2019. évi Nagykáptalan, Rolduc (NL)

6.4.1. Commission pro Sororibus előkészítő találkozói (Toro – ES, Imbramowice – PL)



Szent Norbert cella - Xanten

Ünneplések Magdeburgban

Magdeburg - Zarándoklat az egykori premontrei kolostor udvarára

Szt. Viktor katedrális Tábla kihelyezés a felújított premontrei kolostor falára, Prémontré 2020
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6.4.3. Nővérek kirándulása Schlägl - Mühlviertel

6.4.2. Commission pro Sororibus előkészítő találkozója Zsámbék, Magyaroszágon 2017 6.5. Szent Norbert halálának 875. évfordulója, 2009



“Feljegyzéseim között található egy figyelemreméltó fénykép: 
Krakkóban készült, amikor először találkoztam nővéreinkkel. Az 
előtérben tíz nővér áll együtt egy zárt körben. Mögöttük, bel-
jebb a csarnokban, másik három csoport látható. Szembeötlő 
a habitusok sokfélesége. Talán a nyelvi különbözőségek mi-
att alkotnak különálló csoportokat. A fényképen semmi nem 
mutatja, hogy mi az, ami összeköti őket. „Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan”. A Nap sugarainak színgazdagságát 
csak a prizmán áttörő fény mutatja meg a maga teljességében. 

7. ZÁRSZÓ

Boldog Bronislawa - Zwierzyniec

Norbert karizmája is egy ilyen napsugár, amely engedi, hogy 
alkotórészei általmenjenek az idő és az új kihívások prizmáján: 
nővéreink életútjainak különbözősége így hozza napvilágra 
a premontrei karizma páratlan gazdagságát. Az egyes közös-
ségek jellegzetes színei mind megtalálhatók Norbertben, a 
Szentben, aki testvéri konszociációink forrása és pillére. Szent 
Norbert, jó atyaként fogja össze családja tagjait!”

Paul Meyfroot apát

ARDURA, Bernard: The Order of Prémontré: History and Spirituality. De Pere (WI), 1995.

BACKMUND, Norbert: Geschichte des Prämonstratenserordens. Grafenau, 1986.

Catalogus Ordinis Praemonstratensis 2000

HAGIOLOGION. Lebensbilder der Heiligen, Seligen und großen Gestalten des Prämonstratenser-Ordens. Hrsg. von Donatian De 
Clerk u. Gabriel Wolf. Windberg, 1999.

MADELAINE, Godefréd: Szent Norbert élete. Átdolg. Takács Menyhért. Budapest, 1905.

The Rule of Saint Augustine

RICOVERA LETTERS. CD ed. by Dersecken, Elisabeth: Own texts and Photos of the different houses. 2005. 

Website: www.premontre.org

Köpönyeges Madonna Zwierzyniec

7.1. BIBLIOGRÁFIA:

ISTENÜNK, ATYÁNK!

Örök bölcsességed és végtelen irgalmad hívta meg Szent 
Norbertet, hogy a maga idejében Egyházadat megújítsa. 
Úgy akarta követni az Urat, mint az apostolok és az őskeresz-
tények: közösségben együtt élve, az evangéliumot hirdetve. 
1121-ben Prémontrét választotta a megújított kanonoki élet 
központjául, követői számára pedig fehér ruhát rendelt; a fel-

támadás jelét. Hálás szívvel ünnepeljük 900 éves múltunkat az 
Egyházban és azt, hogy ma is szolgálhatunk, egyházközsége-
ink tagjaival és munkatársainkkal együtt. Áraszd ki Szentlel-
kedet közösségeinkre, hogy a minden embert átölelő béke és 
szeretet apostolai lehessünk, a Mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Ámen.
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Belgium
VEERLE
Cím: Norbertinessenpriorij Immaculata
 Diestse baan 62
 B 2431 Veerle
Tel/fax: +32-(0)14 84 11 38
Syng. Post.: 000-0334580-27 
 Norbertinessenklooster
 Veerle-Laakda

Generalícia
Superiorissa gener. Congregationis ad alterum
Cím: Kapitulská 24
 917 01 Trnava
 Slovakia
Tel: + 421 33 55 11 186
E-mail: + 421 33 55 11 186
Website: www.premonstratky.sk

Cseh Provincia
Superiorissa Provinciae
SVATÝ KOPEČEK
Cím: Sestry Premonstratky
 Sadové nám. 152/39
 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
 Czech Republic
Tel: +420 585 155 098
E-mail: cesmor.pro@volny.cz

Szlovák Provincia
Superiorissa Provinciae Slovakiae
Cím: Kongregácia sestier premonštrátok
 Slovenská provincia
 Krátka 10
 917 08 Trnava 8
Tel: +421-(0)948 232 199
E-mail: provincialat@premonstratky.sk

Misszió az USA-ban
Cím:  Norbertine Sisters
 2960 Mendoza Dr
 Costa Mesa, CA 92626 
 USA 
Tel:  +1 714 545 2116

WILMINGTON
Cím:  Norbertine Sisters
 943 Lagoon Avenue
 Wilmington, CA 907 44 
 USA
Tel:  +1 310 952 0144
E-mail: norbertinesrswilm@gmail.com

VRBOVE
Superiorissa Provinciae Slovakiae
 Cím: Sestry Premonstratky
 P. Jantauschas 666/13
 SR-922 03 Vrbove, Slovenska republika
Tel: 421(0)33-77 92 437
Tel. priv: 421(0)33-77 92 689
Fax: 421(0)33-77 92 689
E-mail: prem.vr@stonlinen.sk,
 hermana1@post.sk

Franciaország
BONLIEU
Cím: Soeur M. Beatrice (O.Praem.)
 Communauté St. Marie
 38, avenue Notre Dame
 BP4
 F-07700 Bourg St. Andeol
 France
Tel: 75 53 92 23
Fax: 75 53 86 50

Németország:
AULENDORF
Cím: Gemeinschaft der Norbertus-Schwestern e.V.
 Hauptstr. 70, 88326 Aulendorf
E-mail: Sr_Renate@t-online.de

Hollandia
MARIËNGAARD
 Cím: Norbertijnencommuniteit
 Mariëngaard
 Zuiderzeestraatweg 201
 3849 AE Hierden Holland
Tel: 0341-451414
E-mail: info@norbertijnenmariengaard.nl

8. A PREMONTREI NŐVÉRKÖZÖSSÉGEK ELÉRHETŐSÉGEI

OOSTERHOUT
Cím: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal
 Kloosterdreef 3
 4901 PH Oosterhout NB Nederland
Tel: 0162 45 55 56
Fax: 0162 42 80 91
Website: www.sintcatharinadal.nl/
E-mail: info@sintcatharinadal.nl
 priorin@sintcatharinadal.nl

Magyarország
ZSÁMBÉK
Cím: Premontrei Női Kanonokrend
 Petőfi Sándor u. 13.
 H-2072 Zsámbék
Tel: +36-23-342 331
Mobile: +36-30-475 5753
Fax: +36-23-342 331
Website: www.premontreinoverek.hu
E-mail: ja@server.zspsz.sulinet.hu

Lengyelország
IMBRAMOWICE
Cím: Klasztor Siostr Norbertanek
 32-352 Imbramowice 105
 Polska
Tel: +48-12-389 4806
Fax: +48-12-389 4806
E-mail: norbertanki@kielce.opoka.org.pl
Web: http://n.tjmedia.pl/

Krakkó
ZWIERZYNIEC
Cím: Klasztor Siostr Norbertanek
 30 114 Krakow
 Ul. Kosciuszki 88/Polska
Tel: 0048 12-427-1318
Fax: 0048 12-427-0008

Spanyolország
TORO
Cím: Monasterio Premonstratense de Santa Sofía
 Arbas 7
 E 49800 Toro (Zamora) España
Tel: +34 980 690 324
E-mail: praem.spain.toro@gmail.com

VILLORIA
Cím: Santa Maria de la Asuncion 
 Orden Premonstratense
 D.P. 24 3 58
 Villoria de Orbigo
 E Leon Espana
Tel: +34(9)87 37 41 61

Svájc
ST. GALLEN-BERG SION
Cím: Kloster Maria Loretto Berg Sion
 CH 8738 Uetliburg u. Uznach
 St. Gallen, Schweiz
Tel: +41-(0)55-722 188

USA
TEHACHAPI
Cím: Norbertine Sisters of the Bethlehem 
 Priory of St. Joseph
 17831 Water Canyon Rd.
 Tehachapi, CA 93561 USA
Tel: +1-661-823-1066
Fax: +1-661-823-1066
E-mail: techsrv@cybersurfers.net
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