Kamilliánusok
Másik nevük a Betegek Szolgái Szerzetesrend.
1582-ben Szent Kamill alapította ezt a rendet.
A szokásos szerzetesi fogadalmak mellett egy 4.
fogadalmat is tesznek: életük kockáztatásával is
szolgálnak minden beteget (irgalmasság fogadalma).
Ma a világ 30 országában tevékenykednek a
betegekért, fogyatékosokért, mozgássérültekért és
haldoklókért. Segítik a rászorulókat.
Fekete reverendájukon vörös posztóból készült
keresztet viselnek.
Magyarországon Nyíregyházán telepedtek le.
A kamilliánusok női ága a Kamilliánus Nővérek. Ők
főleg az idős és beteg embereket keresik fel az
otthonaikban és a kórházakban.

Verbiták
Verbiták, azaz az Isteni Ige Társasága a világ egyik
legnagyobb missziós1 szerzetesrendje. Szent Arnold
Janssen német pap alapította. Létszámuk az összes
világrészen több mint 6000 fő.
A közösség küldetése, hogy hirdesse mindenkinek a
Szeretet Istenét, főleg azoknak, akik még egyáltalán
nem ismerik Őt, vagy keveset tudnak Róla.
Sokféle kultúrából származó szerzetesek élnek együtt a
Missziósházakban testvéri szeretetben.
Arnold atya női missziós rendet is alapított. Őket a
"Szentlélek Szolgálói" névre keresztelte el.
Jellegzetes rendi ruhájukról "kék missziós nővéreknek"
is nevezik őket. A világ minden táján dolgoznak.
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Tajvanon, Indonéziában, Kubában, Argentinában.
1

A latin missio szó küldést, küldetést jelent. A misszionárius tehát olyasvalaki, akit küldtek, aki küldetést
kapott.

Jezsuiták
A jezsuiták a Jézus Társasága szerzetesrend tagjai.
Alapítójuk Loyolai Szent Ignác.
A katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje.
Világszerte mintegy 18 000 jezsuita él, összesen 126
országban.
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rendházakat rendszerint nagyobb városokban alapították.
A tagok kiképzése hosszan tartó (általában 10-12 év).
Jelmondatuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
A hármas szerzetesi fogadalom mellett felajánlják
szolgálatukat a pápának, hogy bármikor szabadon
rendelkezhessen velük, ahol belátása szerint a legnagyobb
szükség van rájuk.
2013-ban Ferenc pápa révén először lépett jezsuita
szerzetes a pápai trónra.

Szaléziak

A szalézi rend hivatalos elnevezése: Szalézi
Szent Ferenc Társasága – Don Bosco Szaléziak.
A rend 1859-ben alakult Torinóban, alapítója
Bosco Szent János, ismert nevén Don Bosco.
A közösség célja az ifjúság oktatása és nevelése
iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági
intézményekben.
A szalézi közösségek életét az egyszerűség, a
derűs légkör, az alkotókedv jellemzi. A Don
Bosco Szaléziak a föld 132 országában vannak
jelen, több mint 15 000-en. Ez a világon a
második legnépesebb férfi szerzetesrend.

