
Premontreiek 900 éve 
Együtt – Istennel – az emberek között 

A premontreiek rendjének születésére emlékezünk. 1121-ben, kará-
csony napján Szent Norbert mintegy harminc társával fogadalmat tett 
az Ágoston-Regulára, amint ezt a Vita-A1 leírja: „Prémontrében, Urunk 
születésének napján e regulára fogadalmat téve mindegyikük önként 
bejegyezte magát a boldog örökkévalóság városába”. Ennek a 900 év-
vel ezelőtti karácsonynak egy teljes évet szentelnek a világszerte élő 
premontreiek. Rendünk 2018. évi Generális Káptalanjának2 a mottója 
a megtestesülés volt: „Nativitas Christi — Nativitas Ordinis!” 

A jubileumi év a premontreiek számára emlékezés, a kilenc év-
század történetének rögzítése a jelent is meghatározó tanulságaival. 
Számvetés és tanítás a mai premontrei szerzetesek és a napjainkban 
rendünkhöz kötődő világi testvéreink számára, és mintegy palack-
posta, üzenet a minket követő nemzedékeknek. 

Prémontré 900 évvel ezelőtt egy elhagyott vadon volt Laon közelé-
ben. Erről az alapítónak álmában „előre megmutatott helyről” (pratum 
monstratum) kapta nevét a Premontrei Kanonokrend (Ordo Prae monst-
ratensis Canonicorum Regularium). A 17. század óta az angolszász terü-
leten norbertinusoknak (Norbertines) is nevezik a rendet, amint az egy 
évszázaddal később indult koldulórendeket is inkább alapítóik nevén 
nevezik ferenceseknek és domonkosoknak. Hozzájuk hasonlóan a Pre-
montrei Rend is mintegy azonosul alapítójával, Xanteni Norberttel. 
A 900. évi jubileumon a premontreiek bemutatásához ezért talán ele-
gendő felidézni Szent Norbert atyánk élettörténetét. Élete fordulatai-
ban, és mindabban, amire a Gondviselés vezette őt, megtaláljuk a pre-
montrei rendi életforma lényegét, a rend alapvető karakterét, vagyis azt, 
hogy a premontreiek egyszerre szerzetesek, kanonokok és lelkipásztorok. 

Az alapító, Norbert 1080 körül született a német–holland határ kö-
zelében, Genep várurának második fiaként. Előkelő származása mi-
att fiatalon Xanten város társaskáptalanjának tagja lett, ennek révén 
javadalma is volt, de kanonoki kötelességét, a kórusima éneklését 
a kor szokása szerint feltehetően mással végeztette. A tehetséges ifjú 
V. Henrik császár udvari kancellárja lett. Életírásai látványos, pál-
fordulásszerű megtéréséről tudósítanak, mely után felszentelt pap-
ként szeretett volna élni xanteni kanonoktársaival, de nem sikerült 
visszafordítania őket az eredeti, szigorú, szabályozott kanonoki élet-
formához. Norbert ezért pappá szentelése (1115) után minden va-
gyonát szétosztotta, és II. Gelasius pápa engedélyével mezítlábas, da-
rócruhás vándorprédikátor lett. 

Norbert új életének és későbbi rendalapításának indítékai a korabeli 
egyházi helyzetben rejlenek. Erről vázlatosan elmondható, hogy a 
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szerzetesközösségek a 11. században még zártak voltak, a telepü-
lésektől távol éltek monostoraikban, imájuk és tevékenységük gyü-
mölcsei el voltak zárva a hívő tömegektől. Ugyanakkor a világi pa-
pok nem éltek közösségben, képzetlenek voltak, nem prédikáltak, 
hiszen ez a püspök joga és feladata volt. A püspöki székhelyeken ta-
lálható világi papi közösségek, a káptalanok és tagjaik, a kanonokok 
egy meghatározott szabály (regula) szerint éltek. Azonban ez a több-
szörösen megreformált kanonoki intézmény Norbert idején ismét 
mélyponton volt, tagjai gazdagok voltak, nem tartották be a regu-
lát. Az ezredforduló egyházának e hármas gondján segített az egy-
ház három belső reformja. A szerzeteséletet a clunyi reform újítot-
ta meg, a világi klérus számára pedig VII. Gergely pápa reformja és 
Damjáni Szent Péter hatására a szegénységet is vállaló szerzetes- és a 
világi kanonok-konventek különválása jelentett megújulást. Mind-
emellett volt még egy harmadik, nagyon jelentős megújulása az egy-
háznak, az úgynevezett apostoli mozgalom. Ennek mintája az ősegy-
ház volt, a jeruzsálemi egyház, amint azt az Apostolok Cselekedetei 
írja: „A hívek sokasága egy szív egy lélek volt. Senki sem mondta 
magáénak a birtokában lévő dolgokat, mindenük közös volt” (Ap-
Csel 4,32). Ebben a reformban a világiak is részt vettek, ahogy a je-
ruzsálemi tizenkét apostol mellé is férfiak és nők, hívek sokasága tö-
mörült. Ennek a mozgalomnak az volt a jellemzője, hogy a 13. század 
koldulórendjeit megelőzve egy-egy nagy egyéniség prédikálni in-
dult, mint egy szent apostol. Faluról falura jártak, férfiak, nők, gyer-
mekek szegődtek a nyomukba. Sokszor kolostort is alapítottak, le-
telepítették követőiket, maguk pedig folytatták a missziós utakat. 

Norbert személyében szerencsésen találkozott az egyházi megúju-
lás három iránya, egyszersmind ez lett az általa létrehívott szerze-
tesrend spiritualitásának három forrása. Térítő, béketeremtő és 
evangéliumhirdető útjain Norbert társakra, követőkre talált, akik ké-
szek voltak megosztani vele életformáját. Többszörös ösztönzésre le-
telepedett társaival egy alkalmas helyen, az észak-franciaországi Pré-
montrében, és 1121-ben megalapította a Premontrei Kanonokrendet. 
Alapítását az tette, és teszi napjainkban is aktuálissá, hogy a szem-
lélődő szerzetességet összekötötte az apostoli tevékenységgel. A Pre-
montrei Rend életformája kezdettől napjainkig is az úgynevezett vita 
mixta: a szerzetesi és a lelkipásztori életmód keveredése. A premontrei 
monostorok városokban, lakott területek közelében épültek, és részt 
vállaltak a környék lelkipásztori gondozásában, olykor alapítójuk pél-
dájára vándorprédikálást végeztek távolabb is. 

A premontrei élet centruma a templom volt, éspedig a „nyitott” temp-
lom az ott végzett ünnepélyes liturgiával. A premontrei liturgia nem 
a monasztikus szerzetesek szokását követte, hanem a katedrálisok ka-
nonokjainak ünnepélyesebb, „világi” rítusát. Ez összefüggésben van 
azzal is, hogy a hagyomány szerint maga Norbert választotta Szent 
Ágoston reguláját rendje életszabályául.3 Ez a regula a püspökkel kö-
zösségben élő világi papok életszabálya, és ezt követve lettek Norbert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert rendje 
 
 

 

3Szent Norbert 
ikonográfiájában is 

gyakran megjelenik a 
jámbor rendi hagyomány, 

hogy 1121 karácsonyán 
maga a Boldogságos 

Szűz Mária adta át 
Norbertnek a fehér rendi 

ruhát, Szent Ágoston 
atyánk pedig személyesen 

adta kezébe a Regulát. 
Valójában a premontrei 

rend alapítójának 
személyes döntése volt, 

hogy testvérei 
Szent Ágoston regulája 

szerint éljenek. 

563



és követői szerzeteskanonokok. Öltözetük is kifejezte irányzatuk ket-
tősségét: a kártolatlan gyapjú a szerzetesek öltözéke volt, melyhez ka-
nonoki gallér járult. A fehér rendi ruha újszerűsége miatt kapta a rend 
a Candidus Ordo nevet. A 14. századtól gyakran ábrázolták Norbertet 
kezében a monstranciával, és a rendnek az Eucharisticus Ordo nevet ad-
ták. Szent Norbert Antwerpenben legyőzött egy tévtant, amely tagadta 
Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában. Az itteni sikeres fel-
lépés után kapta meg Norbert az „Eucharisztia védelmezője” és a „Leg-
szentebb Oltáriszentség Apostola” megtisztelő címet. Alapítójának eu-
charisztikus lelkülete a 20. századig elkísérte a Premontrei Rendet. 
1934-ben Szent Norbert halálának 800. évfordulóján írt levelében XI. 
Piusz pápa e szavakkal méltatta a rendet: „dicsőségesen euchariszti-
kus és eucharisztikusan dicsőséges”.4 Az 1938-as budapesti Eucha-
risztikus Kongresszuson „az áldoztatást háromszáz pap végezte. 
(…) A fehér és arany színekkel dekorált, tüll-függönyös frigyszekré-
nyeket a premontrei rendiek, mint az Oltáriszentség különösképpen 
való tiszteletére alapított szerzet tagjai vitték”.5 

Az alapítás után is folytatta Norbert a missziós utakat. Prémontrét 
első követőjére, Boldog Fosses-i Hugóra bízta, maga pedig további 
alapításokon fáradozott. Az első alapítást rövid időn belül számos 
új premontrei káptalan (canonia) követte mind a francia, mind a né-
met nyelvterületen. Sokszor püspöki káptalanok egységesen pre-
montrei szerzetes-káptalanná alakultak. Maga Norbert 1126-ban vég-
leg megvált Prémontrétől, mert Magdeburg érsekévé választották. 
Ettől kezdve hatalmas szolgálatokat tett az egyháznak a német im-
périumban, és ha kellett, még a császárral is szembeszállt a pápai trón 
védelmében. Eközben Hugó megszilárdította a rend központi irá-
nyítását. Prémontré apátjaként ő lett az egész rend vezetője, veze-
tésével írásba foglalták a rend statútumait, és egységessé tették a rend 
liturgikus gyakorlatát, kóruskönyveit, a ciszterciek példájára pedig 
bevezették az évenkénti generális káptalant. Norbert életét a 
missziós munka és a kemény aszkézis korán felőrölte, 1134-ben meg-
halt. A magdeburgi Mária-templomban temették el, majd 1627-ben, 
a reformáció németföldi terjedése miatt relikviáit átmentették Prá-
gába, a sztrahovi premontrei apátság templomába. 

Sajnálatos módon nem maradtak fenn korabeli írásos dokumen-
tumok Norbert tanításáról, szónoklatairól. Életéről és a rend indulá-
sáról a későbbi évszázadokban keletkezett Viták tudósítanak. A rend 
még Norbert életében elterjedt szerte Európában, a francia és a német 
nyelvterületen, és attól keletre, még Magyarországon is. Majd a kö-
vetkező században a mai skandináv országoktól Szicíliáig, Spanyol-
országtól Litvániáig, sőt még Cipruson és a Szentföldön is létesültek 
kolostorok. Hériman de Tournai írta: „Nem tudom, hogy mások mit 
tartanak erről, én mindenesetre biztos vagyok abban, hogy az apos-
tolok kora óta nem volt senki, aki ilyen rövid idő alatt ennyi embert 
megnyert volna Krisztus követésének”.6 Norbert élete valójában nem 
ért véget, rendtársai folytatták. Ulrich Geniets, egykori averbodei apát 
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szerint „minden premontrei szerzetes és szerzetesnő élete egy újabb 
bővített kiadása a Norbert-életrajznak”.7 

A 12. század végéig a rendházak száma mintegy ötszázra növe-
kedett. Ez volt a rend virágkora Európában és Magyarországon is. 
A kolostorok számának csökkenése „összefügg a kanonoki mozga-
lom reformlendületének a gyengülésével, de mindenekelőtt az új kol-
dulórendek felvirágzásával is. Az Assisi Szent Ferenc és Szent Do-
monkos által alapított koldulórendek ismét középpontba helyezték 
és radikalizálták a szegénység kérdését. Norbert is ragaszkodott ah-
hoz, hogy a kanonokok mondjanak le a magántulajdonról, a kol-
dulórendeknél azonban még az is kérdéses volt, hogy a közösség-
nek lehet-e tulajdona. A szegénység kérdése az egész középkorban 
uralkodó téma lett.”8 A rend hazai életében is több nagy törés volt: 
a tatárjárás, a másfél évszázados török hódoltság, a jozefinizmus, a 
trianoni békeszerződés miatti területi veszteségek, és végül a ren-
dek szétszóratása a kommunizmus idején. 

Az első magyar premontrei alapítás a hagyomány szerint még Szent Nor-
bert életében történt Váradhegyfokon (Promontorium). A várad-
 hegyfoki monostor Szent László király városa, Bihar-Várad mellett, a 
Körös jobb partján volt. Az alapító, II. István király 1131-ben hunyt el, 
és a rendi hagyomány szerint a premontreiek fehér ruhájában temet-
ték el a saját alapítású monostor templomában, de más feltételezések 
alapján Szent László király „csodákkal nevezetes sírja mellé” a váradi 
székesegyházban. A premontreiek az Árpád-kori Magyarországon a 12–
13. században széles körben elterjedtek. A 30 prépostságból nemcsak 
Várad, hanem Turóc és Lelesz is közvetlenül Prémontré filiációja. Vá-
radhegyfok — jórészt még a 12. században — a következő 11 prépost-
ságot alapította: Adony, Almás, Bény, Hatvan, Jánoshida, Jászó, Kaposfő, 
Majk, Nyulak-szigete, Pályi és Zsámbék. A korai alapítások közül Vá-
rad mellett Csorna, Hatvan és Jászó is több további prépostságnak adott 
életet. Hét prépostságnak volt kegyura a király, és tizenhatról, köztük 
Zsámbékról tudjuk biztosan, hogy nemzetségi monostor volt.9 A nem-
zetségi monostorokat alapítóik templomépítéssel, birtokkal és juttatá-
sokkal segítették, hogy területükön az ott letelepedő szerzeteskanonokok 
a rend céljának megfelelően lelkipásztori tevékenységet folytassanak 
a nemzetség birtokain élő né pek között, továbbá templomaik a nem-
zetség keresztelő egyházául, illetve temetkezési helyéül szolgáljanak, és 
a nemzetség halottairól a szerzetesek itt megemlékezéseket tartsanak. 

A premontrei férfi konventek mintájára még Norbert életében női 
közösségek is alakultak. Hazánkban a „Boldogasszony leányainak” 
nevezett premontrei nővérek Szegeden, Somlóvásárhelyen, Móric -
hidán és Ivanicson éltek. Ünnepélyes liturgia, korán magyarra for-
dított zsolozsma, szigorú kontemplatív élet és aktív hiteleshelyi te-
vékenység jellemezte őket a török uralomig, amely közösségeik végét 
jelentette, egészen a 20. századi újjáalakulásukig.10 

A magyar alapítások egy része már a tatárjárás után megszűnt. Vé-
gül a török invázió és a hitújítás terjedése is hozzájárult, hogy a 17. 
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század kezdetére úgyszólván teljesen kihalt az Árpádok idején virágzó 
magyar cirkária. Az osztrák premontrei apátságok anyagi segítséget 
nyújtottak a török uralom visszaszorításához, ezért a király kárpót-
lásul az elnéptelenedett magyar prépostságok javadalmait nekik ado-
mányozta. Így lett az ausztriai Pernegg apátsága Jászó, Lelesz és Vá-
radhegyfok, valamint Csorna és Türje birtokosa. A többi ház függő 
viszonya megmaradt egészen II. József rendeletéig, amely 1785-től 
az összes még fennálló premontrei prépostságban betiltotta a közös 
életet. Ez ellen több vármegye, majd az országgyűlés is tiltakozott, 
és I. Ferenc maga is belátta, hogy a szerzetesrendekre szükség van, 
ezért 1802-ben a bencés, a ciszterci és a premontrei rendet visszaál-
lította a régi jogaiba. A premontrei rend két visszaállított prépostsá-
ga Csorna és Jászó lett, és Csornához Türjét és Jánoshidát csatolták, 
Jászóhoz pedig Leleszt és Váradhegyfokot. A visszaállítás feltétele az 
volt, hogy a premontreiek a bencésekkel és a ciszterciekkel együtt vál-
lalják fel az ifjúság középiskolai nevelését, oktatását. A Csornai Pré-
postság Szombathelyen és Keszthelyen indított rendi gimnáziumot. 
A Jászóvári Prépostságra kezdetben a lőcsei, ungvári, rozsnyói és a 
nagyváradi gimnáziumok vezetését bízták, később ők Ungvár helyett 
inkább Kassán indítottak gimnáziumot és konviktust. 

A 19. század második felében a tanárképzés jogát elvették a rend-
től. A budapesti tudományegyetemre járó jászóvári és csornai nö-
vendékek az 1894-ben alapított Norbertinumban és az 1895-ben indult 
Eötvös Collegiumban laktak, tanultak. 1917–1918-ra a keszthelyi és 
szombathelyi gimnáziumban — az országban elsőként — szinte ki-
zárólag egykori Eötvös kollégista csornai szerzetestanár oktatott. Az 
1900-as évek elejére a rend gazdasági és szervezeti élete stabilizálódott, 
s így nagy fejlesztések következhettek. Jászóváron Takács Menyhért 
prépost nevéhez kötődik a felvirágzás.11 Kolostori, gimnáziumi, nép-
iskolai és plébániaépületeket újíttatott fel és építtetett. Anyagilag tá-
mogatta a rendtagok élethossziglan tartó hittudományi, pedagógiai és 
tudományos képzését. A rend mezőgazdasági munkásai és alkalma-
zottai számára cselédnyugdíjalapot képezett, az uradalmi tiszteknek 
családi pótlékot fizetett. A rászorultaknak a rendházakban, illetve Já-
szóváron a kolostoron kívül felállított ingyenkonyhán meleg ételt osz-
tottak, a rendi erdőkből ingyen fát adtak. Az 1919 és 1923 közötti vész-
korszak elsősorban a jászóváriakat sújtotta: Csehszlovákiában és 
Romániában oktatási intézményeiket államosították, földbirtokaikat 
is megkurtították, több szerzetesüket kiutasították. Utóbbiak áttelepültek 
Magyarországra, s nagy részük az 1924-ben és 1937-ben megnyílt új 
premontrei gimnáziumokban, Gödöllőn és Budafokon tanított. 1948. 
június 16-án a rendi oktatási és nevelési intézményeket államosították, 
1950. szeptember 7-én a rend működési engedélyét megvonták. 

A kilenc évszázados történet folyamán a premontreiek részesei és 
alakítói voltak a magyarországi kulturális, művészeti, tudományos 
és társadalmi életnek. Ennek elemei a hiteleshelyi tevékenység, a la-
tin nyelvű és a nyelvemlékeket is magukban foglaló liturgikus szer-
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könyvek írása-másolása, a sokoldalú pedagógiai és tudományos te-
vékenység, valamint a gazdag építészeti örökség. 

A magyar premontreiek kéziratos liturgikus forrásaiból három, biz-
tosan hazai provenienciájú breviárium típusú kódex ismert a 14–15. szá-
zadból, a Jászói, a Leleszi és a Csuti (Téti) Breviárium.12 Közismerten 
értékes magyar nyelvemlékek a premontrei apácák, a „főkötős atya-
fiak” számára készült Apor-, Lányi-, Szegedi- és Pozsonyi Kódex. Ezek-
ből a részben vegyes tartalmú liturgikus szerkönyvekből megállapít-
ható, hogy „a premontreiek teológiai munkásságát nem száraz és elvont 
spekuláció jellemezte, hanem nagyon is gyakorlatias volt: pedagó-
giai és lelkipásztori célra irányult, s igyekezett kielégíteni a tökéle-
tességre törekvő szerzetesek lelki igényeit”.13 

A 19. század eleji iskolaindításokkal egyben megindult a rend ha-
zai pedagógiai és reáltudományos tevékenysége. A számos kiváló tör-
ténész közül a csornai Horváth Antal és Kovács Imre Endre, valamint 
a Jászó-gödöllői Oszvald Arisztid, Kumorovitz Bernát, Hermann 
Egyed és Gábriel Asztrik említendő. Kunc Adolf csornai prépost és 
Károly Iréneusz, a Nagyváradi Gimnázium és a Kolozsvári Egyetem 
tanára fizikai tárgyú kutatásaikkal és találmányaikkal írták be nevüket 
a rend 19–20. századi történetébe. Mécs László versein egy nemze-
dék nőtt fel. Költészete mellett a felvidéki magyarságért történő ki-
állása és üldöztetése miatt ő lett a legismertebb 20. századi premontrei. 

A késő középkorig Magyarország területén mintegy negyven he-
lyen épült premontrei monostor. „A rend virágkora a 12–13. század, 
a kor építőtevékenységében is (…) európai színvonalat képviselt. Ek-
kor épültek Árpás-Mórichida, Ócsa, Türje, Lelesz, Zsámbék ma is kö-
zépkori pompájukban álló épületegyüttesei.”14 A monostor-templo-
mok forgalmas utak kereszteződési pontjain, vásáros helyeken álltak, 
hogy megfeleljenek a rend lelkipásztori tevékenységének. 

Napjainkban körülbelül 1300 premontrei atya és testvér él 25 ország 
nagy apátságaiban és kisebb perjelségeiben. Mintegy 200 premont-
rei nővért egyesít az egy évtizede alakult nemzetközi közösség, a Com-
munio Internationalis Sororum Praemonstratensium. Hazánkban 1989 óta 
a Csornai Prépostság, a Gödöllői Perjelség (2018-tól Apátság) és a Pre-
montrei Női Kanonokrend ismét nyilvánosan létezik. A Nagyvára-
di Apátság is a magyar cirkária része. A csornai atyák több faluban 
lelkipásztorkodnak, Szombathelyen és Keszthelyen középiskolát 
vezetnek. A gödöllőiek Gödöllőn, Zsámbékon és Mányon szolgálnak, 
továbbá két középfokú oktatási intézményt tartanak fenn. A premontrei 
nővérek Zsámbékon a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat 
mellett szakiskolát, napközit, idősek otthonát és több más karitatív 
és szociális intézményt vezetnek. 

Az ünnepi év a premontrei atyák, testvérek és nővérek, a rend lel-
ki hálójában élő harmadrendiek és a plébániáink családjai számára al-
kalom a számvetésre, hogy miképpen követjük az alapítót és rendi elő-
deinket a Norbert élete által kijelölt úton. Ez az út lényegében 
ugyanaz, mint minden keresztényé, Krisztus-követés. Norbert régi élet-
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rajza írja az első premontreiekről, hogy „a Szentírást akarták követni, 
és Krisztust tartották vezetőjüknek. Ugyanis Norbert Atyánk biztosí-
totta őket, hogy sohasem fognak letérni az igaz útról, ha ténylegesen 
követik azt, amit megígértek, hogy az Evangélium, az Apostoli Ha-
gyomány és Szent Ágoston életmódja szerint élnek, amire a fogadal-
mukat is letették.”15 Az évfordulón számon kérjük önmagunktól a pre-
montrei közösségi élet és spiritualitás elemeit. Először is azt, hogy a 
közösségeinkben szeretnénk napról napra megtérni (conversio). A kö-
zösség segít a bűnbánatban, az önismeretben és a megváltozásra való 
törekvésünkben, és egymástól várjuk életmódunk kritikáját. Közösségi 
életünk vezérfonala a liturgia. Együtt törekszünk arra, hogy Istent di-
csőítő imánkat, a szent zsolozsmát és a szentmisét méltó módon, mi-
nél szebben és ünnepélyesebben végezzük, és célunk, hogy mindeb-
ben részeltessük környezetünket. Amikor pedig visszavonultan, 
magunkban imádkozunk, ezt is a közösségért tesszük. Belső imánk for-
rása is a liturgia, valamint a Szentírás olvasása (lectio divina). Törek-
vésünket jól kifejezi a középkori megfogalmazás: Contemplata vivere et 
aliis tradere, azaz a liturgiában és a magánimában kapott kegyelmek és 
megtapasztalások szerint élünk, és amit kapunk, életünk példájával 
és apostoli munkánkkal továbbadjuk testvéreinknek. Mindezt erősí-
ti a premontreiek negyedik fogadalma, a helyhezkötöttség (stabilitas 
loci). A Premontrei Rend nagy családja, mi, a kanonokok és a nővérek 
világi harmadrendi testvéreinkkel együtt immár 900 éve azért a kö-
zösségért imádkozunk és dolgozunk, ahol élünk, ahol megtelepedtünk. 
A rend indulásakor ez jelentős újdonság volt, de napjainkban is igen 
fontos. Bíboros-prímásunk ünnepi szentbeszéde is kihangsúlyozta, hogy 
„a mai egyházi életben különösen aktuálisnak látszik a rend öröksé-
géből a liturgia tisztelete, szépsége és szeretete, de fontos küldetés le-
het a megújuló apostoli tevékenység is. Különösen fontos a szegények 
és rászorulók gondozása, amely szolgálatot a rend női ága végzi, pél-
damutató módon. A premontreiek (…) olyan lelkipásztori és aposto-
li modellt jeleníthetnek meg, amely bizonyos szempontból alternatí-
vát kínál a plébániai rendszer hagyományos formája számára, illetve 
korszerű módon kiegészítheti azt. Papi közösség, hozzá csatlakozó vi-
lágiakkal, kiváló liturgikus és imaélet, és aktív lelkipásztori jelenlét egy-
egy nagyobb régióban olyan életforma lehet, amelyre már látunk is von-
zó példákat. Mert az emberek megérzik, ha valahol egy közösség élete 
a hit és a szeretet ritmusára jár.”16 

Mindent összevetve a premontreiek az evangéliumi tanácsok sze-
rint élő szerzetesek, a liturgiát papi közösségben végző kanonokok 
és az ősegyház mintája szerint „egy szívvel és egy lélekkel” Istent 
együtt kereső apostoli lelkületű lelkipásztorok. Erre biztat Ferenc pápa 
az évforduló alkalmával a premontreiekhez intézett üzenetében: 
„Szent Norbert szeretett fiai és lányai! Tartsátok mindig nyitva szíve -
teket, legyen az egyben házaitok nyitott ajtaja, hogy befogadhas sátok 
a lelki segítséget és az alamizsnát kérőket, valamint azokat, akik imád-
ságotokban szeretnének osztozni. Legyen liturgiátok mindig igazán 
‘kanonoki’, azaz dicsérjétek Istent az emberekért, az emberekkel!”17

 

 

 

 

 

15Vita A, 12. fejezet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Erdő Péter beszédéből, 
2021. február 10. 
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