
A Domonkos Rend
és a Domonkos Család felépítése

A Domonkos Család nemzetközi katolikus szervezet,
amelybe beletartozik minden olyan csoport, amelyik Szent
Domonkos követőjének vallja magát: szerzetesek,
nővérek, világi testvérek, ifjúsági mozgalmak, önkéntesek
és imaközösségek tagjai. A Család minden egyes ágának
más-más az életformája, mégis van bennük közös vonás:
a domonkos lelkiség követése és hirdetése.

A Domonkos Rendbe tartozóknak soroltuk régebben:

- A régi szóval élve az úgynevezett elsőrendet: a
fogadalommal a rendfőnöknek magukat elkötelezett
szerzetesférfiakat, akik közösségben élnek. Vannak
köztük felszentelt papok és segítő testvérek. Fő feladatuk
a hithirdetés Szent Domonkos szellemében. Nevük:
prédikáló testvérek (domonkos atyák). Ez az ág
alakult meg időrendben másodikként.

- A régi szóval élve az úgynevezett másodrendet,
azokat a fogadalommal a rendfőnöknek magukat
elkötelezett szerzetesnőket, akik zárt közösségben
szemlélődő életet élnek. Kolostoraik mind a
rendfőnökhöz tartoznak. Külső tevékenységet nem
folytatnak, fő feladatuk az imádságos háttér biztosítása a
prédikáló testvérek munkájához, amiért is Szent
Domonkos először ezt az ágat alapította meg. Nevük
helyesebben: szemlélődő domonkos apácák.

- A régi szóval élve az úgynevezett harmadrendi
szerzetes nővéreket, akik fogadalommal elkötelezik
magukat kongregációjuk helyi főnöknőjének, és a helyi
püspök védnöksége alatt tevékenykednek. Közösségben
élnek és

aktív apostoli tevékenységet végeznek Szent Domonkos
szellemében rendházukon kívül: általában tanítanak és
hitoktatnak. Modernebb nevük: aktív apostoli életet élő
domonkos nővérek.

- A régi szóval élve az úgynevezett világi harmad-
rendiek, akik a világban helyükön megmaradva rendezett
családban vagy egyedül élnek. A rendfőnöknek ígérettel
kötelezik el magukat arra, hogy lelki-erkölcsi értelemben
követik Szent Domonkos szellemiségét, de nem vállalnak
fel együtt élő szerzetesi életközösséget. Rendszeres
közösségi találkozókon vesznek részt. Apostoli
tevékenységet folytatnak saját környezetükben. Új nevük:
világi domonkosok.

A Domonkos Családnak más tagjai is vannak, például,
ifjúsági szervezetek, rózsafüzér társulatok, alapítványok,
hagyományőrző egyesületek, stb.

A világi domonkosok

Házaspárok, házasok éppúgy tagjai lehetnek a világi
domonkos közösségnek, mint egyedülállók. Ők nem
szerzetesek. Vannak köztük pedagógusok, orvosok,
hitoktatók, mérnökök, és sokfajta segítő foglalkozásúak.
E közösségek rendszeresen találkoznak templomokban és
családoknál. Programjuk az ima és a tanulás testvéri közös-

ségben, de továbbra is a saját családjukkal élnek. Együtt
fejlesztik tudásukat, hogy meg tudjanak felelni a XXI.
századi ember kérdéseire, felhasználva minden
lehetőséget a legegyszerűbbtől a legmodernebb
kommunikációs eszközökig.

Az egész világi domonkos közösség Szabályzattal
rendelkezik, melyet a Domonkos Rend rendfőnöke
fogadott el.

A testvérek a jelöltidő lejárta után beöltöznek, vagyis
megkapják a skapulárét és a domonkos keresztet, majd 3-
6 évig ideiglenes, később örökre szóló ígérettel
kötelezhetik el magukat a Domonkos Rendnek.

A közösségek rendszeresen találkoznak, az
összejövetelek általános felépítése: szentmise, zsolozsma,
rózsafüzér, elmélkedés, stúdium, kötetlen beszélgetés és
szerény agapé, záró ima. Rendszeresen járnak
lelkigyakorlatokra, egyéb lelki programokra, országos
találkozókra.

A testvérek egyéni tevékenysége is nagyon sokrétű:
hitoktatás, plébániai munka, lelkigyakorlatok,
zarándoklatok, családi bibliaórák szervezése,
lapszerkesztés, könyvírás… Mindenki a maga
tehetségével és tudásával szolgálja legfőbb céljukat, az
emberek üdvösségre vezetését.

A magyar vikáriátus
világi domonkos közösségei

Magyarországon 12 közösség él, összesen 82 örökre, 6
ideiglenesen ígéretet tett testvérrel, és 65 jelölttel,
érdeklődővel. Vannak közösségeink Budapesten,
Budakeszin, Debrecenben, Emődön,
Hódmezővásárhelyen, Isaszegen, Kerekegyházán,
Lakiteleken, Szendrőn, és Székesfehérváron. A magyar
vikáriátushoz, és így a magyar világi domonkos
közösséghez tartozik egy szófiai közösség 12 testvérrel
Bulgáriában. Rendi asszisztens (promotor) segíti őket, a
magyar közösség promotora Szabó Bertalan OP atya.
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Szerzetesi lelkiség

Mint minden szerzetes rendnél, a világi domonkosok is
követni szeretnék a tisztaság, engedelmesség, és szegénység
hármas fogadalmát, természetesen a világi
életállapotuknak megfelelően. A mostani fogyasztói
társadalomban ez nem kis feladat egy gyermeket nevelő
családnak, hiszen a minket körülvevő világ más
értékrendszert sugall és vár el sokszor.

Domonkos lelkiség

Négy fő pillérre épül a domonkos lelkiség: imádkozás,
stúdium, közösség, és apostolkodás.

Ima – A domonkos élet kezdő pontja az imádkozás.
Szent Domonkosról tartják, hogy vagy Istenről, vagy
Istenhez beszélt. Nagyon fontosak a magán jellegű imák –
akár egy „röpima” is –, de a közös imának is kitüntetett
szerepe van, ezért imádkozzák a közösségekben a
zsolozsmát, a rózsafüzért. Kiemelt fontosságú a
kontemplatív, szemlélődő, elmélkedő ima a
domonkos lelkiségben.

Stúdium – A domonkos élet lényegi része az állandó
tanulás. A teológia valamilyen fokú ismerete
elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőttként éljünk az
Egyházban és az Egyházért. Feladatuk az Igazság
keresése. A domonkosok jelmondata Aquinói Szent
Tamástól: „Contemplata aliis tradere”, vagyis „a
szemlélődés és a szemlélt igazság továbbadása.”

Közösség – Keresztény valaki csak közösségben, az
egyházban lehet. Bár vannak magános testvérek is, akik
életállapotuk miatt nem tudnak semelyik közösségbe sem
bekapcsolódni, a domonkos lelkiséget – hasonlóan más
szerzetes lelkiségekhez – csak közösségben lehet igazán
megélni.

Apostolkodás – A Domonkos Rend nem akar a világtól
elvonulni, hanem aktívan, tevékenyen próbál
munkálkodni azon, hogy minden embert lelki üdvösségre
segítsen.

Ima a hivatásokért

Urunk, Jézus Krisztus,
Te egykor meghívtad Egyházadba

Szent Domonkos családját,
hogy hirdesse az Evangéliumot.

Kérünk, küldj ugyanúgy ma is apostolokat aratásodba.
Adj nekik bátorságot, bölcsességet és kegyelmet,

hogy az emberek előtt méltóképpen
tegyenek tanúságot halálodról, föltámadásodról

és dicsőséges eljöveteledről.
Engedd, hogy legszentebb Édesanyádnak,
Rendünk pártfogójának közbenjárására,
legyünk a hit védőivé, a közömbösséget
és a bűn sötétségét szétoszlató fénnyé,

aki mindig velünk vagy!
Amen.

Információ:

www.op.org
www.domonkosok.hu

laici.op.org/domi

A Szent Domonkos Rendről:
Köbli Tamás OP atya

H-4027 Debrecen, Füredi u. 6.
e-mail: thomaskobliop@gmail.com

A világi domonkosokról:
Szikszay Lászlóné Katalin – Tartományi Tanács elnök

e-mail: szikszayk@gmail.com
Murányi Nikolett – tartományi tanulmányi felelős

e-mail: muranyinicolette@gmail.com
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