
 Beöltözés – Habitus

 

A képen Loyolai Szent Ignác élethű viasz szobra látható.

Jezsuiták
SJ

A Jézus Társasága (közismert nevén a jezsuita rend) egy világszerte
elterjedt szerzetesrend a katolikus egyházon belül. Tagjai a jezsuiták,
akik  papok  vagy  testvérek.  Mint  minden  szerzetes,  szegénységben
(nincs saját vagyonuk), tisztaságban (nem élik ki nemi ösztöneiket) és
engedelmességben  (nem  a  saját  fejük  után  mennek)  élnek.  Ezt  az
életmódjukat megerősítik három örök fogadalommal is, amihez társul
a jezsuiták sajátságos negyedik fogadalma is, miszerint a római pápa
szolgálatába ajánlják magukat: ott szeretnének Isten dicsőségére és az
emberek szolgálatára lenni, ahol a Szentatya szerint erre a legnagyobb
szükség van.
A Társaságot Loyolai Szent Ignác alapította a XVI. század derekán. A
baszk származású nemes ember, miután a francia-spanyol háborúban
súlyosan  megsebesült,  1521-ben  rátalált  Istenre,  de  csak  hosszú
zarándoklás után jutott el társaival oda, hogy felajánlja szolgálatait a
Szentatyának.  1540-ben  III.  Pál  pápa  jóváhagyta  az  új  rend
megalapítását.
A rend területi alapon rendtartományokra (provincia) és régiókra van
osztva,  aminknek  a  vezetője  a  tartományfőnök  (provinciális).  A
tartományokat és régiókat az általános elöljáró kormányozza (jelenleg
Adolfo  Nicolás  SJ)  Rómában.  A  magyar  provincia  területe
megegyezik  Magyarország  területével.  Hivatalos  neve:  Jézus
Társasága Magyarországi Rendtartománya. Vezetője Forrai Tamás SJ
provinciális atya.
A mint  egy tizennyolc-ezer  jezsuita  tagot  számláló Jézus Társasága
valamennyi  földrészen  tart  fenn  intézményeket.  Vannak  óvodáik,
iskolák,  egyetemeik,  csillagvizsgálójuk,  laboratóriumuk,  újságjuk és
rádiójuk, menekült szolgálatuk és hajléktalanokat segítő intézményük
is, de ne feledkezzünk el lelkigyakorlatos házaikról, plébániáikról sem.
Vagyis  ott  vannak minden peremterületen,  ahol  igazán szükség van
Isten szolgálatára az emberek javára.

Játékok

Kukucs:
kellékek: lepedő vagy pokróc, ami nem 
látszik át.

A pokrócot ketten tartják kétoldalt úgy,
hogy  a  lepedő  két  oldalán  sorban  álló
játékosok nem látják egymást. Amikor a
tartók  hirtelen  leengedik  a  pokrócot,
mindenki minél gyorsabban kiáltsa annak
a  nevét,  aki  pont  vele  szemben  áll.  A
pokróc újra vissza kerül  a helyére és a
sorban állók újra helyet cserélnek, majd
újra  hirtelen  leeresztik  a  pokrócot  és
ismét  meg  kell  nevezni  a  szemben  álló
felet. 
A játék egyesével is játszható.  

A jezsuita rend jelképe:



Teszt:
1. Kik alapították a jezsuita rendet?
Loyolai Szent Ignác és Assisi Szent Ferenc       Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc 

Amsel Ignác és Assisi Szent Ferenc                Lolka és Bolka

2. Melyik pápának ajánlották fel örök hűségüket és kizárólagos szolgálatukat a jezsuiták?
I. Pál II. Pál III. Pál I. János Pál

3. Mikor avatták szentté Loyolai Szent Ignácot?
1600 1622 1655 1689

4. Mikor ünnepelték a Társaság alapításának 100. évfordulóját?
1539 1639 1739 1839

5. Hogy hívják a jezsuiták folyóiratát?
Toronyirány Szeressétek egymást Bravo A Szív 

6. Melyik a rendtartomány kifejezés szinonimája?
Providence Provident Provincia Provimax

7. Miben sérült meg Loyolai Szent Ignác lába?
cápaharapásban csatában bungee-jumpingban kutyaharapásban

8. Melyik szent(ek)nek volt kortársa Loyolai Szent Ignác?
Ávilai Szent Teréz Néri Szent Fülöp Xavéri Szent Ferenc Páduai Szent Antal 

9. Milyen nemzetiségű volt Loyolai Szent Ignác?
spanyol olasz francia baszk

10. Hány intézményük volt a jezsuitáknak Magyarországon, amikor 1773-ban a pápa 
feloszlatta a rendet?
50 60 70 80

         Tudtad-e, hogy
- Ferenc pápa az első jezsuita szerzetes, aki pápa lett.
- A világon mintegy 18.000 jezsuita szerzetes él 120 országban.
- A rend számos rádió- (köztük a Vatikáni Rádió) és TV-csatornát üzemeltet, valamint 

rengeteg jezsuita honlap és blog található az Interneten.
- A Vatikánban működő csillagvizsgálót jezsuiták működtetik.
- Loyolai Szent Ignác rosszul összeforrt lábát újra megoperáltatta az ezzel járó kínok 

ellenére. (akkoriban nem ismerték a fájdalomcsillapítót)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amsel_Ign%C3%A1c


Média sarok:

Filmek listája:
- A misszó 1986 – Roland Joffé
- Vértanúink, hitvallóink I. (Etalon) Kaszap 
István
 

Internetelérések:

http://szerzetesek.hu/

www.jezsuita.hu

Fogalom magyarázat:
-Misszió: a  szerzetesrendeknél  a  missziót  hittérítésnek  is

nevezik. A rend kap egy küldetést, hogy terjessze a
katolikus keresztény hitet olyan népek körében, akik
még nem ismerik azt.

-Habitus: a  szerzetesek  viseletének  megnevezésére  szolgáló
kifejezés

-Rendfőnök: szerzetesi intézmény főelöljárója/elöljárónője.
-Rendház: olyan összetartozó épületcsoport, amelyben valamely

szerzetesrend tagja állandóan együtt élnek.

Feladat:

Mi van a tető alatt?
Eszköz:  Egy  csomagolópapír,  amelyre  egy
kettéosztott ház körvonalait rajzolták, filctollak.
Leírás:  Az  osztályfőnök  elmondja,  hogy  a  ház
egyik oldalán az iskolával kapcsolatos örömök, jó
dolgok  vannak,  a  másik  oldalán  mindaz,  ami
problémát,  gondot  jelent,  amit  a  gyerekek
szeretnének  megváltoztatni.  Az  osztály  tagjai
teleírják  a  ház  mindkét  felét,  utána  közösen
megbeszélik  a  leírtakat.  Azokat  a  problémákat,
amelyek gyakran konfliktusok forrásai, kiemelik,
megvitatják. Ha olyan téma kerül felszínre, amely
az  osztályfőnökön  és  a  gyerekeken  kívül  más
személyt  is  érint,  őket  is  hívjuk  meg  a
megbeszélésre.  A  konfliktuskezelésben  a
következő  lépések  ajánlottak:  Szükségletek
tisztázása,  ötletek  gyűjtése  a  megoldásra,
kiválasztás  a  javaslatok  közül,  a  tennivalók
elosztása, kipróbálás és értékelés. 

Játék:
Flakonos felkapós
kellék: műanyag flakon

A  játékosokat  két  egyenlő  számú  csoportra
osztjuk és mind a két csoportban ugyanazokat a
számokat osztjuk ki játékosonként. (pl.: 1-1, 2-2,
3-3.) Kört alakít a 2 csoport és a flakont a kör
közepére helyezzük. 
Játék  menete:  A  játékvezető  bekiabál  egy
számot.  A  szám  tulajdonosai  elindulnak,  hogy
megszerezzék  a  flakont  és  vissza  vigyék  a
helyükre. Azonban, ha az egyik szám megfogja az
ellenfélpárját,  akkor  az  övé  lesz  a  pont.
Egyszerre több számot is behívhat a játékvezető
(pl.:3-3,  7-7,  9-9).  A  számok  csak  az  ellenfél
párjukat foghatják meg, azaz például az 1-es az 1-
est, a 3-as a 3-ast. Az a csapat nyer, amelyik a
legtöbbször szerzi meg a flakont. 

Megtalálhatók:

Budapest, Miskolc, Szeged

A Ratio atque institutio studiorum Societatis
Iesu címlapja, a jezsuita iskolák 1599-ben

bevezetett és hosszú időn át érvényes
tanulmányi szabályzata

http://szerzetesek.hu/

