A HÉT ATYA

Kontaktcim

Már mint kereskedők egymás barátai és egy olyan Máriás Egyesület tagjai voltak, amely főként
a betegekkel, a szegényekkel és a foglyokkal
törődött.
Ők testvéri közösségben akarták Istent még intenzívebben keresni és életüket egészen Neki és
az embereknek ajándékozni.
XIII. Leó Pápa 1888-ban szentté avatta őket.

Magyarországon
Magyarországon jelenleg nincs
Szervita Kolostor.
Kérjük, németül érdeklődj:

Szer iták
Úton Máriával

P. Provinzial OSM
Maria-Theresienstr. 42
A-6020 Innsbruck

P. Prior OSM
Servitenkloster Erlestraße 13
D-45894 Gelsenkirchen-Buer
Tel: 0049.209.32840
e.mail: kloster-buer@serviten.de
www.serviten.de

A Szerviták – más néven Mária Szolgái – egy
testvéri közösség. Az Úr nevében jöttünk össze,
lettünk eggyé. Mária példája szerint igyekszünk
megélni és tanúságot tenni az Evangéliumról.

			O.S.M.
Szent Károly Szervita templom Volders-ben

Tel: 0043.512.588883
e.mail: provinzial@serviten.at
www.serviten.at

Kik a SZERVITÁK?

			
			

Ordo Servorum Mariae
Mária Szolgáinak Rendje

Volders

MIÓTA létezik ez a Rend?
A Szervita Rend a 13. század első fele óta létezik.
Akkoriban Szűz Mária megjelent hét kereskedőnek
Firenzében. Ők lettek Rendünk Alapítói.
„A dicsőséges Szűz a Hét Szent Atya által megalapította a Szervita Családot”.
1233 körül visszavonultak a város gazdasági és politikai tevékenységéből és ezután a városfalon kívül,
később pedig a Senario hegyen, Firenze mellett
telepedtek le. (Monte Senario, 817 m.)

Szent Károly Szervita templom Volders-ben

…és a Szerviták MA
Ma körülbelül 900-an vagyunk testvérek az egész
világon. Jelen vagyunk minden kontinensen,
több mint 30 országban.
A nagy Szervita Családhoz még sokkal többen
tartoznak: Szervita Nővérek (21 kongregáció),
Klauzúrás Nővérek, Világi Intézmények,
Harmadrendiek és közösségeink barátai.

http://servidimaria.net

Szolgálni Istent és az embereket,
úgy, ahogy Mária.
Monte Senario, a Szerviták első kolostora.

LELKISÉGÜNK

Szolgálva

Közösségben

Minket az a kívánság
lelkesít, hogy a KRISZTUSI
SZERETETET
éljük, és magunkat
mások
szolgálatára
szenteljük.

Nekünk, Szervitáknak nincs egy meghatározott feladatkörünk. Minket inkább az jellemez,
ahogyan szolgálatunkat élni igyekszünk. A lelkiségünket jellemző HÁROM ISMERTETŐJEGY.

Hét Szent Atyánk példája szerint rendi életünk
közösségi aspektusa fontos számunkra.
Mint testvéri KÖZÖSSÉG akarunk tanúságot
tenni
és
hétköznapjainkat
alakítani.
Közösségi életünk oszlopai a közös imádság, a közös étkezések és a közös tervezés.

Különösen az Evangélium két részlete
segít minket, hogy Mária mélységeit és
jelentőségét megértsük: URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSANÁL ezt mondta: „Legyen
nekem a Te igéd szerint”.
Figyelmesen meghallgatta Isten Szavát,
és készségesen elfogadta a Szentlélek
meghívását. Nyitott volt Isten akaratának elfogadására, hogy az Úr Édesanyja legyen.

Beilleszkedünk a társadalomba és próbálunk
a világban tevékenykedni, amelyben az emberek szükségleteire és gondjaira figyelünk,
és ott segítünk, ahol szükség van ránk.

Máriásan
A
mi
példaképünk
Mária,
az
Úr
Édesanyja
és
szolgálója.
Ahogy Ö életét Isten szolgálatába állította és egészen Jézusnak szentelte,
úgy szeretnénk mi is megélni az Istenés felebarátunk iránti szeretetünket.

„Igenjét” életének legnehezebb óráiban sem
vonta vissza, amikor SZENT FIÁNAK KERESZTJÉNÉL állt. Számunkra a Fájdalmas Anya a
Remény és a Hit jele a FELTÁMADÁSRA.

„Az életünkben mi a tökéletes ideált, Krisztus igyekszünk megjeleníteni.
Ezért a teremtményekhez fűződő kapcsolatainkat csakis a béke, az irgalmasság,
az igazságosság és az építő szeretet határozzák meg.
Ennél a szolgálattételnél a Kereszt lábánál álló Mária legyen az eszményképünk.
Minthogy az Emberfia testvéreiben még mindig keresztrefeszítést szenved, mi, az Ő Édesanyjának szolgái,
Máriával együtt ott állunk a megszámlálhatatlan kereszt lábánál,
vigasztalással és felszabadító közreműködéssel akarunk szolgálni”.
(Rendi Alapszabályaink záró szavaiból)

Mint szerzetestestvér a
szabadságra és az örömre
hivatva…
Mint szerzetestestvérek KERESZTSÉGÜNKET
egészen tudatosan és elmélyülten akarjuk élni,
azáltal, hogy Istennek szenteljük magunkat és
megígérjük, hogy életünket az „EVANGÉLIUMI
TANÁCSOK” szerint alakítjuk. Ezek a tanácsok az
Evangéliumból származnak: szüzesség a Mennyországért, engedelmesség és szegénység.
Az Evangélium tanúsága szerint Jézus szegényen, szüzességben és engedelmesen élt.
A 3. évszázad óta számtalan férfi és nő választotta az Evangéliumi Tanácsok útját, mint
KRISZTUS KÖVETÉSÉNEK különleges formáját.
Ez által az életforma által akarnak JÉZUSHOZ EGÉSZEN KÖZEL lenni, és VELE EGYÜTT az
istengyermekek szabadságában és örömében
élni. Ezekkel csak Ő tud minket megajándékozni.

…ez egy életforma
a Te számodra is?

Azt szeretnéd,
hogy a te életed szebb és jobb legyen?
Vágyat érzel Isten után?
Úgy érzed,
hogy JÉZUS a követésére hív téged?
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