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Advent van ismét.

Készülünk karácsony megünneplésére. Takarítunk, vásárolunk,

feldíszídük a lakást, sütünk-főzünk. Merrnyi öröm van ebben a szeretteinkért
végzet| fáradozásban! Mégis, ha.,y embertől hallottam már, hogy csak
tehemek érzi az egészet. Szent Pál megmutatja, mit rontanak el, miért nem
éreznek örömet:
,,Ha szeretet nincs bennem, ... mit sem használ nekem!"

íT

Adventben figyeljünk jobban egymásra, és hogy ez sikerüljön, figyeljünk
jobban Istenre. Ehhez találtam egy régi, de szép imát:
'_
Szent és imádandó gyermek Jézus,

ama felajánlás tiszteletére, melyet megtestesülésed első pillanatától
fogva az örök Atyanak tettél tenmagad bemutatásával és átadásával,
nagyságod előtt leboru|va az örök Atyának és Neked szentelem magam.
Imádlak Téged, igaz Isten, gyermekséged mélységesmegalazkodásában,
felajanlom Neked mindazt az imádist és tiszteletet, mit a Szent SzíláőI, az
angyaloktól, a pászoroktól, a bölcsektő1 kaptál Betlehem istállójában.
arTa vezetett,

Neked a végtelen irgalmasságot és a szeretet túláradását, ami

hogy magadra vedd gyöngeségeinket. Isteni gyermekségednek

ajánlom és szentelem magam. Egész életemben imádni és szeretni akarom oly
módon, hogy jóságodból elnyerjem a gyeelkületét, amely nélkül nem
Iéphetünk be mennyei birodalmadba. Kérlek tehát Téged, imádandó
Gyennek, rombold le bennem a gőg, az el|elszegülés, az önszeretet, a
hazugság, a hiú vágyakozás szellemét, s a ragaszkodást mindahhoz, ami nem
Istenhez vezeí. Szent gyermekséged érdemei által add meg az egyszerűség,
alázatosság, engedelmesség, tisztaszívűség,a semmihez-nem-ragaszkodás, az
áIdozat és a szent akaratoddal való egyesültség szellemét, hogy miután itt a
földön kicsinységedben imádtalak, az égben egykor nagyságodban
imádhassalak!
Joseph-Ignace Le Clerc de Coulerrnes (1659-1690)

2006. december

Advent van ismét

Karácsonykor az Isten szeretete jött közénk. Tőle kaptuk, azért, hogy
tovább adjuk. Mindenkinek! Elsősorban saját családunknak. Aztán a szűkebbtágabb környezetünknek. Arrnyi szeretet-hiány van a világon! Mindent nem
tudunk megoldarri. De legalább néhány szegény vagy magányos vagy beteg
testvérünkkel törődjünk! Elsősorban közösségen belül, de itt sem állhatunk
meg. Jézus a,,legkisebbeket" is ránk bizta...

Megköszönöm
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Hittünk a szeretetnek
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szent Erzsébet
grófnő és ferences bűnbánó
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magyar királylány,
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LzÚr kegyelme legyen veletek!
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Erzsébettel, akinek életétegyszer s mindenkorra
Szent Erzsébet élete szinte eleven képétn
hogy Isten a.Ú, mindenek fölött. Felfed
mindenből kiüresíti magát és egészen o
egyutt teljesíti a szeretet új parancsát,
szolgálatába állt, Felfedezte
Kiüresítette onmagát e!észen addig, hogy azínségetszenvedők
(Mt 25), Amikor
Jézust a szegényekben, a kitaszítotti[uan]- az eheiakben, a betegekben jelenvalóvá
lesz a
és aki
mindenestül odaadta életét,Isten részvététakarta élni, aki a szeretet,
szegényekben.
kÖvetni
Azza1az eredetiséggel, amellyel Szent Ferenc is tette, Erzsébet minél szorosabban
ról és
zegémyélett, Lemondott
avár
gázdagságáról és fényúz
tt női
á sátrát. Erzsébet, az el
r égett tiszta arannyá.
mégis meggYŐződésÜnk,
Jóllehet az ünnepelt évforduló dátuma a régmúlthomályába vész,
ha mélYérenézÜnk a
és
művét,
hogy ha ebben az évbenelrnélyültebben szemlétltit a szent alakját
felé,
t.g;.,aak rat , akkor a mi életünk és tetteink is megnyílhatnak e mélységek

2.Erzsébet élete és legendája

jegYeit megragadó
Erzsébet életétát meg átszövi a legenda, ami a személyiségénekfontos
legendák mÖgÖtti tÖrténeti
tisztelet, csodáIat és imagináció gyümöicse. Minket inkább érdekel a
és semmi keretbe be nem
valóság. Szeretnénk ,11.gir-...ri izemélyiségét,géniu szát, egyedüláuó

a ténYek
illő életszentségét,A róla szóló legendák éIénkszíneket őriznek alakjáról, mintegY

metaforái, ezért ezeket is meg kell tartanunk,
és
Ki volt Erzsébet? Mag"ya. királylány, aki |2O7-ben született II. Endre rnagYaí királY
magYar
A
gyermekeként,
felesége, az andechs-merániai hercegi családból való Gerlrud
hagYománY
h"gyÁány szerint Sárospatak várában született, a király kedvelt lakóhelyén, A
júűs 7-éráteszl születésének napját, de biztosak csak az évben lehetünk,
A középkori nemesi szotás szerint Erzsébetet korán féIJhez adták, mégPedig TÜringia
Pozsonyig jÖttek
gőflához.Négyéves korában, 1211-ben adták át a német kÜldÖttségnek, akik
ért", umagyar királyság akkori nyugati határáta,
többi gYermekével,
Erzsébet a türingiai udvarb-an nőtt fel a tartományi gróf családjának
amikor az esküvőt
köáük későbbi férjé"vel,a korabeli szokás szerint. Tizennégy éves volt,
lett. Három gyermeke született,
megtartották, és iV. Lajos türingiai tartományi gróf felesége
korában, és 1235_ben avatta őt
Húsz évese nmegözvegyurt p3|_benhalt meg, huszorrnégy éves
jelző d,áttlmok mögött hatalmas életútrejlik,
szentté IX. Gergel v Őáp" A rövid időszakót
éIetszentség csúcsán, és az
amelynek során Bizseult a Megfeszített mellé emelkedett az
önmágtagadás és istenszeretet örök példálává lett számunkra.
és elnagYolt
A keresztény nép körében lábru kupott egy félreértésbizonyos legendáksoha
nem volt
királynő lett volna. Természetesen
életrajzok miatt, miszlrint Erzsébet
^ugyu,
és Türingia tartományi
Magyarország vagy Türingia királynó.le, hanem magyar királylány
amit nem mint királynő,
groino1. @a,rrlgrijLt). Hagyományosan koronával a fején ábrázolják,
tanernmint királylány vagy tartományi grófnő viselt,

3. Feleség és anya

vezető zarándoklatát még
Erzsébet társai és szolgálói elmondják, hogyan kezdte el Isten felé
játékai, álmai és imái.
egészen kiskorában: már glermekként u t,ituitad életre utaitak
és Erzsébet egYÜtt
I2Zl_ben, ttzernégy évesen lett IV. Lajos türingiai gróf felesége. Lajos
GyörgY temPlomban tartották,.
nevelkedtek mint egymá testvérei. Az esktivöt az eisenachi Szent
027_igpéldás feleség, anya és grófnő volt, a német birodalom ragyogó
Erzsébet
nőalakja.

"ger|én

a Politika és a
Férjévelvaló kapcsolata nem a korabeli mintát követte, ahol rendszeint
testvéri érzelmek tették
megalkuvás szempontjai érvényesültek, hanem valódi hitvesi és
nYÚlÓan, a férjével
gazd,aggá.Erzsébei asszonyként is sok időt szentelt azimádságnak, éjszakába
a másik Úr szavát is:
közös hálószobában. Tudta, hogy egészen uráé, de szüntelenül hallotta
,,Kövess engem!,,EbbőI a két szeretetkapcsolatból mély öröm és elégedettség fakadt, és nem
és feltétlen érték,ami kéPessé
okozott semmiféle megosztottságot lelkéÚen. Isten volt a legfőbb
iránt,
tette Erzséb etet azemberi szeretetre férje, gyermekei és aszegények
A rózsák csodája, ahogy a legendák elmesélik, nem mutatja be pontosan az Ő kaPcsolatukat
kenyérrel, feleségének semmi oka
a házasságban. Amikor férje meglepte Erzsébetet a teli kötény
kellett a kenYereknek
nem volt, hogy az irgalmasságlr.t.r.aetét elrejtse előtte. Nem miatta
rőzsáváváltoznirrk. Isten nem tesz fölösleges csodákat,
ZsŐÍta és Gertnrd, aki akkor
Erzsébetnek három gyermeke volt: Hermann, a trónörökös,
járvány áldozata lett, Úton a Szentfcjld
született, amikor apja mai-nalott volt (Iz21). Lajos gróf
felé a keresztes csapatokkal. Erzsébet ekkor 20 éves,
a bűnbánó
Amikor Lajos meghalt, Erzsébetben is meghalt a Landgrcifin, és előlépett
várából elűZték vagy maga
aSSZony. Az éIetrilzLró[ eltérnek egymástól abban, hogy Wartburg
csendül föl
döntött úgy, hogy elmegy. A magányba és elhagyatottságba belépve hálaének
szívében,ezér-t énekeltet Te Deumot a ferencesek kápolnájában.

4.

Erzsébet mint ferences bűnbánó

Erzsébet vo\í az a nőalak, aki Ferenc bűnbánói lelkiségét a leghitelesebben éIte. Vitatott,
hogy ferences "harmadrendi" volt-e? Látnunk kell, hogy korában a "terciárius" kifejezés még
neű ,rolt általánosan elterjedt. Volt azonban sok ferences bűnbánó, sok egyszení férfi és nő
követte a bűnbánat életeszményét,amit Szent Ferenc és követői prédikáltak.
A Kisebb Testvérek 1224 végénvagy 1225 elején érkeztek Eisenachba, Türingia
székhelyére,a taftomány gróf udvara pedig - élénLajossal és Erzsébettel - a várostól nem
messze eső várban élt.
A nép között a ferencesek azt prédikálták, amit Assisi Szent Ferenctől tanultak, vagyis a
bűnbánó életet: a világias életmóddal való szakítást, az imádsáE, az önmegtagadás és a
irgalmasság cselekedeteit,Ezt az éIetfe7fogást Ferenc a Hívekhez írt Levélben fejti ki.
Egy Rudiger nevű testvér bevezette Erzsébetet a bűnbanó életbe, és ez mély nyomot hagYott
uenne, án máraddig is fogékony volt a lelki értékekiránt, Az életérő|szóló korabeli fonásokból
kétségtelenülkiderüI, ho gy Erzséb et ferences volt
- Eisenachban egy kápolnát ad a ferenceseknek.
- Habitusnak való gyapjút sző a Kisebb Testvéreknek.
_ Amikor várát el kell hagynia, egyedül és kitaszítottan, a ferenceseket kéri, hogy énekeljenek
Te Deumot.
_1228. március 24-én, Nagypéntek napján, kezét a csupasz oltárra téve nyilvános fogadalmat
tesz a ferencesek kápolnájában. Ettől kezdve a bűnbánók szürke ruháját hordja
fo gadalm ának j elenként.
_A négy szolgáló, akiket a szenttéavatási eljárás során kihallgatnak, szintén magára ölti ezt a
szürke habitust. Ez az "alázatos köntös", amiben Erzsébet akarta, hogy eltemessék,
szerzetesi fogadalmat fejezett ki, ami új identitást jelentett számára.
-A Marburgban l229-ben alapítotíkőrházat Szent Ferenc oltalma a|áhelyezte, akit néhány
hónappal aze\őtt avattak szentté.
- A zwettli ciszterci apátság névtelen éIetrajzírőja (1236) szerint Erzsébet "a Kisebb Testvérek
szürke habitusát viselte".
Következetesen valóra váltott elkötelezettség, hogy szegényen éljen, mindenét szétossza és
koldussá legyen - vajon nem ezt kéri-e Ferenc is követőitől?
Mindezeket más fonások is megerősítik, mutatva Erzsébet bűnbánó életét:elég elolvasni a
ferences regulákat és más írásokat, a Memoriale propositi kezdetti vagy más bűnbánó regulákat,
és világosan előtttink áll a Ferenc és Erzsébet köái mélységes össáang.
:

5. Erzsébet két fogadalma

éIetrajzi források Erzsébet két fogadalmáról beszélnek, az akor szokásban lévő két
módnak megfelelően. Az elsővel belépett a bűnbánók rendjébe még férje életében. Marburgi
Konrád vizitátor kezébe engedelmességet és önmegtartőztaíást fogadott. Konrád a keresztes
hadjárat prédikátora volt, szegény és önsanyargató életű ember, valószínűleg egyhazmegyés pap.
Erzsébet személyesen válasáotta őt, Lajos be\eegyezésével,mert Konrád szegény volt. A
vizitátorok nem voltak sztikségképpenferencesek. A Regula non Bullatában (122I) Szent Ferenc
elrendeli, hogy "egyetlen testvér se fogadjon fel engedelmességre asszonf, hanem, miutan
megadta neki a kért lelki eligazítást, tartson bűnbánatot ott, ahol akar" (l2,4). Erzsébet három
szolgálója vele együtt fogadalmattett, az imádság és aszkézis kis közösségét alkották az elö|járŐv izítátor, Konrád felü gyelete alatt.
Férjének halála után követték őt a varat elhagrya, a szegények közé. Ok voltak vígaszai a
magány és elhagyatottság kesení óráiban. Vele együtt ők is letették a második, nyilvános
fogadalmat i228 Nagypéntekén,és ezzel nővérközösség jött létre. Erzsébet módjára ők is szürke
habitust vettek fel, és ugyanolyan eltökélten terjesztették az isteni részvétüzenetét. Együtt
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dolgoztak és étkeztek, egy_űtt jártak

ki a

szegerryekhez, és Erzsébet velük küldött ételt a

rászoru l ókn ak _ Lakóhenyúk ón egyutt ir,nádko,ztak
Ez irnmár teljes érteler,rtben szer-zetosi éIetrlek mondható,

amelyet fogadalmas nÖk élnek,
szigoru klauzúra néIküI, szociális rnrunkának szentelve magukat: szegények, kitaszítottak,
zaúndokok gondozása. A víta consecrnta egy fajtája volt ez, a világban élve. Évszázadoknak
kellett eltelnie, hogy az Egyház elisrnerje a női szerzetességnek ezt a formáját, amelyben
érvényesüIta közösség eszménye, de szigoru klauzúra nélktil. Abban az időben a monasáikus
élet volt azegyet|en kánoni forma, amítazEgyházanői szerzetesi közösségeknek megengedett.
Erzsébet képes volt összeegyeztetni két nagy vágyát: az, Istennel való bensÖséges együttlétet
és a szegények tevékeny szolgálatát_ Mariam induit, Martham non exuit; magára öltötte Mária
szerepéI, de nem vetette le Mártáét.

Ma több mint 400 női ferences szerzetesi közösség él az űrl. Szabályozott Harmadik Rend
regulája szerint. Mintegy százezer fogadalmas nó követi Erzsébetet a tevékeny és szemlélődő élet
neveáetjük őket.
egységében, és örököseinek
ó.

Irgalmas szívű grófnő és bűhbánó

Erzsébet rövid életétegészen betöltötte a szeretetszo7gáIat, az öröm és a szenvedés.
Nagylelkűsége és az ínségetszenvedők iránti kötődése botrányt keltett Wartburg udvarában.
Nem illett közéjűk. Sok hűbéres őniltnek tartotla. Itt talált rá egyik legnagyobb keresztjére: saját
társadalmi közege nem ismerte az irgalmasságot.
Férje távollétében, élve tekintélyévelmint tartományi grófnő képes volt kezelni az éhínség
jeientette válságot. Megnyitotta a tartomány éléstáraités élelmet osztott.
Erzsébet személyesen szolgálta a nyomorultakat, a szegényeket és betegeket. Szent Ferenc
módjára ápolta leprásokat, a leginkább megvetetteket" Nap nap után, Óráról Őrára, egylk szegényt
a másik után ellátva Isten részvététárasztotta a fájdalom és nyomoruság Őt könilvevő folyamába.
Erzsébet Krisztust látta minden szerencsétlenben (Mt 25,40). Ebből merített erőt a
természetes utálat legyőzéséhez, egészen odáig, hogy megcsókolta a leprások sebeit.
A segítésbenazonban nemcsak szívét,de eszét is használta. Tudta, hogy az intézményes
szeretetszolgálat sokkal hatékonyabb és tartósabb. Még férje életébenadakozott kórházak
Eisenach és Gotha városában. Később ő építette Marburg kőrhézát, özvegyi életének
építésére
kedves művét. Szerzetesi közösséget alapított ellátására nőismerőseivel és szolgálóival.
Saját kezével dolgozott: a konyhában, a kórházban, és elküldte szolgálóit amikor helyette
akarlak mosogatni. Megtanult fonni, és így dolgozott a szegények javára és a megélhetésért.
7.

Erzsébet, a szemlélődő és a szent
történetében úgy jelenik meg, mint

őűltség, a kereszt botránya.
tökéletessége különleges
a
szeretet
volt.
Eletében
pedig
valóban
őrültség
Erzsébet életszentsége
ragyogással áII előtttink. Egész élete a szeretet himnusza, eá mondja ki a szolgáIatban és az
önmegtagadásban, ez a szereíet árad ki a nagylelkű jóságban.
Egyszerűen akarta éIni az evangéliumot, ahogy Ferenc mondaná: sine glossa, annak minden
lelki és testi következményével. Nem hagyott ránk írásokat, de életénekmegannf mozzanatáí
csak az evangélium szó szerinti érte\mezésévellehet megmagyarázni. Valóra váltotta Jézus
evangéliumi életpro gramj át:
- Aki meg akarja menteni életét,elveszíti azt, de aki elveszíti életétértem és az evangéliumért,
megnyeri azt (Lk 17,33, Mk 8,35).
- Aki utánatn akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye flol keresztjét és kövessen (Mk 8,34-35).
- Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van és oszd szét a szegények között, és kincsed
lesz a mennyben. Azután jójj és kövess engem (Mt 19,21),
- Aki jobban szereti apját vagy anyját... fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám (Mt

Az életszentség az Egyház

10,37).

Erzsébet izzó belső ereje azlstennel való kapcsolatából fakadt. Imája mély és áIlhatatos volt,
olykor az elragadtatásig menően. SzüntelenüI az Űr jelenlétében élt, és ez adott neki erőt és
örömet, ezt vezetíe a szegények közé. Ugyanakko r a szegényekkel való találkozása is ÖsztÖnÖzte
hitét és imádságát.
Isten felé tartó zarándokú§át az e|szakadás mérloldkövei jelzik, mígnem egészen kiÜresítette
önmagát, mint Krisztus a kereszten. Végül csak a szegényes, szürke bűnbanói habitus maradt
meg neki, amelyet szemfedőjének akart.

-

Erzsébet atakjából öröm és béke sugárzott. Lelkének mélyéna béke birodalma uralkodott.
Nehézségek, magány és szenvedés közepette életre váltotta a "tökéletes boldogságot", amit
Ferenc ianított. "Boldoggá kell tennünk az embereket" - szokta mondani szolgálóinaknővéreinek
8. BefejezésüI

Erzsébet életévela remény tündöklő üstököse vonult végig errnek a világnak az egén. Sok
1élek sötétjébe hozott világosságot, sok szomorú szívnek boldogságot. Ki tudná megszámolni,
hany könnyet törölt le, hány sebet gyógltott be és hány emberben ébresztette fel ismét a
szeretetet.

Eletszentsége gazdag az új vonásokban és kiváló erényekben. Immár nemcsak vértanúk és
szüzek jutnak e| azoltár magasába, hanem egy feleség, egy aíLya, egy özvegy is.
Erzsébet bejárta a keresztény szeretet tökéletességének Útját mint világi személy, feleség és
anya, de a másódik fogadalma után mát Isterrnek szentelt személy, a nyomorultak mentésére
elkötelezett szerzetes lett.
Szent Ferenc Harmadik Rendje, a szabáIyozott és a világi egyaránt, szeretné ftjleleveníteni
szent pátrónájának emtékétszületésének nyo\cszíuévesévfordulójan, és ÚjbÓl mindenki elé
állítanialakjái mint az evangéliumi önátadas ragyogó példáját. A ferences család tisáeleg az első
nő előtt, áti Assisi Szent Ferenc éIetpéldájanyomán elérte az életszentséget Krisáus
követésében.

Emlékezésünknek az a cé|ja, hogy Erzsébet jobb ismerete és az Íránti való megújuló
csodálat az Úr békéjénekeszközévé alakítson minket, és megtanuljuk, hogyan enyhítsÜk a
körülöttiink élők nyomoruságát, tegyiik emberibbé az étetköűlményeket, és mi is letÖrÖIjÜk
mások könnyeit. Sugarozzuk az Atya szeretetét mindenütt, ahol nem ismerik a részvétet.
Erzsébet eltökélt hűsége erősítse a mi kitartásunkat is. Példája és közbenjárása világítson
jÓ, a
utunkon, hogy mi is eljussunk az Atyához, minden szeretet fonasáhoa aki a jÓ, a legfÖbb
béke és öröm.
Róma, 2006. november 17., Szent Erzsébet ünnepén
Fr. Mauro Jöhri, OFMCap
miniszter generális

Fr. José Roddguez Carballo, OFM
miniszter generálb

a Ferences család konferenciájának soros elnöke

Fr. Joachim Giermek, OFMConv
ntiniszler generális
Encarnación Del Pozo, OFS
miniszler generális

Fr. Ilija Zivkoviö, TOR
miniszter generális

Sr. Anísia Schneider, OSF

a SzHR Koordinációs Iroda elnöke

Ferenc és az áldott Szűz Mária (Mariológia)
Ferenc különös

szeretettel viseltetett szűz Mária, az

Űt

alázato.s szolgálóleánya iránt, aki

mindig kész volt az ú. igéit befogadni és hívásait követni. Őt rendelte lelki családja
iránti lángoló
oltalmazójáu1 és szószólójáullA világi-ferencesek azza| fejezíkkt az Úr édesanla
figYelmesen
bizalommal,
szeretetüket, hogy tökéletesen utánozzák készségeslelkületét, és
imádkoznak. (Regula 9)

Ahhoz, hogy Jézus Krisztusnak, az emberré lett Isten Fiának igazi ismeretében és
Maria felé. Ő valóban
szeretetében növekedjünk, gyengéd odaadással kell fordulnunk édesanyja,
jer,r..al
Betlehemben és Nazáretben, de ami még fontosabb, a
rrótt
osztozott életében,
"lytitt
megváltásunk
Kálvárián is. Szent ÉL.".r" felismerte azt a különleges kapcsolatot, mely a mi
és édesanYjukat
fényében fűzte őtFiához. Ezérthagyta meg követőinek, hogy mint kirátynőjÜket
szeressék.
1. Isten

Lk

Szava

1,26-38

;Lk2,33-35; Jn19,25-27;í|Ietve Lk

1,39-56 (Angyali üdvözlet)

Lk2,4I-5Z (Jézus megtalálása a templomban)
Jn 2,I-I2 (Kánai menyegző)
ApCsel I,12-14 (Mária és az apostolok)
Jel 12,1-6 (az Asszony és a sarkány)
2.

Az Egyház nyilatk ozatai

Egyházi Ko nstitúc i ő

5 2 -

69 .

Határ ozat a vi

tá

gi hívek apo stolko

d ásárŐI 4

.

üdvösség tervébenz Az Ő- és ÚjszÖvetségi szent
ÜdvÖsség
iratok, csakú§y, mint a tiszteletre mélió hagyomány a Megváltó édesanyj ának az
hogY
minket,
hívnak
tervében betöltött szerepére mind világosabb fényben mutatnak rq és arra
lassan előkészítette
örá figyeljünk. Az ószövetségi könyv& leírjak a megváltás történetét, mely
KrisÁis uitag.u jottét. AzEgyház által olvasott és a későbbi és teljes kinYilatkoáatas fénYében
alakját
értelmezett Égkorábbi írásók fokozatosan egy asszonynak, a Megváltó anyjanak
jelenik
a
KÍgYÓ
meg
világítjak *.g. En ,.k a világosságnak a fényébenő mar prófétai módon
folöit aratott győzelem ígérelében,melyet az ősszülők a bűnbe esés után kaPtak (Ter 3,15),
-3; Mt
szül, akit
Hasonlóképp"., ó u
reméli
és

A Boldogságos Szűz Mária szerepe az

1,Íi )il

6'-, uki

a\ázato

essége
A várako
és fogadja az üdvö
kor
az
berrrre elérkezik, Sion felmagasztalt Leínya és vele
(LG 55).
Isten Fia tóle emberi természetet vesz, míg titokzatos módon, a bűntől mentes marad
az egész
és
Szent Iréneusz mondja: ,,Engedelmessége által vált valóra az üdvösség saját maga
kÖtelékét
emberi nem számára,1. Azőúyak igehirdetésükben mondják: ,,Eva engedetlenségének
azt
Mária
Maria engedelmessége o|doná,fel: amit a s)to Eva bizalmatlanságával összekÖtÖtt,
gyakori a
hitével feloldotta". Máriát és Evát összehasonlítva őt az ÉtotAnyjának szólítják és
gondolat: ,,Éva által jött a halál, Mária álta|az élet". (LG 56)

jelzőkkel illeti: Szószóló, Segítő, JótevŐ, Közbenjar_Ó. Mert Mária
ghez vezető úton: utat mutat Jézushoz, sohasem önmagához- O az egYetemes
segítőnk ai-tidvossé -"bbu.,,
hogyan kell másokat Krisztushoz vezetni. Mária IstenanYaságát
E{yház példaképe
je|enti, hogy ez a legrégebbi
Theotokos mondta ki azEfezusi Zsinaton 431-ben. Ez egyrészI azt
is mind a mai naPig
Egyház
megszólításunk Mária felé, másré szt ez az egyet|en, amit a keleti
használ. Ene utaló magyarázatot VI. Pál pápa 1974. február 2-án kihirdetett aPostoli

AzEgyhaz különböző

buzdításában találhatunk, mely a Mória tiszteletről, és az Áldott Szűz Mária íiszteletének helyes
rendjéről és fejlődéséről sző|. Itt VI. Pál részletesen foglalkozik Mária tiszteletének helyével a
liturgikus imádságokban, a róla való megemlékezésről az lge Liturgiájában, az Eucharisztia
Liturgiájában és az Imaórák Liturgiájában. Emellett megjelölte ktilOnleges helyét a római
naptárban.
3. Ferences örökségünk

Ferenc leírhatatlan szeretettel viseltetett o, Ú, Jézus Edesanyja iránt, mert amint mondta,
Mária volt az, aki által o, Ú, Jézus a mt testvérünk lett, és áItala találtunk kegyelmet. Krisztus
után belé helyezte minden bizalmát, és saját maga, illetve a lestvérek patrónájának fogadta.
Minden évben szent Péter és Pál ünnepétől Nagyboldogasszony napjáig ájrarcsan bajrcil az O
tiszteletére. (Legenda Major IX. 3.)
Igét foganta, ki teljes volt
kérte, hogy legyen szószólója. Ezután a
fogadta magába az Evangélium valódi szellemét és életre

A Miasszonyunk templománál Ferenc imádkozott ahhoz, ki az

kegyelemmel és igazsággal; kitartóan és könnyek között

Kegyelmek Anyjának közbenjárására
keltette azt. (Legenda Major III" 1.)

Kimondhataílan szeretet töltótte el Jézus Édesanyia iránt, mert ő volt, aki a Mindenség
KiráIyát a nti testvérünkké tette. KüIönleges himnuszokat énekelt neki, imáit ontotta felé, minden
gondját neki ajánlotta, oly mértékben és olyan nagyon, hogy azt emberi nyelv ki nem fejezheti.
De a mi legnaglobb g,lönyörűségunk, hogt a Rend szószólójának választotta, fiait szárnyainak
oltalmába helyezte, hogl távoztában Ó lrgtrr, aki gondjukat viselje és vigtázzon rájuk egészen a
végső óráig. (Lásd: II. Celanói 198; emellett Szent Ferenc írásai 4., Az Aldott Szűz köszöntése;
Celanói: Első életrajz24 (248.); A harom ttírs legendája Ch V. 15. (905.); A tökéletesség tükre
(55 (1|77 .))

Ferenc híres volt arról, hogyan szerette, tisztelte és hogyan utánozta Máriát, az Isten Anyját.
Mária elfogadta aá a különleges helyet, melyet számára az Isten rendelt: azt, hogy Ő legyen az
Atya leanya, a Fiú édesanyja és a Szentlélek jegyese. Azokból a jelzőkből, melyekkel imáiban
Ferenc Máriát illette, láthatjuk, milyen hódolattal és csodálattal volt az Istenanya iránt. A négy
leggyakoribb megszólítás, mely fennmaradt számunkra azok közül, melyekkel Ferenc Máriához
fordult, arról szól, hogy Ő magában hordoáa az Isten Fiát. Azok a szavak, melyekkel szívének
gondolataiban megszóIította őt, a Palota, a Lakhely, a Köntös és a Szentségtartó. Mária testileglelkileg magába fogadta az Isten Igéjét.Az Isten szavának hallgatása ?, - annak való
engedelmes ségazegyik legfontosabb dolog Maria példájában, melyet Ferenc váÉénsreutánzott.

Több Mária tisztelethez tartoző hagyomány köthető a ferences karizméútoz.A legenda
szerint arÚr^ngyula imádság az egytk. Mikor Ferenc 1219-ben a szultánnál járt, lenyűgözte és
megérintette az, ahogy a muzulmánokat napjában ötször imára hívják. Hazatérve eEy, az
elöljáróknak írt levelében így lelkesíti őket: ,, Ott minden este egy hírnökvagy valami másfajta jel
áItal jelentették be, hogy minden teremtmény imádkozzon és adjon hálát a mindenható
Úristennek."
Ferenc lángoló szeretetét követve a ferences család tagjai mindig mélyen tisztelték Máriát.
Két követője különösen szívénviselte ezt az ügyet. Az első, a kedves Páduai Szent Antal, az
,,Evangéliumi orvos". Szent Antal sok prédikáciőjában dicsérte Máriát a megváltásunkban
betöltött szerepe miatt, első lgenjétől egészen addig, ahogy rendíthetetlenül állt a kereszt alatt.

A második említésreméltó ferences, aki Máriát védelmeáe, az

áldott emlékű Duns scotus

János. Ő fe.ences filozófus és teológus volt, aki kora hangadó személyiségeivel szemben is, mint

például Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura, szilárdan kiállt amellett, hogy Mária az
eredeti bűntől már fogantatásának pillanatától kezdve mentes maradt. Duns Scotus nagyon
egyszerűen érvelt a Szeplőtelen Fogantatás mellett. A latin ,,potuit, decuit ergo fecit" lefordítva
azt jelenti: Isten,,meg tudta terrni, megtehette, tehát meg is tette". Isten számára lehetséges volt,
hogy megadja Máriának a kegyelmet, amivel a valóságos megváltás eseményt megelőzve
megőrizze őt az eredeti bűntől, és eú. meg is valósította. Ez a két tanítás, melyért ferences

elődeink olyan szilárdan kiálltak, azon harom dogma közül kettő, melyet az Egyház
tévedhetetlenül kinyilvánított: Maria Szeplőtelen Fogantatását IX. Piusz hirdette ki 1854.
december 8-án, dicsőséges Merrnybemenetelét pedig XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén.
Ezeket a hitigazságokat a IL Vatikáni Zsinat atyái újra megerősítették a Lumen Gentium, az
E gybázr ől szó l ó D o gmatikus Konstitúció által.
4. Ferences nézőpont

Jézus iránti szeretetünk magában foglalja szent Any'ának szeretetét is" Szent Ferenc
elkötelezett fiúkéntszerette Máriát. Mint a Szentlélek jegyese, nemcsak hogy Jézust, az Isten Fiát
tette testvérünkké,de - ahogy Ferenc ezt felismerte - osztozott Fia szegénységébenés
szenvedésében is. Anyaként bátodtó péIdáját is nekünk adja, hogy miként törekedjünk szegényen
és alázatosan szolgálni azUrat.
Mária az egészEgyház édesanyja, mindenkié, aki az ő Fiának ha|á|ára keresáelkedett meg.

A Kálvária szenvedésében való egyesülése által adott é|etet azEgyház Testének. Ferenc rendje
királynojének és anyjának hívta őt. Mert art akarta, hogy szeresse és védelmezze azokat a
gyermekeit, akik az ő és Fia ftjldi életénekkövetésére vállalt életforma által szolgá|lák az

Egyháaat, és így adnak tiszteletet neki. Ferenc azért szerette aruryira, mert úgy érezte, hogy Mária
mutatta meg neki, hogyan teljesítheti azt a vágyát, hogy mindenhová kövesse Krisztust, ahová
csak vezeti őt_

A ferences hagyomány gondolatainkat

a

Mária-tisztelet két kiemelt formájával tílmasztja alá

az lmaórák Liturgiájának imádkoásában: Ezek: a Ferences Rózsakoszoru és a Boldogságos Szűz

Kis Zsolozsmája. Ferenc Máriát az Úr első tanítványának neveáe. Példáját őszintén követte.
Minket is arra buzdít, hogy ugyanezt tegyük.

Az Úr Misztériumának Zsolozsmájában Ferenc egy kivételt tett. Írt egy antifónát a
Boldogságos Sázhöz, melyet minden zsoltár előtt és után el kell imádkozni. Ebben Máriát
háromszoros rangjában köszönti: mint Anyát, Leánl és Jegyest; és kéri, hogy a Fiú oldalán
el fo gl alt kül ö nl e g e s hel y érő l imádkozzon értünk.
A Mária, Krisztus anyja és a mi lelki Edesanyánk iránti mély és tartós szeretet a Ferences
Rend jellemző vonása. Szent Ferenc Rendjének konstitúciója rögzíti ezt a szeretetet a

megszenteIt ferences életben (16. cikk). Maga Szent Ferenc minden zsolozsma előtt elimádkoáa:

,,Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a fr;lddn az asszonyok között,

te, a magasságbeli
szentséges (Jrunlrttak, Jézus
jegtese,
Krisztusnak anyja, a SzentléIek
imádkozzál érettünk Szent Mihály főanglallal és az egek
minden erőivel és összes szentjével a te szentséges, szerelmes Fiadnál, a mi (Jrunlcnál és
Mesterünknél. Ámen"

Királynak,

5.

A

a

Mennyei Atyának leánya és szolgálója,

a mi

A Ferences Rend édesanyja

Ferences Rend bölcsője Porciunkula (,,a kicsi rész") volt, a szegény piciny templom
Assisi határában, melyet az Angyalos Boldogasszonyról neveztek el. Nem volt véletlen,hogy az

bölcső mellett. Ferenc számáta a Porciunkula
mben, melynek szegénysége az Isten méltó
zegénység királyi erény, mert a Királyban és a
: Szent Ferenc élete)
tanít. Eá gyÖnyÖŰen
Mint minden jó anya, Maria is tanít minket. Mindenek e|Őtt alázatra
dlázatosan felismerte Isten előtti teljes
hálaéneke, 7

;,:*Tffi:
Kérdések a

tém a

4.
5.
6.

szeretete szüntelenüI feléleszti

feldolg o zására

Rend Anfának?
Milyen eiényekre tanít minket különösképpen Maria?
és filzzhozzÁ egYéni
olvasd el a zsinati dokumentumok közüiu L.r*.n Gentium 8. fejezetét
véleményt!
Isten anYjával, ÉdesanYankkal!
írt le szeméIyes kapcsolatodat a Boldogságos Szűz Mariával,
hoáák Őt
Mik azok a mozzanatok Mária életé-berr, melyek, mint édesanYádat, kőzelebb
hozzád?
Milyen gyakran imádkozod arőzsafizért?

1. Miért hívjuk Máriát

2.
3.

j:.::§:::

a Ferences

Fr.Irudaya Samy OFM. Cap.
általános lelki asszisztens
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Mi a képzés?
Az

NT által kiadott anyag (Róma, 2001).
Mint FVR képzésifelelős, tőIed az az eVárás, hogy az anyagot vidd magadda| hazádba, és képezz
más felelősöket. A legnagyobb kihívás veled szemben, hogy teremtsd meg a közösségi érzéstazokban,
anyag alapforrása a ,,FVR képzésénekirányelvei" a

akiket képezel. Rómában szerzetttapaszta|aíaidat alkalmaznodke|| az otthoni kuitúrához.
Van néhány javaslatom annak végrehajtásához, amit tanultál és tapasztaltál.

1.

Mielőtt megtervezel egy képzésiösszejövetelt, gyűjts össze minden anyagot, és határozd meg,
amit már tudsz. Ha több információra van szükséged, kutasd a témát, vagy beszéld meg valakivel, akinek
bízol a tudásában.

2.
összejövetel

Határozd meg a képzéscéljait és targyát, és ismételd gyakran és különböző

módokon az

alatt.

3.

Gondosan figyeld meg a résztvevőket, hogy meghatározd, érték-eaz anyagot Ez állandó
figyelmet és tudatosságot kíván. Lehet, hogy váltoú.atni kell az előadásodon. Azonban mindez lényeges,
hogy a résztvevők értsékazanyagot.

4.

Vedd figyelembe a különbözőséget

5.

Rendezd és közvonalazd kérdéseidet tisáán és rendszerezve, hogy

korban, iskolázottságban és a targyi tudásban, mielőtt

megterv ezel egy kép zést.

a fő

gondolatok és

segédanyagok összefiiggj enek a tár ggy aI.

6.

Légy alaposan felkészült és tudd a témákat. Azonban, ha egy kérdésrenem tudsz válaszolni,
ne felj megmondani az illetőnek, hogy nem tudod, de utána néze|, és visszatérszrá. A|ázAtésigazsága
ferences lelkiségnek alapvető elemei.

Mai témánk: Mi a képzés?Négy részben tárgyaljuk: (1) A képzésifelelős azonossága,

szerepe,
(4)
az
és
eszközök
végiggondolása;
módszertani
(3)
a képzésimádságos
küldetése; (2) aképzésszakaszai;
otthoni átadáshoz arról, amit együtt éltünk meg és tanultunk.

I.

A képzésifelelős azonossága. szerepe

és küldetése

Cél: A fentiek megértése, elsösorban a kezdeti képzési szakaszban.

További célkitűzések:
megérteni és képesnek lenni alkalmazni a képzésifelelős lényeges emberi és pszichikai
jellemvonasait;
megérteni és elősegíteni a katolikus keresáény alapokon való növekedést;
megérteni és előmozdítani a lényeges világi és ferences fulajdonságokra való növekedést;
megérteni a képzési felelős szerepét;
megérteni a képzésküldetését;
- elősegíteni egy leendő tag hivatásának az emberi, katolikus keresáény és ferences fejlődését a
kezdeti taláIkozástól az összes közbülső lépésenát a közösségbe.

1. A,,FVR

képzésiirányelvei" azt mondja, hogy ha egy személyt fontolóra veszünk a képzési
szolgálatra, pszichikailag, kulturálisan és lelkileg megbízható világi ferencest kell választanunk.
Pszichikailag: érettnek kell lennie, kiegyensúlyozottnak, legyen önkontrollja, legyen nyitott a
párbeszédre, rendelkezzen jő ítélőképességgelés legyen képes alkalmazni és kifejezni, amit tanult.
Műveltségben: tudja a tanítást, értsen a módszertanhoz, legyen képes átadni az információt konkrét
módon; rendelkezzen jó kommunikációs képességgel.
Lelkileg: legyen elkötelezett a személyes folyamatos megtérésre a folyamatos képz... JÓ
tanúságtevőnek kelI lennie, hűségesnek a ferences kaizmához, jellemesnek és jó ítélőképességűnek.
Ez a cé| és az eszmény. Sűrítményeannak, amilyen minden képzésifelelős szeretne lenni. Ha téged
megválasáottak országos képzésifelelősnek, akkor bizonyos fokbarr rendelkezel ezekkel a vonásokkal.
A következő anyagban alakot és formát adok az eszményeknek:
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1i1l A képzésifeletrős azonossága
Háiom,nagyob,b,összetevőj,e van: (a) ernberir és pszi,elaikai:, ($)l katoliktrs keresáény és (e) világi és
ferences.,
1:ltaf Ernberi

és léIektan,i
ltópzés.il fe,leló,snek rendelkeznie kell biaos??' fokú érettséggel, kiegyensúlyozottsággal és
önkonttollhli, rnielőtt elváIlalj'a a képzésiszoLgálatot. Mive] aktk hozzánk jörrnek, sebezhetók tanácsaink
és előítólefei,rrk révén,nekünk gondosko,dnunk kell arról,, hog1, l'elki,trog egészséges személyek kapják meg
eztla,szolbáI,atot.
Lényleges enrberi és léIe{<tani. vonások:
A\kalmazza, amit tanult és adja át máso,knak
Inkább párbeszód és m,egosáás,. mint elóadás
Erze Im i le g ő szinte (becs ületes), tudatában var,l szemé lyes korlátainak
F el elő ssé get vi se I s zemélyes tettei ért és váIas ztásaiért
Elfogad másokat, bárhol tartanak lelki útjukon
Figyel a mások szavai mögötti jelentés rnegértésére
Túlnyulik kén yelmi zőnájárl
Megbocsáqa a hibákat és b,ocsánatot kér a tévedésekért
Meghallgat másokat anélkül, hogy félbeszakítaná őket vagy megoldást nyújtana
Megérti, hogy a növekedés lehetséges, de csak az Isten tökéletes

A,

1,1r.Ü) Katolikus és kereszténv
Réndelkeznie kell a képzésifelelósnek elegendő tudással a katolikus hitről" Azonban, mivel a tettek
hangosabban beszélnek a szavaknál, katolikus kereszténykéntkelí viselkednie. Mind a tudás, mind a
szemólyes tanúságétel lényeges.
Lényeges kato,Ii kus keres ztény j el lemvonások
Teljesen beavatott katolikus, aki mogkapta az összes szeníséget, amely életállapotából elvárható
Egyéni és liturgikus irnádkozó személy
A Szentíráson való elmólkedésre szentelt személy, különösen az evangéliumokon; az
evangéliumbő| az élet felé és az életből az evangélium felé halad
Jártas szeméIy az Egyház fontosabb dokumenturnaiban, főleg a II. vatikáni zsinat irataiban, és a
:

KEK-ben
Az Egyház

építésére elkötelezett

személy, használva Isten-adta képess é gei t

1.1.o) Viláei és ferences
A,képzésifelelősnek magáévá kell terrni Szent Ferenc karizmáját és megérteni a laikus lelkiséget,
úgy, hogy az ő valődi léte kinyilvánítsa a világi ferences életutat.
Lényeges világi és ferences jellemzők:
Yásy az evangéIium szerinti életre,
követve Ferencet
a.megtérésenát az evangéliumhoz,
közösségben,
mint a Katolikus Egy|táz tagja,
v,ilági állapotban élve,
tíletadó egységberr a ferences család minden tagjával
Jártas
a szentírásban,
a

Regulában,

az Á|ta\ános Ko nstitúc iób an,

Nemzetközi statútumokban,
Nemzeti statútumokbart,
a Szertartáskön/ven,
a
a

ferences

karizmában,

.

Ferenc, Klára és más ferences szentek írásaiban és a róluk szóló könyvekben,
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az Egyház hivatalos dokumentumaiban.

Sok minden, amit a képzésifelelős identitásáról mondtunk, alkalmaáató szerepére és küldetésére
is, Ea a két összetevőt is magyarázzllk, de kevésbérészletesen.
1.2 A képzésifelelősszqlgpg
hatékonyan betölteni szerepét, csak ha az ima embere és megbízik a
Szentlélekben, hogy vezett a saját életét.
Különösen a következőkből áII aképzésifelelős szerepe:

A képzésifelelős nem tudja

A

leendő tagokat megtérésrehívni és társulni melléjük lelki útjukon, mutatni

valahányszor szükséges;

Egyénileg figyelni minden

egyes

jelöltre, főleg

tudatában

az

lenni mindegyikük

utat,

egyéni

körülményeivel és személyiségével;
Hagyni, hogy Krisztus iránti szeretete hatátozza meg egész létét,és mindent, amit tesz, mint
képzésifelelős...
Megosztani adományait és képességeita jelöltekkel és a közösséggel, és nem várni viszonzást;
Legyen olyan eleven látásmódja, hogy ne kedvetlenedjen el;
Megfogalmazni cselekvési terveket, amelyek ésszeniek és megvalósíthatók, de hajlandónak lenni
kiértékelni és irányt váltani, ha hatástalannak bizonyulnak,
1.3 A képzésifelelős küldetése

A képzésifelelős küldetése egyszerű

és bibliai.

Ez

a küldetés az apostoloké, Szent Ferencé, minden

evangelizálóé, tied és enyém. A küldetés, hogy ,,menjetek, tegyétek tanítványommá az Összes nemzetet,
kereúeljétekmeg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok megtartani mindazt, amit én
parancsoltam nektek, Ésén veletek leszek a világ végéig."(Mt 18,18-20)
Senki nem tud tökéletesebb küldetést kijelenteni, mint amit Jézus adott az apostoloknak, és amelYet
Szent Ferenc magáévá tett. Ez az első rész végződjön Jézus szavaival: ,,Menjetek, tegYétek
tanítványommá az összes nemzetet, kereszteljétek meg őket,az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és
tanítsátok megtartani mindazt, amit én parancsoltam nektek. Es én veletek leszek a világ végéig."

II. A képzéslépései

Cél: tudni és megérteni a képzéskülönbözó lépéseit
További célok:
Ez arész segíteni fog neked
vezetni az összejöveteleket és megfigyelni a leendő tagokon a hivatás jeleit,
megismertetni, bevezetni és kifejleszteni Szent Ferenc, a ferences lelkiség, krisztológia ér
teológia megértését,
meghatározni, hogy értíkazEgyház tanítását, és ellátni a vonat kozó egyházi dokumentumokkal,
előkészítenia jelölteket a FVR-ben örök elkötelezettségre,
gondoskodni az átmenetről a kezdeti előírt képzésés a közösségi életbe való teljes illeszkedél
között,

gondoskodni anyagról_a képzésminden lépéséhez.

A képzéslépései
A Reeula és a konstitúció

A Regula 23. cikkelye ezt mondja: ,,Aki felvételétkéri a Ferences Világi Rendbe, forduljon

a helY

testévi közösséghez."

Az Á|talános Konstitúciő

cikkelye ezt mondja: ,,A Renddel valÓ teljes életközösség
Regulára tett fogadalom által jön létre."

37 "

egy képzésiidőszak, valamint a

a befogadás

Ezek a legalapvetőbb követelnények. Minden nemzet beleveheti a folyamatba aú, amire néPéne
szüksége van. Azonban a minimális idő a keret, és ezeket a lépéseket nem lehet semmibe venn,
Meghoiszabbítani lehet a kezdetet és a képzést,de rövidíteni nem. Feloszthatod a kezdeti kéPzéstkf
részre, de nem hagyhatod el.
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képzéslépésekbenhalad a testvéri összetartozásban. Megköveteli
a FVR_en keresztül,
kegyelméve1, a hiielmélyítésénekavágyát és a megtérést

A

az

egYiltműkÖdést Isten

2.1 Kezdeti szakasz (ielöltek)
2.I.a) Elsődle ges tárevak??
szempontokbó l
Me gvizs gálni a hivatá s igaz mivo ltát különböző
Bevezetni szent Ferenc és a ferences lelkiség ismeretébe,
Meghatáro zni a kato likus keres ztény felfo gást,

oszthatÓ. Az USA-é megengedi a két
Ha Nemzeti Statírtumaitok engedik, a kezdeti képzéskét részre
az Orientációban és sPeciálisabb az
fokozatot: az orientációt követi az Erdeklőd és. Az anyagáltalánosabb
Érdeklődésben.
akarok beszélni, mint
Más előadók beszéltek nektek a FVR identitásáról. Éna felelősségetekről
világi ferences képzésifelelős,

2.1.b) A kezcleti képzésanyaea

Bevezetni és megmagyarázni

a

párbeszéd és a megosztás folyamatát. Elemeznt azÍ aZ

épzésifelelős előadó és a leendő tag passzív hallgató,
a kezdet
ni a hivatás (hívás) jelentését, és hógy hogyan ismerhető fel. Hangsúlyozni
tényezője
legfontosabb
és hogy a képzés
orban az érdeklődó ielelős saját képzéséért,

a Szentlélek.

kül önö

Bevezetni az érdeklődőt a képzésegyéb közegeibe,
képzéssorán, és mit várunk el tÖle,
Megmagya rázni, milyen tapasaaúokat fog szerezni a
angéIiumho z,
s en az áI\andő m e gt érést az ev
Bevezetés szent Ferenc és klára használatos éIetrajzatba.
Bevezetni a ferences imába és apostoii tevékenységbe,
kiemelve az evangéIiumokét,
Hangsúlyozni a Szentírás fontoss ágát avilági fárences életében,
hagyománYról
és
Meghatározni az érdeklődő ismereieit a katolikus tanításról
használatát
Előmozdítani a KEK és a zsinati dokumentumok megismerését és
és
ki a jelölt tudását és (meg)értésétFerenc klára élete iránt
de mélyrehatóan kifejezve, mit jelent a világi vagy laikus lelkiség
,

Vezesd be a jelöltet

Imaórák Liturgiájába

a

Regula,

L-

Áttutarro, Konstitúciók,

a

NemzetkÖzi Statútumok, i

Nemzeti S tatútumok ismeretéb e
Magyarázdelrövidenaferencescsaládotéstörténelmét
Magyarázd el röviden a FVR szewezetí felépítését
felismeréséreeg'
Buzdíts lelkigyakorlaton való részvételre, összpontosítva a hivatás és annak

Szertartáskönyv,

a

világi és ferences úton.

2.2

A képzésiszakasz (újoncok)
2,2.a) Elsődleges táreya
Segíteni az újoncokat lelki fejlódésükben a világi ferences életútra
ElÁelyiteni áz újoncokban a szemlélődés jelentőségét és megértését
Gondoskodni több megfelelő ferences és egyházi fonásróI
Elókészíteni az újoncokat a végleges elkötelezÖdésre, mint világi ferences

2.2.b) A képzésiszakasz anyaga

hogy teljesen a ferences vilá1
Foly,tassuk a kezdeti szakasz minden anyagának megerősítésétúgy,
lelkiségre és világi ferences evangéliumi életre legyen alapozva.
figYelm
Ebben a képzésiszakaszban kiemelt a FVR Regulájának intenzív tanulmánYozása szentelve arra, hogy a Regulajelei gyökeret verjenek az újoncok életében
és a bűnbánat'
Tanulmán/ozzukLEiőszót'(melyet Feienc írt), amely leírja a bűnbánat áldásait
nem tarlók nyomoruságát

I4

a minderrnaPokba
az evangélium hangsúlyozását és anrrak beépítését
szolgálatban
i!úsági
az
keiesd a részvételtazEgyház életébenés
védelme, a családi
Keresd a részvételtaz a=postoli életben - béke és igazság témája, a kÖmyezet
egység erősítése, a munkás megbecsülése stb,

Follassuk

Ismertesd a többi ferences szentet, különösen,a

Kezdd el a részletes tanulm ányozását

u,

világi ferences szenteket
Altulános KonstitúciÓ, a NemzetkÖzi Statútum és a

Nemzeti statútumnak
Tápláld avágyat az egész életen ftártő növekedésre a ferences lelkiségben
és a bűnbánó
Buzdíts lelkigyakorlaion vagy imanapon va|ő ftszvételre, amely az elköteleződésre
életmódra összpontosít
nyilvános és örök
Készítsdfel az újoncokat a fogadalom szertartására, imádságosan elmélkedve a
elköteleződés ünnepélyességén

2.3 Az ideiglenes fogadalom szakasza
Reg.23
2.3.a) Elsődleges tárgyak
Hagyni az újoncidőt, hogy elérje a fogadalomhoz szükséges életkort
... némi határozatlansagói a jelölt részérő| az örök fogadalom megbecsülésével??
némi bizonytalanságot a közöss ég részéről a jelolt örök fogadalomra való alkalmassága
tekintetében
2.3.b) Az ideielenes foeadalmak idején vehető anyag
Folytassuk
Eólyasd
Fol}tasd
Fol/tasd
Fol/tasd

az összes téma megerősítését,amit a képzésalatt vettetek!
a szentírás tanulmányozását és azon való elmélkedést

az egyháztan tanulmányozását és azonvaló elmélkedést
a feáces történelem és lelkiség tanulmányozását és azon valÓ elmélkedést
a laikus szerep tanulmányo zását és azon vairŐ elmélkedést

aA

2.4.a) A szertartás előtt

a

jelölteknek világosan meg kell érteniük:

hivatást, és hogy ők hogyan lettek meghíwa,
az evangéIirr- Úntő tanításait, és hogy hogyan éljük meg őket (Krisztus elsőbbsége)
a ferences evangéliumi életet,
az E gyház t anítás át és a r agaszko d ást az Egyház tanitásáho z
a világi életet és küldetést azE gyházban, mint világi ferences.
a

Fr. Felice Cangelosi oFM Cap alapos tájékoztatást nyújtott az örök fogadalomról. En

csak
azÍ a szándékát, hogY
hangsúlyozom, hog/a Regulára tett iogadálom révéna jelölt nyilvánosan kifejezi
és
a ftjld sójaként egész
mint világi ferences a világban és e világért akar élni evangéliumi kovászként
hátralévö életében.

2.5

Az úi foeadalmasok

mint amelyben
l992-es kiadású, Kezdeti képzésirányelvei úgy írJa le az Űj fogadalmas szakaszt,
a Regula
lábnyomában
Ferenc
,,a képzésitevékenység olyan alakot ölt, mint egy hitbeli utazás
szellemében".

Az

2.5.a) Elsődleges tárg.y

helYi kÖzÖsségbe
Gondoskodni egy támogatást nyújtó átmeneti szakaszról a kezdeti e\ŐÍrtkéPzésés a
való teljes beilleszkedés között.

2.5.b) Az utazás analóeiáia

A példaképJézus
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Részl etes tanu 1rnányo zása a f-erences kriszti

o l ó gi

ának

A hit úüa
Hangsúlyozni a keresztség mélyreható ternrészetét - beépülésKrisztus testébe

A vezető

a Szentlélek
Hangsúlyozni a Szentlélek lratalnrát, hogy az új fogadalmast Isten akaratára vezesse

A hangsúly: Szent Ferencen
Atrogy ő tette:
ők is tükrözzék Jézust éIetükben
ők is éIjéka hit, remény, szeretet életét
őkísbízzák rá nragukat a Szentlélek vezetésére

7,5.c) Az

ú_i fogadalmasok

an},aqa

Minden, am,i az ideiglenes fogadalmasoké a 2.3,b-ben
Tudd, hogy a párbeszéd és megosztás még fontosabb ebben a lépésben,mert ezek az emberek
hitben érettebbek és élik a ferences karizmát
Bízz elsősorban a Szentíráson való elmélkedésben, főIeg az evangéliumokban
Folyasd a Regula tantrlmányozását, megélésétés szeretését
Gondoskodj megfeielő példákróI Ferenc és más ferences szentek életébőIa megbeszéIésre
Ha 1ehet, mutasd be azúj fogadalmast más közösségek új fogadalmasainak
Használd az ezen a héten említetteket különböző mértékbenazq fogadalmas. ,
Értsd.n.g, hogy az anyagnál fontosabb a pozitív személyes viszony a képzővel az IlJ fogadalmas
soha ne érezze magát elveszettnekazátmeneti folyamatban
.

2.6 Folyamatos képzés

2.6.a) Elsődleees tárgy
Konst.44. l.

A

folyamatos képzésaíta van tervezve, hogy támogassa

és megerősítse az

elkötelezettséget, amelyet a fogadalommal tettünk, hogy a Regula szerint fogunk élni egész életünkben. A
folyamatos képzéstaz állandó megtéréstanúsítja.
2.6.b)

A folvamatos képzésanyaqa
A folyamatos képzésanyaga nincs meghatározva.
Az evangéIiumi éIet nem egyszerűen tudás, hanem magatartás és elkötelezettség. Lényegében a

folyamatos képzésfolyamatos megtérés,és a tárgya fejlődés Isten képéreés hasonlóságára.
itt van néhány a végtelen sok forrasból:
A folyamatos képzésrésze a rendszeres menetrendszení közösségi összejör,etelnek
Lelkigyakorlatok, imanapok, műhelyek, szemináriumok
F,gyhází dokumentumok, p ápai enciklikák, apo sto li levelek
Könyvek, kazetták, videók, amelyek mélyebben bevonnak minket Krisztus. Szent Ferenc
ferences lelkiség ismeretébe és életutunk minden nézőpontjába.
A ReguIa mint dokumentum, szemlélődésre és életünkbe való beépítése
Bevezetés a ferences teológiába, és olyan teológusok bemutatása, mint Szent Bonaventura és
Jclrn Duns Scotus
stb.
( folytatjuk )

A Ferences Világi Rend képzésilevele.
Megj elenik kéthavonta.
"Ingl,gn kaptátok, ingyen adjátok."
Kiadja a FVR Országos Tanácsa belső
használatra
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4,

ló

