Mottó: „Hegyeket mozgató csodatévő erő van szívedben, önmagadat
tudatosan elvesztve fakadnak fel forrásaid, válsz magad is életadó
forrássá. Az önzés, magad keresése önmagadba zár, lefolyás nélküli
tócsa, mocsár leszel, elkerül mindenki, és ez a halál.”
(Böjte Csaba ofm. Szövetség az életért 2007.)

BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA:
CHRISTIFIDELES LAICI, 1988. 30. P.

81.
2014. február
Boldog II. János Pál
pápa:
Az egyháziasság
ismérvei
Regula 6. pontja

„Az egyháziasság ismérvei, amelyek világi egyesülések
megítéléséhez és elismeréséhez alkalmasak:

Szt.Ferenc:
Regula 6. pont

1. Bármely keresztény hívő hivatásában az elsőség az
életszentségé, amely a kegyelem gyümölcsei által
nyilvánul
meg.
2. Felelős elkötelezettség a katolikus hit megvallására.
3. Tanúságtétel az erős és mély meggyőződésen alapuló
közösségről fiúi kapcsolatban a római pápával....
4. Azonosulás az Egyház apostoli célkitűzésével és részvétel
az
apostoli munkában.
5. Elkötelezett jelenlét az emberi társadalomban.”

Ferenc pápa:
Evangelii Gaudium 1.r.
Barsi Balázs ofm
Isten öröktől fogva
irgalmas
Váradi Szabolcs:
A nagy Király követe
Váradi Szabolcs:
Regula 2. rész

*
Reg 6. pont: A keresztség által, melyben Krisztussal együtt
eltemetkeztek és feltámadtak, az Egyház élő tagjaivá lesznek és
fogadalmuk révén most még szorosabban kapcsolódnak hozzá.
Életükkel és szavukkal Krisztust hirdetve úgy járjanak az emberek
között, mint küldetésének tanúi és eszközei
Szent Ferenctől indíttatva és vele együtt az Egyház újjáépítésére kaptak
meghívást. Ezért elkötelezik magukat, hogy teljes egységben élnek a
pápával, a püspökökkel, a papokkal, a bizalom szellemétől áthatott olyan
dialógusban, amely nyitva áll apostoli kezdeményezésekre.
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Mécs László:
Fényt hagyni magunk
után!
Dénes Géza:
Az öreg koldus
Szent Ferenc:
Rózsafűzér, litánia

FERENC PÁPA: EVANGELII GAUDIUM CÍMŰ APOSTOLI LEVELE
1. AZ EVANGÉLIUM ÖRÖMHÍRE
betölti a szívét és az egész életét azoknak az embereknek, akik
találkoznak Jézussal. Azok, akik hagyják megmenteni magukat,
megszabadulnak bűneiktől, szomorúságaiktól, a belső ürességtől és az
elszigeteltségtől. Jézus Krisztussal újra és újra az öröm forrásához jutunk.
Ezzel az írásommal a Krisztusban hívőkhöz szeretnék fordulni, meghívni
őket az evangelizáció egy újabb állomásához, ami ebből az örömből
fakad, és amit az Egyház életében a jövőben kell, hogy tanúsítani is
tudjunk.
2.

AZ ÖRÖM MEGÚJUL, ÉS MEGMUTATJA ÖNMAGÁT

A mai világnak - a sokrétű és nyomasztó konzumajánlataival - nagy veszedelme az elmagányosult
szomorúság. Ez az elkényelmesedett és mohóvá vált szívből, a felületes élvezetek beteges
hajhászásából, a lelkünk elszigetelődéséből származik. Ha a lelki élet bezárkózik az egyéni érdekek
körébe, akkor nem marad hely mások számára, nem halljuk meg Isten szavát, nem tudjuk már
érzékelni az Ő szeretetének belső örömét, és a jótettekre sem érzünk már lelkesedést. A hívők is
tartósan, kimutathatóan ki vannak téve ezeknek a veszélyeknek. Sokan elbuknak, ingerültté,
békétlenné és érzéketlenné válnak. Nem ilyen beteljesülés felé törekszünk, Istennek nem ez a
szándéka velünk, ez nem az a lelki élet, ami a feltámadt Krisztus szívéből árad.
3.
Minden keresztényt meghívok - függetlenül attól, hogy akármilyen élethelyzetben bármelyik
végén él is a világnak - arra, hogy még ma újítsa meg a személyes találkozását Jézus Krisztussal.
Vagy legalábbis hozzon egy döntést: nap-mint nap szüntelenül keresni fogja Őt, és hagyja,hogy
Jézus megtalálja. Semmi alapja nincsen annak, ha valaki azt gondolná: Ez a meghívás rám nem
vonatkozhat, mert „abból az örömből - amit Isten hoz a számunkra - senki nincsen kizárva” Ha
valaki kockáztat, azt az Úr nem hagyja cserben, és ha valaki csak egy kis lépést is tesz Jézus felé,
mindjárt felfedezheti, hogy Ő tárt karokkal várja a mi közeledésünket. Ez az a pillanat, amikor
Jézusnak kimondhatjuk: „Uram, én hagytam, hogy csalódjak, százféle módon elbújtam,
elmenekültem a Te szereteted elől, de most újra itt vagyok, azért, hogy megújítsam a Veled való
szövetséget. Szükségem van Rád! Válts meg engem újra, vegyél fel még egyszer megváltó karjaid
közé engem.” Minél inkább el tudjuk veszíteni önmagunkat, annál nagyobb lesz az örömünk hozzá
visszatérni. Újra csak mondom: Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, mi vagyunk csak azok,
akik belefáradunk, kérni az Ő megbocsátását. Ő megígérte nekünk hogy „hetvenszer-hétszer” (Mt
18,22) megbocsát. Legyen ez jelzés a számunkra: Hetvenszer-hétszer is megbocsát. Újra - és újra a
vállára vesz minket. Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, amivel ez a végtelen és
rendíthetetlen szeretet felruházott minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömünket - ez
jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk. Ne
meneküljünk el Jézus feltámadásától, ne hagyjuk magunkat letaglózni azzal, ami újra - és újra
előfordulhat. Semmi sem lehet erősebb, mint az Ő élete, amit értünk veszített el!
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4.
Az Ószövetség könyvei annak a gyógyulásnak az örömeit hirdetik, amelyek a messiási
időkben fognak majd beteljesedni. Izajás próféta az eljövendő Messiáshoz fordul és örömtől telve
így köszönti őt: „Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az örömet; Örülnek majd színed előtt”
(9,2). Arra ösztönzi Sion lakóit, hogy vele együtt dalra fakadjanak: „Ujjongjatok, és hallassátok
örömötök szavát, Sion lakói” (12,6). Tekintettel arra, hogy a próféta már látja őt a horizonton,
meghív minket is arra, hogy küldetéssel forduljunk embertársaink felé. „Magas hegyre menj föl, te,
aki jó hírt viszel Sionnak! Emeld föl erősen hangodat, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek!”(40.9) Az
egész teremtett világ részt vesz a szenteknek ebben az ujjongásában: „Ujjongjatok, egek, és örvendj,
te föld, ujjongásban törjetek ki, ti hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és szegényein
megkönyörül.” (49,13)
Zakariás látja az Úr napját, és arra buzdít ezzel kapcsolatban, hogy dicsérjék az Urat, aki „alázatos”,
„szamáron ül”: „Ujjongj, Sion leánya; Zengj éneket, Jeruzsálem leánya; Nézd, közeleg királyod,
igaz ő és győzedelmes;” (9,9)
A leginkább elragadó Szofóniás próféta felhívása, aki Istent úgy mutatja be nekünk, mint az ünnep
és a vidámság ragyogó középpontját, aki a népének adja át ezt a megszentelő örömet. Engem is
magával ragad, amikor újra olvasom ezt a szöveget: „Az Úr, a te Istened, közötted (középen) van,
erős ő és megszabadít. Örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad
fölötted.” (3,17)
Ez az öröm a mi válaszunk Istennek, a mi Atyánknak arra a szeretetteljes hívására, amit a
mindennapok kis dolgaiban megtapasztalhatunk. „Fiam, ha van miből, ne sajnáld magadtól [...]
Ne vond meg magadtól a ma boldogságát” (Sir 14,11.14) Milyen sok atyai szeretet árad ezekből a
szavakból!
VI. Pál Gaudete in Domino című Apostoli levél (1975. május 9.) 22. fejezet

Barsi Balázs ofm: ISTEN ÖRÖKTŐL IRGALMAS
Isten szereti az embereket, szereti a világot. Ha beletekintünk Istennek
a világ iránti szeretetébe, ennek lényeges eleme, vonása vagy mélysége az
irgalmasság. Hiszen irgalmazott, amikor a bűneinkért adta szent Fiát: „Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16).
A Szentháromságon belül az isteni személyek között egymás iránt nincs
irgalom, ott tiszta szeretet van, egy égő, de soha el nem égő csipkebokor, az
Atya szereti a Fiút, a Fiú viszontszereti az Atyát, és ez a szeretet maga a
Szentlélek.
Isten öröktől fogva irgalmas a világ iránt. Nemcsak bűnbocsátó irgalom van Istenben, hanem a
bűnt megelőző irgalom is, amire nem is szoktunk gondolni. Márpedig lehetetlen, hogy az ember
tökéletesebbé tegye Istent, lehetetlen tehát az is, hogy az embernek vétkeznie kellett, hogy Isten
irgalmasan szeresse a világot.
Isten szíve nemcsak akkor esik meg, amikor látja az Ő tönkrement, bűnöktől lesoványodott,
reszkető fiát, ahogyan keresi az elhagyott Paradicsomot, ahogyan az atyai ház felé vonszolja magát,
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hanem öröktől fogva irgalmas a világ iránt. Már a teremtés is irgalomból született: megesett a szíve
azon, ami nincs, és rászólt, hogy legyen. Az a sok szépség, amit látunk a világban, a tavaszi táj,
vagy ahogy a hópelyhek hullanak, a virágok, csillagok – ez az egész világ irgalomból született.
Micsoda mélység!
Az irgalom sajátos formája, ahol mi megismerjük ezt az irgalmasságot, az a bűnbe esett ember
esete. Amikor hazafelé tart ez a tékozló fiú, és jól begyakorolja a mondókáját: „Atyám vétkeztem az
ég ellen és teellened, nem vagyok méltó” (Lk 15,18-19). Egy megszakított kapcsolat soha nem
állhat vissza eredeti formájában: egy elárult barátság, egy megtört házasság soha nem lesz az, ami
korábban volt. Nincs rehabilitáció az emberi viszonyokban. De lehet valami több! Többek között ez
az, amire a tékozló fiú példabeszéde tanít! Hiszen amikor az Atya átöleli ezt a fiút, akkor már nem
fia, mert azt szétrombolta. Valami több. A barátja! „Hozzatok elő egy új ruhát, gyűrűt!” (Lk 15,22)
Így lehet az irgalom tengeréből vagy a ködéből felbukni, és meglátni a ragyogó napfényben a másik
arcát. Egy széttört barátság, összeveszett, egymásra haragudó testvérek, házaspárok egy még szebb
világba buknának fel. De ehhez hinni kell az irgalmas Atyában.
A minden képzeletet felülmúló csoda pedig az, hogy felénk igazából nem az Atya jön, hanem az
idősebb testvér, Jézus. Ő nem olyan, mint a példabeszédbeli idősebb fiú, aki féltékenyen nézi, hogy
az Atya megbocsát a tékozló fiúnak. A mi idősebb testvérünk tökéletes képmása a láthatatlan
Istennek s ő az, aki fölemel az irgalmasság világába. Amint átölel minket észrevesszük kezén a
szegek helyét, és hogy megnyitott oldalából vér és víz folyt ki, a mi bűneink bocsánatára és örök
üdvösségünkre. Ámen.
***

GONDOLATOK A REGULÁRÓL
„az Evangélium szerint éljenek Szent Ferenc
példájára és az Egyház által elismert Regula
segítségével” (Reg 2)

II. A Regula és a ferences lélek
Hogyan segíthet minket Regulánk Krisztus
követésében, a szeretet tökéletességének megvalósításában?
Vegyük most szemügyre úgy, mint a világi ferences
léleképítés vezérfonalát. Jelen írásunk keretei között ezt
természetesen csak néhány gondolat, példa erejéig
mutathatjuk be, hiszen módszeres és alapos feltárása
könyveket tölthetne meg.
„A keresztény lelkiség lényegi sajátossága, hogy a
tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia Mesteréhez”
- tanítja II. János Pál pápa. (Rosarium Virginis Mariae 15)
Ennek fényében érthetjük meg igazi horderejét annak, amit
XI. Piusz pápa írt Ferencről:
„Úgy tűnik, hogy nem volt senki, akiben az úr Krisztus képe és az evangéliumi életforma
nagyobb hasonlósággal és kifejezőbben felragyogott volna, mint Ferencben. Őt, aki a Nagy
Király hírnökének nevezte magát, joggal mondták második Krisztusnak, mert személyével
kortársai és az eljövendő századok elé Krisztus képét állította.”
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Regulánk bölcs és céltudatos vezető az evangéliumi keskeny úton, hogy Ferenc nyomdokain
haladva mi is Krisztus képmásaivá formálódhassunk - a modern világban. Hasonlít a bibliai
családatyához, „aki kincseiből újat és régit szed elő” (Mt 13,52). Egyrészt régit, mert az eredeti
szentferenci lelki hagyományt kívánja átadni, az eredeti ferences forrásokból merít. Ugyanakkor
újat is, hiszen azt a megújult teológiai szemléletet sugározza, amely a II. Vatikáni Zsinat óta
érvényesül.
Istenképe, egyházképe, modern, szeretetre épülő embertana, és evangelizációs elkötelezettsége
nagyon is érthető és mozgósító erejű a mai ember számára. A család és a munka szakralitásának
hangsúlyozásával, szociális és ökológiai érzékenységével, közéleti felelősségtudatával pedig a
társadalom evangéliumi átformálásához nyújt erőt és iránytűt. Regulánk tökéletes eszköz ahhoz,
hogy a képzések, lelkigyakorlatos elmélyülések segítségével elsajátíthassuk belőle a misztikus
lendületű és egyben modern ferences, katolikus gondolkodásmódot. Nézzük meg ezt néhány példán
keresztül.
Ahogyan már volt róla szó, a mai Regula előszava az a nevezetes levél, amelyben Szent Ferenc
tanítja a világban élő híveket, hogyan éljenek krisztusi életet. Minden szava kincs, hiszen egyenesen
Ferenc szól hozzánk, világiakhoz. Megfelelő használatáért felelősek vagyunk.
Ha a Regula még ma is csak ebből az egy írásból állna, segítségével eljuthatnánk a krisztusi
tökéletességre. Fontos lenne, hogy a rendszeres egyéni és közösségi feldolgozáson túl megfelelően
hangsúlyozott anyaga legyen lelkigyakorlatainknak is.
Ferenc a szeretet főparancsának szavaival nyitja levelét: „Mindazok, akik szeretik az Urat teljes
szívből, teljes lélekkel és elmével és minden erővel és úgy szeretik felebarátjukat, mint
önmagukat...” Ugyanezt látjuk viszont a Regula 2. pontjában is: „megvalósítani a szeretet
tökéletességét”. Ahogyan Ferenc, úgy a Regula is a szeretetet állítja elénk Krisztus követésének
útjaként. „Jegyesei, testvérei és anyja lesznek a mi Urunk Jézus Krisztusnak” - Rendalapítónk
ugyanazt a misztikus távlatot adja üzenetében a világi híveknek, mint minden követőjének. (Ld. a
„Szent Ferenc művei” c. kötetben.)
Istenképünk milyensége alapvetően meghatározza a szeretetben való előrehaladásunkat, keresztény
érettségünket. Vajon hogyan segít Regulánk Isten helyes megismerésében, megtapasztalásában?
Szavait tanulmányozva az evangéliumok világa tárul fel előttünk, ahol Istenben – az Ószövetséghez
képest újszerű módon – az Atyát ismerjük fel. Amikor Jézus imádkozni tanítja a tanítványokat,
akkor ezekkel a szavakkal kezdi azt: „Mi Atyánk”! Központi fontosságú üzenete ez az Örömhírnek.
Szavai kifejezik, hogy Isten az Ő Atyja és a mi Atyánk, aki mindig jóságos, életet és örömet
ajándékoz az embernek. Isten atyasága a Fiúban lesz nyilvánvalóvá (Lukács L.), Krisztus ennek az
atyai szeretetnek az ajándéka (Reg 4). Ha valóban Atyaként ismerjük meg Istent, bennünk is
megszületik a Fiú. De hogyan ismerhetjük meg Istent, mint Atyát? Amikor az apostolok kérték:
„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát!” - Jézus így válaszolt: „Aki engem lát, látja az Atyát is” (Jn
14,8-9). Krisztust kell szemlélnünk tehát, hogy megláthassuk az Atyát.
II. János Pál így világítja meg a keresztény szemlélődés lényegét:
„Krisztus arcára szegezni a tekintetet, fölismerni a misztériumot emberségének mindennapos és
fájdalmas útján, s végül meglátni az isteni ragyogást, mely véglegesen az Atya jobbján
megdicsőült Föltámadottban nyilvánul meg, Krisztus minden tanítványának feladata, tehát a
miénk is. Miközben ezt az arcot szemléljük, kitárulunk a szentháromságos élet misztériumának
befogadására, hogy mindig újra megtapasztaljuk az Atya szeretetét, és örvendjünk a Szentlélek
örömével. Így valósul meg számunkra is Szent Pál szava: »Mi pedig mindnyájan, akik födetlen
arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk
át az Úr Lelke által.«” (2Kor 3,18). (Rosarium Virginis Mariae 9)
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Egyedül Krisztus az út, amely az Atyához vezet (Reg 4), s az Ő szemlélésén keresztül jutunk az
Atyához a Lélek által. Éppen ezért a világi ferencesek „az imádságot és a szemlélődést tegyék
életük és cselekedetük lelkévé” (Reg 8), „fedezzék fel testvéreikben, a Szentírásban, az Egyházban
és a liturgikus cselekményekben élő és cselekvő Krisztus személyét” (Reg 5). Regulánk így az
imádságot, a szemlélődést adja kiindulópontként a lelki életben való előrehaladásunkhoz,
megtérésünk elmélyítéséhez, melynek során gondolatainkat és cselekedeteinket Krisztuséhoz
alakítjuk (Reg 7), a szeretet útján egyre hasonlóbbá válva Hozzá. Megvalósításának további konkrét
módjaként jelöli meg egyfelől a szentségi életet és az Evangélium gyakori olvasását, másfelől
akaratunknak az Atyáéval való egyesítését és az Evangélium igazságainak életre váltását.
Műfajának okán a Regula természetesen csak vázlatot ad, ám minden egyes mondatának tekintélyes
lelki irodalom adja a hátterét, amely segítheti megértésüket, a bennük való elmélyülést. De semmi
esetre se feledjük: az igazi lelki élet legbenső lényege ma is és mindig az, ami Ferenc korában is
volt: az Egyházhoz hű, alázatos, imádkozó keresztény lélek párbeszéde Istennel.
Összefoglalva: Regulánk szilárd alapot vet, biztos eligazítást ad a keresztény léleképítés mindkét
oldalán: a misztikában (az Istennel való találkozás, együttlét, az Őbenne való részesedés ajándéka)
és az aszketikában (az emberi akarat erőfeszítéseivel megvalósuló keresztény jellemformálás)
egyaránt. Így válhatnak a világi ferencesek alkalmassá arra, hogy „életükkel és szavukkal Krisztust
hirdetve úgy járjanak az emberek között, mint küldetésének tanúi és eszközei (Reg 6).
Terjedelmi korlátaink mellett is fontos legalább vázlatszerűen jelezni néhány ide kapcsolódó
feladatot és lehetőséget.
Ferenc életében az ima, az Istennel való párbeszéd központi szerepet játszott. Az imádkozó Ferenc
„nem is annyira imádkozó (embernek), mint inkább imádságnak látszott” (2Cel 95). Hogy Ferenc
nyomdokain követhessük Krisztust, fontos megismernünk azt, hogy ő hogyan imádkozott. Miben
áll a ferences ima? Miben különbözik más lelkiségek – pl. a bencés, a domonkos, a jezsuita
imamódjaitól? Ez fontos képzési és lelkigyakorlatos feladatot jelent.
Lelki-vezetői szempontból kincset ér, hogy Regulánk – hűen az eredeti ferences gondolkodáshoz rámutat az erények fontosságára, nevesítve pl. az alázatot, a szegénységet és az engedelmességet.
Celanoi beszámolója mellett különösen is aláhúzza jelentőségüket az, hogy Ferenc az „Intelmek”
címen fennmaradt tanításaiban jelentős teret szentel az erényeknek, így itt találjuk Ferenc imáját is,
amit ma „Az erények üdvözlése” néven ismerünk. Mi az alázat? Mi a szeretet? Hogyan tudjuk
megélni ma a ferences szegénységet világi állapotunkban? Az ezekre adott válasz, a bennük való
elmélyedés természetesen sok egyéni és közösségi munkát igényel; elmélkedéseket, a tapasztalatok
megosztását, erénygyakorlatokat, lelkigyakorlatokat.
„Tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert azok »jelentést hordoznak a Fölséges
Istenről«” (Reg 18). A teremtett világ szépsége is Istenről beszél – milyen nagyszerű és korunk
ökológiai érzékenységéhez illő evangelizációs és lelkigyakorlatos dimenziók nyílnak előttünk!

„A világi ferencesek fedezzék fel a testvéreikben … élő és cselekvő Krisztus személyét” (Reg 5).
Ebben a mondatban a közösségi élet misztikájának távlata nyílik meg. Közösségek tagjai
vagyunk: a családunké, a testvéri közösségünké, ... Gyakorolnunk kell meglátni egymásban
Krisztust!
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Váradi Szabolcs:

A Nagy Király követe

A mi történetünk, a ferences lelkiség története nyolc évszázaddal ezelőtt,
Itália egy csendes városkájában kezdődött. Egy Francesco nevű fiatalember
itt élte a maga kissé különc életét, míg egyszer csak meghallotta Isten szavát.
Kis idő múlva Isten Országának szolgálatára, Krisztus követésére szentelte
magát, a Mennyei Atya pedig nagy dolgokat cselekedett rajta keresztül.
Társa és életrajzírója így ír erről:
„A világ megöregedett, arca ráncos és bibircsókos lett a sok bűntől; a szerzetesrendek letértek az
apostolok nyomáról, a bűnök éjszakája a legsötétebb órához érkezett.
És íme, hirtelen feltűnt egy új ember a földön. Életre szólított egy új társaságot, és a népek ámulva
látták, hogy visszatérnek az apostoli idők jelei, és az ősegyház már rég eltemetettnek vélt
tökéletessége újjáéledt!”
Ferenc hite ellenállhatatlan hatást gyakorolt az emberekre. „Ha egy városba megérkezett,
örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt; a
gyermekek tapsoltak örömükben, gallyakat törtek a fákról, és úgy vonultak elébe..”
Sokan úgy vélték, hogy Krisztus képmása jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek
az emberek, „hogy lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki”.
„Úgy tűnik, nem volt senki, akiben az Úr Krisztus képe és az evangéliumi életforma nagyobb
hasonlósággal és kifejezőbben felragyogott volna, mint Szent Ferencben” - mondta XI. Piusz pápa.
Ferenc hite, Istennel való mélységesen őszinte kapcsolata, evangéliumi öröme új fénnyel
világította meg a kereszténységet. Felragyogott benne az Evangélium üzenete: isteni örömhír,
irgalom, kegyelem, igazság, kinyilatkoztatás. A vele indult vallási forradalmon keresztül megújult
az Egyház, és az Egyházon keresztül Ferenc az egész emberiség történelmére gyakorolt
felmérhetetlen hatást - és gyakorol ma is, hiszen követőinek sokasága igyekszik megjeleníteni
karizmáját az Egyház életében és a világban.
Miért és hogyan kapcsolódnak be emberek Ferenc történetébe ma? Honnan ez a sodró
lendület, miért van Ferenc olyan nagy hatással az emberekre? Hogyan élte meg, hogyan váltotta
valóra ő az Evangéliumot? Hogyan tehetjük meg mi is az ő példájára? Megannyi kérdés sorakozik
előttünk.
Kérdés közös beszélgetéshez: Mi az, ami neked Szent Ferencben a legfontosabb?
Egyéni elmélkedéshez javasolt:
A szentek élete c. könyvből Szent Ferenc életrajza
Litánia Szent Ferenc atyánkhoz
***
Mécs László:

FÉNYT HAGYNI MAGUNK UTÁN !
Az élet örök búcsúzás.
Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni a szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
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Fényt hagyni, mint a Messiás!
Vagy legalább, mint az anyák,
kik egyre jobban megragyognak,
minél sötétebb lesz az éj,
és minél jobban porlanak
a bánat-barna hant alatt.
Fényt hagyni, mint a jó anyák.
Vagy legalábbis, mint a Nyár,
amely almákba és diókba
szerette édes álmait,
és édességével világít
a hosszú, hosszú tél alatt.
Fényt hagyni, mint a drága Nyár.
Vagy legalábbis, mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk olyan tünékeny.
Ó szent fényt hagyni volna jó!

Ismeretlen francia szerzőtől fordította Dénes Géza:
A Z

Ö R E G K O L D U S
(elbeszélés)

Illedelmes és szeretetreméltó koldus volt. Soha
sem beszélt, ha kapott néhány centime-t, mélyen
meghajtotta fejét. Ruhái alatt a nyakában függő titkos
aranykereszthez érintette kezét, miközben minden
adakozóért hálaimát mondott. Egy ízben egy Paulin nevű
fiatal pap celebrálta a misét, utána a bejárati ajtón jött ki,
s nyomban meglátta az öreg koldust. Egy félfrankost
adott neki. Nem is tudta magának megmagyarázni, miért
olyan szimpatikus a számára ez a koldus. A következő
vasárnapi mise után az öreget nem találta a helyén.
Kereste, de hiába. Úgy érezte, hogy emiatt nyugtalan.
Talán beteg lett szegény? Mintha édes testvére lenne.
Megtudakolta címét, s másnap elindult a lakására. Egy
villában lakott az öreg koldus. Betegen feküdt ágyában,
hangja halvány volt, szinte erőlködve beszélt. Így
fogadta a papot: Hozta Isten tisztelendő úr, ön jószívű,
köszönöm! - A fiatal pap megsimogatta az öreg sápadt
arcát, mire az kifakadt: - Ezt ne tegye tisztelendő őr, nem
érdemlem! - Miért nem, barátom?
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Hiszen a pap a boldogtalanok barátja!
- Azzal a pap maga alá húzott egy fotelt. Az öreg csak a fejét ingatta: - Ó uram, ha elmondanám
önnek... nem érdemlem a jó szót, nyomorult vagyok. Nem vagyok méltó Isten jóságára.
- Hogyan? Hova gondol? Isten maga a jóság, Ő mindent megbocsát! - Isten nekem soha nem bocsát
meg! - És miért nem? - Mert az én bűnöm túlságosan nagy. Hiába keresem már 36 év óta Isten
bocsánatát bűnömre, Isten elhagyott!
A fiatal pap gyengéden vigasztalta az öreget, de nagyon sokáig hiába. Végül mégiscsak
meggyőzte, mondja el bűnét, s az öreg koldus félve-reszketve belekezdett:
- Tisztelendő úr, járjon közbe az Úr Istennél, hogy megbűnhődjek, de utána elnyerjem a
bocsánatát! Az életemet is odaadom ezért. Én egy gazdag család felügyelője voltam, amikor a falut
még megszállva tartották a németek. Az úr, de az úrnő is nagyon jó volt hozzám, két lányuk és egy
aranyos fiuk volt. Mindent megkaptam náluk: állást, baráti légkört, jólétet. A falu kétszer cserélt
gazdát. Egyik nap angolok voltak bent. Komolyan beszélt velük a ház ura, térképeket is adott egy
angol tisztnek, s amikor újra visszajöttek a németek, én elárultam őket, hogy vagyonukat
megszerezzem. Ma is a vagyonukból élek, a koldulást csak porhintésnek csinálom. Saját villám van,
de nem vagyok boldog. Rövid leszek: a németek az egész családot kiirtották. Az úr és úrnő kémek
voltak. Egyedül a pici gyermeket, Paulint hagyták életben. - Itt a pap felszisszent, de a koldus nem
hallotta. - Igen, tisztelendő úr, ez borzalmas. Ma is előttem van, ahogy agyonlövik őket a németek.
Én szörnyeteg...Azóta nincs nyugtom a bűntudattól. - Nyakából előhúzta a titkos keresztet. - Ez a
kis aranykereszt az úrnőé volt, Ó Istenem, milyen bűntett, milyen irtózat... Tisztelendő úr,
könyörüljön rajtam, ne taszítson el, büntessen meg, de utána szabad lehessek. Segítsen, hogy
feloldozva, tisztán állhassak az Úr elé!
A pap halott-sápadt volt. Letérdelt a koldus ágya mellé, sokáig imádkozott. Aztán felkelt, s
így szólt a koldushoz:
- Halld! Megbocsát neked az Úr! Gyónd meg a bűnödet előttem Istennek!
Az öreg koldusnak már alig volt ereje felkönyökölni ágyában. Amikor mégis elvégezte a
szentgyónást, a pap feloldozta és így fordult hozzá:
- Az Úr most megbocsátott neked. De ez nem minden. Én is megbocsátok, noha megölted
apámat, anyámat és két nővéremet.
Az öreg koldus szoborrá merevedett, hátra vágódott a párnájára, s üvegesedő szemmel bámult a
poros mennyezetre.
A pap még utoljára megrázta, de az már halott volt.
(Hitélet 1980. XVIII.évf.)
SZERÁFI RÓZSAFŰZÉR SZŰZ MÁRIA HÉT ÖRÖMÉRŐL
A ferencesek évszázadok óta imádkozzák a „Ferences koronát”-t, vagy Szeráfi rózsafüzért, vagy
ahogy még hívják néha, „A Miasszonyunk hét örömének rózsafüzéré”-t. Ez a rózsafüzér
megtalálható a VADE MECUM FRANCISKANUM-ban.
Ez a rózsafüzér hét tizedből áll a szent Szűz hét örömének emlékére:
1. Kit te, Szeplőtelen Szűz, a Szentlélektől örömmel fogantál
2. Kit te, Szeplőtelen Szűz, Erzsébetet látogatván örömmel hordoztál
3. Kit te, Szeplőtelen Szűz, örömmel a világra szültél
4. Kit te, Szeplőtelen Szűz, a három királyoknak imádásra örömmel bemutattál
5. Kit te, Szeplőtelen Szűz, a templomban örömmel megtaláltál
6. Kit te, Szeplőtelen Szűz, midőn halottaiból feltámadott, legelőször örömmel láttál
7. Ki téged, Szeplőtelen Szűz, örömmel fölvett a mennybe, és az ég és a föld királynéjává
koronázott
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Honnan ered a szeráfi rózsafüzér?
A Ferences Rend évkönyveiben megtalálható a következő beszámoló: 1422-ben Assisiben
a kisebb testvérek rendjébe felvettek egy Jakab nevű ifjút. A rendhez való csatlakozás előtt
minden nap virágkoszorúval ékesítette a Miasszonyunk szobrát. Azonban a noviciátusban ezt
nem tudta folytatni, ezért a rend elhagyását fontolgatta. Mária oltára előtt térdelve mondta el
mennyei Anyjának, hogy mit tervez és miért. Aztán megjelent neki a Szent Szűz és azt
mondta: „Maradj itt, és ne légy szomorú, amiért nem tudsz többé virágkoszorúval koronázni
engem! Megtanítlak rá, hogyan tudsz majd naponként olyan virágkoszorúval koronázni, ami
nem hervad el, és ami még örömtelibb lesz számomra, és még dicséretesebb számodra.” És
megtanította neki a hét tizedből álló rózsafüzért a további két üdvözléggyel annak a 72 évnek
a tiszteletére, amit a földön élt. Attól kezdve a hét öröm koronájának elmondása széles körben
elterjedt a ferencesek között.
SZENT FERENC LITÁNIÁJA
(Bogdan Adamczyk OFMConv: Ájtatosságok gyűjteménye c. könyvéből)
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten

Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária,

Irgalmazz nekünk!
Könyörögj érettünk!

Szűz Mária, Szent Ferenc rendjének pártfogója,
Angyali Szent Ferenc,
Szent Ferenc, legokosabb atya,
Szent Ferenc, szegények pátriárkája,
Szent Ferenc, a világ megvetője,
Szent Ferenc, bűnbánat példaképe,
Szent Ferenc, világ hiúságának legyőzője,
Szent Ferenc, Üdvözítő követője,
Szent Ferenc, Krisztus sebhelyeinek hordozója,
Szent Ferenc, Jézus sebeivel kitüntetett férfiú,
Szent Ferenc, tisztaság mintaképe,
Szent Ferenc, alázatosság élő alakja,
Szent Ferenc, kegyelemben bővelkedő,
Szent Ferenc, betegek orvossága,
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Szent Ferenc, az Anyaszentegyház oszlopa,
Szent Ferenc, szent hitünk védelmezője,
Szent Ferenc, Krisztus hős vitéze,
Szent Ferenc, Krisztus katonáinak védelme,
Szent Ferenc, áttörhetetlen pajzs,
Szent Ferenc, eretnekek kalapácsa,
Szent Ferenc, pogányok megtérítője,
Szent Ferenc, sánták meggyógyítója,
Szent Ferenc, bélpoklosok megtisztítója,

Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!
Hallgass meg minket!
Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
E:
H:

Imádkozzál érettünk Szent Ferenc atyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Úristen! Ki egyházadat Szent Ferenc atyánk érdemei által új nemzedékkel
neveled, add meg nekünk, hogy őt utánozva megvessük a földieket, s mindenkor a mennyei javak
részesülésében örvendjünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ének: (ÉE 298/3)
Hűséges, jó Vezér, messze fénylő csillag, ki a sötétségben tündökölsz, mint szép nap, mutasd
meg minékünk, hol van az igazság, s tedd, hogy befogadjon az örök boldogság!

A Ferences Világi Rend Képzési levele. Megjelenik kéthavonta.
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”
Kiadja a FVR Országos Tanácsa belső használatra.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4.
Összeállította: Hammer Péterné Katalin FVR
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