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SERAPHICUS PATRIARCHA

VI. Pál pápa, örök emlékezetül.
A Szeráfi Pátriárka (Seraphicus Patriarcha), Szent
Ferenc életében és dicsőséges halála után is nemcsak
arra indított sokakat, hogy az általa alapított
szerzetescsaládban szolgáljanak Istennek, hanem a hívek
sokaságát is vonzotta arra, hogy elkötelezzék magukat
teljes mértékben, ahogy csak világi életük lehetővé teszi.
Valóban, elődünk, XI. Piusz szavaival: „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. Ezért él
ma is szemünk előtt, és élni fog az egész utókor számára”
(Rite Expletis kezdetű enciklikájából, 1926. április 30.,
AAS, [18] 1926, p. 154.). Ma is, amikor mindenütt a
könnyelműség tanai ütik fel fejüket, és olyan törekvések
erősödnek meg, amelyek az embert eltávolítják Istentől
és a természetfeletti valóságoktól, örömmel állapíthatjuk
meg, hogy a ferences karizma igen élő marad az Egyház
és az egész emberi közösség javára. A négy ferences
család tíz év alatt példás kutatással és közös munkával
dolgozott Szent Ferenc Harmadik Rendje, vagy ahogy
most nevezik, Szent Ferenc Világi Rendje új reguláján.
Ezt a vállalkozást a mai idők változásai és a II. vatikáni
egyetemes zsinat ilyen irányú útmutatásai és biztatásai
tették szükségessé. A munka végeztével a Ferences
Rendek generálisai arra kértek minket, hogy hagyjuk
jóvá az így összeállított regulát. Néhány elődünk, s
közülük legutóbb XIII. Leó példájára szívesen döntöttünk
úgy, hogy kedvező választ adjunk erre a kérésre. A
Szerzetesek
és
Világi
Intézmények
Szent
Kongregációjának - mely gondosan megvizsgálta a
jelenlegi szöveget - véleményét kikértük, és mi magunk is
figyelmesen mérlegeltünk mindent. Bízunk abban, hogy a
csodálatos assisi ember által meghirdetett életprogram
új lendületet kap ettől és új virágzásnak indul. Érett
megfontolás után és a tárgy teljes ismeretében ezen
levelünkkel jóváhagyjuk és apostoli hatalmunknál fogva
megerősítjük Szent Ferenc Világi Rendjének ezt a
reguláját, és megadjuk neki apostoli jóváhagyásunk
hatályát, feltéve, ha a szöveg megfelel a Megszentelt
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Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak
Kongregációja levéltárában őrzött eredeti szövegnek,
melynek első szavai így szólnak: „A lelki családok
között”, utolsó szavai pedig: „a Konstitúcióknak
megfelelően.”
Ugyanezen
levelünkkel
apostoli
hatalmunknál fogva érvénytelenítjük az előző regulát,
melyet egykor Szent Ferenc III. Rendje Regulájának
neveztek. Azt akarjuk, hogy a jelen dokumentum tartós
hatályú legyen és hogy mind a jelenben, mind a jövőben
betartassék, minden ellenkező körülmény ellenére.

Kelt Rómában, Szent Péter sírjánál, apostoli
pecsétünkkel hitelesítve 1978. június 24-én, pápaságunk
16. évében.

+ Jean Villot bíboros államtitkár
Loco + Sigillii
prot. 352241
(A.A.S. 70 [1978], 454-5.o.; Acta Ordinis F.M. nov.-dec.
1978. 362.363.o.)
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A FERENCES CSALÁD NÉGY

MINISZTER GENERÁLISÁNAK LEVELE

A Ferences Világi Rend Testvéreihez és Nővéreihez

Örömmel hozzuk tudomásotokra, hogy a Szentszék, az
1978. június 24-én keltezett, „Seraphicus Patriarca”
kezdetű Apostoli Levéllel, és „apostoli pecsétjével
hitelesítve” jóváhagyta a Ferences Világi Rend megújított
Reguláját, amely hatályon kívül helyezi az előző, XIII. Leó
pápa által jóváhagyott regulát, és annak helyébe lép.
Hálával tartozunk VI. Pál pápának ezért a nagyszerű
ajándékért, amelyben röviddel halála előtt részesített. ő
nagyon szeretett benneteket. Valóban, gyakran kifejezte
szeretetét a Ferences Világi Rend iránt, és
felejthetetlenül szólt hozzátok.
Az a regula, amelyet ma megkaptok, nemcsak egy
komoly munka eredményének tekinthető. Ezzel az
Egyház egy életformát nyújt át nektek.
A megújulás reményének az alapja a visszatérés a
kezdetekhez, valamint Szent Ferencnek és mindazoknak
a bűnbánó testvéreknek és nővéreknek a lelki
tapasztalatához, akik tőle kapták az ösztönzést és a
vezetést. Ez a megújulás az idők jeleiben megmutatkozó
Lélek iránti nyitottságon is múlik.
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Mi, Ferences Miniszterek és testvéreink, mindig készen
állunk és nyitottak vagyunk arra, hogy felajánljuk
segítségünket: járjuk együtt az Úr útjait.

Róma, 1978. október 4.

Fr. Constantine Koser OFM

Fr. Vitale M. Bommarco OFM Conv.

Fr. Paschal Rywalski OFM Cap.

Fr. Roland J. Faley TOR
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Előszó: Szent Ferenc buzdítása a bűnbánó testvérekhez
és nővérekhez

Az Úr nevében

AKIK BŰNBÁNATOT TARTANAK
Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes
lélekkel és elmével és minden erővel (vö. Mk 12,30) és
úgy szeretik felebarátjukat mint önmagukat (vö. Mt
22,39); és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel
együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus
testét és vérét; és a bűnbánat méltó gyümölcseit hozzák:
Ó milyen boldogok és áldottak azok a férfiak és nők, amíg
így cselekszenek és ezekben kitartanak, mert
megnyugszik rajtuk az Úr lelke (vö. Iz 11,2) s lakóhelyet
és szállást készít náluk magának (vö. Jn 14,23). És fiai
lesznek a mennyei Atyának (vö. Mt 5,45), akinek
cselekedeteit megteszik, jegyesei, testvérei és anyja a mi
Urunk Jézus Krisztusnak (vö. Mt 12,50). Jegyesei akkor
leszünk, amikor a Szentlélek által a mi Urunk Jézus
Krisztussal egyesül a hívő lélek; testvérei akkor, amikor
az Atyának akaratát teljesítjük, ki a mennyekben van (vö.
Mt 12,50), s anyja akkor, amikor az isteni szeretet s
tiszta és őszinte lelkiismeret által szívünkben és
testünkben hordozzuk őt (vö. 1Kor 6,20) és szent
cselekvéssel, melynek példaként kell mások előtt
világoskodnia, világra szüljük őt (vö. Mt 5,16). Ó, mily
dicsőséges, szent és felemelő dolog magunkénak vallani
az Atyát az égben! Ó mily szent, vigasztaló és
gyönyörűséges a tudat, hogy jegyesünk van! Ó mily
szent, kedves, jóleső, alázatos, békét árasztó, édes és
szeretetre indító és mindenekfölött kívánatos gondolat,
hogy olyan testvérünk és fiunk van, mint a mi Urunk
Jézus Krisztus, aki életét adta az ő juhaiért (vö. Jn 10,15),
és imádkozott az Atyához, mondván: Szent Atyám, tartsd
meg őket a te nevedben (Jn 17,11), kiket nekem adtál a
9
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világban; tieid voltak és nekem adtad őket (Jn 17,6). És
az igéket, melyeket nekem adtál, átadtam nekik, és ők
valóban elfogadták és elhitték, hogy tőled jöttem ki, és
felismerték, hogy te küldtél engem (Jn 17,8). Én őértük
könyörgök és nem a világért (vö. Jn 17,9). Áldd és
szenteld meg őket (Jn 17,17). És én értük szentelem
magamat (vö. Jn 17,19). De nemcsak értük könyörgök,
hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem
(Jn 17,20), hogy ők is eggyé legyenek szentelve (vö. Jn
17,19), amint mi is (Jn 17,11). És akarom, Atyám, hogy
ahol én vagyok, ők is velem legyenek, hogy lássák az én
dicsőségemet (Jn 17,24) a te országodban (Mt 20,21).
Amen.

AKIK NEM TARTANAK BŰNBÁNATOT
Mindazok a férfiak és nők, akik nem bűnbánatban élnek
és nem veszik magukhoz a mi Urunk Jézus Krisztus testét
és vérét, hanem bűnt bűnre halmoznak, testük rossz
kívánságai és vágyai után járnak, tett ígéreteiket
elhanyagolják, testükkel a világnak, érzéki vágyaiknak s
e világ múló gondjainak és aggodalmainak s ezen élet
gondjainak élnek, az ördög kísértésének áldozatai és
egyben fiai és cselekedeteinek utánzói (vö. Jn 8,41).
Vakok ők, mert nem látják az igazi világosságot, a mi
Urunk Jézus Krisztust. Az ilyenekben nem lakozik lelki
bölcsesség, mert nincs meg bennük az Isten Fia, az Atya
igazi bölcsessége. Az ilyenekre áll az Írás szava: minden
bölcsességük odalett (Zs 106,27) és átkozott, aki
parancsaidtól eltér (Zs 118,21). Látják, világosan
felismerik, tudják és cselekszik a rosszat és
szántszándékkal elveszítik lelküket. Ti vakok, kiket
ellenségeitek, azaz a test, a világ és az ördög rászedtek,
lássátok be, hogy a testnek édes a bűn elkövetése, de
keserű az Isten szolgálata, mert az Úr evangéliumi szava
szerint minden vétek és bűn az emberi szívből jön és
sarjad ki (vö. Mk 7,21.23). És sem ezen a világon, sem az
eljövendőn semmit sem mondhattok a magatokénak.
Mert vélitek ugyan, hogy a világ múló javait még soká
élvezhetitek, de csalódtok, mert eljön a nap és az óra,
melyre most nem gondoltok, s melynek jövetelét nem
tudjátok és nem sejtitek; a test megbetegszik és a halál
közeleg és így múlik ki keserű halállal. És bárhol,
bármikor és bármilyen körülmények közt elégtétel
nélkül, halálos bűnben hal meg az ember, - már aki
adhatna, de nem ad elégtételt - az ördög ragadja ki lelkét
10
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testéből; mégpedig olyan szorongattatás és kínok
közepett, hogy arról csak annak lehet fogalma, akinek
része van benne. Minden vagyon és hatalom és
tudomány, amiről gondolták, hogy az övék (vö. Lk 8,18),
elvétetik tőlük (Mk 4,25). Vagyonukat rokonaikra és
barátaikra hagyják. Azok pedig elvették és szétosztották
maguk közt s a végén mondták: „Átkozott legyen a lelke;
többet is adhatott és szerezhetett volna számunkra, mint
amennyit szerzett.” Testét pedig megemésztik a férgek.
Így tehát testüket és lelküket egyaránt elvesztik ebben a
rövid életben, alászállnak a pokolba, hol vég nélkül
gyötörtetnek. Mindazokat, akikhez ez a levél eljut, kérjük
arra a szeretetre, amely az Isten, hogy fogadják isteni
szeretettel és jóakarattal ezeket a mi Urunk Jézus
Krisztus fent leírt illatos igéit és akik nem tudnak olvasni,
gyakran olvastassák fel maguknak; és őrizzék meg
magukban szent közreműködéssel mindvégig, mert ezek
lélek és élet (Jn 6,64). És azok, akik ezt nem teszik,
azoknak számot kell adniuk az ítélet napján (vö. Mt
12,36) a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt (vö.
Róm 14,10).
V
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I. FEJEZET
A FERENCES VILÁGI REND (FVR)

1

1. pont

A lelki családok között2 amelyeket az Egyházban a
Szentlélek keltett életre, a Ferences Család magába
foglalja Isten népének azon világi, szerzetes és papi
tagjait, akik felismerik magukban a Krisztus követésére
szóló hivatást Assisi Szent Ferenc nyomdokain.3
Különböző formákban és módokon, de egymásra ható
életközösségben óhajtják megtestesíteni ma a közös
Szeráfi Atya karizmáját az Egyház életében és
küldetésében.4

2. pont

E családon belül sajátos helye van a Ferences Világi
Rendnek, amely úgy mutatkozik be, mint az egész
világon elterjedt, szervezett katolikus testvéri közösség,
amely nyitva áll minden keresztény előtt, és amelynek a
testvérei és nővérei a Szentlélektől indíttatva saját világi
állapotukban akarják megvalósítani a szeretet
tökéletességét, és fogadalommal kötelezik el magukat
arra, hogy az Evangélium szerint éljenek Szent Ferenc
példájára és az Egyház által elismert Regula
segítségével.5

Más néven Ferences Világi Testvéri Közösség vagy Ferences

Harmadik Rend (TOF).

2
LG 43

3
XII. Piusz beszéde a III. Rendiekhez 1956.VII.1.

4
AA 4m

5
702,1 kánon (CIC 1927)

1
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3. pont

Ennek a Regulának az a célja, hogy a Ferences Világi
Rendet a mai világ adottságai között az Egyház
igényeihez és elvárásaihoz igazítsa, mint ahogy ezt
megtették folyamatosan az 1221-es „MEMORIALE
PROPOSITI” óta a különböző regulák, melyeket IV.
Miklós és XIII. Leó pápa hagytak jóvá. Ennek a
Regulának a hiteles magyarázata a Szentszékre tartozik,
konkrét alkalmazása pedig az Általános Konstitúciókra és
az egyes testvéri közösségek Statútumaira.
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II. FEJEZET
AZ ÉLETFORMA

4. pont

A világi ferencesek Regulája és élete ez: megtartani a mi
Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent
Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és
az emberekkel együtt élt életének középpontjául és
inspirálójául.6
Krisztus - az Atya szeretetének ajándéka - az Út, mely az
Atyához vezet, ő az igazság, melybe a Szentlélek vezet be
minket, ő maga az Élet, s ő azért jött, hogy ezt az életet
bőven adja.7
A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az
Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium
igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket
pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék.8

5. pont

A világi ferencesek fedezzék fel a testvéreikben, a
Szentírásban, az Egyházban és a liturgikus
cselekményekben élő és cselekvő Krisztus személyét.
Eucharisztikus életükben az a hit indítsa és vezesse őket,
mely Szent Ferencet arra késztette, hogy ezeket írja:
„Ebben a világban Isten Szent Fiából nem látok egyebet,
mint az ő Szent Testét és Vérét”.

vö. 1Cel 18;115
Jn 3,16; 10.10, 14,6
8
AA 30h
6
7
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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.9

7. pont

Mint „bűnbánó testvérek és nővérek”,10 éppen hivatásuk
értelmében, az Evangélium életerejétől áthatva,
gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz
alakítják annak a gyökeres belső változásnak az útján,
amelyet az Evangélium „megtérésnek” nevez, és amelyet
az emberi gyöngeség miatt minden nap újra kell
kezdeni.11
A megújulás útján a kiengesztelődés szentsége a
Mennyei Atya irgalmának kiváltságos jele és ugyanakkor
kegyelem forrása.12

VI. Pál beszéde a III. Rendiekhez 1971.V.19. III.

TOF I. regulája

11
LG 8; UR 4; Poenit., Praeamb.

12
PO 18,b

9

10
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8. pont

Jézus az Atya igazi imádója, ezért példájára az imádságot
és a szemlélődést tegyék életük és cselekedeteik
lelkévé.13
Vegyenek részt az Egyház szentségi életében, főleg az
Eucharisztián és kapcsolódjanak be az Egyház által
ajánlott liturgikus imák valamelyikébe, újra átélve így
Krisztus életének titkait.

9. pont

Ferenc különös szeretettel viseltetett Szűz Mária, az Úr
alázatos szolgálóleánya iránt, aki mindig kész volt az Úr
igéit befogadni és hívásait követni. őt rendelte lelki
családja oltalmazójául és szószólójául.14 A világi
ferencesek azzal fejezik ki az Úr Édesanyja iránti lángoló
szeretetüket, hogy tökéletesen utánozzák készséges
lelkületét és bizalommal, figyelmesen imádkoznak.15

10. pont

Jézus megváltó engedelmességével egységben, aki
akaratát Atyja kezébe helyezte, hűségesen töltsék be
állapotbéli kötelességeiket a különböző életkörülményeik
között.16 Kövessék a szegény és keresztre feszített
Krisztust, tanúságot téve róla még a nehézségek és
üldözések közepette is.17

AA 4abc
2Cel 198
15
LG 67; AA 4
16
LG 41
17
LG 42b
13
14
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11. pont

Krisztus az Atyában bízva maga és Édesanyja számára a
szegény és alázatos életet választotta18, ugyanakkor
figyelmesen és szeretettel megbecsülte a teremtett
dolgokat. A világi ferencesek igaz lelkülettel, anyagi
igényeiket visszafogva, ragaszkodás nélkül használják az
ideigvaló dolgokat, annak tudatában, hogy az
Evangélium szerint csak kezelői a rájuk bízott javaknak
Isten gyermekei javára.
Így a nyolc boldogság szellemében, „vándorként és
jövevényként” az atyai ház felé vezető úton igyekezzenek
megtisztítani szívüket minden birtoklási és uralkodási
vágytól.19

12. pont

Miközben tanúságot tesznek a jó jövőről és hivatásukhoz
hűen a szív tisztaságára törekszenek, tegyék magukat
szabaddá Isten és testvéreik szeretetére.20

13. pont

Amint az Atya minden emberben Fia vonásait látja, aki
elsőszülött a sok testvér között,21 ugyanúgy a világi
ferencesek is alázatos szívvel és emberségesen
fogadjanak minden embert, mint az Úr ajándékát 22 és
Krisztus képe mását.
A testvériség átérzése örvendezőkké teszi őket, s
képessé arra, hogy magukkal egyenlőnek tekintsenek
minden embert, főleg a legkisebbeket, akik számára

1LHív 5
Róm 8,17; LG 7;4
20
Int 16; 2LHív 70
21
Róm 8,29
22
2Cel 85; 2LHív 26; 1Reg 7,13
18
19
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próbáljanak a Krisztus által megváltott teremtményekhez
méltó életfeltételeket teremteni.23

14. pont

Hivatásuk arra szólítja fel őket, hogy minden jóakaratú
emberrel együttműködve egy még inkább testvéri és
evangéliumi világot építsenek, hogy eljöjjön Isten
országa. Annak tudatában, hogy „aki Krisztust, a
tökéletes embert követi, maga is egyre emberebbé
válik”, gyakorolják feladataikat hozzáértéssel és a
keresztény szolgálat szellemében.24

15. pont

Egész emberi életük tanúságtétele, bátor egyéni és
közösségi kezdeményezéseik által legyenek jelen és
vegyenek részt az igazságosság előmozdításában, és
különösen a közélet területén ne habozzanak elkötelezni
magukat ezért konkrét és hitükkel összeegyeztethető
formában.25

16. pont

Úgy értékeljék a munkát, mint ajándékot és mint olyan
eszközt, amely által részt vehetnek a teremtésben, a
megváltásban és az emberi közösség szolgálatában.26

17. pont

Családjukban a békesség, a hűség és az élet tiszteletének
ferences szelleme szerint éljenek arra törekedve, hogy
1Reg 9,3; Mt 25,40
LG 31; GS 93
25
AA 14
26
GS 67,2; 1Reg 7,4; 2Reg 5,1
23
24
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mindezekben a Krisztusban már megújult világ jele
legyenek.27
Különösen a hitvesek, akik a házasság szentségének
kegyelmeiből élnek, tegyenek tanúságot a világban
Krisztusnak egyháza iránti szeretetéről. Minden
gyermekük egyéni hivatására figyelve, nyitott és
egyszerű keresztény nevelés által, örvendezve járják
végig velük együtt emberi és lelki fejlődésük útját.28

18. pont

Tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert
azok „jelentést hordoznak a Fölséges Istenről”.29 Azon
legyenek, hogy a velük való visszaélés kísértését
elkerülve eljussanak az egyetemes testvériség ferences
felfogására.

19. pont

Mint a béke hordozói, érezzék kötelességüknek azt újra
meg újra megteremteni. Keressék párbeszédben az
egység és a testvéri egyetértés útjait, bízva az emberben
élő isteni mag jelenlétében, valamint a szeretet és a
megbocsátás átalakító hatalmában.30
Mint a tökéletes boldogság hírnökei, minden
körülmények között azon fáradozzanak, hogy másoknak
örömet és reménységet adjanak.31
A feltámadt Krisztus adja meg nővérünknek, a halálnak,
igazi értelmét; mint a Feltámadott tagjai, derűs lélekkel
várják az Atyával való végső találkozást.32

XIII.Leó regulája II,8
LG 41e; AA 30bc
1Cel 80
30
XIII.Leó regulája II,9; 3Társ 14;58
31
Int 21; 1Reg 7,15
32
GS 78,1-2
27
28
29
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III. FEJEZET
A TESTVÉRI ÉLET

20. pont

A Ferences Világi Rend különböző szintű - helyi,
regionális, országos és nemzetközi - testvéri
közösségekből áll. E testvéri közösségek mindegyike
erkölcsi személynek számít az Egyházon belül.33 A
különböző szintű testvéri közösségek az ebben a
Regulában és a Konstitúciókban előírt normák szerint
kapcsolódnak egymáshoz és alkotnak egységet.

21. pont

A különböző szinteken a testvéri közösséget a tanács és a
miniszter (vagy elnök) vezeti, ösztönzi és buzdítja, akiket
a fogadalmas tagok választanak a Konstitúciók szerint.34
Ez a szolgálat egy meghatározott időre szól, és a
rendelkezésre állást, a testvéri közösség és minden egyes
tag iránt a felelősség vállalását jelenti.
A testvéri közösségek maguknak adnak belső szerkezeti
felépítést tagjaik és a vidék igényeihez igazodva, a
Konstitúciókban meghatározott normák szerint, az
illetékes tanács irányítása mellett.

22. pont

A helyi testvéri közösséget hivatalosan kell megalapítani,
amely az egész Rend alapsejtje lesz, és látható jele az
Egyháznak, amely szeretetközösség. Legyen ez a tagok
számára az egyházias érzület elmélyítésének és a
33
34

687. kánon (CIC 1927), 313. kánon (CIC 1983)
697. kánon (CIC 1927), 309. kánon (CIC 1983)
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ferences hivatás kibontakoztatásának kiváltságos helye,
és a világban való apostolkodásuk éltetője.35

23. pont

Aki felvételét kéri a Ferences Világi Rendbe, forduljon a
helyi testvéri közösséghez. Az új testvérek felvétele a
tanácsra tartozik.36
A Rendbe való belépés lépcsőfokai: a initiatio
(befogadás), azután a legalább egyéves képzés ideje,
majd ígérettétel (fogadalom) a Regula szerinti életre.37
Ennek a haladásnak és fejlődésnek egyébként nyomot
kell hagynia az egész testvéri közösség életmódján is.
Ami a fogadalomhoz megkívánt korhatárt és a Rendhez
való tartozás külső jelét illeti,38 a helyi Statútumokban
rögzített normákhoz tartsák magukat.
A fogadalom természeténél fogva örökös.39
Azok a testvérek és nővérek, akik sajátos nehézségekkel
küzdenek, testvéri párbeszédben tárgyalják meg
ügyeiket a helyi testvéri közösség tanácsával. Ez a tanács
az illetékes a testvéri közösség tagjainak visszahívását,
illetve a Rendből történő elbocsátását illető minden
kérdésben, a Konstitúciók előírásai szerint.40

24. pont

Hogy a Rend tagjai között megerősödjék a közösség, a
tanács rendszeresen szervezzen összejöveteleket és
gyakori találkozásokat nemcsak a testvéri közösség,
hanem más ferences csoportok tagjaival is, főleg fiatalok
csoportjaival. Keresse a legmegfelelőbb eszközöket, hogy
a tagok fejlesszék ferences és egyházi életüket, és egyre
XII. Piusz beszéde a III. Rendiekhez 1956.VII.1, 3
694. kánon (CIC 1927), 307.1 kánon (CIC 1983)
TOF I. regulája, 29-30
38
1Cel 22
39
TOF I. regulája, 31
40
696. kánon (CIC 1927), 308. és 316.2 kánon (CIC 1983)
35
36
37
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testvéribb életet éljenek.41 Ez a communio (közösség) az
elhunyt testvérekkel és nővérekkel is fönnáll, az értük
felajánlott imádságok által.42

25. pont

A testvéri közösség életéhez, vagy az istentisztelethez, a
karitatív és apostoli tevékenységhez szükséges
mindenféle kiadásokhoz a testvérek és nővérek anyagi
lehetőségeiknek megfelelően járuljanak hozzá. A helyi
testvéri közösségek pedig vegyenek részt a különböző
szinten működő tanácsok kiadásaiban.43

26. pont

Az egység és a kölcsönös felelősség konkrét jeleként a
különböző szintű tanácsok - a Konstitúciók szerint - lelki
asszisztencia céljából kérjenek alkalmas és felkészült
szerzeteseket a négy ferences szerzetesrend elöljáróitól,
akikkel a világi testvéri közösség évszázadok óta
kapcsolatban van.
Hogy előmozdítsák a hűséget a ferences karizmához és
ehhez a Regulához, és hogy a testvéri közösség élete
nagyobb segítséghez jusson, a miniszter vagy elnök
tanácsával egyetértésben kérjen az illetékes szerzetesi
elöljárótól rendszeres lelkipásztori vizitációt,44 az
illetékes szintű elöljárótól pedig testvéri vizitációt, a
Konstitúcióknak megfelelően.

697. kánon (CIC 1927), 309. kánon (CIC 1983)

TOF I. regulája, 23

43
TOF I. regulája, 30

44
TOF II. regulája, XVI.fej.

41
42
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„És, ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a
magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az
ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel,
az ég minden erejével és az összes szentekkel.”
(Szent Ferenc áldása a Végrendeletből)
V

24
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A
Ferences Világi Rend
Általános Konstitúciói
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A Megszentelt Élet Intézményeinek
és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja
Ikt. sz. T. 144-1/2000

DEKRÉTUM
A Ferences Első Rendek és a Reguláris Harmadik Rend
Miniszter Generálisainak Konferenciája az Apostoli
Szentszékhez jóváhagyásra benyújtotta a Ferences Világi
Rend Általános Konstitúcióinak a szövegét, amelyet
ugyanazon Ferences Világi Rend korábban már, az 1999
októberében Madridban megtartott Általános Káptalanja
alkalmával jóváhagyott.
Gondosan megvizsgálva a Konstitúciók fent említett
szövegét, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az
Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja jelen
dekrétumával jóváhagyja és megerősíti a szöveget, amely
megegyezik a levéltárában őrzött olasz nyelvű
példánnyal, tekintetbe véve a jog minden követelményét.
Minden, ami ezzel ellenkező, hatályát veszíti.
Vatikán, 2000. december 8.
a Boldogságos Szűz Mária
Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén

Eduardo Martinez Somalo bíboros államtitkár
+Piergiorgio Silvano Nesti CP titkár
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A FERENCES CSALÁD NÉGY

MINISZTER GENERÁLISÁNAK LEVELE

Róma, 2001. január 1.
Mária, Isten anyja ünnepe

Kedves Emanuela nővér,
az Úr adjon neked békét!

A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet
Társaságainak Kongregációja 2000. december 8-án
kiadta azt a dekrétumát (Prot. n. T. 144-1/2000), amellyel
jóváhagyta a Ferences Világi Rend Általános
Konstitúcióit, úgy, ahogy azt a FVR Általános Káptalanja
1999 októberében Madridban jóváhagyta, és ezt
követően a Ferences Első Rendek és a TOR Miniszter
Generálisainak Konferenciája azt benyújtotta.
Most, a többi Miniszter Generális nevében is, rád és
rajtad keresztül a FVR minden testvérére bízom a
Konstitúciók jóváhagyott szövegét. Az egész Ferences
Családnak, Ferencnek és Klárának a mindent elsodró
lelki tapasztalatában megmutatkozó kezdeteitől fogva az
a hivatása, hogy „a szent evangélium formája szerint
éljen”. A Konstitúciók szövege egy minden eddiginél
fontosabb segítséget jelent számotokra abban, hogy
megtestesítsétek ezt az egyetlen hivatást a sokféle
kifejezésmód gazdag változatosságában, ott és akkor,
ahova és amikor az Úr küld bennünket. Ez nem csupán
„még egy dokumentum”, vagy egy út utolsó állomása,
hanem egy alapvető és dinamikus eszköz, amely abban
segít bennünket, hogy mint ferencesek,
jól
körvonalazódjék számunkra a hivatásunk, és életünket és
hivatásunkat progresszíven strukturáljuk. Szerte a
világon sok testvér dolgozott észrevételek megtételével
és a szöveg felülvizsgálatával, az Anyaszentegyház ezt
jóváhagyta, mindez pedig arra kötelez bennünket, hogy
29
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az Általános Konstitúcióknak ezt a szövegét
evangéliumi élettervünk központi tengelyévé tegyük.

az

Az Egyház és a Miniszter Generálisok Konferenciájának a
nevében azt kívánom nektek, világi ferenceseknek, hogy
legyetek meggyőződéses tanúi annak az evangéliumi
tűznek, amely Assisi Ferenc és Klára egész életét lángra
lobbantotta, és egy teljesen odaadott, s ily módon
tökéletesen beteljesedett élet példájává tette őket.
Testvéretek
Giacomo Bini ofm
a Ferences Első Rendek és a TOR
Miniszter Generális Konferenciájának az elnöke
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ÁLTALÁNOS KONSTITÚCIÓI
I. FEJEZET: A FERENCES VILÁGI REND

1. cikkely

1.
Minden
hívő
meghívást
kapott
az
életszentségre, és joga van az Egyházzal közösségben
saját lelki útját követnie.45
2.
Az Egyházban különféle karizmákkal sok
lelkiségi család létezik. Ezen lelkiségi családok közé
számítják a Ferences Családot, amely különböző ágaiban
Assisi Szent Ferencet ismeri el atyjának, ihletőjének és
példaképének. (Regula 1)
3.
A Ferences Családban a Ferences Világi
Rendnek kezdettől fogva sajátos helye van.46 Ezt
mindazon katolikus testvéri közösségek szerves egysége
képezi, amelyeknek tagjai a Szentlélek indítását követve
fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az
Evangéliumot élik meg Szent Ferenc módján, világi
állapotukban, megtartva az Egyház által jóváhagyott
Regulát.47 (Regula 2)
4.
Az ugyanazon lelkiségi családhoz való tartozás
alapján a Szentszék a Ferences Világi Rend (FVR)
Vö.: 210; 214. kánonok, és LG 40
„Ferences Világi Testvériségnek” vagy „Ferences Harmadik
Rendnek” (FHR) is nevezik. Vö.: Regula, 1. cikkely 1. jegyzet.
A CIC 303. kánonja a következőképpen határozza meg a
harmadik rendeket: „Azokat a társulásokat, amelyeknek tagjai
a világban valamely szerzetesi intézmény szellemében,
ugyanennek az intézménynek felsőbb irányítása alatt apostoli
életet élnek, és a keresztény tökéletességre törekszenek,
harmadik rendeknek nevezzük, vagy más megfelelő névvel
illetjük.”
47
Az 1289-es, IV. Miklós pápa által és az 1883-as, XIII. Leó
pápa által jóváhagyott regulák után a jelenlegi Regulát VI. Pál
pápa hagyta jóvá 1978. június 24-én.
45
46
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lelkipásztori gondozását és lelki támogatását a Ferences
Első Rendre és a Reguláris Harmadik Rendre (RHR)
bízta. Ezek azok az Intézmények, amelyekre a CIC 303.
kánonja értelmében az „altius moderamen” tartozik.48
5. A Ferences Világi Rend (FVR) az Egyházban nyilvános
társulás.49 Különböző szintű - helyi, regionális, országos
és nemzetközi - testvéri közösségekből áll. Az Egyházon
belül mindegyikük külön-külön, önálló jogi személyiség.

2. cikkely

1.
A Ferences Világi Rend hivatása sajátos:
bensőleg alakítja tagjainak életét és apostoli
cselekedeteit. Ezért nem lehetnek tagjai azok, akik
végleges kötelékkel más szerzetescsaládhoz vagy a
megszentelt élet egy másik intézményéhez kötelezték el
magukat.
2.
A Ferences Világi Rend állapottól függetlenül
minden hívő előtt nyitott. Tartozhatnak hozzá:
•	
laikusok, vagyis világiak (férfiak és nők),
•	
világi klerikusok (diakónusok, papok,
püspökök).

3. cikkely

1.
A Ferences Világi Rendhez tartozók lelkiségét
és apostoli életét a világi jelleg jellemzi.
2.
A hivatásban és az apostoli életben a világi
jellegük a vonatkozó életállapotuk szerint nyer kifejezést,
azaz

48
49

Vö.: Konstitúciók 85.2
Vö.: 116; 301/3; 312; 313. kánonok
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•	

•	

a világiak esetében oly módon, hogy az
élet
valóságaiban
és
a
világi
tevékenységekben való jelenlétükkel
járulnak
hozzá
Isten
Országának
építéséhez,50
a világi klerikusok esetében oly módon,
hogy ellátják a számukra rendelt
feladatot,
vagyis
Isten
Népének
szolgálatát, közösségben a püspökkel és a
papsággal.51

Mind az előbbiek, mind pedig az utóbbiak Assisi Szent
Ferenc evangéliumi választásaiból nyernek indíttatást,
elkötelezvén magukat az ő küldetésének folytatására,
együtt a Ferences Család többi tagjával.
3.
A Ferences Világi Rendbe való hivatás az
Evangélium megélése a testvéri közösségben. A tagok
ezért olyan egyházi közösségekben gyűlnek össze,
amelyeket testvéri közösségnek (Fraternitas) nevezünk.

4. cikkely

1.
A Ferences Világi Rendet az egyetemes
egyházjog és a saját joga kormányozza, úgymint a
Regula, a Konstitúciók, a Szertartáskönyv és a részleges
Statútumok.
2.
A Regula rögzíti a Ferences Világi Rend
természetét, célját és szellemét.
3.

A Konstitúciók célja (Regula 3):
•	
a Regula alkalmazása,
•	
a Ferences Világi Rendhez való tartozás
pontos
feltételeinek,
a
Rend
irányításának, a testvéri közösségi élet
szerveződésének és székhelyének a
meghatározása.52

Vö.: 225. kánon, és II. János Pálnak 1982. szeptember 27-én a
Ferences Világi Rendhez intézett beszéde, megjelent:
L'Osservatore Romano, 1982. szeptember 28.
51
Vö.: 275, és a rákövetkező kánonok, és PO 12; 14; 15, és a
rákövetkezők
52
Vö.: 304. kánon
50
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5. cikkely

1.
A Regula és a Konstitúciók hiteles
magyarázata53 a Szentszéket illeti meg. (Regula 3)
2.
A Konstitúciók szokásszerű magyarázata54,
amelynek célja, hogy azok alkalmazását a Rend egyes
területein és különböző szintjein összehangolja, a
Ferences Világi Rend Általános Káptalanját illeti meg.
3.
A gyors döntést igénylő sajátos kérdések
tisztázása a Ferences Világi Rend Nemzetközi Tanácsa
(FVRNT) elnökségének illetékességi körébe tartozik. Az
ilyen jellegű tisztázások a következő általános káptalanig
érvényesek.

6. cikkely

1.
A Ferences Világi Rend nemzetközi testvéri
közössége saját, a FVR Általános Káptalanja által
jóváhagyott és a Ferences Miniszter Generálisok
testülete által megerősített Statútumokkal rendelkezik.
2.
Az országos testvéri közösségek saját, az
FVRNT elnöksége által jóváhagyott Statútumokkal
rendelkeznek.
3.
A regionális és a helyi testvéri közösségek
rendelkezhetnek saját, a felsőbb szint tanácsa által
jóváhagyott Statútumokkal.

7. cikkely

Minden olyan rendelkezés, amely a jelen Konstitúciókkal
nem egyezik, hatályát veszítette.

53
54

Vö.: 16. kánon
Vö.: 16. kánon lábjegyzet SZIT 1997

34

ÁLTALÁNOS KONSTITÚCIÓI

II.
FEJEZET:
TEVÉKENYSÉG

ÉLETFORMA

ÉS

APOSTOLI

1. AZ ÉLETFORMA

8. cikkely

1.
A világi ferencesek a fogadalommal arra
kötelezik magukat, hogy az Evangéliumot világi
állapotukban a ferences lelkiség szerint élik.
2.
A hit fényénél törekszenek elmélyíteni az
evangéliumi élet értékeit és választásait a Ferences
Világi Rend Regulája szerint
•	
a megtérés és a képzés folytonosan
megújított útján (Regula 7),
•	
a társadalomból és az egyházi valóságból
érkező
kérésekre
nyitottan,
„az
Evangéliumból az élet felé, és az életből
az Evangélium felé haladva” (Regula 4, 3.
bekezdés),
•	
ezen út személyes és közösségi
vonatkozásában.

9. cikkely

1.
A világi ferences lelkisége inkább Krisztus
személyére és az ő követésére összpontosító életterv,55
semmint gyakorlatba átültetendő részletes program.
(Regula 5)
2.
Annak a világi ferencesnek, aki elkötelezte
magát Krisztus példájának és tanításának követésére,
feladata, hogy az Evangéliumot és a Szentírást
személyesen és állhatatosan tanulmányozza. A testvéri
közösség és annak felelősei erősítsék az evangéliumi Ige
iránti szeretetet, és segítsék a testvéreket abban, hogy
azt megismerjék és megértsék úgy, amint azt az Egyház
55

Vö.: 1Reg 22,41 : FF 62: 2LHív 51: FF 200
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a Szentlélek közreműködésével hirdeti.56 (Regula 4, 3.
bekezdés)

10. cikkely

„A szegény és keresztre feszített Krisztus”, aki győzött a
halálon és feltámadt, és aki Isten emberszeretetének
legfőbb megnyilvánulása, az a 'könyv', melyből a
testvérek - Ferencet követvén - megtanulják, miért és
hogyan kell élni, szeretni és szenvedni. őbenne fedezik
fel az igazságosság miatti ellentmondások értékét,
valamint a mindennapi élet nehézségeinek és
keresztjeinek értelmét. ővele tudják az Atya akaratát a
legnehezebb körülmények között is elfogadni, és megélni
a béke ferences lelkületét abban, hogy az emberi
méltósággal
ellenkező
mindennemű
tanítást
visszautasítanak. (Regula 10)

11. cikkely

Emlékezve arra, hogy hivatásuk forrása a Szentlélek, aki
a testvéri élet és a küldetés éltetője, a világi ferencesek
törekedjenek arra, hogy Ferencnek a saját sugallatai
iránti hűségét utánozzák, és hallgassanak a Szent azon
buzdítására, hogy mindenekfelett „az Úr Lelkét és az ő
működését” kívánják.57

12. cikkely

1.
Szent Ferenc példájából és írásaiból sugallatot
merítve, legfőképpen pedig a Lélek kegyelmével, a
testvérek minden nap hittel éljék meg azt a nagy
adományt, amelyet Krisztus készített nekünk: az Atya
kinyilatkoztatását.
Tegyenek tanúságot e hitükről mindenek előtt
•
a családi életben;
•
a munkában;
56
57

Vö.: DV 10
2Reg 10,8 : FF 104
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•	
•	
•	
•	

az örömben és a szenvedésben;
az emberekkel való találkozásban, akik
mind testvérek ugyanazon Atyában;
a társadalmi életben való jelenlét és
részvétel által;
a minden teremtménnyel való testvéri
kapcsolatban.

2.
Igyekezzenek az Atya akaratát megismerni és
megtenni Jézussal együtt, aki engedelmes volt egészen a
halálig. Adjanak hálát Istennek a szabadság adományáért
és a szeretet törvényének kinyilatkoztatásáért. Fogadják
el azt a segítséget, amelyet - hogy beteljesíthessék az
Atya akaratát - az Egyház közvetítése ajánl fel számukra,
egyrészt azok által, akik benne a tekintély
letéteményesei, másrészt pedig rendi testvéreik által. A
társadalmi életben derűs eltökéltséggel vállalják a bátor
döntések kockázatát. (Regula 10)
3.
A testvérek szeressék az Istennel való gyermeki
találkozást, „az imádságot és a szemlélődést tegyék
életük és cselekedeteik lelkévé”. Igyekezzenek felfedezni
az Atya jelenlétét szívükben, a természetben és az
emberiség történelmében, amelyben az ő üdvözítő terve
beteljesedik. Ennek a titoknak a szemlélése készségessé
teszi őket arra, hogy tevékeny közreműködői legyenek a
szeretet ezen tervének. (Regula 8)

13. cikkely

1.
A világi ferencesek, akiket régen 'bűnbánó
testvéreknek és nővéreknek' hívtak, célul tűzik ki, hogy
az állandó megtérés szellemében éljenek. Ahhoz, hogy a
ferences hivatás ezen jellegzetességét egymagukban és a
testvéri közösségben egyaránt ápolhassák, a következő
eszközök állnak rendelkezésükre: Isten Igéjének
hallgatása és megünneplése, életük felülvizsgálata, a
lelkigyakorlatok, egy lelki asszisztens segítsége és a
bűnbánati
szertartások.
Járuljanak
gyakran
a
kiengesztelődés szentségéhez, és ápolják annak
közösségi megünneplését mind a testvéri közösségben,
mind pedig Isten egész népével együtt.58
(Regula 7)
58

Poenit. Preamb. 22, és a rákövetkezők
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2.
A megtérésnek ebben a szellemében kell az
Egyház megújulása iránti szeretetet megélni; ezt mindig
az egyéni és a közösségi megújulásnak kell kísérnie. A
megtérés gyümölcse a testvérek iránti irgalmas szeretet,
amely válasz Isten szeretetére.59
3.
A ferences bűnbánók hagyományos bűnbánati
gyakorlatait, úgy mint a böjtöt és az önmegtartóztatást,
ismerjék meg, tartsák nagyra, és éljék meg az Egyház
általános iránymutatásai szerint.

14. cikkely

1.
Annak tudatában, hogy Isten mindannyiunkból
egyetlen népet akart alkotni, és Egyházát az üdvösség
egyetemes szentségévé tette, a testvérek kötelezzék el
magukat arra, hogy hitben szemlélik az Egyházat, annak
küldetését a mai világban, és benne a világi ferencesek
szerepét, felfogva mindazt a kihívást és vállalva mindazt
a felelősséget, amelyet ez a szemlélés tár föl előttük.
2.
Az Eucharisztia az Egyház életének a
középpontja. Benne Krisztus egyetlen testként egyesít
minket Önmagával és egymással. Legyen tehát az
Eucharisztia a testvéri közösség életének középpontja. A
testvérek a lehető leggyakrabban vegyenek részt
Szentmisén, emlékezvén Szent Ferencnek arra a
tiszteletére és szeretetére, amellyel az Eucharisztiában
élte meg Krisztus életének valamennyi titkát. (Regula 8)
3.
Járuljanak az Egyház szentségeihez, ügyelve
nemcsak az egyéni megszentelődésre, hanem az Egyház
növekedésének és Isten Országa terjedésének
szolgálatára is. Működjenek együtt plébániáikon a
szentségek élő és tudatos megünneplésében, különös
tekintettel a keresztség, a bérmálás, a házasság és a
betegek szentsége kiszolgáltatásának a szertartásaira.
4.
A testvérek és a testvéri közösségek tartsák be
a Szertartáskönyv iránymutatásait abban a tekintetben
is, hogy miként csatlakoznak különféle formákban az
Egyház liturgikus imádságához, kiemelt figyelmet
szentelve a Zsolozsma megünneplésének.60
59
60

Vö.: 2LHív 25, és a rákövetkezők : FF 190, és a rákövetkezők
Szertartáskönyv Függ. 26, 27
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5.
Minden helyen és minden időben lehetséges az
Atya igazi imádóinak tisztelni őt és imádkozni Hozzá.
Mindazonáltal a testvérek igyekezzenek időt szakítani a
csendre és az összeszedettségre, töltsék ezt kizárólag
imádsággal.

15. cikkely

1.
A világi ferencesek arra kötelezik magukat,
hogy a nyolc boldogság szellemében, de különösen a
szegénység szellemében élnek. Az evangéliumi
szegénység kifejezésre juttatja az Atyába vetett bizalmat,
belső szabadságot szül, és készségessé tesz a javak
igazságosabb elosztásának előmozdítására. (Regula 11)
2.
A világi ferencesek, akiknek munkájukon és
anyagi javaikon keresztül el kell látniuk saját családjukat
és szolgálniuk kell a társadalmat, különleges módon élik
meg az evangéliumi szegénységet. Ennek megértéséhez
és megvalósításához erős egyéni elkötelezettségre és a
testvéri közösség ösztönzésére van szükség, amely az
imádságon és a párbeszéden, az élet közösségi
felülvizsgálatán, valamint az Egyház iránymutatásainak
és a társadalom kéréseinek meghallgatásán keresztül
nyilvánul meg.
3.
A világi ferencesek kötelezzék el magukat az
egyéni igények csökkentésére, hogy a lelki és az anyagi
javakat jobban meg tudják osztani a testvérekkel, főként
pedig a leginkább szükséget szenvedőkkel. Adjanak hálát
Istennek a kapott javakért, azokat jó sáfárok és nem
pedig tulajdonosok módjára használva. Határozottan
foglaljanak állást a fogyasztói szemlélettel, valamint az
olyan ideológiákkal és gyakorlatokkal szemben, amelyek
a gazdagságot a vallási és emberi értékek elé helyezik, és
amelyek megengedik az ember kizsákmányolását.
4.
Szeressék és gyakorolják a szív tisztaságát,
amely az igazi testvériség forrása.
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16. cikkely

1.
Mária, Jézus anyja, az Ige meghallgatásának és
a hivatáshoz való hűségnek a példaképe: őbenne látjuk Ferenchez hasonlóan - valamennyi evangéliumi erény
megvalósulását.61 Ápolják a testvérek a legszentebb Szűz
iránti erős szeretetet, az ő követését, az imádságot és a
gyermeki ráhagyatkozást. Mutassák ki áhítatukat az
őszinte hit kifejezéseivel, az Egyház által elfogadott
formákban. (Regula 9)
2.
Mária az egész egyházi közösség számára a
termékeny és hű szeretet mintája. A világi ferencesek és
a testvéri közösségek törekedjenek arra, hogy ugyanazt
éljék meg, mint Ferenc, aki a Szüzet tette meg élete és
műve vezetőjéül. Mint a tanítványok Pünkösdkor, vele
együtt fogadják be a Lelket, hogy szeretetközösségben
tudjanak kiteljesedni.62
2. TEVÉKENY JELENLÉT AZ EGYHÁZBAN ÉS
A VILÁGBAN

17. cikkely

1.
A világi ferencesek, akiknek az a hivatása, hogy
közreműködjenek az egész emberiség üdvözítő
szentségét megjelenítő Egyháznak az építésében, és akik
a keresztség és a fogadalmuk révén „az Egyház
küldetésének tanúivá és eszközeivé” váltak, életükkel és
szavukkal hirdetik Krisztust. Legmegfelelőbb apostoli
tevékenységük a személyes tanúságtétel63 abban a
környezetben, amelyben élnek, és Isten Országának
építésében tett szolgálatuk a jelen világ valóságai között.
(Regula 6)
2.
A testvéri közösségekben segítsék a testvéreket
felkészülni arra, hogy terjesszék az evangéliumi üzenetet
és
a
„világ
hétköznapi
feltételei
között”64,
BSzÜdv : FF 259 260
Vö.: 2Cel 198 : FF 786
63
Vö.: 1Reg 17 : FF 46; 3társ 36: FF 1440; 2LHív 53: FF 200
64
LG 35
61
62
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közreműködjenek a hitoktatásban
közösségek munkájában.

és

az

egyházi

3.
Mindazok, akik hitoktatói szolgálatra, az
egyházi közösségekben vezetői vagy más szolgálatok,
nemkülönben a szent szolgálatok küldetésének
teljesítésére vannak hivatva, tegyék magukévá Szent
Ferenc szeretetét Isten Szava iránt, hitét azokban, akik
azt hirdetik, valamint azt a nagy buzgalmat, amellyel ő a
pápától a bűnbánat hirdetésére szóló küldetést elfogadta.
4.
A testvérek mindenekelőtt a saját családjukban,
majd pedig a testvéri közösségben, és végül - tevékeny
jelenlétükkel - a helyi Egyházban és a társadalomban
gyakorolják részvételüket abban a megszentelő
szolgálatban, amelyet az Egyház a liturgia, az imádság, a
bűnbánat és az irgalmas szeretet művei által gyakorol.

AZ IGAZSÁGOS ÉS TESTVÉRI TÁRSADALOMÉRT

18. cikkely

1.
A világi ferencesek hivatásához tartozik, hogy
Assisi Szent Ferenc személyéből és üzenetéből
táplálkozva hozzájáruljanak egy olyan civilizáció
kialakulásához, amelyben az emberi személy méltósága,
a kölcsönös felelősség és a szeretet élő valósággá
válnak.65
2.
El kell mélyíteniük az egyetemes testvériség
igazi alapjait, és mindenhol meg kell teremteniük a
befogadás lelkületét és a testvéri kapcsolat légkörét.
Szilárdan kötelezzék el magukat a kizsákmányolás, a
hátrányos jellegű megkülönböztetés és a társadalom
peremére szorítás minden formája, valamint a mások
iránti közömbösség minden magatartása ellen. (Regula
13)
3.
Működjenek együtt azokkal a mozgalmakkal,
amelyek a népek közötti testvériséget mozdítják elő:
igyekezzenek
mindenki
számára
„méltó

65

Vö.: GS 31, és a rákövetkezők
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életkörülményeket
teremteni”
szabadságáért tevékenykedni.

és

minden

nép

4.
Követve Szent Ferenc, a környezetvédők
védőszentjének példáját, tevékenyen támogassák a
teremtett világ megóvására irányuló kezdeményezéseket,
működjenek együtt azokkal az erőfeszítésekkel, amelyek
a környezetszennyezés és a természet rombolásának
megelőzésére irányulnak, és azokkal is, amelyek olyan
életfeltételeket és olyan környezetet kívánnak
megteremteni, amelyek senki számára nem okoznak
félelmet.

19. cikkely

1.
A világi ferencesek a testvéri szeretet és az
egyértelmű keresztény indíttatások tanúságtételén
keresztül mindig kovászként hassanak abban a
környezetben, amelyben élnek. (Regula 14)
2.
A
minoritás
szellemével
megegyezően
kapcsolataik megválasztásában részesítsék előnyben a
szegényeket és a társadalom peremére jutottakat,
legyenek azok akár egyes személyek, emberek
csoportjai, vagy akár egy egész nép, és működjenek
együtt a számkivetettség és a szegénység azon formáinak
megszüntetése érdekében, amelyek a hatékonyság
hiányából és az igazságtalanságból fakadnak.

20. cikkely

1.
Mivel elkötelezték magukat arra, hogy az
ideigvaló dolgok és tevékenységek közepette Isten
Országát építik, a világi ferencesek számára
hivatásuknál fogva - egymástól elválaszthatatlan az
Egyházhoz és a társadalomhoz tartozásuk. (Regula 14)
2.
Törekedjenek
a
munkatevékenységükből
fakadó sajátos kötelességek teljesítésére és az ahhoz
szükséges szakmai felkészülésre, mert ez az első és
alapvető hozzájárulásuk egy igazságosabb és testvéribb
világ felépítéséhez. A szolgálatnak ugyanezen
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lelkületével
vállalják
felelősségüket.

társadalmi

és

polgári

21. cikkely

1.
Szent Ferenc számára a munka adomány és
dolgozni kegyelem. A mindennapi munka nemcsak a
létfenntartás eszköze, hanem Isten és a felebarát
szolgálatára nyíló alkalom, valamint út a saját
személyiségünk
kibontakoztatásához.
Abban
a
meggyőződésben, hogy a munka jog és kötelesség,
valamint hogy mindenfajta foglalkozás tiszteletet
érdemel, igyekezzenek a testvérek összefogni, hogy
mindenki számára legyen munkalehetőség, és a
munkafolyamatok egyre emberségesebbekké váljanak.
(Regula 16)
2.
A kikapcsolódásnak és felüdülésnek sajátos
értéke van, mindkettő szükséges a személy fejlődéséhez.
A világi ferencesek ügyeljenek arra, hogy a munka és a
pihenés kiegyensúlyozott arányban álljanak egymással,
és igyekezzenek szabadidejüket értékesen eltölteni.66

22. cikkely

1.
A világi ferencesek „legyenek jelen ... a
közéletben” és működjenek közre - amennyire tőlük telik
- igazságos törvények és rendeletek kibocsátásában.
(Regula 15)
2.
Az igazságosság és az általános emberi
előrehaladás terén a testvéri közösségek „bátor
kezdeményezésekkel” álljanak elő, összhangban a
ferences hivatással és az Egyház irányelveivel.
Képviseljenek egyértelmű álláspontot, amikor az ember
az elnyomás vagy közömbösség bármely formája miatt
méltóságában sérül. Nyújtsanak testvéri szolgálatot az
igazságtalanság áldozatainak.
3.
Az erőszak alkalmazásától való elállás, amely
Ferenc tanítványainak jellemzője, nem a cselekvéstől
66

Vö.: GS 67 Laborem Exercens 16, és a rákövetkezők
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való elállást jelenti; a testvérek ügyeljenek azonban arra,
hogy fellépéseiket mindig a keresztény szeretet sugallja.

23. cikkely

1.
A béke az igazságosság műve, valamint a
kiengesztelődés és a testvéri szeretet gyümölcse. 67 A
világi ferencesek hivatása, hogy családjukban és a
társadalomban a béke hordozói legyenek. (Reg 19) Ezért
•	
támogassák a békés magatartásformák és
eszmék terjedését és az azokra tett
javaslatokat;
•	
álljanak elő saját kezdeményezésekkel, és
működjenek együtt egyénileg és testvéri
közösségként a pápa, a részegyházak,
valamint
a
Ferences
Család
kezdeményezéseivel;
•	
működjenek
együtt
azokkal
a
mozgalmakkal
és
intézményekkel,
amelyek a békét úgy mozdítják elő, hogy
egyidejűleg tiszteletben tartják annak
hiteles alapjait.
2.
Elismerve bár mind a személyes, mind a
nemzeti jogot a legitim védelemre, értékeljék nagyra
azoknak a döntését, akik lelkiismereti okokból
megtagadják a fegyverviselést.
3.
A családi béke megőrzése érdekében a
testvérek időben készítsék el saját javaikra vonatkozó
végrendeletüket.

67

Vö.: GS 78
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A CSALÁDBAN

24. cikkely

1.
A világi ferencesek legelsősorban saját
családjukat tekintsék annak a helynek, ahol keresztény
elkötelezettségüket és ferences hivatásukat meg kell
élniük, és adjanak helyet benne az imádságnak, Isten
Igéjének és a keresztény hittanulásnak. Fáradozzanak
minden helyzetben minden élet tiszteletben tartásán,
annak fogantatásától kezdve egészen a halálig. A
házasok a Ferences Világi Rend Regulájában hatékony
segítséget találnak keresztény életútjukhoz, tudatában
lévén annak, hogy a házasság szentségében Krisztusnak
Egyháza iránti szeretetében részesül az ő szeretetük. A
házastársak szeretete és a hűség értékének a kijelentése
igaz tanúságtételt jelent családjuk, az Egyház és a világ
előtt. (Regula 17)
2.

A testvéri közösségekben
•	
a testvérek osztozzanak családi életük
jelentős pillanataiban; legyen a családi és
a házastársi lelkiség, valamint a családi
problémák keresztény módon való
felvetése
a
párbeszéd
és
a
tapasztalatcsere témája;
•	
testvéri figyelemmel legyenek azok - a
nem házasok, özvegyek, egyedülálló
szülők, különélők, elváltak és mindenki
más - iránt, akik nehéz helyzetben élnek;
•	
teremtsék meg a nemzedékek közötti
párbeszéd feltételeit; (Regula 19)
•	
segítsék elő házas és családi csoportok
megalakulását.

3.
A
testvérek
támogassák
azokat
az
erőfeszítéseket, amelyeket az Egyházban és a
társadalomban tesznek annak érdekében, hogy
hangsúlyosan megjelenítsék a hűség értékét és az élet
iránti tiszteletet, valamint hogy választ adjanak a család
szociális problémáira.
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25. cikkely

Egyrészt abban a meggyőződésben, hogy „a
gyermekeket úgy kell nevelni, hogy nyitottak legyenek a
közösségre, és felfogják, máris Isten népének élő és
tevékeny tagjai”,68 másrészt jól tudva, mekkora vonzerőt
gyakorolhat rájuk Szent Ferenc, elő kell segíteni olyan
gyermekcsoportok
megalakítását,
amelyek
életkoruknak megfelelő nevelési rendszer és szervezés
segítségével - a ferences élet megismerésébe és
szeretetébe adnak bevezetést. Az Országos Statútumok
adjanak megfelelő irányelveket ahhoz, hogy miként
szervezzék meg az ilyen csoportokat, és ezek miként
tartsák a kapcsolatot a testvéri közösségekkel és a
Ferences Ifjúság csoportjaival.

AZ ÖRÖM ÉS REMÉNY HÍRNÖKEI

26. cikkely

1.
Ferenc a szenvedésben is átélte a bizalmat és
az örömöt, mert merített
•	
Isten atyaságának megtapasztalásából,
•	
abból a megingathatatlan hitből, hogy
Krisztussal fel fog támadni az örök életre,
•	
annak
megtapasztalásából,
hogy
találkozhat a Teremtővel és egyetemes
testvériségben dicsérheti őt az összes
teremtménnyel együtt.69
Ezért a világi ferencesek az Evangéliummal egyezően
igent mondanak a reményre és az életörömre. Tegyék
meg a sokféle szorongás és az életuntság ellen ami rajtuk
múlik, mert ezzel egy jobb jövőt készítenek elő. (Reg 19)
2.
A testvéri közösségekben a testvérek mozdítsák
elő a kölcsönös megértést, és szenteljenek figyelmet
arra, hogy az összejövetelek hangulata szívélyes legyen

AA 30
Vö.: 2Cel 125: FF 709, és a rákövetkezők; LPer 43: FF 1591,
és a rákövetkezők; LM 9,2: FF 1162, és a rákövetkezők
68
69
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és az örömöt tükrözze. Bátorítsák egymást kölcsönösen a
jóban.

27. cikkely

1.
Koruk előrehaladtával a testvérek tanulják meg
elfogadni a betegséget és a növekvő nehézségeket,
valamint azt, hogy a fokozatos elszakadásban és az Ígéret
Földje felé való indulásban életüknek mélyebb értelmet
adjanak.
Legyenek meggyőződve arról, hogy a
Krisztusban hívők és az egymást őbenne szeretők
közössége mint a „szentek közössége" jut el az örök
életre. (Reg 19)
2.
A világi ferencesek igyekezzenek megteremteni
környezetükben,
de
mindenekelőtt
a
testvéri
közösségekben a hit és a remény légkörét, hogy így 'halál
nővérünkre'
az
Atyához
való
áthaladásként
tekinthessenek, és hogy erre mindannyian derűvel
tudjanak készülni.
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III. FEJEZET: ÉLET A TESTVÉRI KÖZÖSSÉGBEN

1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

28. cikkely

1.
A Ferences Világi Rend testvéri közössége
annak az Assisi Szent Ferencnek a felfogásában fedezi fel
az eredetét, akinek a Legfölségesebb kinyilatkoztatta a
testvéri közösségben élt élet evangéliumi lényegét.70
2.
„A Ferences Világi Rend különböző szintű
testvéri közösségekből áll”, hogy rendezett formában
segítse elő a testvérek közötti egységet, a kölcsönös
együttműködést, valamint tevékeny és közösségi
jelenlétüket mind a rész-, mind az egyetemes Egyházban.
A Ferences Világi Rend támogassa a testvéri közösségek
elköteleződését világi szolgálatukban, különösen a
társadalmi élet területén. (Regula 20)
3.
A testvérek vagy templom, szerzetesház mellett
felállított helyi testvéri közösségekben, vagy az alapítási
okiratban elismert pontos és tényleges indokok alapján
létrehozott
személyi
testvéri
közösségekben
egyesülnek.71

Vö.: Konstitúciók, 3.3; Végr 14: FF 116
Vö.: 518. kánon. Mindaz, mely a jelen Konstitúciókban a
Helyi testvéri közösségekről szól, érvényes a személyi testvéri
közösségekre is, eltekintve attól, ha valami - természetüknél
fogva - nem lenne alkalmazható.
70
71
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29. cikkely

1.
A helyi testvéri közösségek különböző módon
szerveződnek regionális, országos vagy nemzetközi
szintű testvéri közösségekbe, egyházi, területi vagy más
természetű szempontok szerint. A Regula és a
Konstitúciók elvei alapján működnek együtt és
kapcsolódnak egymáshoz. Ezt követeli meg a testvéri
közösségek közötti közösség, a köztük lévő szervezett
együttműködés és a Ferences Világi Rend egysége.
2.
Ezek a testvéri közösségek, amelyek az
Egyházban jogi személyi státusszal rendelkeznek, saját
küldetésük legjobb betöltése érdekében szerezzék meg
amennyiben lehetséges - a polgári jogi státuszt. Az
indokok
és
követendő
eljárások
irányelveinek
meghatározása az Országos Tanácsokat illeti. (Regula
20)
3.
Az Országos Statútumoknak meg kell jelölniük
az országban lévő Ferences Világi Rend szervezetének
irányelveit. Ezen irányelvek alkalmazása az Országos
Tanács és az érdekelt testvéri közösségek felelőseinek
körültekintő ítélőképességére hárul.

30. cikkely

1.
A testvérek kölcsönösen felelősek annak a helyi
testvéri közösségnek az életéért, amelyhez tartoznak,
valamint az egész Ferences Világi Rendéért, mivel az a
világban elterjedt összes testvéri közösség szerves
egységét képezi.
2.
A tagok kölcsönös felelősségérzete megköveteli a
személyes jelenlétet, a tanúságtételt, az imádságot és a
tevékeny együttműködést, figyelembe véve mindenkinek
a lehetőségeit és a testvéri közösség összefogásában
adódó esetleges kötelezettségeket.72
3.
Családi szellemben minden testvér fizessen
egyéni lehetőségeihez mérten - hozzájárulást a helyi
Az ezen elvekből származó alkalmazásokat a jelen
Konstitúciók III. Fejezet 3. Címe rögzíti, amely a különböző
szintű testvéri közösségek kifejtésére van szánva.
72
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testvéri közösség pénztárába, hogy „a testvéri közösség
életéhez, az istentisztelethez, a karitatív és apostoli
tevékenységeihez” szükséges pénzügyi eszközöket elő
lehessen teremteni. A testvérek anyagilag és más módon
is segítsék a felsőbb szintű testvéri közösségeket,
tevékenységükkel és munkájukkal is támogatva azt.
(Regula 25)

31. cikkely

1.
„A különböző szinteken a testvéri közösséget a
tanács és a miniszter (vagy elnök) vezeti, ösztönzi és
buzdítja”. Ezek a hivatalok választások útján kerülnek
betöltésre, összhangban a Regulával, a Konstitúciókkal
és a saját Statútumokkal. Csak kivételes esetben,
alapításuk kezdeti szakaszában létezhetnek testvéri
közösségek rendes tanács nélkül. Ilyen esetben, annak
érdekében, hogy a normális rendbe történő visszatérés
vagy a testvéri közösség beindulása biztosítva legyen, a
felsőbb szintű tanács gondoskodik - szigorúan a
szükséges időszakra - azon tagoknak a képzéséről, akik a
testvéri közösséget összefogják, valamint biztosítja a
választások lefolytatását. (Regula 21)
2.
A miniszteri vagy tanácstagi hivatal testvéri
szolgálata olyan elkötelezettség, amelyet a testvéri
közösség és minden testvér iránti szolgálatkészség és
felelősségtudat jellemez, annak érdekében, hogy
mindenki kiteljesedhessen saját hivatásában, és minden
testvéri közösség tevékenyen, igazi ferences egyházi
közösségként legyen jelen az Egyházban és a
társadalomban.
3.
A Ferences Világi Rend minden szintbeli
felelősei olyan örök fogadalmat tett testvérek legyenek,
akik meg vannak győződve a ferences evangéliumi élet
érvényességéről, széles látókörrel figyelik az Egyház és a
társadalom életét, nyitottak a párbeszédre, valamint
készek segítséget és együttműködést felajánlani és
elfogadni.
4.
A felelősök gondoskodjanak mind a testvéri
közösségek, mind a tanácsok összejöveteleinek lelki és
gyakorlati előkészítéséről és összhangjáról. Igyekezzenek
saját tanúságtételük által lélekkel és élettel gazdagítani a
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testvéri közösséget, és az alapvető ferences döntések
fényében olyan eszközöket javasoljanak, amelyek a
testvéri közösség életét és apostoli tevékenységének
fejlesztését szolgálják. Ügyeljenek arra, hogy a
meghozott határozatok meg is valósuljanak, és segítsék
elő a testvérek együttműködését.

32. cikkely

1.
A miniszter és a tanács élje meg és segítse elő,
hogy mind lelkileg, mind pedig a valóságot tekintve
közösségben maradjanak egymással a testvéri közösség
testvérei, a különböző testvéri közösségek, valamint azok
és a Ferences Család többi tagja. Viseljék szívükön a
testvéri közösség körében mindenekelőtt a béke és
kiengesztelődés ügyét.
2.
A miniszterek és a tanácstagok vezetési feladata
időleges. A testvérek a szolgálat szellemével, valamint a
megbízatás elfogadására vagy elhagyására irányuló
egyforma szolgálatkészséggel mutassák meg a testvéri
közösség iránti szeretetüket, elkerülve minden
becsvágyat. (Regula 21)

33. cikkely

1.
A Rend és a testvéri közösségek vezetésében és
összehangolásában ki kell bontakoztatni az egyes
testvérek és az egyes testvéri közösségek egyéni
arculatát és képességeit, valamint tiszteletben kell
tartani a ferences eszmény és a kulturális különbözőség
sokszínű kifejeződését.
2.
A felsőbb szintű tanácsok ne tegyenek olyan
dolgot, amelyet megfelelő módon, akár a helyi testvéri
közösségek, akár egy alsóbb szintű tanács is el tud
végezni, tartsák tiszteletben és segítsék elő azok
életképességét, hogy megfelelően tudják teljesíteni saját
kötelességeiket. A helyi testvéri közösségek és az
érdekelt tanácsok igyekezzenek a Nemzetközi Tanács és
a többi felsőbb szintű tanács határozatait a gyakorlatba
átültetni és azok programjait megvalósítani, azokat
amikor szükséges - saját helyzetükhöz alkalmazva.
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34. cikkely

Ott, ahol a helyzet és a tagok igénye azt kívánja, a
testvéri közösség körében, a tanács kizárólagos vezetése
alatt, létre lehet hozni olyan tagozatokat vagy
csoportokat, amelyek tagjaikat a sajátos igények, a
hasonló érdeklődés vagy a cselekvési formák
meghatározására irányuló azonos döntések alapján
gyűjtik közösséggé. Az ilyen csoportok a találkozóikra és
a tevékenységeikre vonatkozó különleges előírásokat is
kiadhatnak a maguk számára, azonban maradjanak
hűségesek azokhoz a követelményekhez, amelyek a
testvéri közösséghez való tartozásukból fakadnak. Az
Országos Statútumok rögzítik a tagozatok vagy csoportok
megalakítására és működésére vonatkozó megfelelő
irányelveket.

35. cikkely

1.
Azok a világi klerikusok, akik a Szentlélek által
arra a hivatásbeli felismerésére jutnak, hogy Szent
Ferenc karizmájából a világi testvéri közösség körében
részesülhetnek, találják meg iránta azt a sajátos
figyelmet, amely összhangban van Isten Népe körében
végzett küldetésükkel.
2.
A ferences világi rendi klerikusok személyi
testvéri közösségbe is tömörülhetnek, hogy elmélyítsék
azokat az aszketikus és lelkipásztori indíttatásokat,
amelyek számukra Szent Ferenc életéből és tanításából,
valamint a Ferences Világi Rend Regulájából fakadnak,
és elősegítik, hogy hivatásukat jobban megéljék az
Egyházban. Kívánatos, hogy ezek a testvéri közösségek
saját
Statútumokkal
rendelkezzenek,
amelyek
intézkednek a felállásukra, testvéri találkozóikra és a
lelkiségi képzésükre vonatkozó konkrét módozatokról,
nemkevésbé pedig hatékonnyá és élővé teszik
közösségüket az egész Renddel.
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36. cikkely

A Ferences Világi Rend lelki és apostoli fejlődésére nézve
nagy segítséget jelenthetnek azok a testvérek, akik
magánfogadalmakkal törekszenek a nyolc boldogság
lelkületének megélésére, és még szolgálatkészebbekké
teszik magukat a szemlélődésre és a testvéri közösség
szolgálatára. Ezek a testvérek és nővérek az Országos
Tanács által jóváhagyott Statútumok szerint megalakult
csoportokba egyesülhetnek. Amikor azonban az ilyen
csoportok elterjedése túllép egy ország határain, akkor a
FVRNT elnöksége hagyja jóvá ezeket a Statútumokat.
Ezen Statútumoknak összhangban kell lenniük a jelen
Konstitúciókkal.
2. BELÉPÉS A RENDBE ÉS A KÉPZÉS

37. cikkely

1.
A Renddel való teljes életközösség a befogadás,
egy képzési időszak, valamint a Regulára tett fogadalom
által jön létre. (Regula 23)
2.
A képzési folyamat, amelynek egész életen át
fejlődnie kell, a testvéri közösségbe való belépéssel
kezdődik. Arra emlékezve, hogy a képzés elsődleges
véghezvivője a Szentlélek, és mindig szem előtt tartva a
Vele való együttműködést, a képzésért maga a jelölt, az
egész testvéri közösség, a miniszter a Tanáccsal, a
Képzési Felelős, valamint az asszisztens egyaránt
felelősek.
3.
A testvérek felelősek saját képzésükért, hogy
így az Úrtól kapott hivatásukat egyre tökéletesebben
kibontakoztathassák. A testvéri közösség hivatásához
hozzátartozik, hogy elfogadással, imádsággal és
példaadással segítse a testvéreket ezen az úton.
4.
Az Országos és Regionális Tanácsokat illeti
közös megegyezéssel - a helyi viszonyokhoz igazodó
képzési eszközök kidolgozása és bevezetése, így is
segítve az egyes helyi testvéri közösségek képzési
felelőseit.
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BEFOGADÁS

38. cikkely

1.
A Rendbe történő felvételi kérelmet megelőző
befogadási időszak73 célja a hivatás tisztázása, és az,
hogy a testvéri közösség és a felvételt kérő kölcsönösen
megismerje egymást. Az előkészületnek szavatolnia kell a
Ferences Világi Rendbe való belépés szabadságát és
komolyságát.
2.
Az előkészületi szakasz időtartamát és módjait
az Országos Statútumok rögzítik. (Regula 23)
3.
A testvéri közösség tanácsát illeti, hogy a
befogadás ezen ideje alóli esetleges felmentésekről
döntsön, figyelembe véve az Országos Tanács irányelveit.

FELVÉTEL A RENDBE

39. cikkely

1.
A Rendbe való felvételi kérelmet a jelentkező
nyújtja be formális cselekménnyel egy helyi vagy
személyi testvéri közösség miniszterének, lehetőleg
írásban. (Regula 23)
2.
A felvétel feltételei: a katolikus hit megvallása,
közösségben élés az Egyházzal, jó erkölcsű életvitel, és a
hivatás egyértelmű jeleinek felmutatása.74
3.
A testvéri közösség tanácsa dönt a kérelemről,
majd a jelentkezőnek formális választ ad és tájékoztatja a
testvéri közösséget.
4.
A felvétel szertartása a Szertartáskönyvnek
megfelelően történik. A cselekmény a testvéri közösség
levéltárába bejegyzésre és ott megőrzésre kerül.
73
74

Hagyományosan 'posztulantátus'-nak mondják.
Vö.: 316. kánon
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A KEZDETI KÉPZÉSI IDŐ

40. cikkely

1.
A kezdeti képzési időnek75 legalább egy év az
időtartama. Az Országos Statútumok ennél hosszabb
időtartamot is rögzíthetnek. Ezen időszak célja, hogy
érlelődjék a jelölt hivatása, tapasztalja meg a testvéri
közösségben az evangéliumi életet és ismerje meg a
Rendet. Ezt a képzést
gyakori tanulmányi és
imaösszejövetelek jellemezzék, és tapasztalják meg
konkrét módon a szolgálatot és az apostoli
tevékenységet. Ezen összejöveteleket, amennyire
lehetséges és alkalmas, tartsák közösen más testvéri
közösségek jelöltjeivel. (Regula 23)
2.
A jelölteket bevezetik a Szentírás olvasásába és
az arról való elmélkedésbe, Szent Ferenc személyének és
írásainak, valamint a ferences lelkiségnek a
megismerésébe, továbbá a Regula és a Konstitúciók
tanulmányozásába. Az Egyház szeretetére és tanításának
elfogadására nevelik őket. A világiak gyakorlatot
szereznek abban, hogy világi elkötelezettségüket a
világban evangéliumi módon éljék meg.
3.
A közösségi imádságba és a testvéri közösség
életébe való befogadásnak pótolhatatlan előfeltétele a
testvéri közösség összejövetelein való részvétel.
4.
Alkalmazzanak a ferences életvezetésre
jellemző és a környezet szellemiségének megfelelő
nevelési rendszert.

75

Hagyományosan 'noviciátus'-nak mondják.
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A FOGADALOM, VAGYIS AZ EVANGÉLIUMI ÉLETRE
TETT ÍGÉRET

41. cikkely

1.
A jelölt, miután befejezte a kezdeti képzési
időszakot, kéri a helyi testvéri közösség miniszterét, hogy
fogadalmat tehessen. Miután a testvéri közösség tanácsa
meghallgatta a képzési felelőst és az asszisztenst, titkos
szavazás útján dönt a fogadalomra bocsátásról, erről
választ ad a jelöltnek, a testvéri közösségnek pedig
kihirdeti. (Regula 23)
2.

A fogadalomtétel feltételei:
•	
az Országos Statútumok által rögzített
életkor betöltése;
•	
a legalább egy éves kezdeti képzésben
való tevékeny részvétel;
•	
a helyi testvéri közösség tanácsának
beleegyezése.

3.
Amennyiben szükségesnek látszik a kezdeti
képzés meghosszabbítása, az - az Országos Statútumok
által rögzített időn túl - ne legyen több egy évnél.

42. cikkely

1.
A fogadalomtétel az az ünnepélyes egyházi
cselekmény, amellyel a jelölt a Krisztustól kapott hívásra
emlékezve megújítja keresztségi ígéreteit, és nyilvánosan
megerősíti egyéni elkötelezettségét, miszerint az
Evangéliumot Szent Ferenc példája nyomán és a
Ferences Világi Rend Reguláját követve éli a világban.
2.
A fogadalom révén a Rend befogadja a jelöltet
és ez - természeténél fogva - örökös elkötelezettséget
jelent. Az örök fogadalmat megelőzheti egy évenként
megújítható ideiglenes fogadalom. Az ideiglenes
fogadalmak teljes ideje nem lehet több három évnél.76
(Regula 23,3)
76

Vö.: Szertartáskönyv 18.
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3.
A fogadalmat az Egyház és a Ferences Világi
Rend nevében a helyi testvéri közösség minisztere, vagy
annak megbízottja veszi át. A szertartás a
Szertartáskönyv rendelkezései szerint folyjon le.77
4.
A fogadalommal nemcsak a fogadalmat tettek
köteleződnek el a testvéri közösség felé, hanem
ugyanilyen módon - a testvéri közösségnek is kötelessége
törődni az ő emberi és vallási 'jólétükkel'.
5.
A fogadalomtétel cselekménye a testvéri
közösség levéltárába bejegyzésre és ott megőrzésre
kerül.

43. cikkely

Az Országos Statútumok rögzítsék (Regula 23,3)
•	
a fogadalomtétel legalsó korhatárát,
amely azonban nem lehet a betöltött 18.
életév alatt;
•	
a Rendhez való tartozás megkülönböztető
jelét (a 'TAU'-t vagy más ferences
jelképet).

FOLYAMATOS KÉPZÉS

44. cikkely

1.
A testvéreknek a korábbi szakaszokban
megkezdődött képzése állandó és folyamatos képzés. Ez
olyan segítséget jelent, amely az egyénenkénti és a
közösségbeli megtérést,78 valamint az Egyházban és a
társadalomban való sajátos küldetés beteljesítését
szolgálja.
77
Vö.: Szertartáskönyv Jegyzetek, 12. szám, és a rákövetkezők,
valamint Első Rész 2. Fejezet. A Fogadalmat, mely nyilvános és
egyházi cselekmény, a Miniszter veszi át. Ha lehetséges, az
Eucharisztia megünneplése keretében tegyék le. A pap lelki
asszisztens az Egyház és a Ferences Szerzetesrend tanúja,
akire a testvéri közösség lelki gondozása tartozik.
78
Vö.: Konstitúciók 8.; 1Cel 103
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2.
A testvéri közösségnek kötelessége, hogy
különös figyelmet fordítson a frissen fogadalmat tett
testvérek és az ideiglenes fogadalmasok képzésére, hogy
hivatásuk megérjen bennük és kialakuljon bennük a
közösséghez tartozás valódi érzése.
3.
Az állandó képzés a tanfolyamok, találkozók és
a tapasztalatcsere eszközeivel is segíti a testvéreket
•	
abban, hogy Isten Igéjét hallgassák és
arról elmélkedjenek, az „Evangéliumból
az élet felé és az életből az Evangélium
felé haladva” (Regula 4.3);
•	
abban, hogy az Egyház és a társadalom
eseményeire a hittől megvilágosítva és a
Tanítóhivatal okiratainak segítségével
válaszoljanak, és ebben következetesen
egy
irányba
mutató
álláspontot
képviseljenek;
•	
abban, hogy Szent Ferenc, Szent Klára és
a
ferences
szerzők
műveinek
tanulmányozása által elmélyítsék és
megvalósítsák ferences hivatásukat.

HIVATÁSÉBRESZTÉS

45. cikkely

1.
A rendi hivatások előmozdítása minden testvér
kötelessége és a testvéri közösségek életképességének
jele.
A testvérek a ferences életforma hitelességét szem előtt
tartva imádkoznak Istenhez, hogy új tagoknak is adja
meg a ferences hivatás kegyelmét.
2.
Jóllehet semmi sem helyettesítheti az egyes
testvérek és a testvéri közösségek tanúságtételét, a
tanácsoknak megfelelő eszközöket kell alkalmazniuk a
világi ferences hivatások elősegítése érdekében.
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3. A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEI

A HELYI TESTVÉRI KÖZÖSSÉG

46. cikkely

1.
A helyi testvéri közösség kánoni felállítása az
érdekelt testvérek kérésére az illetékes szerzetesi
magasabb elöljárót illeti, előzetesen megbeszélve és
együttműködve azzal a felsőbb szintű Tanáccsal, amellyel
az új testvéri közösség az Országos Statútumok szerint
kapcsolatban lesz. (Regula 22)
Az Első Rend vagy a RHR ferences szerzeteseinek házain
vagy templomain kívül egy testvéri közösség kánoni
felállításához az ordinárius írásbeli beleegyezése is
szükséges.79
2.
Egy helyi testvéri közösség érvényes
felállításához legalább 5 fogadalmat tett tag szükséges.
Ezen első testvérek felvételét és fogadalmát vagy egy
másik helyi testvéri közösség tanácsa, vagy annak a
felsőbb szintnek a tanácsa veszi át, amely a képzésről
megfelelő módon - gondoskodott. A felvételt és a
fogadalomtételt rögzítő okmányok, valamint az alapítási
okirat a testvéri közösség levéltárában kerül megőrzésre,
és azokról másolatot kell küldeni a felsőbb szint
tanácsának.
3.
Ha egy országban a Ferences Világi Rendnek
még nincsenek testvéri közösségei, akkor az erről való
érdemi intézkedés a FVRNT elnökségét illeti.

47. cikkely

1.
Minden helyi testvéri közösségnek - a Ferences
Világi Rend alapsejtjének - lelkipásztori gondozása az azt
kánonilag felállító ferences szerzetesrendre van bízva.
(Regula 22)
79

Vö.: 312. kánon
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2.
A lelkipásztori gondozás tekintetében egy helyi
testvéri
közösség
átmehet
más
ferences
szerzetesrendhez, az Országos Statútumok által
jóváhagyott módozatok szerint.

48. cikkely

1.
Valamely testvéri közösség megszűnése esetén
az attól örökölt javak, a könyvtár és a levéltár a közvetlen
felsőbb szintű testvéri közösségre száll át.
2.
A kánoni törvények szerinti újraalakulás esetén
a testvéri közösség visszaszerzi az esetleges maradék
javakat, a saját könyvtárat és a levéltárat.

A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG TANÁCSA

49. cikkely

1.
A helyi testvéri közösség tanácsát a következő
hivatalok alkotják: miniszter, miniszterhelyettes, titkár,
vagyonkezelő és képzési felelős. Ehhez minden egyes
testvéri közösség, szükséglete szerint, egyéb hivatalokat
is csatolhat. A testvéri közösség lelki asszisztense a jog
szerint a tanács tagja80.
2.
A gyűlésre vagy a káptalanra összegyűlt
testvéri közösség megtárgyalja a saját életére és
szervezetére vonatkozó kérdéseket. A testvéri közösség
háromévente a választógyűlésen vagy káptalanon a
Konstitúciókban és az Országos Statútumokban rögzített
szabályok szerint megválasztja a minisztert és a többi
felelőst.81

80
81

Vö.: Konstitúciók 90.2
Vö.: Konstitúciók 76. és a rákövetkezők
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50. cikkely

1.

A helyi testvéri közösség tanácsát illeti, hogy
•	
támogassa azokat a kezdeményezéseket,
amelyek a testvéri élet előbbre vitele,
tagjainak emberi, keresztény és ferences
képzése,
valamint
világban
való
tanúságtételük
és
elkötelezettségük
érdekében szükségesek;
•	
olyan bátor és konkrét elhatározásokat
tegyen,
amelyek
az
apostolkodás
területén
a
sokféle
lehetséges
tevékenység között megfelelnek a testvéri
közösség helyzetének.

2.

Ezenkívül a tanács feladata, hogy:
a) döntsön az új testvérek befogadásáról és
fogadalomra bocsátásáról82;
b) testvéri párbeszédet teremtsen azokkal a
tagokkal, akik különleges nehézségekbe
jutottak,
és
ebből
kifolyólag
intézkedéseket foganatosítson;
c) helyt adjon valamely tagnak a testvéri
közösségből való kilépési kérelmének, és
döntsön felfüggesztéséről;
d) a Konstitúcióknak és Statútumoknak
megfelelően tagozatok és csoportok
megalakításáról határozzon;
e) érdemben döntsön a rendelkezésre álló
vagyoni alap felhasználásáról, és
általában - határozatot hozzon a testvéri
közösség
pénzügyi
vezetésére
és
gazdasági
ügyeire
vonatkozó
kérdésekben;
f) lássa el megbízatásokkal a tanácstagokat
és a többi fogadalmat tett tagot;
g) alkalmas és felkészült szerzeteseket
kérjen asszisztensekként az Első Rend és
a RHR illetékes elöljáróitól;
h)	 teljesítse az egyéb olyan kötelességeket,
amelyek a Konstitúciókban kerültek
meghatározásra, vagy amelyek a saját
célok eléréséhez szükségesek.

82

Vö.: Konstitúciók 38.3 és 41.1

62

ÁLTALÁNOS KONSTITÚCIÓI

HIVATALOK A TESTVÉRI KÖZÖSSÉGBEN

51. cikkely

1.
Míg a testvéri közösség összefogásában és
vezetésében a tanács a felelős, addig a miniszterre,
vagyis a testvéri közösség első felelősére tartozik arra
ügyelni, hogy a testvéri közösség és a tanács irányelvei
és határozatai a gyakorlatban érvényre jussanak. A
tanácsot értesítse végzett tevékenységéről.
2.

A miniszter feladata ezenkívül, hogy:
a) összehívja a testvéri közösség gyűléseit
és a tanács üléseit, azokon elnököljön és
azokat irányítsa, háromévenként pedig
összehívja a tanács egyetértésével a
testvéri közösség választókáptalanját;
b) elkészítse a felsőbb szint tanácsához
küldendő éves jelentést a testvéri
közösség
tanácsának
előzetes
jóváhagyásával;
c) képviselje a testvéri közösséget az
egyházi és polgári hatóságokkal való
minden kapcsolatában. Ezenkívül amikor
a
testvéri
közösség
a
polgári
jogigazgatásban jogi státuszt szerez, a
miniszter
hordozza
a
törvényes
képviseletet ott, ahol ez lehetséges.
d) a tanács beleegyezésével a hároméves
szakaszban legalább egyszer kérje a
lelkipásztori és a testvéri vizitációt;
e)	 tegye meg mindazt, amit a Konstitúciók a
hatáskörébe utalnak.

52. cikkely

1. A miniszterhelyettes feladata, hogy:
a)	 a miniszterrel testvéri szellemben
működjön együtt, és álljon mellé azon
feladatok megvalósításában, amelyek
annak sajátjai;
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b)	
c)	

d)	

gyakorolja azokat a feladatköröket,
amelyeket a tanács és/vagy a gyűlés vagy
a káptalan bíz rá;
távolléte vagy ideiglenes akadályoztatása
esetén helyettesítse a minisztert annak
hatásköreiben
és
a
reá
háruló
felelősségekben;
hordozza a miniszter feladatkörét, amikor
a hivatal megüresedik.83

2.

A titkár feladata, hogy:
a) állítsa össze a testvéri közösség és a
tanács
hivatalos
okmányait,
és
gondoskodjon azoknak az illetékes
címzettekhez történő eljuttatásáról;
b) fordítson gondot a levéltár és a
nyilvántartások naprakészen tartására és
kezelésére, bejegyezvén azokba a
felvételeket, a fogadalomtételeket, az
elhalálozásokat, valamint a testvéri
közösségből
való
kilépéseket
és
áthelyezéseket;84
c)	 intézkedjék
a
jelentősebb
tények
különböző szintekkel való közléséről, és
ha
alkalmas
tömegtájékoztatási
eszközök révén történő terjesztéséről.

3.

A képzési felelős feladata, hogy:
a) koordinálja a testvéri közösség képzési
tevékenységét;
b) buzdítsa, ösztönözze és lássa el
útmutatással az érdeklődőket a kezdeti
időszakban, a jelölteket a kezdeti képzés
idején, és a frissen fogadalmat tett
testvéreket;
c)	 a fogadalom elfogadása előtt tájékoztassa
a testvéri közösség tanácsát, hogy a jelölt
alkalmas-e elkötelezettséget vállalni a
Regula szerinti életre.85

Vö.: Konstitúciók 81.1

Minden Helyi testvéri közösség rendelkezzen legalább az

iratok nyilvántartásával (felvételek, fogadalomtételek,

áthelyezések, elhalálozások és minden egyéb fontos bejegyzés,

amely az egyes szolgálatokra vonatkozik), a Tanács

jegyzőkönyveinek nyilvántartásával és az adminisztráció

nyilvántartásával.

85
Vö.: Konstitúciók 41.

83
84
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4.
hogy:

A vagyonkezelő vagy gazdasági felelős feladata,
a)	

b)	

c)	

szorgosan
őrizze
a
kapott
hozzájárulásokat, bejegyezve minden
egyes bevételt a külön e célra szolgáló
nyilvántartásba, az időpontot, amikor azt
neki átadták, és az adományozó vagy az
adományt gyűjtő nevét;
ugyanazon nyilvántartásba jegyezze be a
kiadásokra vonatkozó tételeket, pontosan
megjelölve
azoknak
időpontját
és
rendeltetését
a
testvéri
közösség
tanácsának
iránymutatásaival
megegyezően;
hivatali tevékenységéről adjon számot a
testvéri közösség káptalanjának és
tanácsának az Országos Statútumok
előírása szerint.

5.
A miniszterhelyettes, a titkár és a vagyonkezelő
feladatkörére vonatkozó rendelkezések - a megfelelő
változtatásokkal - minden szintre érvényesek.

RÉSZVÉTEL A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN

53. cikkely

1.
A testvéri közösség a lehető leggyakrabban és
mindenkinek a bevonásával biztosítson találkozási és
együttműködési alkalmakat a tagjai számára. (Regula 24)
2.
A testvéri közösség mint egyházi közösség is
gyűljék össze szabályos időközökben az Eucharisztia
megünneplésére, olyan légkörben, amely erősíti a
testvéri köteléket és jellemző a Ferences Család
önazonosságára. Ahol esetleg nem lehetséges a külön
ünneplés, ott a szélesebb egyházi közösség ünnepén
vegyen részt.
(Regula 6, 8)
3.
A Ferences Világi Rendhez való tartozás
alapvető eleme a betagozódás egy helyi testvéri
közösségbe és a részvétel a testvéri közösség életében.
Az Országos Statútumok irányelvei szerint megfelelő
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lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy egységben
tartsák a testvéri közösséggel azokat a testvéreket,
akiket nyomós - egészségi, családi, munka vagy távolság
miatti - indokok akadályoznak a közösségi életben való
tevékeny részvételben.
4.
A testvéri közösség hálával emlékezik azokra a
testvéreire, akik eltávoztak, és fenntartja a velük való
közösséget az imádságban és az Eucharisztia felajánlása
által.
5.
Az Országos Statútumok a közösséghez történő
csatlakozás sajátos formáit is meghatározhatják azok
számára, akik anélkül kívánnak részt venni a Ferences
Világi Rend életében és tevékenységeiben, hogy annak
tagjaivá akarnának válni.

54. cikkely

1.
Abban az esetben, ha bármilyen szintű testvéri
közösség ingó vagy ingatlan vagyonnal rendelkezik, az
Országos Statútumokkal összhangban meg kell tenni a
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a szóban
forgó testvéri közösség polgári jogi személlyé váljék.
2.
A vonatkozó polgári törvénykönyvet alapul véve
az Országos Statútumoknak kell rögzíteniük a jogi
személy célkitűzéseit és a javak kezelését, valamint az
azokhoz tartozó belső ellenőrzések pontos ismérveit,
ezenkívül tartalmazniuk kell arra vonatkozó kitételeket
is, hogy az alapító okirat a jogi személy megszűnésének
esetére
érdemben
rendelkezzen
vagyonának
átruházásáról.
3.
Az Országos Statútumoknak pontos feltételeket
kell szabniuk az anyagi javakkal vagy ingatlannal bíró,
vagy azokkal gazdálkodó helyi testvéri közösségek
számára, hogy mandátumának lejárta előtt az illető
tanács egy, a tanácson kívül álló, független szakértővel,
vagy a testvéri közösség vizsgáló testületével
vizsgáltassa át a testvéri közösség vagyonának és
ingatlanjainak helyzetét.
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ÁTLÉPÉS

55. cikkely

Ha egy testvér bármely ésszerű okból más testvéri
közösségbe kíván átlépni, tájékoztassa előzetesen azon
testvéri közösség tanácsát, amelyhez tartozik, majd
terjesszen be egy indokával alátámasztott kérvényt azon
testvéri közösség miniszterének, amelyhez csatlakozni
akar. Az átlépésről ezen utóbbinak a tanácsa dönt,
miután a származási testvéri közösségtől írásban
beszerezte a szükséges értesüléseket86.

IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK

56. cikkely

1.
Azok a tagok, akik úgy érzik, hogy nehéz
helyzetbe jutottak, formális cselekménnyel87 kérhetik a
testvéri közösségből való ideiglenes kilépést. A
miniszternek és a lelki asszisztensnek az érdekelttel
folytatott testvéri párbeszéde után a tanács megértő
szeretettel és körültekintéssel értékelje a kérést. Ha az
indokok megalapozottaknak tűnnek, akkor a tanács,
miután a nehéz helyzetbe jutott testvérnek időt
biztosított az átgondolásra, elfogadja kérvényét. (Regula
23.4)
2.
A tanácsnak meg kell vitatnia a testvéri
közösség életével összefüggő kötelezettségek ismételt és
hosszú időn át tartó elmulasztását, valamint egyéb, a
86

Ilyenek például az illető testvér befogadására,
fogadalomtételére vonatkozó dokumentumok vagy igazolások,
a nyilvántartott egyéb adatok, fegyelmi ügyek, korábbi
átlépések, saját kérésre történő ideiglenes intézkedések, stb.
87
Értelem szerint: a szándékot nyilvánvalóan kifejezve, a
legalább vélelmezhetőnek nyilvánítható illetékesnek címezve,
lehetőleg, de nem szükség szerint írásban. Vagyis nem
megfelelő a ráutaló magatartás, a nem egyértelmű kifejezés,
vagy ha azt nem célzottan valakinek, az illetékességet
feltételezve mondják.
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Regulával súlyosan ellentétben álló magatartásokat. Ezt
a mulasztásokat elkövető testvérrel párbeszédben tegye.
Csak makacsság vagy visszaesés esetén dönthet a tanács
- titkos szavazással - felfüggesztés mellett, írásban
közölve azt az érdekelttel.
3.
A szándékos kilépést vagy a felfüggesztési
intézkedést be kell jegyezni a testvéri közösség
iktatókönyveibe. Ez magával vonja a testvéri közösség
összejöveteleiből és tevékenységeiből való kizárást,
beleértve az aktív és passzív szavazati jogot is, a
Rendhez való tartozás azonban megmarad.

57. cikkely

1.
Szándékos kilépés vagy a testvéri közösség
általi felfüggesztés esetén a világi ferences a
miniszternek külön e célra írt kérvényt benyújtva kérheti
a testvéri közösségbe való visszavételét.
2.
Az érdekelt által felhozott érvek megvizsgálása
után a tanács értékeli, vajon megszűntnek tekinthetők-e
azok az okok, amelyek a kilépést vagy a felfüggesztést
előidézték, és igenlő esetben visszaveszi őt és a
határozatot bejegyzi a testvéri közösség okmányaiba.

VÉGLEGES INTÉZKEDÉSEK

58. cikkely

1.
Az a testvér, aki véglegesen ki kíván lépni a
Rendből, ezt írásban közli a testvéri közösség
miniszterével. A helyi testvéri közösség minisztere és
lelki asszisztense szeretettel és körültekintően
megbeszéli az érintett személlyel az esetet, és
folyamatosan tájékoztatja a tanácsot. Ha a testvér
írásban is megerősíti döntését, a tanács ezt elfogadja, és
ezt szintén írásban közli az érintettel. A végleges kilépést
bejegyzik a testvéri közösség okmányaiba és közlik a
felsőbb szint tanácsával.
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2.
Komoly ügyekben, feltételezve hogy azok
külsők, vádra emelhetők és jogilag bizonyítottak, a helyi
testvéri közösség minisztere és lelki asszisztense
szeretettel és körültekintően megbeszéli az érintett
személlyel az esetet és folyamatosan tájékoztatja a
tanácsot. A testvérnek van ideje arra, hogy válaszoljon és
észrevételt tegyen, végső esetben akár külső, kompetens
szakértő segítségével. Amennyiben a válaszadásra
rendelkezésére bocsátott idő eredménytelenül telik el, a
testvéri közösség tanácsa felkéri a felsőbb szint tanácsát,
hogy bocsássa el a testvért a Rendből. Ilyen kérést az
ügyre vonatkozó teljes adatgyűjteménynek kell kísérnie.
Az elbocsátási rendeletet a felsőbb szint tanácsa bocsátja
ki, miután a kérést a vonatkozó adatgyűjteménnyel
együtt testületileg megvizsgálták, és igazolást nyert a jog
és a Konstitúciók előírásainak betartása.88
3.
Az a testvér, aki nyilvánosan elhagyja a hitet,
aki megszegi az Egyházzal való közösséget, vagy akire a
kiközösítés büntetése van kiróva vagy kinyilvánítva,
magánál ennél a ténynél fogva megszűnik a Rend tagja
lenni. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy a testvéri
közösség tanácsa ne beszélje meg az esetet az érintett
személlyel, vagy ne ajánljon fel testvéri segítséget. A
felsőbb szint tanácsa, a helyi testvéri közösség
tanácsának kérésére, összegyűjti a bizonyítékokat, és
hivatalosan kijelenti, hogy az érintett személy megszűnt
a Rend tagja lenni.89
4.
Ahhoz, hogy a Rendből történő elbocsátási
rendelet vagy a tagság megszűnésének kinyilvánítása
végrehajtható erejű legyen, az Országos Tanácsnak kell
azt
megerősítenie,
amely
részére
az
egész
adatgyűjteményt továbbítani kell.

88
Az előző, 1957. évi Konstitúciók 147. cikkelyében olvasható:
„A vizitátorok ... és a miniszterek igyekezzenek a hibázó
testvéreket jó útra vezetni, de emlékezve Szent Ferenc Atyánk
szavára és példájára mindig szeretettel és megértéssel
cselekedjenek, és soha ne használjanak nyers szavakat, ne
legyenek túl szigorúak.” Ennek a lelkületnek kell irányítania a
„jog előírásaihoz való ragaszkodást”.
89
Vö.: 316; 1733. és a rákövetkező kánonok
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59. cikkely

Ha bárki úgy tartja, hogy irányában olyan intézkedést
foganatosítottak, amely által jogsérelmet szenvedett,
három hónapon belül fellebbezhet a határozatot hozó
tanács feletti szint tanácsához, a rákövetkező
beadványokban pedig a további szintekhez, egészen a
Ferences Világi Rend Nemzetközi Tanácsáig, és végül a
Szentszékhez.90

60. cikkely

A Konstitúcióknak a helyi testvéri közösségekre
vonatkozó szabályai a személyi testvéri közösségekre is
érvényesek, amennyiben alkalmazhatók.

A REGIONÁLIS TESTVÉRI KÖZÖSSÉG

61. cikkely

1.
A regionális testvéri közösség az egy térségben
létező összes helyi testvéri közösség szerves egysége,
vagy olyanoké, amelyek akár földrajzi közelség, akár
közös problémák és lelkipásztori helyzet miatt
természetes egységet alkothatnak. Biztosítja a helyi
testvéri közösségek és az országos testvéri közösség
közötti kapcsolatot, figyelembe véve a Ferences Világi
Rend egységét és összhangban azon különböző Ferences
Rendekkel, amelyek a lelki asszisztenciát biztosítják a
térségben.
2.
A regionális testvéri közösség megalakítása a
Konstitúciók és az Országos Statútumok szerint az
Országos Tanácsot illeti. Erről értesíteni kell azon
illetékes szerzetesi elöljárókat, akiktől a lelki
asszisztenciát kell kérni.

Vö.: 1732 - 1739. kánonok Az ilyen esetekben a Megszentelt
Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak
Kongregációja az illetékes.
90
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3.

A regionális testvéri közösség
•	
tevékenységét a tanács és a miniszter
vezeti és hangolja össze;
•	
szabályozása az Országos Statútumok és
a saját Statútumai szerint történik;
•	
saját székhellyel rendelkezik.

62. cikkely

1.
A Regionális Tanács az Országos Statútumok és
a saját megfelelő Statútumai szerint áll össze. A
Regionális Tanácson belül létrejöhet egy ügyvivő testület
a Statútumokban meghatározott feladatokkal és
jogkörökkel.
2.

A Regionális Tanács feladata, hogy:
a) előkészítse a választókáptalant;
b) a térség területén mozdítsa elő, fogja
össze és hangolja össze a Ferences Világi
Rend életét és tevékenységeit, valamint
beilleszkedését a részegyházba;
c) az Országos Tanács iránymutatásai
szerint és azzal együttműködésben
dolgozza ki a térségben a Ferences Világi
Rend munkaprogramját, és gondoskodjék
arról, hogy az elterjedjen a helyi testvéri
közösségekben;
d) közvetítse a helyi testvéri közösségeknek
az Országos Tanács és a részegyház
irányelveit;
e) fordítson gondot a testvéri közösségek
vezetéséért felelős testvérek képzésére;
f) tevőlegesen nyújtson segítséget a helyi
testvéri közösségeknek a képzési és a
gyakorlati igényeik területén;
g) vitassa meg és hagyja jóvá az Országos
Tanács részére küldendő éves jelentést;
h) amikor a körülmények úgy kívánják,
határozzon a helyi testvéri közösségeknél
tartandó testvéri vizitációról, még ha nem
is kérik;
i)	 érdemben döntsön a rendelkezésre álló
vagyoni alap rendeltetéséről, és
általában - határozatot hozzon a
regionális testvéri közösség pénzügyi
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j)	

k)	

vezetésére
és
gazdasági
ügyeire
vonatkozó kérdésekben
eredetiben l)
gondoskodjon róla, hogy a
hároméves mandátumának lejártakor a
testvéri közösség pénzbeli és egyéb
javainak a kezelését független, minősített
könyvvizsgáló ellenőrizze ;
eredetiben
m)
teljesítse az egyéb olyan
kötelességeit, amelyek a Konstitúciókban
kerültek meghatározásra, vagy amelyek a
saját célok eléréséhez szükségesek.

63. cikkely

1.
Míg
a
regionális
testvéri
közösség
összefogásában és vezetésében a tanács a felelős, addig
a miniszterre, vagyis annak első felelősére tartozik arra
ügyelni, hogy a tanács irányelvei és határozatai a
gyakorlatban érvényre jussanak. A tanácsot értesítse
végzett tevékenységéről.
2.
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A regionális miniszter feladata ezenkívül, hogy:
a) összehívja a Regionális Tanács üléseit és
azokon elnököljön, háromévenként pedig
összehívja a tanács egyetértésével a
regionális Választókáptalant;
b) elnököljön a helyi testvéri közösségek
választásain és azokat erősítse meg,
személyesen vagy egy olyan küldött útján,
aki a Regionális Tanács tagja, kivéve a
lelki asszisztenst;
c) megtartsa a testvéri vizitációkat a helyi
testvéri közösségeknél, személyesen vagy
egy olyan küldött útján, aki a tanács
tagja;
d) részt vegyen az Országos Tanács által
kitűzött találkozókon;
e) képviselje
a
testvéri
közösséget,
amennyiben az a polgári jogigazgatásban
jogi státuszt szerez;
f) elkészítse az Országos Tanácshoz
küldendő éves jelentést;
g)	 a tanács egyetértésével a hároméves
megbízatása alatt legalább egyszer kérjen
lelkipásztori és testvéri vizitációt.
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64. cikkely

A regionális káptalan a regionális testvéri közösség
területén létező összes testvéri közösség választói és
határozathozatali hatáskörrel rendelkező képviseleti
szerve.
Ennek összetételéről, az összehívás megszervezését
érintő kérdésekről, gyakoriságáról és illetékességi
köreiről az Országos Statútumok intézkednek.

AZ ORSZÁGOS TESTVÉRI KÖZÖSSÉG

65. cikkely

1.
Az országos testvéri közösség egy vagy több
állam területén létező helyi testvéri közösségek szerves
egysége, amelyeket önmagukon belül - ahol léteznek
regionális testvéri közösségek kötnek és hangolnak
össze.
2.
Új országos testvéri közösségek megalakítása,
az érintett testvéri közösségek tanácsainak kérésére és
velük párbeszédben, a Nemzetközi Tanács elnökségének
a feladata. Erről értesíteni kell az országban lévő
illetékes szerzetesi elöljárókat, akiktől a lelki
asszisztenciát kell kérni.
3.

Az országos testvéri közösség
•	
tevékenységét a tanács és a miniszter
vezeti és hangolja össze;
•	
szabályozása a saját Statútumai alapján
történik;
•	
saját székhellyel rendelkezik.

66. cikkely

1.
Az Országos Tanács az Országos Statútumok
szerint áll össze. Az Országos Tanácson belül létrejöhet
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egy ügyvivő testület, a Statútumokban meghatározott
feladatokkal és jogkörökkel.
2.
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Az Országos Tanács feladata, hogy:
a) előkészítse a saját Statútumai szerint az
országos választókáptalant;
b) megismertesse és előmozdítsa a saját
országos testvéri közösségében a világi
ferences lelkiséget;
c) meghatározza az ország jellegének
megfelelően az éves tevékenységek
programjait;
d) felkutassa, jelezze, közzétegye és
terjessze a világi ferencesek képzéséhez
szükséges eszközöket;
e) összefogja és összehangolja a Regionális
Tanácsok tevékenységeit;
f) tartsa
a
kapcsolatot
a
FVRNT
elnökségével;
g) biztosítsa az országos testvéri közösség
képviseletét az általános káptalanon, és
vállalja a felelősséget mindazokért a
költségekért, amelyek ezzel együtt
járnak;
h) megvitassa és jóváhagyja a Nemzetközi
Tanács részére küldendő éves jelentést;
i) gondoskodjék a Ferences Világi Rend
jelenlétéről az országos szintű egyházi
szervezetekben;
j) eredetiben l) amikor a körülmények úgy
kívánják, határozzon a regionális és a
helyi testvéri közösségek tanácsainál
tartandó testvéri vizitációról, még ha nem
is kérik;
m)
érdemben
döntsön
a
k) eredetiben
rendelkezésre
álló
vagyoni
alap
rendeltetéséről, és - általában - a testvéri
közösség gazdasági ügyeiről;
l) eredetiben n) gondoskodjon róla, hogy a
hároméves mandátumának lejártakor a
testvéri közösség pénzbeli és egyéb
anyagi javainak a kezelését független,
minősített könyvvizsgáló ellenőrizze;
m)	 eredetiben o) teljesítse az egyéb olyan
kötelességeket,
amelyek
a
Konstitúciókban
kerültek
meghatározásra, vagy amelyek a saját
célok eléréséhez szükségesek.
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67. cikkely

1.
Míg
az
országos
testvéri
közösség
összefogásában és vezetésében a tanács a felelős, addig
a miniszterre, vagyis annak első felelősére tartozik arra
ügyelni, hogy a tanács irányelvei és határozatai a
gyakorlatban érvényre jussanak. A tanácsot értesítse
végzett tevékenységéről.
2.

Az országos miniszter feladata ezenkívül, hogy:
a) összehívja az Országos Tanács üléseit és
azokon elnököljön, háromévenként pedig
az
Országos
Statútumok
szerint
összehívja a tanács egyetértésével az
országos választókáptalant;
b) az országos felelősökkel közösen irányítsa
és hangolja össze az országos szintű
cselekvési
formák
meghatározására
irányuló tevékenységeket;
c) beszámoljon országa Ferences Világi
Rendjének életéről és tevékenységéről az
országos káptalannak és az Országos
Tanácsnak;
d) képviselje az országos testvéri közösséget
az egyházi és polgári hatóságok felé. Ha
az országos testvéri közösség polgári jogi
státusszal rendelkezik, a törvényes
képviselet a minisztert illeti;
e) elnököljön
a
Regionális
Tanácsok
választásain és azokat erősítse meg
személyesen vagy egy olyan küldött útján,
aki az Országos Tanács tagja, kivéve a
lelki asszisztenst;
f) megtartsa a testvéri vizitációkat a
Regionális Tanácsoknál személyesen vagy
egy olyan küldött útján, aki az Országos
Tanács tagja;
g)	 a tanács egyetértésével hatévenként
legalább egyszer kérje a lelkipásztori és a
testvéri vizitációt.
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68. cikkely

1.
Az országos káptalan egy országos testvéri
közösség területén létező összes testvéri közösség
választói és határozathozatali hatáskörrel rendelkező
képviseleti szerve. A Regulával és a Konstitúciókkal
összhangban az ország területére érvényes döntéseket
hozhat és előírásokat bocsáthat ki. Az Országos
Statútumok határozzák meg az országos káptalan
összetételét, gyakoriságát, illetékességi körét és
összehívásának módját.
2.
Az Országos Statútumok az országos szintű élet
és az apostoli tevékenység előmozdítása érdekében a
gyűlések
és
összejövetelek
más
formáit
is
előirányozhatják.

A NEMZETKÖZI TESTVÉRI KÖZÖSSÉG

69. cikkely

1.
A nemzetközi testvéri közösséget a világ összes
katolikus világi ferences testvéri közösségének szerves
egysége alkotja. A Ferences Világi Rend egészével
azonos. Az Egyházban önálló jogi személy. A
Konstitúcióknak és a saját Statútumainak megfelelően
szerveződik és fejti ki hatását.
2.
A nemzetközi testvéri közösséget a Nemzetközi
Tanács, annak elnöksége és a Miniszter Generális vagy
Nemzetközi Elnök buzdítja, ösztönzi és vezeti. A
Nemzetközi Tanács székhelye Rómában, Olaszországban
van.

70. cikkely

1.
A Nemzetközi Tanácsot a következő, a
Konstitúciók és a saját Statútumok előírásai szerint
választott tagok alkotják:
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•	
•	

a Ferences Világi Rend fogadalmat tett
testvérei;
a Ferences Ifjúság képviselői.91

Ezenkívül a Nemzetközi Tanácsban részt vesz a Ferences
Világi Rend négy Generális Asszisztense.
2.
A FVRNT elnöksége a Ferences Világi Rend
Nemzetközi Tanácsán belül alakul és annak szerves
része.
3.
A Nemzetközi Tanács az általános káptalan
alkalmával összegyűlve a Ferences Világi Rend legfőbb
kormányzó
testülete,
amely
szabályalkotói,
határozathozatali és választói hatáskörrel rendelkezik.
Szabályalkotói döntéseket hozhat, a Regulával és a
Konstitúciókkal összhangban normákat határozhat meg.
4.
A Nemzetközi Tanács a választókáptalanon
hatévenként, és két választókáptalan között legalább
egyszer gyűlik össze, a Konstitúciók és a Nemzetközi
Statútumok által meghatározott normák szerint.

71. cikkely

1.

91

A FVRNT célkitűzése és feladata, hogy:
a) elősegítse és fenntartsa az Assisi Szent
Ferenc szelleme szerinti evangéliumi
életet a szerte az egész világon élő hívek
világi állapotának megfelelően;
b) megerősítse a Ferences Világi Rend
egységének tudatát, tiszteletben tartva az
egyének és csoportok sokféleségét,
ugyanúgy, mint hogy erősítse az országos
testvéri közösségek közötti egységben
maradás,
együttműködés
és
életmegosztás kötelékét;
c)	 a Ferences Világi Rend eredeti jellegének
megfelelően egybehangolja az egészséges
hagyományokat a teológiai, lelkipásztori
és jogalkotói megújulással, figyelembe
véve
egyfajta
sajátos
ferences
evangéliumi képzést;

Vö.: Konstitúciók 97.2
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d)	

e)	
f)	

a Ferences Világi Rend hagyományával
megegyezően járuljon hozzá azon
elgondolások
és
kezdeményezések
terjesztéséhez,
amelyek
értékesen
támogatják
a
világi
ferencesek
segítőkészségét az Egyház és a
társadalom életében;
adjon útmutatást és állapítson meg
fontossági
sorrendet
az
elnökség
tevékenységeire vonatkozóan;
magyarázza a Konstitúciókat úgy, amint
az az 5.2. cikkelyben szerepel.

2.
A Nemzetközi Tanács összetételét és
találkozóinak összehívási módját a Nemzetközi
Statútumok határozzák meg.

72. cikkely

1.

A FVRNT elnökségének összetétele:
•	
a Miniszter Generális
•	
a Miniszter Generális helyettese
•	
az elnökség tagjai
•	
a Ferences Ifjúság egy tagja
•	
a Ferences Világi Rend Generális
Asszisztensei.

2.
Az elnökség tanácstagjainak a megválasztására
a Nemzetközi Statútumok előírásai szerint kerül sor,
amely meghatározza a számukat és az általuk képviselt
területeket.

73. cikkely

A FVRNT elnökségének kötelességei és feladatai a
következők:
a) gondoskodjon róla, hogy az általános
káptalan határozatai a gyakorlatban
érvényre jussanak;
b) hangolja össze, fogja össze és vezesse a
Ferences Világi Rendet nemzetközi
szinten, hogy megvalósuljon a Ferences
78
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c)	

d)	

e)	

f)	

g)	

Világi Renden belüli kölcsönösség és
egymásrautaltság a testvéri közösségek
különböző szintjein;
a
szolgálat
szellemében,
testvéri
segítséget
nyújtva
járjon
el
a
körülményeknek megfelelően a Ferences
Világi
Rend
sürgős
és
komoly
problémáinak
a
tisztázásában
és
megoldásában, értesítvén az érdekelt
Országos Tanácsot és a soron következő
általános káptalant;
az egész világra kiterjedően erősítse a
Ferences Világi Rend és a Ferences
Család többi tagja között a kölcsönösség
elve alapján az együttműködést szolgáló
kapcsolatokat;
a
Nemzetközi
Statútumokkal
összhangban szervezzen találkozókat és
gyűléseket, hogy nemzetközi szinten
erősítse a Ferences Világi Rend
apostolkodását és életét;
működjön
együtt
mindazokkal
a
szervezetekkel
és
szövetségekkel,
amelyek ugyanezen értékeket vallják
magukénak;
teljesítse az egyéb olyan kötelességeket,
amelyek a Konstitúciókban kerültek
meghatározásra, vagy amelyek a saját
célok eléréséhez szükségesek.

74. cikkely

1.
Határozottan fenntartva a Nemzetközi Tanács
elnökségének az együttes felelősségét, a Miniszter
Generálisra, vagyis annak első felelősére tartozik arra
ügyelni, hogy az általános káptalan és az elnökség
irányelvei és határozatai a gyakorlatban érvényre
jussanak.
Az
elnökséget
értesítse
végzett
tevékenységéről.
2.

A Miniszter Generális feladata, hogy:
a)	 összehívja az elnökségi üléseket és
azokon elnököljön a saját Statútumok
szerint;
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

összehívja az elnökség egyetértésével az
általános káptalan gyűléseit és azokon
elnököljön;
legyen egy életerős kölcsönösség és
közösség látható és hatékony jele a
Ferences Világi Rend és a Ferences Első
Rend, valamint a RHR Miniszter
Generálisai között, amely körben ő a
Ferences Világi Rendet képviseli, továbbá
ápolja a kapcsolatokat a Generális
Asszisztensek Konferenciájával;
képviselje a Ferences Világi Rendet
nemzetközi szinten az egyházi és polgári
hatóságok felé. Ha a nemzetközi testvéri
közösség
polgári
jogi
státusszal
rendelkezik, a törvényes képviselet a
minisztert illeti;
tartsa meg a testvéri vizitációkat az
Országos Tanácsoknál, személyesen vagy
küldött útján;
elnököljön
az
Országos
Tanácsok
választásain és azokat erősítse meg,
személyesen vagy küldött útján;
az elnökség egyetértésével kérje az Első
Rend és a RHR Miniszter Generálisainak
testületétől a lelkipásztori vizitációt;
sürgős ügyek esetén lépjen közbe,
értesítve erről az elnökséget;
a Ferences Világi Rend hivatalos okiratait
lássa el aláírásával;
eredetiben l)
gyakorolja a Nemzetközi Tanács
saját vagyoni jogait az elnökség
egyetértésével és az egyik általa kijelölt
elnökségi tanácstaggal együtt;
eredetiben m)
gondoskodjon róla, hogy minden
általános káptalan előtt a Nemzetközi
Tanács pénzbeli és egyéb anyagi javainak
a
kezelését
független,
minősített
könyvvizsgáló ellenőrizze.

75. cikkely

A Nemzetközi Tanácstagok sajátos kötelességeit a
FVRNT Statútumai határozzák meg.
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4. HIVATALI TISZTSÉGEKRE VALÓ VÁLASZTÁS ÉS
AZOK MEGSZŰNÉSE

VÁLASZTÁSOK

76. cikkely

1.
A választásokat a különböző szinteken az
egyházjog92 és a Konstitúciók előírása szerint kell tartani.
Az összehívás legalább egy hónappal korábban történjék
meg, megjelölve a választás helyét, napját és óráját.
2.
A választógyűlésen vagy káptalanon a közvetlen
felsőbb szint tanácsának minisztere vagy annak küldöttje
elnököljön, aki a választást megerősíti.
Az elnök vagy az elnöklő küldött nem folytathatja le a
választásokat sem a saját helyi testvéri közösségében,
sem olyan felsőbb szintű tanács választásainál, amelynek
ő maga tagja.
Legyen jelen az Első Renddel és a RHR-del való együvé
tartozás tanúságtevőjeként a közvetlen felsőbb szint lelki
asszisztense vagy annak küldöttje.
A FVRNT elnökségének választásain az Első Rend és a
RHR Miniszter Generálisai konferenciájának egyik
képviselője elnököl és erősíti meg azokat.
3.
A káptalan elnöke és a felsőbb
asszisztense nem rendelkezik szavazati joggal.

szint

4.
A káptalan elnöke a káptalan tagjai közül kijelöl
egy titkárt és két szavazatszámlálót.93

92
93

Vö.: 164. kánon, és a rákövetkezők
Vö.: 173. kánon
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77. cikkely

1.
A helyi testvéri közösségben a szóban forgó
testvéri
közösség
örökfogadalmat
tett
tagjai
választhatnak (aktív szavazati jog) és választhatók
(passzív szavazati jog). Csak választhatnak, de nem
választhatók az ideiglenes fogadalmasok.
2.
A többi szinten a következők választhatnak: a
távozó tanács világi tagjai, a közvetlen alsóbb szint
képviselői, és a Ferences Ifjúság képviselői, amennyiben
fogadalmat tettek. A saját statútumok illetékességébe
tartozik, hogy a fentebb leírt előírások alkalmazásában
pontosabb előírásokat rögzítsenek, gondot fordítva a
legszélesebb választási alap biztosítására. A vonatkozó
terület örökfogadalmat tett világi ferenceseinek passzív
szavazati joga van.
3.
Az Országos és a Nemzetközi Statútumok
mindegyik a saját területére - objektív követelményeket
fogalmazhatnak
meg
a
különböző
hivatalokra
megválasztandókkal szemben.
4.
Ahhoz, hogy egy választókáptalant érvényesen
lehessen lefolytatni, a szavazati joggal rendelkezők több
mint a felének a személyes jelenléte szükséges. A helyi
szintre vonatkoztatva az Országos Statútumok ettől
eltérő normát is meghatározhatnak.

78. cikkely

1.
A miniszterek megválasztásához a jelenlévők
titkos szavazáson leadott szavazatainak abszolút
többsége szükséges. Két eredménytelen szavazás után
pótszavazásra kerül sor a legtöbb szavazatot elnyert két
jelölt között, vagy - ha kettőnél többen vannak - akkor a
fogadalom szerinti két legidősebb jelölt között. Ha a
harmadik szavazás után a szavazategyenlőség
megmarad, akkor a fogadalom szerinti legidősebbet
tartsák megválasztottnak.
2.
Miniszterhelyettesi
járjanak el.
82
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3.
Tanácstagi választásnál egy első abszolút
többség nélküli szavazás után egy második szavazásban
elégséges a jelenlévők titkosan kifejezett szavazatainak
relatív többsége, hacsak a részleges Statútumok nagyobb
többséget nem kívánnak.
4.
A titkár kihirdeti a választások eredményét, az
elnök pedig, ha minden szabályszerűen folyt le és a
megválasztottak
elfogadták
a
megbízatást,
a
Szertartáskönyv szerint megerősíti a választást.94

79. cikkely

1.
A miniszterek és a miniszterhelyettesek két
egymást követő hároméves időszakra választhatók.95 A
miniszteri és a miniszterhelyettesi hivatalra való
harmadik és egyben utolsó egymást követő választásnál a
jelenlévők
szavazatainak
kétharmados
többsége
szükséges, ezt az első szavazáskor el kell nyerni.
2.
A
leköszönő
minisztert
miniszterhelyettesnek megválasztani.

nem

lehet

3.
A tanácstagok több egymást követő hároméves
időszakra is megválaszthatók. A harmadik egymást
követő
megválasztástól
kezdve
a
jelenlévők
szavazatainak kétharmados többsége szükséges, ezt az
első szavazáskor el kell nyerni.
4.
A Miniszter Generális, a Miniszter Generális
helyettese és az elnökségi tanácstagok csak két egymást
követő hatéves időszakra választhatók.96
5.
A felsőbb szint tanácsának jogkötelessége
hatálytalanítani és újból kitűzni a választásokat a fent
említett előírások áthágásának minden esetében.

Vö.: Szertartáskönyv II. Rész 2. Fejezet
A töredék időszakot nem kell számításba venni, csak a
kitöltött hároméves mandátumokat.
96
Vö.: Konstitúciók 70.4
94

95
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80. cikkely

A részleges Statútumok a választások tárgyában a
gyakorlatban alkalmazható további rendelkezéseket is
tartalmazhatnak, amennyiben azok nincsenek ellentétben
a Konstitúciókkal.

ÜRESEDŐ HIVATALOK

81. cikkely

1.
Amikor a miniszteri hivatal haláleset, elfogadott
lemondás, elmozdítás, távollét vagy más végérvényes
jellegű akadály miatt marad üres, az ahhoz tartozó
feladatköröket a miniszterhelyettes veszi át azon
megbízatásának lejártáig, amelyre megválasztották.
2.
Ha a miniszterhelyettesi hivatal üresedik meg,
akkor erre a hivatalra a testvéri közösség tanácsa a
tanácstagok egyikét választja meg, hogy itt a következő
választókáptalanig szolgáljon.
3.
A tanácstagi hivatal üresedésekor annak
helyettesítésére a tanács - a választókáptalanig tartó
érvényességgel - a saját Statútumokkal megegyezően
járjon el.

ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN HIVATALOK

82. cikkely

Összeegyeztethetetlenek:
a) két különböző szint miniszteri hivatala
b) ugyanazon
szint
miniszteri,
miniszterhelyettesi,
titkári
és
vagyonkezelői hivatala.

84
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HIVATALRÓL VALÓ LEMONDÁS

83. cikkely

1.
Ha bármely szint minisztere a káptalanon
lemond, a lemondást a káptalan fogadja el. 97
A káptalanon kívül a miniszter saját tanácsának nyújtja
be lemondását. A lemondás esetleges elfogadását a
felsőbb szint miniszterének,98 a Miniszter Generális
esetében pedig az Első Rend és a RHR Miniszter
Generálisai testületének kell megerősítenie.
2.
Az egyéb hivatalokról való lemondást azon
miniszter és tanácsa elé kell beterjeszteni, amelyre a
lemondás elfogadása tartozik.

ELMOZDÍTÁS99

84. cikkely

1.
Ha a miniszter elmulasztja kötelességeinek
teljesítését, az érdekelt tanács a miniszterrel folytatott
testvéri párbeszédben kifejti álláspontját. Ha ez nem hoz
pozitív eredményt, akkor a tanács tájékoztassa a felsőbb
szint miniszterét és tanácsát, amelyekre az ügy
megvizsgálása tartozik, és - ha szükséges - titkos
szavazással döntsön a miniszter elmozdításáról.
2.
A felsőbb szint tanácsa súlyos, nyilvános és
bizonyított okból, az érintett személlyel folytatott testvéri
párbeszéd után titkos szavazás útján hozott döntéssel
elrendelheti az alsóbb szint miniszterének elmozdítását.
3.
Ha súlyos ok merül fel, a tanács egyéb
hivatalaiból való elmozdítás azon tanácsot illeti, amelyhez
az érintettek tartoznak, mégpedig az érintett személlyel
Vö.: 187.-189. kánon
Vö.: Konstitúciók 76. és 78. A felsőbb szint minisztere elnököl
és erősíti meg a választásokat.
99
Vö.: 192. kánon
97
98
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folytatott testvéri párbeszéd után, titkos szavazás útján
hozott döntéssel.
4.
Az
elmozdítás
ellen
felfüggesztési
folyamodványt lehet beterjeszteni 30 napos hasznos
időszakban100 azon közvetlen felsőbb szintű tanácsnál,
amely a büntetést elrendelte, később pedig a Rend többi
szintjénél.
5.
A Miniszter Generális esetleges elmozdítása az
Első Rend és a RHR Miniszter Generálisai
konferenciájának illetékességi körébe tartozik.
6.
Egy miniszter vagy tanács súlyos mulasztása
vagy szabálytalansága esetén a felsőbb szint tanácsa
testvéri vizitációt tart az érintett tanácsnál, és
esetlegesen lelkipásztori vizitációt is kér. Ennek során
szeretettel és kellő alapossággal kiértékelik a bizonyított
helyzetet, és döntenek a továbblépés legalkalmasabb
módjáról, nem zárva ki a tanács vagy az érintett vezetők
esetleges elmozdítását sem.
5. A FERENCES VILÁGI
LELKIPÁSZTORI ELLÁTÁSA

REND

LELKI

ÉS

85. cikkely

1.
Mint a Ferences Család szerves része, amely
arra hivatott, hogy Szent Ferenc karizmáját a világban
élje meg, a Ferences Világi Rendnek különleges és
szoros kapcsolatai vannak az Első Renddel és az RHR
rel.101

Vö.: 201. kánon 2.§
A ferences történelemből és a Ferences Első Rendek
valamint a RHR Konstitúcióiból nyilvánvalóan kitűnik, hogy
ezek a rendek a közös eredet és karizma értelmében, valamint
az Egyház akarata miatt a Ferences Világi Rend lelki és
pasztorális támogatása irányában elkötelezettekként ismerik el
magukat. Vö.: OFM Konstitúciók, 6O OFMConv Konstitúciók,
116 OFMCap uaz, 95 RHR uaz, 120 XIII. Leó pápa, a Harmadik
Rend Regulája, 3,3 a VI. Pál pápa által jóváhagyott Regula, 26.

100
101
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2.
A Ferences Világi Rend lelki és lelkipásztori
gondozása, amelyet az Egyház a Ferences Első Rendre és
a RHR-re bízott, mindenekelőtt azok Miniszter
Generálisainak és tartományfőnökeinek a kötelessége.
Rájuk vonatkozik a 303. kánon értelmében az altius
moderamen. Az altius moderamen célja annak a
szavatolása, hogy a Ferences Világi Rend hű legyen a
ferences karizmához, közösségben maradjon az
Egyházzal és egységben legyen a Ferences Családdal,
vagyis olyan értékeket tűz ki célul, amelyek a világi
ferencesek
számára
életük
elkötelezettségét
képviselik.102

86. cikkely

1.
A Miniszter Generálisok és tartományfőnökök
hivatalukat a Ferences Világi Rend vonatkozásában
•	
a testvéri közösségek felállításával
•	
a lelkipásztori vizitációval
•	
a különböző szintű testvéri közösségek
lelki támogatásával gyakorolják.
Ezt a feladatot
gyakorolhatják.

személyesen

vagy

küldött

útján

2.
A szerzetesi miniszterek ezen szolgálata
hatékony segítség, de nem helyettesíti a világi tanácsokat
és minisztereket, akikre a különböző szintű testvéri
közösségek vezetése, összefogása és összehangolása
tartozik.

87. cikkely

1.
Ami a Ferences Világi Rend egészét illeti, az
altius moderament a Miniszter Generálisoknak
testületileg kell gyakorolniuk.

Vö.: Regula 6., Szertartáskönyv, II. Rész 29, és a
rákövetkezők

102

87

A FERENCES VILÁGI REND

2.
Az Első Rend és a RHR Miniszter
Generálisainak konferenciájára tartozik, hogy:
•	
a
törvényhozó
vagy
liturgikus
okmányoknak
a
Szentszék
illetékességébe tartozó jóváhagyásával
kapcsolatban figyelemmel kísérje a
Szentszékkel való kapcsolatokat;
•	
a FVRNT elnökségénél a vizitációt
megtartsa103;
•	
a FVRNT elnökségének megválasztását
megerősítse.104
3.
Minden egyes Miniszter Generális a saját
illetékességi körén belül keltse fel a szerzetesek
érdeklődését a Ferences Világi Rend iránt és támogassa
annak szolgálatára való előkészületüket, a vonatkozó
Konstitúciók és a Ferences Világi Rend Általános
Konstitúciói szerint.

88. cikkely

1.
A szerzetesi tartományfőnökök és a más
magasabb elöljárók saját joghatóságuk keretein belül
biztosítják a joghatóságuk alá tartozó helyi testvéri
közösségek lelki asszisztenciáját. Gondoskodnak arról,
hogy saját rendjük tagjai érdeklődjenek a Ferences Világi
Rend iránt és a lelki asszisztencia szolgálatára alkalmas
és jól felkészült személyek kerüljenek kijelölésre.105
2.
Joghatóságukból
fakadóan
a magasabb
elöljárók sajátos illetékességi körébe tartozik, hogy
a)	 kánonilag új helyi testvéri közösségeket
alapítsanak
meg,
és
lelki
asszisztenciájukról gondoskodjanak;
b)	 látogassák,
lelkileg
buzdítsák
és
eligazítsák a saját joghatóságukra bízott
helyi testvéri közösségeket;
c)	 folyamatosan tájékozódjanak a Ferences
Világi
Rendnek
nyújtott
lelki
asszisztenciáról.
Vö.: Konstitúciók 94.2 és 94.3
Vö.: Konstitúciók 6.1
105
Vö.: Konstitúciók 85. és 86.
103
104
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3.
A magasabb elöljárók felelősek az általuk
alapított helyi testvéri közösségeknek nyújtott lelki
asszisztenciáért.
3.
Az ugyanazon a területen joghatósággal bíró
magasabb elöljárók közösen teremtsék meg a
legmegfelelőbb eszközöket annak érdekében, hogy
biztosítsák a lelki asszisztenciát mindazoknak a helyi
testvéri közösségeknek, amelyek rajtuk kívül álló okok
miatt lelki asszisztencia nélkül maradhatnak.
5.
Az ugyanazon a területen joghatósággal bíró
magasabb elöljárók közösen teremtsék meg a
legmegfelelőbb eszközöket annak érdekében, hogy
kollegiális szellemben lássák el küldetésüket a Ferences
Világi Rend országos és regionális testvéri közösségeinek
irányában.

89. cikkely

1.
Figyelembe véve a Ferences Család szerzetes
és világi tagjai közötti életerős kölcsönösséget, valamint
a magasabb elöljárók felelősségét, az együvé tartozás
alapvető elemeként biztosítani kell a lelki asszisztenciát a
Ferences Világi Rend valamennyi testvéri közössége
részére.
2.
A lelki asszisztens az a személy, akit erre a
szolgálatra az illetékes magasabb elöljáró a Ferences
Világi Rend egy meghatározott testvéri közössége mellé
kinevez. 106
3.
Annak érdekében, hogy tanúságot tehessen a
világi ferencesek előtt a ferences lelkiségről és a
szerzetesek testvéri lelkületéről, valamint a közösségben
maradás köteléke lehessen Rendje és a Ferences Világi
Rend között, a lelki asszisztens egy ferences szerzetes
legyen, az Első Rend vagy a RHR tagja.
4.
Amennyiben nincs mód ilyen lelki asszisztenst
biztosítani a testvéri közösség számára, abban az
esetben az illetékes magasabb elöljáró megbízhatja a
lelki asszisztencia szolgálatával
106

Vö.: Konstitúciók 91.
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•	
•	

•	

egy másik ferences intézmény szerzetes
testvéreit vagy nővéreit;
olyan egyházmegyés klerikusokat vagy
más, a szolgálatra kellően felkészült
személyeket, akik a Ferences Világi Rend
tagjai;
más egyházmegyés klerikusokat, vagy
nem ferences szerzeteseket.107

Ezekben az esetekben az elöljáró vagy a helyi ordinárius
előzetes felhatalmazása szükséges. Mindazonáltal a
ferences magasabb elöljáró marad felelős a nyújtott
lelkipásztori szolgálat és lelki asszisztencia színvonaláért.

90. cikkely

1.
Az asszisztensnek különösen is feladata, hogy a
ferences lelkiséget közvetítse, és közreműködjön a
testvérek kezdeti és folyamatos képzésében.
2.
A lelki asszisztens a jog szerint szavazati jogú
tagja azon testvéri közösség tanácsának, amelynek az
asszisztenciát
nyújtja,
és
amellyel
annak
tevékenységeiben
együttműködik.
Gazdasági
kérdésekben a lelki asszisztens nem gyakorolja a
szavazati jogát.
3.

107

Különösen is áll, hogy:
a)	 a Generális Asszisztensek konferenciát
alakítva a Nemzetközi Tanácsnak nyújtják
szolgálatukat, és kollegiális szellemben
gondoskodnak a Ferences Világi Rend
egészének lelki támogatásáról;
b)	 az országos asszisztensek az Országos
Tanácsnak
nyújtják
szolgálatukat,
gondoskodnak az országos testvéri
közösség egész területén a lelki
asszisztenciáról és országos szinten
összehangolják a regionális asszisztensek
munkáját. Ha többen vannak, akkor
konferenciát
alakítva,
kollegiális
szellemben végzik munkájukat;

A FVR Általános Káptalanjának (Madrid, 1999. október)
állásfoglalása értelmében őket is asszisztenseknek nevezzük
(vö.: Konstitúciók 89.2)
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c)	

d)	

a regionális asszisztensek a Regionális
Tanácsnak nyújtják szolgálatukat és
gondoskodnak a regionális testvéri
közösség lelki asszisztenciájáról. Ha
többen vannak, akkor konferenciát
alakítva kollegiális szellemben végzik
munkájukat;
a helyi asszisztensek a helyi testvéri
közösségnek és tanácsának nyújtják
szolgálatukat.

91. cikkely

1.
A testvéri közösség minden szintjén a tanács
alkalmas és felkészült asszisztenseket kér az Első Rend
és a RHR illetékes elöljáróitól.
2.

Különösen is áll, hogy:
a) a Nemzetközi Tanács a Generális
Asszisztenseket a megfelelő Miniszter
Generálistól kéri;
b) az Országos Tanács az országos
asszisztenst attól a magasabb elöljárótól
kéri, akit az országos testvéri közösség
területén
joghatósággal
rendelkező
magasabb
elöljárók
maguk
közül
kollegiális szellemben kiválasztottak;
c) a Regionális Tanács a regionális
asszisztenst attól a magasabb elöljárótól
kéri, akit a regionális testvéri közösség
területén
joghatósággal
rendelkező
magasabb
elöljárók
maguk
közül
kollegiális szellemben kiválasztottak;
d)	 a helyi testvéri közösség tanácsa az
asszisztenst attól a joghatósággal
rendelkező magasabb elöljárótól kéri, aki
felelős az asszisztenciáért.

3.
Az illetékes magasabb elöljáró, miután
meghallgatta az érintett testvéri közösség tanácsát, a
jelen Konstitúciók és ‘A Ferences Világi Rendnek nyújtott
lelki és lelkipásztori asszisztencia Statútumaiban’
megfogalmazott normáknak megfelelően kijelöli az
asszisztenst.
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6. A TESTVÉRI VIZITÁCIÓ ÉS A LELKIPÁSZTORI
VIZITÁCIÓ

92. cikkely

1.
Mind a lelkipásztori, mind a testvéri vizitáció
célja, hogy felélessze a ferences evangéliumi lelkületet,
biztosítsa a karizmához és a Regulához való hűséget,
segítséget nyújtson a testvéri közösség életéhez,
szilárdítsa meg a Rend egységének kötelékét, és
mozdítsa elő a Rendnek a Ferences Családba, valamint
az Egyházba történő leghatékonyabb beilleszkedését.
(Regula 26)
2.
Mind a testvéri, mind pedig a lelkipásztori
vizitáció iránti kérelmet a tanács egyetértésével
a)	 a helyi és a regionális miniszter legalább
háromévenként, a közvetlen felettes szint
tanácsához és az érintett asszisztensek
Konferenciájához nyújtja be;
b)	 az
országos
miniszter
legalább
hatévenként, a Nemzetközi Tanács
elnökségéhez
és
az
Generális
Asszisztensek Konferenciájához nyújtja
be;
c)	 a
Miniszter
Generális
legalább
hatévenként a Miniszter Generálisok
konferenciájához nyújtja be. 108
3.
Sürgős és súlyos ügyekben, vagy olyan esetben,
amikor a miniszter és a tanács elmulasztja azt kérni, a
testvéri és a lelkipásztori vizitáció az illetékes tanácsnak
és az asszisztensi konferenciának a kezdeményezésére is
megtartható.

108
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93. cikkely

1.
A helyi testvéri közösségeknél és a különböző
szintű tanácsoknál megtartott vizitáció alkalmával a
vizitátor megvizsgálja a testvéri közösség evangéliumi és
apostoli életerejét, a Regulához és a Konstitúciókhoz való
hűségét és a testvéri közösségnek a Rendbe és az
Egyházba történő beilleszkedését.
2.
A helyi testvéri közösségeknél és a különböző
szintű tanácsoknál megtartott vizitáció alkalmával a
vizitátor időben előre közölje az érdekelt tanáccsal a
vizitáció tárgyát és programját. Nyerjen betekintést a
nyilvántartásokba és az okmányokba, beleértve azokat is,
amelyek az előző vizitációkra, a tanács megválasztására
és a javak kezelésére vonatkoznak.
Fogalmazzon jelentést a megtartott vizitációról, és azt
jegyezze be a látogatott testvéri közösségnek a külön e
célra szolgáló nyilvántartásában lévő okmányokba, és azt
hozza azon felsőbb szintű tanács tudomására, amely a
vizitációt megtartotta.
3.
A helyi testvéri közösség vizitációja alkalmával
a vizitátor találkozzon az egész testvéri közösséggel,
valamint azon csoportokkal és tagozatokkal, amelyekre
az tagolódik. Szenteljen különös figyelmet a képzési
időszakban lévő testvérekre, valamint azokra a
testvérekre, akik személyes találkozót kérnek tőle. Ahol
szükséges, kerítsen sort az esetleges hiányosságok miatti
testvéri dorgálásra.
4.
A két vizitátor, a szerzetesi és a világi,
amennyiben az a testvéri közösség részére végzett
szolgálatot elősegíti, egyidejűleg is megtarthatja a
vizitációt, oly módon előzetesen összeegyeztetve annak
programját, hogy az mindkettőjük küldetésének a
legmegfelelőbb legyen.
5.
A közvetlen felsőbb szint által megtartott
lelkipásztori és testvéri vizitáció nem akadályozza a
látogatott testvéri közösséget abban, hogy fenntartsa a
felsőbb szint tanácsához vagy az asszisztensi
konferenciához szóló fellebbezési jogát.
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A TESTVÉRI VIZITÁCIÓ

94. cikkely

1.
A
testvéri
vizitációban
a
közösségi
összetartozás nyilvánul meg, kifejezi a különböző
szinteken lévő világi felelősök szolgálatát és
kézzelfogható érdeklődését aziránt, hogy a testvéri
közösség növekedjék és hű legyen hivatásához.109
2.
Annak érdekében, hogy a vizitáció elérje célját,
a különböző kezdeményezések közül a vizitátor
szenteljen külön is figyelmet:
•	
a kezdeti és a folyamatos képzés
hatékonyságának;
•	
a különböző szintű más testvéri
közösségekkel, a Ferences Ifjúsággal és
az egész Ferences Családdal fenntartott
kapcsolatoknak;
•	
annak, hogy mennyiben tartják be a
FVRNT és a többi tanács irányelveit és
útmutatásait;
•	
a helyi Egyházban való jelenlétnek.
3.
A vizitátor tekintse meg a testvéri közösség
előző
könyvvizsgálói
jelentését,
ellenőrizze
a
pénztárkönyvet és minden, a testvéri közösség vagyoni
helyzetét érintő iratot, továbbá a testvéri közösségnek a
polgári jogigazgatásban jogi személyként betöltött
esetleges állapotát, beleértve itt az adóügyi
vonatkozásokat is. Amennyiben a testvéri közösség
pénzügyi és vagyoni gazdálkodása nem kellőképpen
ellenőrizhető, a vizitátor a meglátogatott testvéri
közösség költségén megbízhat ezzel a feladattal egy
olyan hozzáértő személyt is, aki nem tagja az érintett
tanácsnak. Ahol szükségesnek tartja, a vizitátor is
kérheti ezekben a dolgokban egy szakértő segítségét.
4.
A
vizitátor
ellenőrizze
a
tanács
megválasztásának dokumentumait. Értékelje, hogy a
miniszter és a többi felelős milyen színvonalú szolgálatot
nyújtott a testvéri közösségnek, és tanulmányozza velük
109
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együtt az
lehetőségét.

esetleges

problémák

megoldásának

Amennyiben a vizitátor úgy találná, hogy szolgálatukat
bármilyen okból - nem a testvéri közösség igényeinek
megfelelően végzik, tegye meg a szükséges
kezdeményezéseket, számolva azzal az eshetőséggel is,
hogy a rendkívüli körülmény miatt a hivatalról való
lemondásról vagy visszahívásról kell intézkedni.110
5.
A vizitátor nem tarthatja meg a vizitációt sem a
saját testvéri közösségénél, sem azon más szintű
tanácsnál, amelynek tagja.

A LELKIPÁSZTORI VIZITÁCIÓ

95. cikkely

1.
A lelkipásztori vizitáció az Első Renddel és a RHRel való közösség kiemelkedő mozzanata. Ezt az Egyház
nevében tartják meg, és a Regula valamint a Konstitúciók
betartására, továbbá a ferences karizmához való hűség
szavatolására és előmozdítására szolgál.
A vizitátor végezze feladatát a Ferences Világi Rend
szervezete és annak saját jogai iránti tisztelettel.
2.
Miután a testvéri közösség kánoni felállítását
ellenőrizte, érdeklődjék a testvéri közösség, annak lelki
asszisztense és a helyi Egyház közötti kapcsolatokról,
valamint
- amikor az alkalmas - találkozzon a
pásztorokkal (püspök, plébános), hogy így is szolgálja az
Egyház építését és elősegítse az Egyházzal való
közösséget.
3.
Segítse elő az együttműködést és a kölcsönös
felelősségérzetet a világi felelősök és szerzetesi
asszisztensek között. Ellenőrizze a lelki asszisztencia
minőségét, amelyet a látogatott testvéri közösség kap,
bátorítsa szolgálatukban a lelki asszisztenseket, valamint
segítse elő lelki és lelkipásztori képzésüket.

110

Vö.: Konstitúciók 83. és 84.
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4.
Szenteljen különös figyelmet a testvéri
közösség képzési programjainak, módszereinek és
tapasztalatainak, liturgikus és imaéletének, valamint
apostoli tevékenységének.
7. A FERENCES IFJÚSÁG

96. cikkely

1.
A Ferences Világi Rendnek - önnön hivatásának
erejénél fogva - készen kell állnia egyrészt arra, hogy
megossza evangéliumi élettapasztalatát azokkal a
fiatalokkal, akik úgy érzik, hogy Assisi Szent Ferenc
vonzza őket, másrészt arra, hogy keresse azokat az
eszközöket, amelyekkel mindezt megfelelően mutatja be
nekik.
2.
A Ferences Ifjúságot (FI), amelyért a Ferences
Világi Rend különösen felelősnek érzi magát, ezen
Konstitúciók szándéka szerint azok a fiatalok alkotják,
akik a Szentlélek által arra éreznek hivatást, hogy a
keresztény életről Assisi Szent Ferenc üzenetének
fényénél testvéri közösségben nyerjenek tapasztalatot, a
Ferences Világi Rend keretei közt mélyítve el saját
hivatásukat.
3.
A Ferences Ifjúság tagjai - mind egyénileg, mind
csoportosan - a Ferences Világi Rend Reguláját saját
keresztény és ferences hivatásuk növekedését ösztönző
iratnak tekintik. Megfelelő, legalább egyévi képzési
időszak
után
ezen
elhatározásukat
személyes
elkötelezettséggel erősítik meg Isten előtt és a testvérek
jelenlétében.
4.
A Ferences Ifjúságnak azok a tagjai, akik a
Ferences Világi Rendben fogadalmat kívánnak tenni,
feleljenek meg a Ferences Világi Rend Regulájában,
Konstitúcióiban és Szertartáskönyvében előírtaknak.
5.
A Ferences Ifjúságnak saját szervezete van és
olyan képzési és nevelői módszerekkel rendelkezik,
amelyek - a különböző országok körülményeinek
megfelelően - a fiatalok világához szabottak.
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A Ferences Ifjúság Országos Statútumait a Ferences
Világi Rend illetékes Országos Tanácsának, ennek
hiányában a FVRNT elnökségének kell jóváhagynia.
6.
A Ferences Ifjúság, mint a Ferences Család
alkotóeleme, az illetékes világi felelősöktől és szerzetesi
elöljáróktól testvéri támogatást és lelki asszisztenciát
kér.

97. cikkely

1.
A Ferences Világi Rend megfelelő dinamikus
kezdeményezésekkel támogassa a Ferences Ifjúság
hivatását. Segítenie kell, hogy a Ferences Ifjúság
életereje növekedjék és közösségei elterjedjenek. Sajátos
tevékenységek és témák előterjesztésével álljon az
ifjúság mellé emberi és lelki fejlődésének útján.
2.
A Ferences Világi Rend testvéri közösségei
vállalják, hogy a Ferences Ifjúság közösségei mellé
testvéri vezetőt adnak, aki a lelki asszisztenssel és a
Ferences Ifjúság közösségének a tanácsával együtt
biztosítja a megfelelő világi rendi képzést.
3.
Annak érdekében, hogy a Ferences Világi Renddel
való szoros közösségben maradást segítsék, nemzetközi
szinten a Ferences Ifjúság összes vezetője, Országos
Tanácsukban pedig legalább két tag a Ferences Világi
Rendben fogadalmat tett fiatal legyen.
4.
Saját tanácsa jelölje ki a Ferences Ifjúság egy
képviselőjét, hogy a Ferences Világi Rend megfelelő
szintű tanácsában részt vegyen, és hasonlóképpen, a
Ferences Világi Rend egy, az illetékes tanács által kijelölt
képviselője vegyen részt a Ferences Ifjúság azonos szintű
tanácsában. A Ferences Ifjúság képviselője csak akkor
rendelkezik szavazati joggal a Ferences Világi Rend
tanácsában, ha fogadalmas világi ferences.
5.
A Ferences Ifjúságnak a Ferences Világi Rend
általános káptalanjába küldött képviselőit a Nemzetközi
Statútumok előírásainak megfelelően választják meg.
Ezen
Statútumok
határozzák
meg
számukat,
illetékességüket, és azt, hogy melyik közösségeket
képviselik.
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8. KÖZÖSSÉGBEN A FERENCES CSALÁDDAL ÉS AZ
EGYHÁZZAL

98. cikkely

1.
A világi ferencesek törekedjenek arra, hogy a
Ferences Család minden tagjával „egymásra ható
életközösségben” éljenek. Legyenek készek arra, hogy az
Evangélium terjesztésében, a társadalom peremére jutás
okainak felszámolásában és a béke ügyének
szolgálatában együttműködjenek az Első, Második és
Harmadik Rend szerzeteseivel és szerzetesnőivel, a
Világi Intézményekkel és egyéb olyan világi egyházi
csoportokkal, amelyek Szent Ferencet ismerik el
példaképüknek és ihletőjüknek. (Regula 1)
2.
Ápoljanak különösen szeretetteljes érzületet a
szemlélődő élet nővérei iránt, és ez jusson kifejezésre az
együvé tartozás kézzelfogható kezdeményezéseiben is.
ők, miként Assisi Szent Klára is, tanúságot tesznek az
Egyházban és a világban, és közbenjárásuk által a
kegyelem bőségét várjuk a testvéri közösségek és az
apostoli tevékenység művei részére.

99. cikkely

1.
A világi ferencesek Isten Népének élő részeként és
a Szeráfi Atyától indíttatva „teljes egységben a pápával
és a püspökökkel” törekedjenek az Egyház Tanítóhivatala
által javasolt tanítást annak legjelentősebb okiratain
keresztül megismerni és elmélyíteni. Figyeljenek a
Szentlélek jelenlétére, aki Isten Népének hitét és
irgalmas szeretetét életre kelti.111 Működjenek együtt a
Szentszék által támogatott kezdeményezésekkel,
különösképpen azokon a területeken, amelyeken világi
ferences hivatásuknál fogva dolgozni hivatottak. (Regula
6)

111
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2.
A Ferences Világi Rend mint nemzetközi nyilvános
társulás különös kötelékkel kapcsolódik a római pápához,
akitől a Regula jóváhagyását és az Egyházban, valamint a
világban való küldetésének megerősítését megkapta.

100. cikkely

1.
Az Egyház újjáépítésére szóló hivatás serkentse a
testvéreket arra, hogy szeressék és őszintén megéljék az
együvé tartozást azzal a részegyházzal, amelyben
hivatásukat
éppen
kiteljesítik
és
apostoli
elkötelezettségüket megvalósítják. Legyenek tudatában
annak, hogy az egyházmegyében Krisztus Egyháza fejti
ki hatását.112
2.
A világi ferencesek odaadással teljesítsék azokat a
kötelességeket, amelyek a részegyházban rájuk
hárulnak,
nyújtsanak
segítséget
az
apostoli
tevékenységekhez és az egyházmegyében folyó szociális
tevékenységekhez.113 A szolgálat szellemében mint
Ferences Világi Rendi testvéri közösség jelenjenek meg
az egyházmegye életében, készen arra, hogy
együttműködjenek más egyházi csoportokkal és részt
vegyenek a lelkipásztori tanácsokban.
3.
A saját ferences és világi karizmájukhoz való
hűség, valamint a komoly és nyitott testvéri kapcsolataik
által tett tanúságtételük jelenti a legfőbb szolgálatukat,
amelyet az Egyháznak mint szeretetközösségnek
nyújtanak. Az Egyházban erről a létformáról legyenek
felismerhetőek, ebből fakad a küldetésük.

101. cikkely

1.
A világi ferencesek működjenek együtt a
püspökökkel és kövessék iránymutatásaikat, mivel ők
vezetik az Ige és a liturgia szolgálatát, valamint ők

112
113

CD 11, 369. kánon
Vö.: 311. kánon
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hangolják össze a helyi Egyházban
tevékenységek különböző formáit.114

az

apostoli

2.
A
testvéri
közösségek,
amennyiben
tevékenységüket a helyi Egyházakban gyakorolják, az
ordinárius felügyelete alatt állnak.115

102. cikkely

1.
A plébániatemplomok mellett felállított helyi
testvéri
közösségek
törekedjenek
arra,
hogy
együttműködjenek a plébániai közösség összefogásában,
a liturgiában és a testvéri kapcsolatok terén. Úgy
illeszkedjenek az általános lelkipásztori munkába, hogy a
hagyomány és a világi ferences lelkiség természetéhez
leginkább illő tevékenységekre helyezzék a hangsúlyt.
2.
A ferences szerzetesekre bízott plébániákon a
testvéri közösségek gyümölcsöző, egymásra ható
életközösségben közvetítik az egyházközségben a
ferences karizmát és világi hívekként tanúságot tesznek
róla. Ennélfogva a szerzetesekkel egységben az
evangéliumi üzenet és a ferences életvitel terjedéséről
gondoskodnak.

103. cikkely

1.
Hűen megmaradva
önazonosságuknál, a
testvéri közösségek fordítsanak gondot arra, hogy
alkalmakat teremtsenek más egyházi csoportokkal
közösen folytatott imádságra, képzésre és a tevékeny
együtt munkálkodásra. Fogadják szívesen azokat, akik
bár nem tartoznak a Ferences Világi Rendhez - osztozni
akarnak annak tapasztalataiban és tevékenységében.
2.
A testvéri közösségek, ahol csak lehetséges,
támogassák a testvéri kapcsolatokat mindazokkal a nem
katolikus szervezetekkel, amelyeknek Szent Ferenc az
ihletője.

114
115

Vö.: 394; 756; 775. kánonok, és szétszórtan
Vö.: 305; 392. kánonok
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MAGYARORSZÁGI ORSZÁGOS

TESTVÉRI KÖZÖSSÉGÉNEK

STATÚTUMAI

BEVEZETÉS ÉS IRÁNYELVEK

1. cikkely

A Ferences Világi Rend magyarországi országos testvéri
közösségének jelen Statútumai a Ferences Világi Rend
működését szabályozó saját joghoz tartoznak.116

2. cikkely

A Ferences Világi Rend magyarországi országos testvéri
közösségének székhelye Budapest.

3. cikkely

A Ferences Világi Rend magyarországi országos testvéri
közösségében a regionális testvéri közösségek117 fogják
össze a területükön lévő helyi testvéri közösségeket.
Ezek a következők:

116
117

Konstitúciók 4.1
Konstitúciók 61.1-2
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•	
•	
•	
•	
•	
•	

Sarlós Boldogasszonyról nevezett nyugat
magyarországi
regionális
testvéri
közösség
........................................ nevezett dél
magyarországi
regionális
testvéri
közösség
Paduai Szent Antalról nevezett délkelet
magyarországi
regionális
testvéri
közösség
Szent Maximilian Kolbéról nevezett
északkelet-magyarországi
regionális
testvéri közösség
Temesvári Pelbártról nevezett észak
magyarországi
regionális
testvéri
közösség
Angyalos
Boldogasszonyról nevezett
északnyugat-magyarországi
regionális
testvéri közösség

4. cikkely

A Ferences Világi Rend magyarországi szervezetének
irányelvei a következők:118
a) A Ferences Világi Rend magyarországi
szervezete közösségi tagságon alapul.
b)	 A ferences világi eszmény megvalósítása
a ferences és világi lelkiség 119 hiteles
forrásai és a mindenkori magyar Egyház
és
társadalom
keresztény
módon
értelmezett követelményei szerint.
c)	 A
Ferences
Család
egységének
elősegítése, ápolása, erősítése.
d)	 A folyamatosság elfogadása és kifejezése
a Regula megújítása előtt fogadalmat tett,
és az 1978-as Regulát elfogadó világi
ferencesekkel.

118
119

Konstitúciók 29.3
Vö.: Christifideles Laici
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5. cikkely

A magyarországi Ferences Világi Rendi testvéri
közösségek a Rendhez tartozás megkülönböztető jeléül a
τ (Tau) jelet használják, jelvény formájában vagy nyakba
akasztva.

6. cikkely

1.
A Ferences Világi Rend magyarországi
országos testvéri közössége polgári jogi személy, az
állami jognak megfelelően.
2.
A regionális és a helyi testvéri közösségek saját
belátásuk szerint, az Országos Tanács előzetes
egyetértésével, káptalanjuk határozatával dönthetnek
arról, hogy élnek ezzel a lehetőséggel.120
A K É P Z É S


7. cikkely

A képzési időt megelőző befogadási időszak ideje
legalább egy év. Az időszak célja az ismerkedés a testvéri
közösség életével.121

120
121

Konstitúciók 29.2
Konstitúciók 38.
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8. cikkely

A kezdeti képzési idő időtartama, az Általános
Konstitúciók előírásaival összhangban, egy év122. Ez
szükség
esetén
legfeljebb
még
egy
évvel
meghosszabbítható. Erről a helyi testvéri közösség
káptalanja illetékes dönteni.

9. cikkely

Kívánatos, hogy - hacsak más nyomós indok nem szól
ellene - az örök fogadalmat megelőzze legalább egyszeri,
egy évre szóló ideiglenes fogadalom.

10. cikkely

Az evangéliumi életre tett ígérethez (örök fogadalom)
szükséges a 25. életév betöltése.123
A FERENCES VILÁGI REND VEZETÉSE ORSZÁGOS
SZINTEN

11. cikkely

A Ferences Világi Rend magyarországi országos testvéri
közösségét az országos miniszter és a tanács hangolja
össze és vezeti a Regulával, az Általános Konstitúciókkal
és a jelen Statútumokkal megegyezően.124

Konstitúciók 40.
Konstitúciók 41.2
124
Konstitúciók 31.
122
123
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12. cikkely

1.
A tanács a hat tisztségviselőből (miniszter és
helyettese, képzési felelős, titkár, vagyonkezelő,
nemzetközi tanácstag), a Ferences Ifjúság képviselőjéből
- ha fogadalmas világi rendi -, és az országos
asszisztensből áll125.
2.
Az Országos Tanács munkájában tanácskozási
joggal, állandó jelleggel részt vesznek:
a)	 minden regionális káptalan által saját
tagjai közül megválasztott egy-egy
állandó küldött,
b)	 az I. rendi tartományok provinciai
asszisztensei,
c) a Ferences Ifjúság képviselője, ha nem
fogadalmas világi rendi.
3.
A tanács a káptalan évenkénti ülésén tegyen
jelentést munkájáról. A tanács megválasztását a
háromévenkénti választókáptalan végzi.126
4.
Az országos asszisztenst az I. rendi
tartományok
provinciai
asszisztenseiből
felálló
asszisztensi konferencia választja saját tagjai közül. A
választásról és a mandátum időtartamáról az
asszisztencia saját joga rendelkezik.
5.
Az olyan sajátos kérdések tisztázása, amelyek
gyors döntést igényelnek és a jelen Statútumokban
nincsenek szabályozva, az Országos Tanács illetékességi
körébe tartozik. Egy ilyen tisztázás a következő Országos
Káptalanig érvényes, ahol a kérdést napirendre kell
tűzni.127
6.
Az Országos Tanács alkalmas módon és
rendszeresen buzdítsa a testvéreket és a testvéri
közösségeket az evangélium hirdetésére, úgy is, mint a

Konstitúciók 90.2
Konstitúciók 48.3
127
Konstitúciók 5.3
125
126
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hitoktatásban és az Egyház közösségi életében való
tevékeny részvételre.
7.
Az Országos Tanács alkalmas módon és
rendszeresen buzdítsa a testvéreket állapotbeli
kötelességeik lelkiismeretes teljesítésére és arra, hogy a
világban végzett munkájukat, tevékenységüket legjobb
tudásuk szerint, magas színvonalon végezzék.

13. cikkely

1.

Az országos káptalan összetétele a következő:
a) Az Országos Tanács tagjai
b) A regionális és a helyi testvéri közösségek
miniszterei
c) A helyi testvéri közösségek képviselői
(lásd 15.2.)
d) Az országos és a regionális asszisztensek,
akik a káptalanon tanácskozási joggal
vesznek részt.
e)	 a Ferences Ifjúság képviselője, aki ha
nem fogadalmas világi rendi, akkor
tanácskozási joggal vesz részt a káptalan
munkájában.

2.
Az Országos Tanács joga, hogy az országos
káptalan vagy az Országos Tanács üléseire megfigyelőket
és/vagy tanácsadókat meghívjon. A káptalani vagy
tanácsülésre
meghívott
megfigyelőknek
és
tanácsadóknak nincs szavazati joguk.
3.
Az országos káptalan határozatképességéhez
szükséges, hogy a káptalan tagjainak legalább
kétharmada jelen legyen.

14. cikkely

1.
A káptalan rendes esetben évenként tart ülést,
minden harmadik évben választókáptalanként.
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2.
A káptalan rendkívüli esetben a káptalani tagok
egyharmadának kívánságára vagy az Országos Tanács
kezdeményezésére az éves ülések között is összehívható.
Ilyen esetekben a 17. pontban megjelölt előzetes
értesítési kötelezettség 10 napra csökkenthető. Az így
összehívott káptalan csak a kezdeményezéssel érintett
kérdésben dönthet, és határozatképességéhez ebben az
esetben a tagok felének jelenléte szükséges.

15. cikkely

1.
Az országos káptalan tagja minden regionális
és helyi testvéri közösség minisztere.
2.
Ezen túl, a helyi testvéri közösségek 13.1.c.
pont szerinti képviselőit a következőképpen választja
meg a helyi testvéri közösség káptalanja:
Amennyiben a helyi testvéri közösségben
a fogadalmas testvérek száma (ideiglenes
és örök) meghaladja a 10 főt, minden
további megkezdett tíz fogadalmas
testvér után még egy képviselő
választható, a helyi testvéri közösség
következő választókáptalanjáig tartó
érvénnyel.

16. cikkely

1.
Az országos miniszterhelyettesi és tanácstagi
hivatal megüresedése esetén a tanács válasszon új
tisztségviselőt a káptalan következő üléséig tartó
érvénnyel. A káptalan következő ülésén a következő
választókáptalanig tartó érvénnyel ügyvivőt választanak
a hivatal betöltésére.128
2.
Ugyanezek szerint kell eljárni a regionális és a
helyi szinten is.
128

Vö.: Konstitúciók 81.2
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17. cikkely

Az országos káptalant az Országos Tanács hívja össze129
három hónappal, választókáptalan esetén hat hónappal a
káptalan tervezett időpontja előtt. Ezzel egyidejűleg az
Országos Tanács a káptalan előkészítésére és
munkájának segítésére jelöljön ki egy három fős
bizottságot.

18. cikkely

Az országos káptalan joga és illetékessége130, hogy:
a)	 a jelen Statútumokat értelmezze, illetve
azokat megváltoztassa; a változtatásokat
a
Nemzetközi
Tanácsnak
kell
jóváhagynia;
b) megválassza az Országos Tanács világi
tagjait;
c) jóváhagyja az országos miniszter és a
vagyonkezelő beszámolóját;
d)	 határozzon az országos testvéri közösség
tulajdonába kerülő ingatlan vételéről;
egyéb szerzésről, mint pl. öröklés,
ajándékozás, az Országos Tanács jogosult
határozni, értékhatár nélkül;
e)	 véleményt nyilvánítson, állást foglaljon,
határozatot hozzon az országos testvéri
közösséget átfogóan érintő komoly,
alapvető kérdésekben;
f)	 véleményt alkosson és határozzon minden
egyéb olyan kérdésben, amely az
országos testvéri közösségre tartozik, az
Általános Konstitúciók 66. pontjában
foglaltak alapján.131

Konstitúciók 68.
Konstitúciók 68.1
131
Konstitúciók 66.
129
130
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19. cikkely

Az
országos
tisztségviselők
megválasztásánál
gondoskodjanak a jelöltek személyének megfelelő
megismertetéséről.

20. cikkely

A Nemzetközi Tanácsban való képviseletre a
választókáptalan a Nemzetközi Statútumokban foglaltak
szerint választ képviselőt.

21. cikkely

1.
A Nemzetközi Tanácsba küldött képviselő a
szolgálatának ellátásához szükséges szinten beszélje a
Ferences Világi Rend hivatalos nyelveinek (olasz, angol,
spanyol, francia) egyikét.132
2.
Az Országos Tanácsba, illetve a jogi
személyiséggel
rendelkező
testvéri
közösségek
tanácsába vagyonkezelőként megválasztott testvér
rendelkezzen
alapvető pénzügyi
és számviteli
ismeretekkel.133

132
133

Konstitúciók 77.3
Konstitúciók 77.3
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A
REGIONÁLIS
TESTVÉRI
MŰKÖDÉSE ÉS VEZETÉSE

KÖZÖSSÉGEK

22. cikkely

1.
A regionális testvéri közösség megalapítása az
Országos Tanácsot illeti.134 Ezt megelőzően az Országos
Tanács keresse meg a provinciai asszisztensek
konferenciáján keresztül az illetékes I. Rendi
tartományfőnököt a lelki asszisztencia kérése céljából.135
2.
A regionális testvéri közösséget a regionális
miniszter és a tanács hangolja össze és vezeti a jelen
Statútumokkal megegyezően.136
3.
A Regionális Tanács a saját statútumaiban
meghatározott
módon,
az
ott
meghatározott
tisztségviselőkből áll. A tanács a káptalan évenkénti
ülésén tegyen jelentést munkájáról. A tanács
megválasztását a háromévenkénti választókáptalan
végzi.137
4.
A regionális asszisztenseket a területen jelen
lévő I. rendi magasabb elöljárók nevezik ki.
5.
A
regionális
testvéri
közösség
saját
statútumokkal rendelkezik, amelyek meghatározzák
székhelyét és szerveződését is. Ezen Statútumok
jóváhagyása az Országos Tanácsra tartozik.

Konstitúciók 61.2
Vö.: Konstitúciók 91.2.c, de alapításkor az alapító Országos
Tanácsé ez a feladat
136
Konstitúciók 31
137
Konstitúciók 48.3
134
135
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23. cikkely

1.
A
regionális
káptalan
összetétele
a
következő138:
a) a Regionális Tanács tisztségviselői,
b) a helyi testvéri közösségek képviselői,
c) a regionális asszisztens és az ide tartozó
helyi asszisztensek, akik tanácskozási
joggal vesznek részt a káptalan
munkájában,
d)	 a Ferences Ifjúság képviselője, aki ha
nem fogadalmas világi rendi, akkor
tanácskozási joggal vesz részt a káptalan
munkájában.
2.
A Regionális Tanács joga, hogy a regionális
káptalan vagy a Regionális Tanács üléseire
megfigyelőket és/vagy tanácsadókat meghívjon. A
káptalani vagy tanácsülésre meghívott tanácsadóknak
nincs szavazati joguk.
3.
A regionális káptalan határozatképességéhez
szükséges, hogy a káptalan tagjainak legalább
kétharmada jelen legyen.

24. cikkely

1.
A regionális káptalanon
közösséget a miniszter képviseli.

a helyi testvéri

2.
Ha a testvéri közösség fogadalmas testvéreinek
(ideiglenes és örök) létszáma meghaladja a 10 főt,
minden további megkezdett öt fogadalmas testvér után
még egy képviselő választható, a helyi testvéri közösség
következő választókáptalanjáig tartó érvénnyel.

138

Konstitúciók 64.
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25. cikkely

1.
A regionális káptalant a Regionális Tanács hívja
össze139 három hónappal a káptalan tervezett időpontja
előtt. Rendkívüli esetben az országos káptalanra
megfogalmazottak alkalmazandók, az Országos Tanács
egyidejű értesítése mellett.
2.
A regionális választókáptalanon az Országos
Tanács minisztere, vagy az ő küldöttje elnököl.

26. cikkely

A regionális káptalan joga és illetékessége140, hogy:
a) megválassza a Regionális Tanács világi
tagjait;
b) jóváhagyja a regionális miniszter és a
vagyonkezelő beszámolóját;
c)	 véleményt nyilvánítson, állást foglaljon,
határozatot hozzon a regionális testvéri
közösséget átfogóan érintő komoly,
alapvető kérdésekben;
d)	 határozzon a regionális testvéri közösség
polgári jogi személyiségének kérdéséről;
e)	 véleményt alkosson és határozzon minden
egyéb olyan kérdésben, amely a
regionális testvéri közösségre tartozik, az
Általános Konstitúciók 62. pontjában
foglaltak alapján.141

27. cikkely

Az egyes regionális testvéri közösségek tartsanak
egymással rendszeres kapcsolatot. Ez ne korlátozódjék
az Országos Tanács összejövetelein való találkozásokra,
Konstitúciók 64.
Konstitúciók 68.1
141
Konstitúciók 62.
139
140
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hanem keressék és találják meg - ne csak vezetői vagy
képviselői szinten - a testvéri közösségben maradás
kifejezési formáit.

28. cikkely

Az Országos Tanács, a regionális és a helyi testvéri
közösségek keressék az eleven kapcsolattartás alkalmas
módjait minden szinten, a testvéri szeretet
találékonyságával.

29. cikkely

A regionális testvéri közösségeknek - földrajzi
elhelyezkedésük folytán is - különösen megvan a
lehetőségük, hogy ápolják és erősítsék a testvéri
kapcsolatot a határainkon túl élő, szomszédos regionális
testvéri
közösségekhez
tartozó
testvéreinkkel.
Helyezzenek különös hangsúlyt a testvéri élet kölcsönös
megismerésére, és találják meg a találkozás és a
megosztás megfelelő formáit.
A HELYI TESTVÉRI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉHEZ

30. cikkely

1.
A helyi testvéri közösségek tanácsának
megválasztásánál az Általános Konstitúciók 76-82.
cikkelyek értelmében járjanak el. A választáson legyen
jelen a testvéri közösség aktív szavazati joggal
rendelkező tagjainak legalább kétharmada.
2.
A helyi testvéri közösség tanácsát a testvéri
közösség,
káptalanjának
határozatával,
új
tisztségviselőkkel is kiegészítheti. Ezek a tisztségviselők
115

A FERENCES VILÁGI REND

azonban csak akkor rendelkeznek a tanácsban szavazati
joggal, ha őket a testvéri közösség káptalanja választás
útján juttatta a tanácsba.142

31. cikkely

A helyi testvéri közösség országos és/vagy regionális
káptalani képviseletének üresedésekor (pl. a képviselő
lemondása, regionális vagy országos tanácstaggá
választása) a helyi testvéri közösség egy hónapon belül
válasszon
új
képviselőt
a
következő
helyi
választókáptalanig tartó érvénnyel.143

32. cikkely

A helyi testvéri közösségek különleges esetekben a
lelkipásztori gondozás tekintetében átmehetnek más
ferences szerzetesi ághoz. Az erről szóló döntést az
érintett I. rendi provinciák miniszterei hozzák meg. A
döntésről történjék egyeztetés a helyi testvéri közösség
tanácsa, az érintett miniszter provinciálisok és a
Regionális Tanács között.

33. cikkely

A helyi testvéri közösségek bátran éljenek a tagozatok
létrehozásának lehetőségével144 a testvéri élet
előmozdítása érdekében, pl. életkor, érdeklődés,
életállapot, közös szolgálatok, stb. alapján. A tagozatok
felelősei, amennyiben nem tanácstagok, tanácskozási
joggal vegyenek részt a helyi testvéri közösség
tanácsában.

Konstitúciók 49.1-2
Konstitúciók 81.2
144
Konstitúciók 34.
142
143
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34. cikkely

Azok a testvérek, akik a helyi testvéri közösség életében
nyomós ok miatt rendszeresen részt venni nem tudnak145,
lélekben és imában, de hivatalosan is kapcsolódjanak egy
helyi testvéri közösséghez. A helyi testvéri közösség
tanácsának legyen gondja arra, hogy ez a kapcsolat ne
csak névleges, hanem élő és termékeny legyen.

35. cikkely

A helyi testvéri közösségeknél a testvéri vizitációt a
Regionális Tanács végzi, az Általános Konstitúciókkal
összhangban, szükség szerint az Országos Tanács segítő
közreműködésével.

36. cikkely

A testvéri közösségek „fogadják szívesen azokat, akik
bár nem tartoznak a Ferences Világi Rendhez - osztozni
akarnak annak tapasztalatában és tevékenységében”.146
„Azok számára, akik anélkül kívánnak részt venni a
Ferences Világi Rend életében és tevékenységeiben,
hogy annak tagjaivá akarnának válni”147, találják meg a
megfelelő alkalmakat, de gondoskodjanak arról is, hogy
részvételül rendszeres legyen.

Konstitúciók 53.3
Konstitúciók 103.1
147
Konstitúciók 53.5
145
146
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37. cikkely

Minden testvér tekintse lelkiismereti kötelességének,
hogy a Ferences Világi Rendért, annak tagjaiért,
vezetőiért, részeiért és egészéért imádkozzék, és
tevékenységei által is igyekezzék a javát szolgálni, életét
előmozdítani.148
GAZDASÁGI KÉRDÉSEK

38. cikkely

A helyi testvéri közösségekre tartozik annak eldöntése,
hogy az anyagi hozzájárulást149 a tagok hogyan
teljesítsék. Ez legyen elegendő a helyi, a regionális és az
Országos Tanács céljaira. Az Országos Tanács
költségeihez való hozzájárulást a regionális testvéri
közösségek évente kétszer tegyék meg.

39. cikkely

1.
Az Országos Tanács évente terjesszen elő
költségvetést. Ebben jelölje meg azt az összeget, amelyet
a tagok hozzájárulásából kíván fedezni.
2.
A vagyonkezelő évente adjon számot hivatali
tevékenységéről a káptalan részére.

40. cikkely

Az elfogadott éves költségvetés alapján az országos
káptalan határozza meg a befogadott és a fogadalmat
148
149

Vö.: Konstitúciók 45.1
Konstitúciók 30.3
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tett testvéreknek az országos testvéri közösség és az
Országos Tanács költségeihez való hozzájárulásának
mértékét, az egész országra egységesen. Ezen felül
minden regionális testvéri közösség rendelkezik saját
költségvetéssel, amelyben ehhez hozzáadódóan külön
összeget is meghatározhat a területén lévő helyi testvéri
közösségek számára.

41. cikkely

Az Országos Tanács anyagi kérdésekben a helyi testvéri
közösségek hat havi hozzájárulásának erejéig illetékes
dönteni. A vagyonkezelő, egy másik tanácstag
egyetértésével, egy havi hozzájárulás erejéig illetékes
dönteni.

42. cikkely

Az országos káptalan illetékes határozni a Ferences
Világi Rend országos testvéri közösségének esetlegesen
tulajdonában lévő ingatlan vagy komolyabb értéket
képviselő ingóság felhasználásának elveiről. Ezekben az
esetekben a kezelőt az Országos Tanács bízza meg és
számoltatja el.
EGYÉB KÉRDÉSEK

43. cikkely

Az Országos Tanács kérjen fel egy testvért, hogy a
Ferences Család magyarországi konferenciájában a
Ferences Világi Rendet képviselje.150

150

Konstitúciók 32.1
119

A FERENCES VILÁGI REND

44. cikkely

A Ferences Ifjúság és a ferences gyermekcsoportok
irányelveit az Országos Tanács külön dokumentumban
teszi közzé151.
v

151

Konstitúciók 25.
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A
Ferences Világi Rend
Szertartáskönyve
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Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció

Ikt.sz. CD 1613/83

A FERENCES CSALÁD

FERENCES VILÁGI RENDJÉNEK

Fötisztelendő Josephus Angulis atya, Szent Ferenc
Reguláris Harmadik Rendje jelenlegi generálisa a
Ferences Családok generálisai és a Ferences Világi Rend
Nemzetközi Tanácsa nevében 1983. október 5-én kelt
levelére a II. János Pál pápától ezen Szent
Kongregációnak adományozott engedély értelmében a
Ferences Világi Rend Szertartáskönyvének latin nyelven
írt és ezen határozathoz csatolt szövegét készséggel
jóváhagyjuk és megerősítjük.
A nyomtatásra kerülő szövegben meg kell említeni az
Apostoli Szentszék által engedélyezett jóváhagyást. Ezen
felül a nyomtatott szövegből két példányt továbbítani kell
az említett Szent Kongregációnak.
Minden érvénytelenítő akadály nélkül.
Kelt a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció
székhelyén, 1984 március 9. napján, az emberi nem
megváltásának folyó jubileumi évében.

Josephus Casoria bíboros államtitkár
+Vergilius Noé érsek, titkár
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SZERTARTÁSKÖNYVE


I. RÉSZ: A FOGADALOM SZERTARTÁSA

ELŐZETES TUDNIVALÓK

I. A FOGADALOM A FERENCES VILÁGI RENDBEN
1.
Sok férfi és nő, házas és nem házas, sok
egyházmegyés pap, akiket Isten arra hívott, hogy az
evangéliumi élet tökéletességének útját járják, követve
Assisi Ferenc példáját és életmódját - hogy részt
kapjanak az ő karizmájából és azt jelenvalóvá tegyék a
világban - megígéri, hogy Jézus Krisztust követi s testvéri
közösségben éli az Evangéliumot; ezért belép a Ferences
Világi Rendbe. Így nyilvánvalóvá lesz bennük a
keresztség felbecsülhetetlen ajándéka, és mind teljesebb
és termékenyebb módon válik tökéletessé.
2.
Az Egyház mindig nagyra becsülte ezt az
életformát, melyet a Szentlélek hívott életre „az Egyház
és az egész emberi közösség javára” 152 és a pápák, IV.
Miklós, XIII. Leó és VI. Pál által jóváhagyott regulák által
gondoskodott arról, hogy ez az életforma az Egyház
követelményeinek és elvárásainak, valamint a változó
időknek jól megfeleljen.
3.
A világi ferencesek, akik testvéri közösségbe
tömörülnek és Isten egész népével lelki egységben
vannak, imáikkal, hálaadásukkal és az új életre tett
ígéreteikkel megújítják és ünneplik az üdvösségnek azt a
misztériumát, melyet Isten Krisztusban nyilatkoztatott ki
és közölt velünk.
VI. Pál: Seraphicus Patriarcha kezdetű apostoli levele, 1978.
június 24. AAS 70 (1978) 454.

152
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II.
A
FERENCES
VILÁGI
REND
SZERTARTÁSKÖNYVÉNEK NORMATÍV JELLEGE ÉS
ALKALMAZÁSA
4.
A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója írja:
„Megőrizve a római rítus alapvető egységét, helyet kell
adni a törvényes változatoknak, alkalmazkodni kell a
különféle közösségekhez, vidékekhez és népekhez,
E
különösképpen
a
missziós
területeken.”153
követelménynek megfelelően a világi ferencesek testvéri
közösségei az egész világon - üdvösséget szolgáló sajátos
szerepük tudatában - a megtestesült Igének, minden
ember Üdvözítőjének a misztériumát akarják élővé tenni
és tökéletesíteni egy meghatározott népben és
kultúrában.
5.
A szertartásokat és imákat, melyeket ez a
szertartáskönyv tartalmaz, a ferences világi közösség
hagyományai inspirálták. Ezeket hozzá kell igazítani a
még több helyen kísérletképpen használatban levő
szertartáskönyvekhez és azok szelleméhez, valamint
azokhoz a különböző körülményekhez, melyek közt a
testvéri közösségek élnek szerte a világon.
6.
Ez a hozzáigazítás
Tanácsokra tartozik.

elsősorban

az

Országos

A befogadás és a fogadalomtétel szertartásait normatív
jellegűnek kell tekinteni. Hogy melyek a lényeges részek,
azt a szertartáskönyv megfelelő helyen jelzi.
7.
A Ferences Világi Rend szertartáskönyve minden
népnél és kultúránál megfelelő módon kell hogy
kifejezésre juttassa a Lélek adományát, valamint a
Ferences Világi Rendben az evangéliumi életre tett
ígéretet. Ez egyrészt az egyes vidékek egészséges
kulturális értékeinek asszimilációját jelenti, másrészt
pedig megkívánja a világi ferences hivatáshoz és a
katolicitáshoz való hűséget. Ez a hűség a testvéri
közösségek egymás iránti, valamint az Egyházzal való
egységében mutatkozik meg.
153

SC 38.
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III. A SZERTARTÁSOK, MELYEK A FERENCES VILÁGI
REND ÉLETÉNEK LÉPCSŐFOKAI
8.
A lépcsőfokok, melyek révén megfelelő kipróbálási
és felkészülési idő után a jelöltek a Ferences Világi Rend
tagjai lesznek, ezek: képzési idő (tempus formationis),
mely legalább egy év, és a fogadalomtétel (professio) a
regulára, vagyis ígéret az evangéliumi életre. Sor
kerülhet közben a fogadalom megújítására is.
Ezeket a lépéseket az egész testvéri közösség tartsa be.
9.
Az Egyház, papja és a testvéri közösséget képviselő
miniszter által, elfogadja a tagok ígéretét, vagyis
fogadalmát, akik elkötelezik magukat a Ferences Világi
Rendben a regula szerinti életre; nyilvános könyörgéssel
Isten segítségét és kegyelmét kéri számukra, áldásában
részesíti őket, és ígéretüket, vagyis fogadalmukat az
eucharisztikus áldozathoz kapcsolja.

1. A befogadás (initiatio) szertartása

10. A befogadás szertartása, mely a képzési időt
megelőzi, egyszerű és szerény legyen. Helyénvaló, hogy
a szertartás igeliturgia keretében és a testvéri közösség
jelenlétében történjék.
11.

A jelöltnek kifejezésre kell juttatnia, hogy:
a) kéri és kifejezi akaratát, hogy meg akarja
próbálni az evangéliumi életet Assisi
Ferenc szellemében;
b)	 szándékában áll később fogadalmat tenni
s ezt az életformát a testvéri közösség
segítségével és az egész ferences család
közösségében és együttműködésével
szándékozik élni.

12.	

Ezen a szertartáson részt vesznek:
a) a jelöltek;
b) egy pap, a FVR lelki asszisztense vagy a
ferences rend azon testvéri közösségének
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c)	

d)	

elöljárója, melyhez a világi testvéri
közösség éppen tartozik. Szükség esetén
más pap is delegálható, aki a liturgikus
szertartást vezeti;
a testvéri közösség minisztere, aki a
testvéri
közösség
tanácsának
képviseletében befogadja az új tagokat.154
A szertartás folyamán kapjon a
hivatalának megfelelő szerepet;
az egész testvéri közösség.

Ha komoly okból a befogadás szertartása pap nélkül
történik, a testvéri közösség vezetője végzi a szertartást
és fogadja a jelölteket a képzési idő megkezdésére.
A belépés szertartását megelőzheti, illetve követheti a
testvéri közösség fogadása, örömét és jókívánságait
fejezve ki az új tagoknak.

2. Az evangéliumi életre tett ígéret vagyis a
fogadalom szertartása

13. A fogadalom természeténél fogva nyilvános és
egyházi jellegű, ezért a testvéri közösség jelenlétében
kell megtartani. Lehetőleg szentmise keretében, vagy
legalább igeliturgia keretében történjék.
14.

154

Az evangéliumi életre tett ígéret természete:
a) A keresztség és bérmálás szentségének
és ígéretének megújítása. Vagyis a
fogadalmas Istennek szenteli magát, mint
Isten népének tagja. Ebből következik,
hogy életét, melyet a világban él, Istenhez
köti, egyesül üdvözítő akaratával, s erre
az életre Istentől nyer fölszentelést.
b) Az evangélium szerint akar élni, követve
Assisi Szent Ferencet.
c)	 A Ferences Világi Rend tagja lesz, mely
azon testvérek és nővérek harmonikus
egysége, akik megígérik, hogy az

Regula 23.
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d)	

e)	

f)	

evangélium szerint élnek, Assisi Szent
Ferenc példájára, megmaradva világi
hivatásukban.
A világban és a világért akarnak élni.
Ebben a pontban a fogadalom olyan, mint
az evangéliumi kovász, s ez magába
foglalja az ígéretet: közreműködni egy
testvéribb világ felépítésében. Az
egyházmegyés papok fogadalmuk által
megerősítik saját papi hivatásukra
vonatkozó ígéreteiket, vállalásaikat.
Egy életen át akarja élni az evangéliumi
életet. Ez feltételezi a bensőséges
megnyílás nagylelkűségét és a súlyos és
tartós döntésből szükségképpen adódó
nehézségek vállalását.
Bízik a Ferences Világi Rend regulája és a
testvéri
közösség
által
nyújtott
segítségben. A jelölt ugyanis érezni fogja,
hogy az Egyház által megerősített Regula
vezeti és segíti őt, meg fogja tapasztalni,
hogy öröm együtt járni az evangéliumi
élet útját sok testvérrel együtt, akiktől
kaphat valamit, s viszont, ő is adhat
valamit nekik. Beépülve a helyi testvéri
közösségbe, mely az Egyház egy sejtje, ő
is hozzájárul az Egyház megújításához.

15. Az előbb felsorolt elemeket a fogadalom szövege
magába kell hogy foglalja vagy kérdés-felelet formájában
ki kell hogy fejezze. Egyik-másik alapvető fogalom - mint
pl. Isten szolgálata, Egyház szolgálata - a szertartás
folyamán többször is elhangzik.
16. Az evangéliumi életre tett ígéretet az Egyház és a
testvéri közösség nevében a miniszter fogadja el. Ezen a
szertartáson a pap mint az Egyház és a Rend tanúja
elnököl.
17. Rendkívüli körülmények között, amikor nincs
elérhető pap, a jelölt a testvéri közösség előtt teszi le
fogadalmát: a testvéri közösség minisztere vezeti az
igeliturgiát (vagy helyette más testvér), ha a
körülmények úgy kívánják. A fogadalmat a miniszter
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fogadja el, a testvéri közösség tagjainak mint tanúknak
jelenlétében.

3. Az evangéliumi életre tett ígéret, vagyis a
fogadalom évenkénti megújításának szertartása

18. Az egész életre szóló fogadalmat megelőzheti és
előkészítheti az egy időre tett fogadalom, melyet
évenként meg lehet újítani, de úgy, hogy ez az idő ne
tartson tovább három évnél, mivel ez előkészület a
végleges fogadalomra.
19. Az egy évre történő fogadalomtétel és annak
megújítása pedagógiai szempontból javasolható. Ezáltal a
jelöltek fokozatosan és alaposabban készülhetnek elő a
végleges fogadalomra. A fogadalom megújítása tehát
mindig azzal a céllal történjék, hogy ennek a pedagógiai
szempontból ajánlott előkészületnek megfeleljen.
20. A fogadalomújítás szertartása igeliturgiával és a
legegyszerűbb formában történjék. Az olvasmányokat és
a szertartás részeit célszerűen válogassák ki. Ha pedig
liturgikus ünneplés során történik, a celebráns tartson
rövid homíliát.
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I. FEJEZET: A FERENCES VILÁGI RENDBE TÖRTÉNŐ
BEFOGADÁS SZERTARTÁSA
1.
A befogadás szertartása, mely a képzési időt
megelőzi, megfelelő énekkel kezdődik.
2.
A szertartás legyen egyszerű és a testvéri közösség
jelenlétében történjék. (vö. Előzetes tudnivalók 12.)

A szertartás leírása

3.
Megfelelő, hogy a befogadás szertartása igeliturgia
keretében történjék.

Bevezető szertartások

4.
A szertartás keresztvetéssel kezdődik, majd a
szertartást vezető pap köszönti a jelenlévőket.
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5.
Egy világi ferences testvér vagy maga a pap
buzdítást mond ezekkel vagy hasonló szavakkal:

Testvér vagy pap:

Az Úr, aki meghívott minket

az evangéliumi életnek arra a módjára,

melyet ő maga nyilatkoztatott ki

Assisi Ferencnek,

hogy testvéri közösségben éljünk,

ma is összegyűjt bennünket, hogy

befogadjuk ezeket a testvéreket,

akik a Szentlélektől indíttatva kérték,

hogy a Ferences Világi Rendbe léphessenek,

és szeretnék megkezdeni a képzési időt,

mely betetőzését a fogadalommal,

vagyis az evangéliumi életre tett

ígérettel nyeri el.

Szítsuk fel most a Szentlélekbe vetett hitet

és kérjük őt, hogy adja meg nekünk

kegyelmét megfelelő képzésükhöz

a testvéri közösséggel együttműködve,

s hogy kegyelmével mindvégig kövessék,

aminek most nyomába szegődnek.
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6.

A buzdítás után a pap mondja:

Pap:

Könyörögjünk!

Urunk Istenünk,

ki elküldted Fiadat, Jézus Krisztust,

hogy számunkra Út, Igazság és Élet legyen,

add meg nekünk és ezeknek a testvéreknek,

akik felvételüket kérik

a Világi Ferences Rendbe,

hogy az Evangélium igéit

figyelemmel hallgassuk és

készséges lélekkel meg is valósítsuk.

Krisztus, a mi Urunk által.

Mind:

Amen.
Isten szent Igéjének ünneplése

7.
A Szentlecke előtt felolvassák Szent Ferenc buzdító
szavait a Hívőkhöz írt levélből (87):

Pap:

Hallgassuk Isten igéjét Szent Ferenc Atyánk
szellemében, aki így buzdít minket: Kérve
kérlek mindnyájatokat, hogy ezeket az igéket
és a mi Urunk Jézus Krisztus egyéb igéit
fogadjátok
szeretettel
és
alázattal,
valósítsátok és tartsátok meg.155

155

2LHív 87.
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8.
Szentlecke Róm 6,3-11: „Járjunk az új élet
ösvényén”

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz
írt leveléből
Testvérek!
Akik
Krisztus
Jézusban
megkeresztelkedtünk,
az
ő
halálában
keresztelkedtünk meg. A keresztségben
ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba,
hogy miként Krisztus az Atya dicsőségéből
feltámadt a halálból, úgy mi is új életre
keljünk. Mert ha halálának hasonlóságában
egybenőttünk
vele,
úgy
leszünk
feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi
embert bennünk azért feszítették vele együtt
keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon és
ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így
meghalt, megszabadult a bűntől.
Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele
együtt élünk is. Tudjuk, hogy Krisztus
föltámadt a halálból, többé nem hal meg, a
halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával
egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve
azonban Istennek él. Ezért tekintsétek
magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek,
de éltek az Istennek Jézus Krisztusban.

Ez az Isten igéje.
Mind:

Istennek legyen hála!
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9.

Válaszos zsoltár (23,1-6)

Válasz:
Ez az a nemzedék, mely téged keres, Uram.
1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

Az Úré a föld és mind, ami betölti, *
a földkerekség és mind, aki lakja,
Mert tengerek fölé ő rakta alapját,*
ő állította szilárdan folyóvizek fölé.
(válasz)
Ki mehet föl az Úr hegyére?*
Ki állhat meg az ő szent helyén?
Az ártatlankezű, a tisztaszívű,+
aki nem veszi hiába Isten nevét,*
és hamis esküt nem esküszik.
(válasz)
Az nyer áldást az Úrtól,*
és üdvösséget szabadító Istenétől.
Ez az istenkeresők népe,*
amely kutatja arcát Jákob Istenének.
(válasz)
Emeljétek föl fejeteket, kapuk,+
táruljatok föl, örök kapuk*
a dicsőség királya bevonul.
Kicsoda ez a dicsőség királya?*
Az Úr, az erős és hatalmas,
az Úr, aki hatalmas a csatákban.
(válasz)
Emeljétek föl fejeteket, kapuk,+
táruljatok föl, örök kapuk,*
a dicsőség királya bevonul.
Kicsoda ez a dicsőség királya?*
A seregek Ura a dicsőség királya.
(válasz)
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10. Evangélium Mk 1,12-15:
higgyetek az evangéliumban!”

„Térjetek

meg

és

+ Evangélium Szent Márk könyvéből
Abban az időben a Lélek a pusztába vitte
Jézust. Negyven napig kint maradt a
pusztában, közben megkísértette a sátán.
Vadállatok között élt, de angyalok szolgáltak
neki.
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s
ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta:
„Beteljesedett az idő, és már közel van az
Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és
higgyetek az evangéliumban!”

Ezek az evangélium igéi.
Mind:

Áldunk téged, Krisztus!
11. A celebráns rövid homiliát tart. Más testvéreket is
kérhet, hogy Isten igéjét hirdessék.
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A befogadás szertartása

12. A jelöltek közül egy, vagy mindnyájan kifejezik
vágyukat, hogy a Ferences Világi Rendbe akarnak lépni.
A miniszter a testvéri közösség nevében elfogadja
kérésüket. Mindez ezekkel vagy hasonló szavakkal
történik:

Miniszter:

Lépjenek elő azok a testvérek,
akik felvételüket kérik
a testvéri közösségbe:
N.N.
Jelöltek:

Mi, az itt jelenlévő testvérek,
kérjük hogy beléphessünk
a Ferences Világi Rendnek
ebbe a testvéri közösségébe,
hogy nagyobb buzgósággal
és igyekvéssel élhessük
a keresztségi kegyelemnek
és megszentelődésünknek életét,
és hogy kövessük Jézus Krisztust,
Assisi Szent Ferenc tanítása
és példája szerint.
Ezért megígérjük, hogy
világi állapotunkban
Isten dicsőségét
és emberszeretetének megvalósulását
szolgáljuk.

137

A FERENCES VILÁGI REND

Miniszter:

A testvéri közösség
nagy örömmel fogadja kéréseteket,
ezért én hozzájárulok,
hogy a képzés és próba idejét megkezdjétek.
Celebráns:

Az Egyház és a ferences család
elfogadja és megerősíti elhatározásotokat.
Adja meg nektek az Úr, hogy
föltett szándékotokban
állhatatosak maradjatok,
s a világban az evangéliumi élet
kovásza legyetek.
Mind:

Amen. Istennek legyen hála!
Ezt a választ a helyi szokás szerint ének vagy megfelelő
gesztus helyettesítheti.
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Az evangélium és a regula átadása

13. A miniszter vagy celebráns - a helyi szokás szerint
egyenként átadja a jelölteknek az evangéliumot és a
Rend reguláját, közben mondja:

Miniszter:

Testvér!

A világi ferencesek regulája és élete ez:

megtartani a mi Urunk

Jézus Krisztus evangéliumát,

Assisi Szent Ferenc példáját követve. Krisztus

legyen életed inspirálója

és középpontja, s teljesedjék ki

az Isten és az emberek iránti szeretetben.

14. A helyi szokás szerint a miniszter átadhatja az
egyes tagoknak a Rend megkülönböztető jelvényét (Tau
jelet vagy mást).
15. Következik az egyetemes könyörgés vagy az Úr
imája.
16. A miniszter ezután ezekkel vagy hasonló szavakkal
fordul a testvéri közösség új tagjaihoz:

Miniszter:

Testvérek!

Testvéri közösségünk nevében ígérem, hogy

segítünk benneteket az új úton,

melyre ma léptetek:

szeretetünkkel, imáinkkal

és életünk tanúságtételével.

Ti pedig jelenlétetekkel és

közösségvállalásotokkal

gyarapítsátok testvéri közösségünket

számban és erőben!

Béke veletek!
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17. A testvérek békecsókot
Eközben legyen megfelelő ének.

váltanak

egymással.

Áldás

18. A szertartás Szent Ferenc atyánk áldásával ér
véget:

Pap:

Áldjon meg benneteket az Úr és őrizzen meg
titeket.
Mind:

Amen.
Pap:

Mutassa meg nektek arcát és könyörüljön
rajtatok.
Mind:

Amen.
Pap:

Fordítsa felétek arcát és adjon nektek békét.
Mind:

Amen.
Pap:

Áldjon meg benneteket + az Atya, a Fiú és a
Szentlélek.
Mind:

Amen.
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II. FEJEZET: AZ EVANGÉLIUMI ÉLET ÍGÉRETÉNEK,
VAGYIS A FOGADALOMNAK A SZERTARTÁSA
SZENTMISE KERETÉBEN
19. Az ebben a fejezetben leírt szertartás szentmise
keretében történik.
20. A szentmise liturgikus szövege lehet a napnak
megfelelő, vagy votívmise Assisi Szent Ferencről vagy
Szent Lajosról vagy Szent Erzsébetről. Az énekek
kiválasztásánál és a buzdító beszédnél vegyük
figyelembe a Regula 2. fejezetét és a szentírási helyeket,
amelyek a FVR életének normáját alkotják.
21. A testvéri közösség minisztere ülve fogadja el a
fogadalomtételt, erre a célra készítsenek elő alkalmas
helyen széket. A szentélyben a fogadalmazók számára
készített térdeplőket úgy helyezzék el, hogy a hívek a
szertartást jól láthassák.
22. Mindent,
ami
a
szentmiséhez
fogadalomtételhez szükséges, készítsenek elő.

és

a

Bevezető szertartás

23. Amikor mindnyájan együtt vannak, a szentmise
bevezető énekével kezdődik a szentmise. A celebráns
bevonul, a fogadalmasok a kijelölt helyükön vannak.
24. Miután a celebráns köszöntötte a jelenlévőket, egy
világi ferences testvér, vagy maga a pap ezekkel vagy
hasonló szavakkal fordul a jelenlévőkhöz:
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Testvér vagy pap:

Testvéri közösségben gyűltünk ma össze
az eucharisztikus áldozat bemutatására.
Ennek a szentmisének keretében
tesznek fogadalmat
a Ferences Világi Rendben
N.N. testvéreink.
Amikor a mai szentmisében Krisztus által

hálát adunk az Atyának,

szeretnénk megköszönni Isten ajándékát,

melyben e testvéreinket részesíti,

amikor meghívja őket: éljenek a világban

a Nyolc Boldogság szellemében;

megköszönjük azt az ajándékot is,

melyet Isten nekünk, mindnyájunknak ad,

azzal, hogy ezek a testvéreink mint

új tagok, testvéri közösségünkhöz

csatlakoznak.

Krisztus, aki meghívott minket követésére

s aki föláldozta magát Atyjának

élő áldozatul a világ életéért,

hív bennünket gyakran, de most különösen,

hogy áldozatunkat egyesítsük az övével.

25. A szentmise a szokásos módon folytatódik. A
bűnbánati liturgiára most helyezzünk különös hangsúlyt.
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Igeliturgia

26. Az igeliturgiában minden a szokott módon történik,
kivéve:
1.	 az olvasmányokat vehetjük a nap miséjéből
vagy a Függelékben 1-24 számok alatt
javasoltakból;
2.	 a hitvallás elhagyható.

Az evangéliumi életre tett ígéret, vagyis a fogadalom

Jelölés

27. Az evangélium után a fogadalmazók állva
maradnak, a többiek leülnek. Ekkor a testvéri közösség
minisztere szólítja a fogadalmazókat, hogy fejezzék ki
nyilvánosan akaratukat. Ezt vagy egyenként teszik meg,
vagy egy közülük mindnyájuk nevében. Ez a jelölés
esetében ezekkel vagy hasonló szavakkal történhet:

Fogadalmazók:

Kérjük, hogy a
Ferences Világi Rend regulájára
fogadalmat tehessünk.
A képzés idején
megerősödtünk meggyőződésünkben,
hogy az Úr
az evangélium szerinti életre hív minket
Assisi Szent Ferenc nyomdokait követve.
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Miniszter:

A testvéri közösség elfogadja kéréseteket,
és veletek együtt könyörög, hogy
a Szentlélek tegye szilárddá bennetek azt,
amit ő maga kezdett el.
Homília vagy szentbeszéd

28. A fogadalmazók itt leülnek. A homíliában a szónok
térjen ki a szentírási olvasmányok és az evangéliumi
életre tett ígéret teológiai vonatkozásaira.

Kérdések

29. A beszéd befejeztével a fogadalmazók felállnak. A
celebráns ezekkel vagy hasonló szavakkal kérdést intéz
hozzájuk:

Celebráns:

Kedves testvérek,
nyilatkozzatok az itt egybegyűlt
testvéri közösség és
Krisztusban testvéreitek előtt:
akarjátok-e vállalni azt az
evangéliumi életformát, melyet
Assisi Ferenc példája és szavai sugallnak,
és amelyet a Ferences Világi Rend
regulája tartalmaz?
A fogadalmazók egyszerre mondják:

Fogadalmazók:

Akarom.
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Celebráns:

Isten meghívott titeket, hogy
Országáról tanúságot tegyetek,
s a jóakaratú emberekkel együttműködve
egy testvéribb és evangéliumibb
világot építsetek;
akartok-e ehhez a hivatáshoz
hűségesek lenni, és
a világi ferencesekre jellemző
szolgálat szellemét ápolni?
Fogadalmazók:

Akarom.
Celebráns:

A keresztség által
Isten népének tagjaivá lettetek,
a bérmálásban a Szentlélek új ajándékával
erőt nyertetek, hogy
életetekkel, szavatokkal
Krisztus tanúi legyetek;
akarjátok-e magatokat
az Egyháznak szorosabban elkötelezni:
tevékenyen hozzájárulni
állandó újjáépítéséhez,
az emberek között végzett küldetéséhez?
Fogadalmazók:

Akarom.
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Miniszter:

A helyi testvéri közösség látható jele az
Egyháznak, amely szeretetközösség. 156
Elköteleztétek tehát magatokat, hogy
együttműködtök az összes testvérrel, hogy
ez a testvéri közösség
igazi egyházi közösség,
élő ferences közösség legyen.
Az isteni kegyelem kérése

30.

Ezután a celebráns Isten segítségét kéri:

Celebráns:

Könyörögjünk.
Ha alkalmas, kis ideig mindenki csendben könyörög.
Ezután:

Kérünk, Urunk, tekints ezekre a szolgáidra

és áraszd szívükbe szereteted lelkét,

hogy az evangéliumi életre tett ígéretet

kegyelmeddel megőrizzék.

Krisztus, a mi Urunk által.

Mind:

Amen.

156

Regula 22.
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Fogadalom, vagyis az evangéliumi életre tett ígéret

31. A könyörgés után két fogadalmas testvér a testvéri
közösség minisztere mellé áll, mint tanú. A fogadalmat
tevők egyenként járulnak a miniszter elé és olvassák a
fogadalomtétel szövegét:

Fogadalmazók:


Én, N.N.

mivel Isten megadta nekem

ezt a kegyelmet,

megújítom keresztségi fogadalmamat

és magamat országának

szolgálatára szentelem.

Ezért ígérem,

hogy világi állapotomban

(vagy: egyházmegyés papi állapotomban)

egész életemen át

(vagy: egy éven át)

Jézus Krisztus evangéliuma szerint élek

a Ferences Világi Rendben,

megtartva reguláját.

Legyen segítségemre a Szentlélek kegyelme,

a Boldogságos Szűz Mária

és Szent Ferenc közbenjárása,

és a testvéri egység,

hogy eljussak

a keresztény szeretet tökéletességére.
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32. E szavak után a testvéri közösség minisztere
hozzáfűzi:

Miniszter:

Istennek legyen hála.

Mint e testvéri közösség minisztere,

befogadlak téged a Ferences Világi Rendbe.

Hozzánk tartozásod öröm és remény

minden testvér számára.

33. Miután minden jelölt letette a fogadalmat és a
miniszter azt elfogadta, a celebráns ezekkel vagy hasonló
szavakkal fordul hozzájuk:

Celebráns:

Ígéreteteket az Egyház nevében megerősítem.
Maga a Szeráfi Atya buzdít titeket
Végrendeletének szavaival:
„És, ha valaki megtartja ezeket, a mennyben
teljék be a magasságbeli Atya áldásával, a
földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának
áldásával, a Vigasztaló Szentlélekkel, az ég
minden erejével és az összes szentekkel”.157
34. Ahol a szokás vagy a helyi kultúra úgy kívánja,
most átadható a Ferences Világi Rend jelvénye.

157

Végr 40
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A fogadalom, ill. az evangéliumi életre tett ígéret
szertartásának befejezése

35. Ennek végeztével a jelenlévő testvérek köszöntik a
fogadalmasokat a béke és jóakarat jelével. Eközben
alkalmas ének szóljon.

36. A szertartás az egyetemes ill. hívek könyörgésével
zárul.

Az Eucharisztia liturgiája

37. Míg a felajánlási ének tart, az éppen fogadalmat
tett testvérek közül néhányan vigyék oda a kenyeret,
bort és vizet az eucharisztikus áldozathoz.
38.

A szentáldozás történhet két szín alatt.

39. A mise végén ünnepélyes áldás adható, a római
misekönyvnek megfelelően, Szent Ferenc szerint, ld. I.
18.
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III.
FEJEZET:
MEGÚJÍTÁSA

A

FOGADALOM

ÉVENKÉNTI

40. A fogadalom, vagyis az evangéliumi életre tett
ígéret megújításán jelen kell lennie a testvéri közösség
miniszterének és két tanúnak. Amennyire lehet, a
testvéri közösség is legyen jelen a megújítás
szertartásán.
41. A szertartás liturgikus ünneplés keretében
történjék, a lehető legegyszerűbb formában. (vö. Előzetes
megj. 20.).
42. Ha a szertartás igeliturgia keretében történik, az
olvasmányokat vehetjük a függelékben 1-24. szám alatt
közöltekből.

A fogadalomújítást megelőző intelem

43. Mielőtt megkezdődne a fogadalom megújítása, a
celebráns ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul a
jelenlévőkhöz:

Celebráns:

Az evangélium arra ösztönöz bennünket,
hogy mindig újra kezdjük
a belső megtérés megvalósítását, és
Krisztushoz egyre hasonlóbbakká legyünk, és
ővele az Atya és testvéreink
szolgálatára kötelezzük el magunkat.
Ezen az úton, az állandó megtérés útján
kitartani: Isten adománya.
Ezért, testvérek, forduljunk Istenhez
kérésünkkel, hogy az egymás iránti
szeretetben előrehaladva
hűségünket mindvégig megőrizzük.
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A celebráns intelmére mindnyájan felelik:

Mind:

Tekints, Urunk, jóságosan testvéreinkre,

akiket az evangéliumi életszentségre hívtál

a Ferences Világi Rend

testvéri közösségében.

Add nekik kegyelmedet,

hogy megvalósítsák

az evangéliumi életre tett

nagylelkű ígéretet.

Kérjük ezt tőled

a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Az ígéret megújítása

44. Az evangéliumi életre tett ígéret megújítására a 31.
szám alatti, vagy a következő formulát használjuk:

Fogadalmazó:


Én, N.N.,

egy évre megújítom ígéretemet,

hogy a mi Urunk Jézus Krisztus

evangéliumát megtartom,

Assisi Szent Ferenc példáját követve,

a Ferences Világi Rend regulája szerint.
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A celebráns Szent Ferenc szavaival hozzáfűzi:

Celebráns:

Ha mindezt megtartjátok, teljetek be
a mennyei Atya és az ő szeretett Fia,
Jézus Krisztus áldásával,
a Vigasztaló Szentlélekkel
az ég minden erejével
és az összes szentekkel. 158
Mind:

Amen.
Az ígéret megújításának elfogadása

45.

Ezután a testvéri közösség minisztere mondja:

Miniszter:

Mint a testvéri közösség minisztere,

fogadalmatok megújítását elfogadom.

Minden testvér egyesül veletek

a hálaadásban

Istennek ezért az adományáért.
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A szertartás befejezése

46. A szertartás az egyetemes ill. hívek könyörgésével
zárul, melyet az Úr imájának elimádkozása és a
következő imádság zár:

Celebráns:

Hallgasd meg, Urunk, könyörgésünket,

és add, hogy ezek a testvérek,

akik mindennapi életüket

az emberi közösség szolgálatában élik,

áthassák a földi dolgokat

a hiteles evangéliumi szellemmel.

Krisztus, a mi Urunk által.

Mind:

Amen.
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IV. FEJEZET: A FOGADALOM JUBILEUMA
47. Dicséretes szokás, hogy megünneplik a fogadalom
25. és 50. évfordulóját. Ha ez Eucharisztia keretében
történik, a napnak megfelelő misét mondják a
„Hálaadásra” feliratú könyörgésekkel. Vehetők a fentebb
20. pont alatt jelzett misék is.

Buzdítás a homilia után

48. A homília után a testvéri közösség minisztere vagy
valaki a jelenlévő testvérek közül buzdítást mond ezekkel
vagy hasonló szavakkal:

Miniszter:

N.N. testvérünk (vagy: testvéreink;
vagy: nővéreink) fogadalmának
25. (vagy: 50.) évfordulóját ünnepeljük.
Az elmúlt esztendők során ők
arra törekedtek, hogy
Szeráfi Atyánk karizmáját
az Egyház életében és küldetésében
jelenvalóvá tegyék,
megpróbáltak hozzájárulni egy
testvéribb és evangéliumibb világ
felépítéséhez, hogy
Isten Országa érvényre jusson.
Mi is egyesülünk hálaadásukkal és
az állandó megtérésre vonatkozó ígéretük
megújításában.
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Az ígéret megújítása

49. A jubiláns testvérek ezekkel
szavakkal újítják meg ígéretüket:

vagy

hasonló

Jubilánsok:

Urunk, hálát adunk neked,

hogy meghívtál a Ferences Világi Rendbe.

Bocsásd meg fogyatékosságainkat,

gyarlóságainkat

és az evangéliumi életre tett ígéret

és a regula elleni vétségeinket.

Kérünk add, hogy eltöltsön bennünket újra

az első napok buzgósága és készsége,

amikor a testvéri közösségbe léptünk.

Megújítjuk az evangéliumi életre szóló

ígéretünket

a Ferences Világi Rend regulája szerint,

életünk végéig.

Segíts, hogy testvéreinkkel

mindig egyetértésben éljünk,

a fiatalok előtt tanúságot tegyünk

arról a nagy adományról,

amit nekünk adtál,

a ferences hivatásról,

és hogy az Egyház küldetésében

hasznos eszközök és tanúk legyünk

az emberek javára,

Krisztust hirdetve

életünkkel és szavainkkal.

Amen.
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50.

A celebráns ezután ezt az imát mondja:

Celebráns:

Urunk, Istenünk, mindenek Atyja,

hálát adunk neked szerető jóságodért,

melyet fiaid iránt megmutattál.

Kérünk, hogy az evangéliumi életre tett

ígéretet,

melyet testvéreink egykor vállaltak,

a te segítségeddel megvalósíthassák.

Kérjük ezt tőled

a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind:

Amen.
A szertartás befejezése

51. A szertartás a jókívánságok kifejezésével fejeződik
be. Közben a Naphimnuszt vagy más alkalmas éneket
énekelnek.
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II. RÉSZ: A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG ÖSSZEJÖVETELEI

Előzetes tudnivalók

1. A Ferences Világi Rendben összejövetelt tart a helyi
testvéri közösség, illetve a Regionális, Országos vagy
Nemzetközi Tanács.
2. Ezeknek az összejöveteleknek és találkozóknak a célját
a Regula jelzi, s ez pedig a tagok közötti szeretet
táplálása, ferences és egyházi életük előmozdítása; az
egyházi vagy ferences testvéri közösség elmélyítése159.
3. Az összejöveteleknek különböző fajtái vannak:
imádság, munka és a testvéri kapcsolatok ápolása.
4. A testvéri közösségek összejöveteleinek szabályaiban
ezeket az alkalmakat így nevezik:
a) testvéri beszélgetés;
b) az
isteni
ige
hallgatásának
és
megosztásának ideje160;
c) a tanulás és a munka ideje (adott
esetben);
d) eucharisztikus ünneplés vagy megfelelő
imaóra.
Mindebben nagy teret kapnak a testvérek tanácsainak
kezdeményezései.
5.
Az itt javasolt imádságokat nagyrészt Szent Ferenc
írásaiból vettük.

159
160

Regula 22. és 24.
Regula 5.
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I. FEJEZET: A TESTVÉRI ÖSSZEJÖVETELEK KEZDŐ ÉS
BEFEJEZŐ IMÁI
1.
Az alábbi pontokban javasolt imádságok nem
kötelezőek.

A) AZ ÖSSZEJÖVETEL ELEJÉN
2.
A testvérek, mielőtt a gyűléshez hozzákezdenének,
imádkoznak. Az elnök így kezdheti a közös imát:

Elnök:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Mind:

Amen.
Elnök:

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
és minden áldás.161
Mind:

Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki
és nagy alázatosan szolgáljátok.162

161
162

NapH 1
NapH 14
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Elnök:

Könyörögjünk.
Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas
Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki
egyedül vagy jó, neked áldozunk minden
dicséretet, minden dicsőséget, minden
kegyelmet, minden tisztelete, minden áldást
és minden jót. Úgy legyen, úgy legyen.163
Mind:

Amen.
vagy:

Elnök:

Könyörögjünk.
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be
szívünk sötétségét, és adj nekünk igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket
és értelmet, Urunk, hogy megtegyük a te
szent és igaz parancsodat.164
Mind:

Amen.
3.
Következhet rövid olvasmány a Szentírásból
(Függelék, 1-24), vagy Szent Ferenc műveiből (Függelék,
25).

163
164

DMI 11
Vö.: ImKer

162

SZERTARTÁSKÖNYVE

B) AZ ÖSSZEJÖVETEL VÉGÉN
4.
Ha úgy adódik, mondhatunk kötetlen szövegű imát
az Egyház és a testvéri közösség szükségleteiért. Ezután
az elnök Szent Ferenc alábbi imáját vagy valamilyen más
imát mondhat:

Elnök:

Mindenható, örök, igazságos és könyörülő
Isten, add meg nekünk, nyomorúságos
embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük,
amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak és
mindig azt akarjuk, ami neked tetszik, hogy
így bensőleg megtisztítva és bensőleg
megvilágosítva és a Szentlélek tüzétől lángra
lobbantva nyomába szegődhessünk a te
szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus
Krisztusnak, és kizárólag a te kegyelmedből
eljuthassunk hozzád, Ó Fölséges, ki a
tökéletes Háromságban és az egyszerű
Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden
századokon át. Amen.165
Mind:

Amen.
vagy:

165

LRend 50-52.
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Elnök:

Könyörögjünk.

Jóságos Isten, te vagy a béke szerzője

és azt kívánod, hogy szeressünk téged,

add nekünk, szolgáidnak,

az akaratoddal való igaz egységet,

hogy képesek legyünk

minden kísértést legyőzni,

ami békénket megzavarhatja.

A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Mind:

Amen.
5. Ha pap is jelen van, áldást adhat úgy, ahogy Szent
Ferenc megáldotta Leó testvért, ld. fent, I, 18.
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II. FEJEZET: A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG KÁPTALANJÁNAK
ÜNNEPLÉSE
6. A Szentlélek segítségül hívása után rövid felolvasás
következik a Szentírásból (Függelék, 1-24), vagy Szent
Ferenc írásaiból (Függelék, 25), majd az elnök ezt az
imát mondja:

Elnök:

Mindenható, szentséges,

magasságos és fölséges Istenünk,

szent és igazságos Atya,

mennynek és földnek Ura és királya,

hálát adunk neked önmagadért,

mivel szent akaratodból és a Szentlélekkel

egyetlen Fiad által megteremtettél

minden szellemi és anyagi létezőt

és bennünket is

képedre és hasonlatosságodra teremtve

a paradicsomba helyeztél.166

Benned bízunk és a te világosságodat kérjük,

hogy ki tudjuk választani azokat,

akik testvéri közösségünket vezetni fogják.

Segíts bennünket, hogy

olyanokat válasszunk, akik jó példájukkal,

erényeikkel és bölcs határozataikkal

irányítani tudják a testvéri közösséget,

hogy az közösségben élje

Jézus evangéliumát

Szent Ferenc szellemében.

Kérjük ezt tőled

a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind:

Amen.
166

1Reg 23.1.
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7. Következik a választás az Általános Konstitúciók
előírásainak megfelelően. A választás után a
megválasztottak megvallják ferences hivatásukat és
készségüket a szolgálatra.
8. Ezután az elnök imádkozik a megválasztottakért:

Elnök:

A reménység Istene töltsön el benneteket
egészen örömmel és békével a hitben,
hogy bővelkedjetek a reményben
és a Szentlélek erejében.
Mind:

Dicsértessék az Isten mindörökké!
Az elnök folytatja:

Elnök:

Imádkozzunk azokért,

akiket megválasztottunk,

hogy szolgálatuk és lelkesítő szavuk által

mindnyájan mélyebben élhessük hitünket,

Krisztusról nagyobb erővel

tehessünk tanúságot

és Isten Országának építését

mind jobban előmozdítsuk.
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Mind:

Jóságos Atyánk,
add meg mindnyájunknak,
hogy e testvéreink buzgósága által,
akik a testvéri közösség szolgálatát
a választás folytán ellátják,
téged jobban megismerjünk,
ismeretedet mindenkinek nyújthassuk,
és az evangéliumi élet formáját,
amit Szent Ferencnek magad sugalltál,
buzgóbban éljük.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
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III. FEJEZET: ÚJ TESTVÉRI KÖZÖSSÉG ALAPÍTÁSA
9. Az itt leírt szertartás alkalmas helyen történjék.
10. Az elnököl, akinek felhatalmazása van a testvéri
közösség alapítására.

Bevezetés

11. Az elnök köszönti a megjelenteket és röviden
ismerteti az összejövetel célját. Ezután felolvassák a
Regula 22. pontját:

Elnök:

A helyi testvéri közösséget hivatalosan kell
megalapítani, amely az egész Rend alapsejtje
lesz, és látható jele az Egyháznak, amely
szeretetközösség. Legyen ez a tagok számára
az egyházias érzület elmélyítésének és a
ferences hivatás kibontakoztatásának a
kiváltságos helye, és a világban való
apostolkodásuk éltetője.
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12. Ezt követően az elnök ezt az imát mondja:

Elnök:

Könyörögjünk.

Kérünk, Urunk, add meg nekünk,

akik a nevedben itt összegyűltünk,

hogy igazi testvérekként

megtapasztaljuk körünkben

Fiad, Jézus Krisztus jelenlétét,

és így a mi örömünk is teljes legyen,

mint Szent Ferencé.

Kérjük ezt tőled

a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Mind:

Amen.
Szentírási olvasmány

13. Egy felolvasó olvas a Szentírásból. Ajánljuk a Róm
12,4-13 verseket: Testvérek, ahogy egy testben...

Az alapítólevél felolvasása és aláírása

14. Felolvassák az alapító okiratot és aláírják. Jelezzék
rajta a testvéri közösség vezetőit és a tanács tagjait.
15. Következzék rövid felolvasás Szent Ferencnek a
Hívőkhöz írt leveléből.
16. Ezután a testvéri közösséget alapító elnök vagy más,
regionális vagy országos szintű felelős testvér beszéde
következik.
Közös ima és befejezés
170
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17. A közös ima egyetemes könyörgések formájában is
történhet, ezt követi a zárókönyörgés:

Elnök:

Atyánk, Mindenható Isten,

szeretet és egység forrása:

engedd, hogy a Ferences Világi Rend

új testvéri közössége,

melyet a Szentlélek egyesít és éltet,

készséges legyen igéd hallgatására

és a közös imára.

Találjon itt minden testvérünk

erőt, ösztönzést

egy testvéribb világ építésére,

és minden embernek

a béke és öröm hirdetésére

Krisztus, a mi Urunk által.

Mind:

Amen.

18. Végül Mária-ének, pl. „Salve Regina”.
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FÜGGELÉK

I. VÁLASZTHATÓ SZENTÍRÁSI SZÖVEGEK
EVANGÉLIUMI ÉLETTERV SZERTARTÁSAIHOZ

AZ

A) OLVASMÁNY
1.
Gal 6,14-18: „Én azonban nem akarok mással
dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével.”
Testvérek! Én azonban...
2.
Ef 1,3-10: „Eleve arra rendelt minket, hogy Jézus
Krisztus által gyermekei legyünk.”
Áldott legyen Isten,...
3.
Kol 3,9-17: „Legfőképpen szeressétek egymást,
mert ez a tökéletesség köteléke.”
Testvérek! Ne hazudjatok egymásnak...
4.
1Pét 2,9-17: „Éljetek szép életet a pogányok
között.”
Testvérek! Ti választott nemzetség...
5.
Jak 2, 12-18: „A hit, ha tettek nem származnak
belőle, magában holt dolog.”
Testvérek! Úgy beszéljetek...
6.
1Kor 12,4-11: „A Lélek ajándékait mindenki azért
kapja, hogy használjon vele.”
Testvérek! A lelki adományok különfélék...
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B) VÁLASZOS ZSOLTÁROK
7.

Zsolt 15,1-2a és 5,7-8.11

V: Te vagy, Uram, örökrészem. (5a)
8.

Zsolt 97,1-4

V: Zengjetek új éneket az Úrnak, mert kinyilvánította
üdvösségét!
9.

Zsolt 132

V: Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van.
10.

Zsolt 36,3-4.5-6.30-31

V: Az Úr törvénye él az igaz szívében.
11.

Zsolt 24,2-5.8-10

V: Vezess engem igazságod szerint, Uram.
12.

Zsolt 91,2-3.6-7.13-14

V: Mily fönségesek műveid, Uram.
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C) ALLELUJA-VERS AZ EVANGÉLIUM ELŐTT
13. Fil 1,21: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig
nyereség.
14. Mt 11,25: Elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak
elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek.
15. Kol 3,14-15: Legfőképpen pedig szeressétek
egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus
békéje töltse be a szíveteket.
16. Vö. Lk 10,1-9: Menjetek, hirdessétek a városoknak:
Közel van hozzátok az Isten országa, mondja az Úr.
17. Jn 15,8: Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok
gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek.
18. Zsolt 132,1: Íme, milyen jó és milyen
gyönyörűséges, amikor együtt vannak a testvérek!
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D) EVANGÉLIUMOK
19. Mt 5,1-12: „Boldogok a lelki szegények, a szelídek,
az irgalmasok, a békességszerzők...”
Abban az időben, mikor Jézus látta a tömeget...
20. Mt 11,20-30: „Elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és
kinyilvánítottad a kicsinyeknek.”
Abban az időben Jézus korholni kezdte a városokat...
21. Mt 12,46-50: „Aki megteszi mennyei Atyám
akaratát, az nekem testvérem, nővérem és anyám.”
Abban az időben, míg Jézus beszélt a tömegnek,...
22.

Lk 10,1-9: „Menjetek, én küldelek titeket!”

Abban az időben az Úr kiválasztott...
23. Jn 15,1-8: „Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok
gyümölcsöt hoztok.”
Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: Én
vagyok az igazi szőlőtő...
24. Jn 17,20-26: „Hogy egy legyenek, mint te, Atyám,
bennem és én tebenned.”
Abban az időben Jézus így imádkozott: Nemcsak értük
könyörgök...
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II. FERENCES OLVASMÁNYOK
25. A testvéri közösség összejövetelein és káptalanjain
nagyon helyénvaló, ha felolvasnak Szent Ferenc
írásaiból, hogy abban elmélyedjenek. A ferences
forrásokból más írásokat is olvashatnak.
Itt kifejezetten a következőket említjük: Assisi Szent
Ferenc: Buzdítás a bűnbánó testvérekhez; Levél a
hívőkhöz; Meg nem erősített regula 22. és 23. fejezete;
Imák és himnuszok az Officium Passionis-ból.
III. NAPI IMÁK
26. A Regula 8. pontja szerint a világi ferencesek
bekapcsolódnak az Egyház által ajánlott liturgikus imák
valamelyikébe, újra átélve Krisztus életének titkait.
27.

Ezek az imák a következők lehetnek:
a)	 A Reggeli Dicséret és a Vecsernye
elimádkozása közösen vagy egyénileg. A
testvéri
közösség
összejövetelein
ajánlatos ezeket imádkozni.
b)	 A helyi egyházban szokásos Kis
zsolozsma.
c) Szűz Mária Kis zsolozsmája.
d) Assisi Szent Ferenc zsolozsmája az Úr
misztériumairól (Officium Passionis).
e)	 A tizenkét
Miatyánk zsolozsmája.
Gazdagítsuk rövid bibliai idézetekkel s
alkalmazzuk az Egyház imaóráihoz.
Sokhelyütt szokásban van ez az imamód,
mely
a
konkrét
élethelyzetekben
alkalmazható.

V

177

A FERENCES VILÁGI REND

178

SZERTARTÁSKÖNYVE

HIVATKOZÁSOK
Zsinati dokumentumok
LG
SC
DV
CD
PO
AA
UR
GS

Lumen Gentium
Sacrosanctum Concilium
Dei Verbum
Christus Dominus
Presbiterium Ordinis
Apostolicam Actuositatem
Unitas Redintegratio
Gaudium et Spes

Szent Ferenc írásai
Int
1Reg
2Reg
Végr
1Lhív
2LHív
Lrend
BSzÜdv
DMI
NapH
ImKer

Intelmek
A meg nem erősített regula
A megerősített regula
Végrendelet
Levél a hívőkhöz, I. változat
Levél a hívőkhöz, II. változat
Az egész rendhez írt levél
A Boldogságos Szűz
üdvözlése
Dícséretek minden imaórára
Naphimnusz
Ima a kereszt előtt

Ferences források
FF
1Cel
Szent Ferencről
2Cel
3Társ
LPer
LM

Fonti Francescani (Ferences
források)
Celanoi Tamás testvér I. életrajza
Celanoi Tamás testvér II.
életrajza Szent Ferencről
A három társ legendája
Perugiai Legenda
Legenda Maior
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Egyéb
CIC
AAS
iratai
Poenit.
Regula
Konstitúciók
Konstitúciói
Szertartáskönyv

Codex Iuris Canonici (Egyházi
Törvénykönyv)
Az Apostoli Szentszék hivatalos
A bűnbánat szertartása
A Ferences Világi Rend Regulája
A Ferences Világi Rend Általános
A Ferences Világi Rend
Szertartáskönyve

Megjegyzések
A pápai levelekre és enciklikákra teljes nevükkel
hivatkoztunk.
Az álló betűs lábjegyzetek az eredeti, hivatalos szöveg
lábjegyzetei. A dőlt betűs lábjegyzeteket a magyar
kiadáshoz vettük.
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