
 
 
 

„Légy csendben 

és várj az Úrra!” 

 
(Zs 37,7) 

 
 

X. évfolyam 7. szám Évközi 7. vasárnap 2009. február 22. 

A ferences lelkiség  

4. rész 

Szent Ferenc élete és lelkisége 

A ferences rend alapítója, korának 
egyik legnagyobb szentje 1181 végén 
születik meg Assisiben. Édesanyja a 
keresztségben a János nevet adja neki. 
Apja, aki épp franciaországi útjáról jön 
haza, és gazdagságát fıleg ennek az 
útnak köszönheti, elborzad a János név 
hallatán, amelyrıl a böjtölı, imádkozó, 
aszkéta Keresztelı János jut eszébe. 
Gyermekét a francia útért érzett hálából 
kis franciácskának, Francesconak, kvázi 
a földi öröm és jólét gyermekének 
nevezi el.  

Apja Ferencet kereskedınek neveli, 
de a fiút mindez csak félig-meddig 
érdekli. A szórakozás, az éjszakai 
mulatozások, a baráti körrel való 
kocsmába járás, a pénzszórás jellemzi 
életét, melyet ugyan apja nem néz nagy 
örömmel, de mégis támogat. 

Ferenc korában erıteljesen különvált 
egymástól két nagy társadalmi réteg: a 
minores (kicsik, szegények) és a majores 
(nagyok, gazdagok). Bár apja gazdagnak 
mondható, Ferenc mégsem lehet ennek a 
társadalmi rétegnek automatikusan a 
tagja. Egy felküzdött embernek, ha 
igazán a majoresek közé akar kerülni, 
valami nagy hıstettet kell véghezvinni, 
pl. lovaggá kell válni. Reményt keltıen 
jön Ferencnek a szentföldi keresztes 
háború, amelybe ha elmegy, és ott dicsı 
tetteket hajt végre, lovaggá válik, így ı 
és szülei is a majoresek közé fognak 
számíttatni. Ferencet ez élteti, apja 
mindezt örömmel pénzeli. 

A keresztes háborúba való elindulás 
Ferenc életében döntı fordulattá 
változik. Alig egy hete indult el, amikor 
az egyik éjszaka Spoletoban egy hangot 
hall: „Ferenc, ki a nagyobb: az úr vagy a 

 



szolga?” Ferenc válaszol: „Az úr!” Mire 
a hang így folytatja: „Akkor miért 
hagyod el a szolga kedvéért az Urat? 
Térj vissza Assisibe, ott majd 
megmondják neked, mit kell tenned!” 

Ferenc másnap visszatér Assisibe. 
Ettıl kezdve hosszú hónapokon át az 
Assisi környéki barlangokba és romos, 
elhagyatott kápolnákba tér be 
imádkozni, ahol a következı kérdést 
teszi fel újra és újra: „Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjek?”  

1205-ben a San Damianó-i kis, 
romos templomban egy kereszt elıtt 
imádkozva ugyanezeket a szavakat 
intézi az Úrhoz. A kereszt váratlanul 
megszólal, és ezt mondja: „Ferenc, menj 
és építsd fel egyházamat, mely, mint 
látod, romokban hever!” A templom és 
az egyház (ecclesia) szó Ferenc számára 
ugyanaz. „Félreérti” az Úr szavát, és 
ettıl kezdve kis kápolnákat tataroz 
kezdve a San Damianóval, folytatva a 
Szent Péter kápolnával és az Assisi 
mellett lévı gazos részen álló 
Portiunculával. 

A restaurálás nem volt egyszerő 
dolog, pénz kellett hozzá. A posztók, 
melyeket apjától ellopott és eladott, 
pénzt hoztak, így lehetett az építkezést 
folytatni. Apja Ferencet teljesen 
hibbantnak nézi, abszolút nem érti meg 
Ferenc megváltozását és gondolkodását, 
és ez a megkárosítás végképp felbıszíti. 

1206 tavaszán a város püspöke elé 
viszi fiát, aki egyben a város bírája is, 
hogy döntsön, szolgáltasson igazságot 
neki. Ferenc itt meztelenre vetkızik, 
mindent visszaad apjának és kijelenti: 
„Ettıl kezdve nincs más atyám csak a 
mennyei!” A püspök befedi palástjával 
Ferenc mezítelenségét, de egyben 

felismeri Ferencnél az isteni küldetést, 
és ezzel a befedéssel mintegy a klérus 
védelmébe veszi, azaz az Egyház 
vezetıjeként Ferencet egyházilag is 
megvédi. 

1208. február 24-én egy szentmisén a 
72 tanítvány elküldését olvassa fel a pap 
az evangéliumból. Ferenc a mise végén 
odamegy a paphoz és megkéri, hogy 
magyarázza el neki ezeket a részeket. 
Mikor meghallja, hogy az apostolok 
minden nélkül mennek a misszióba, 
akkor Ferenc mindezt szó szerint érti, 
ennek megfelelıen ruházatát habitusra 
és kordára cseréli, majd prédikálni kezd.  

Ferenc életének és prédikációinak 
hatására több társa lesz, kik jórészt 
Assisibeli barátai közül kerülnek ki: 
Bernát, Leó, Masszeo, Rufin, Egyed. 

A testvérek elıször az Assisi mellett 
lévı Rivo Tortóban egy pajtában 
szállnak meg, de mikor a gazda kikergeti 
ıket, akkor szintén Assisi mellett egy 
kicsiny kápolnában, az Angyalos 
Boldogasszonyról nevezett kápolnában 
(melyet piciny területnek, 
Portiunculának is neveznek) kezdik meg 
mőködésüket. 

1209-ben Ferenc rövid életszabályt 
ír, melyet III. Ince pápa jóváhagy 
számukra. Ettıl a dátumtól (április 12-
tıl) számítjuk rendünk keletkezését, ezt 
ünnepeljük most 800 éves 
évfordulóként. 

Ferenc ezután kialakítja sajátos 
életformáját, amelyben prédikációs utak 
a hosszú magány idıszakaival 
váltakoznak a testvéri közösség 
keretében. 

Összeállította: fr. Achilles 
Folytatjuk…  

 



Anselm Grün: HÚSVÉTI MÓDON ÉLNI 
(részletek) 

 

1. A BŐNBÁNAT IDEJE 
A böjti idıt húsvéti bőnbánati idınek is hívjuk. A böjti idıvel Isten nemcsak az 

emberi szívet, hanem az egész földet is meg akarja gyógyítani. A húsvétra szeretne 
minket és az egész világot elıkészíteni, hogy az Isten által eredetileg nekünk szánt 
élet újból kivirágozzék. 

A hagyomány a bőnbánat szóban foglalta össze, mit tehetünk, hogy siettessük a 
húsvétot: figyelmesebben és körültekintıbben éljük életünket, hogy pontosabban 
végezzük munkánkat, mint egyébként, hogy intenzívebben imádkozunk, hogy 
tudatosabban ápoljuk kapcsolatainkat, és egészen átadjuk magunkat a jelennek. A 
nagyböjti idı arra hív bennünket, hogy szívünket ismét tudatosan Istenhez kössük, és 
Istenbıl kiindulva járjuk hétköznapjainkat.  
 

2. A MEGTÉRÉS IDEJE 
A bőnbánat másik kifejezése a megtérés. A böjti idı arra hív, hogy pontosabban 

vizsgáljuk meg útjainkat. Hová megyek? Milyen úton haladok? Tovább visz-e az út? 
A helyes úton járok-e? Egyáltalán úton vagyok-e, vagy egy helyben toporgok és nem 
haladok elıre? Merre vezet az én belsı utam?  

A böjti idı arra hív, hogy keressük meg azt az utat, amelyen megvalósíthatjuk az 
egyedi személyt: azt, amit Isten elgondolt rólunk. Lehetséges, hogy az úton, amelyen 
eddig jártunk, meg kell fordulnunk, hogy megtaláljuk személyes utunkat. A 
megfordulás, a visszafordulás által megváltozunk. Láthatóvá válik bennünk Isten 
eredeti és hamisítatlan képe.  
 

3. AZ ÁTGONDOLÁS IDEJE 
A görög metanoia szó, azt jelenti: ’másként gondolkodni, értelmét megváltoztat-

ni’. A megtérés a görögök számára a gondolkodással kezdıdik. Az ember azzá válik, 
amit gondol. Ezért érdemes odafigyelni gondolatainkra: nem tesznek-e minket 
beteggé, nem húznak-e minket lefelé, nem váltanak-e ki bennünk elégedetlenséget és 
keserőséget. A meta nemcsak azt jelenti, hogy ’másképp’, hanem azt is: valami 
’mögé’, valami ’után’. Azt jelenti, hogy a dolgok mögé nézünk, hogy felismerjük az 
igazi hátteret. Nagyon gyakran csak a felszínt látjuk. Látjuk azt, ami a világban 
történik – ám az értelmét nem ismerjük fel. Szemléljük a természetet, de nem látjuk 
meg a teremtés szépségén át a Teremtıt. Gondolkodásunk megújulása azt jelentené, 
hogy a dolgok mögé nézünk, felismerjük Istent mint minden létezés tulajdonképpeni 
alapját. Ezt az új látásmódot be kell gyakorolnunk. 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia ál-
tal támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a 
perselyben összesen 83.805,- Forint győlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását. 



Templomunk programjai (2009. február 22. – 2009. március 8.): 
 

Február 22-én, vasárnap országos győjtés lesz a katolikus iskolák javára, nálunk 
ferenceseknél a ferences iskolák javára. Kérjük a testvérek nagylelkő támogatását 
és imádságát iskoláinkért, tanárainkért, családjainkért! 

Február 25-én hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Az ünnepi szentmise este 6-
kor kezdıdik. Kérjük a testvéreket, hogy ezt az idıszakot éljék át 
cselekedeteikkel is: imádsággal, böjttel, alamizsnálkodással és bőnbánattal. Lelki 
elmélyülésünket is megalapozza, ha a nagyböjtöt szentgyónással kezdjük! 
Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk: 18-60 éves korig háromszor szabad 
étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól életünk végéig a hústól kell 
tartózkodni. 

Nagyböjtben minden pénteken az esti 6-os mise után konferenciabeszéddel 
készülünk a Húsvétra. A ferences jubileumi év alkalmából minden este egy-egy 
ferences közösség elmélkedik. Az elsı alkalom február 27-én lesz, vendégeink a 
Ferences Szegénygondozó Nıvérek. A konferenciabeszéd után gyónási és 
szentségimádási lehetıség lesz. Ezen a pénteken este ½ 9-tıl 11-ig a Katolikus 
Karizmatikus Megújulási Mozgalom tart szentségimádást a papi hivatásokért.  

Február 28-án, szombaton az ifjúság számára nagyböjti lelkinapot tartunk délelıtt 
9 órától. A lelki napot Stift Zoltán zugligeti káplán atya tartja. Minden 
érdeklıdıt szeretettel várunk! Jelentkezés a sekrestyében szükséges! 

Március 1-én, nagyböjt elsı vasárnapján a 10-es szentmisén az elsıáldozásra készülı 
gyerekeknek, az esti ½8-as szentmisén a katekumeneknek lesz a kiválasztás 
szertartása. 

 

 

Tanúságtétel Kamill testvértıl 

Kérdés: Mi ragadott meg a rendbe lépésed kezdetén Szent Ferenc lelkiségébıl? 
Válasz: A világi életben az egymásra licitálási verseny igen elterjedt népszokás. Pl. 
Ha a szomszédnak 1 méter magas kerítése van, akkor nekünk 1,5m kell. Mert ugye 
nem vagyunk mi kevesebbek. Ha a szomszéd fél milliót költ lakodalomra, akkor mi 
kettıt. Ha szomszédnak 2 milliós autója van... Ezt a versenyt én hetedikes koromban 
feladtam. A rendbe lépésig vezetı utam ebbe a sorba illeszkedett bele. Szent Ferenc 
hasonló módon feladta a versenyt, ami Assisi városának polgárai között dúlt. 

Kérdés:Mi számodra a legfontosabb ferences erény? 
Válasz: Szent Ferenc kiváló ember volt, nagy szent, s követıje lehetek én is, akirıl 
ugyanez nem mondható el. Sıt a rend története folyamán az egyszerő ferenceseknek 
is meg volt a maguk hivatása. Hőségesek voltak, megtették mindazt, AMIT 
TUDTAK! 
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