
 
 

„A fényes felhıbıl az 

Atya szózata hallatszott: 

Ez az én szeretett Fiam, 

İt hallgassátok!” 

 
(Mt 17,5) 
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A ferences lelkiség  
5. rész 

Szent Ferenc élete és lelkisége (folytatás) 

1212 virágvasárnapján, Ferenc meg-
térése után hét évvel Chiara di Offreduc-
cio (Szent Klára) elhagyja szülıi házát, 
és Ferenc „felfogadja ıt az engedelmes-
ségre”, miután kérdésére, hogy miért 
jöttél, így válaszol: „Az Urat szeretném 
követni, mint te”. Klára szerzetesi életet 
kezd egy kolostorban. Késıbb a San 
Damianó-i kolostorba költöznek, és ez 
lesz a nıvérek elsı otthona. Itt ma is 
ferences testvérek laknak. Klára Ferenc 
tanítása alapján imádkozik, nincstelenül 
él. İ és követıi lesznek a második rend, 
a „Szegény Úrnık” vagy klarisszák. 

Ferenc sokat imádkozik és elmélke-
dik azon, hogy mire hívja ıt az Úr. Sok-
szor érzi a magány, a remeteség, az Úr-
ral való egyedüllét édességét, de ugyan-
akkor érzi azt is, hogy az Úr prédikálni, 
misszióra is küldi. Kétségeit el akarja 
oszlatni, Klárát és Leót arra kéri, hogy 
imádkozzanak azért, hogy a helyes utat 

tudja választani. Leó és Klára is néhány 
nap múlva ugyanazzal a hírrel jönnek: 
Ferencet nemcsak magának akarja az Úr 
hanem az evangelizációnak is. Ferenc 
így életének egy részét remeteségekben, 
más részét pedig az emberek szolgálatá-
ban tölti. 

1215 novemberében Ferenc részt vesz 
Rómában a IV. Lateráni Zsinaton. 1217 
pünkösdjén Ferenc útnak indítja az elsı 
testvéreket az Alpokon túli országokba, 
így jutnak el késıbb 1220 körül Magyar-
országra is. 1219 ıszén Ferenc elmegy a 
Szentföldre. Ami nem sikerült neki meg-
térése elıtt, mikor az Úr nem hívta és 
nem küldte, az sikerül most, mikor az Úr 
hívását, küldetését, akaratát keresi és meg-
teszi. A keresztes hadakkal érkezik meg 
öt társa kíséretében a Szentföldre, majd 
gyalog jut el Melek-el-Kamel szultán-
hoz. Ferenc nem dicsıségért, nem a Szent-
föld keresztény visszafoglalásáért megy 

 



ide, hanem azért, hogy párbeszédet foly-
tasson a szultánnal. A két ember talál-
kozása mindkettıjükben mély nyomot 
hagy. Ferenc fegyver nélkül téríti meg a 
szultánt, többet tesz, mint akkor bárki, 
aki kardjával akarta volna Krisztust hir-
detni, a Szentföldet visszafoglalni. 

1220 nyarán visszatér Itáliába, lemond 
a rend vezetésérıl. Visszatérésében és 
lemondásában szerepet játszik betegsége 
és a rend hirtelen nagy létszáma. Amíg a 
Szentföldön jár, kb. ötezer testvér érke-
zik a rendi közösségbe. Ezek már nem 
ismerik, fıleg nem látják Ferencet, nem 
lehet tükör a számukra, mely megmutat-
ná, hogy mit is jelent az ı életében 
kisebb testvérnek lenni. Nem tudja elé-
jük élni a nagy létszám miatt azt, amit ı 
maga elképzelt és megélt. Ferenc küsz-
ködéseiben a lemondást választja, majd 
hosszú remeteségbe költözik, ahol át-
imádkozhatja Istennel keserőségét, majd 
nyugalommal tér vissza a közösségbe. 

1221 pünkösdjén a káptalan elfogadja 
az elsı regulát. A káptalanon ötezer test-
vér van jelen, akik gyékényeket visznek 
magukkal, és azon ülnek, alszanak, ezért 
nevezik ezt ún. gyékényes káptalannak is. 
1223-ban mielıtt a pápa még jóváhagy-
ná az elsı regulát, Ferenc új regulát szer-
keszt, amelyet a káptalan elfogad, III. Ho-
noriusz pápa pedig november 29-én bul-
lával hagy jóvá. Még ez év karácsonyán 
Greccióban, egy pici olasz falucskában 
Jézus születését megrendezve idézi fel a 
betlehemi éjszakát. Innen ered az éjféli 
mise és a karácsonyi jászolállítás szokása. 

1224. szeptember 14-én Ferenc La 
Verna hegyén hosszantartó imádság és 
böjt után Krisztus kínszenvedésének 
jegyeiben, a stigmákban részesül. A negy-
vennapos böjtöt, melyet augusztus 15-én 
kezd meg és Szent Mihály ünnepén, 

szeptember 29-én fejez be, Szent Mihály 
fıangyal tiszteletére végzi. Nem véletlen, 
hogy éppen szeráfi szárnyakkal letakart 
feszület jelenik meg Ferencnek, melybıl 
sugárzó fénynyilak jönnek ki és járják át 
kezét, lábát és oldalát. A történelem ıt 
tartja az elsı stigmatizált szentnek. 

1225-ben betegsége súlyosbodik, sú-
lyos szembaja lesz a szinte állandó sírás-
tól, Ferenc majdnem teljesen megvakul. 
Gyógyítását az akkori kor szokásai sze-
rint tüzes vassal próbálják meg. A szeme 
fölötti ereket égetik el, de mindez gyógyu-
lásában semmit sem segít. Szenvedései 
közepette az üdvösség bizonyosságát 
kapja. Ilyen állapotban írja meg a Nap-
himnuszt. 

1226 májusában megírja a végren-
deletet. Halála közeledtét érezve vissza-
tér Porciunkulába, ahol október 3-án az 
esti órákban a testvérek imádsága köz-
ben meghal. Ferenc halála is egyedi: kéri 
a testvéreket, hogy hamuba fektessék le 
mezítelenül a földre, és habitusát terítsék 
rá. Miközben a testvérek a 141. zsoltárt 
imádkozzák, annál a mondatnál, hogy 
„börtönébıl szabadíts ki lelkem”, Ferenc 
ajka örökre elnémul. Halálát átmenetnek, 
tranzitusnak nevezzük, mert a földi élet-
bıl, melyet már mennyeiként élt meg, 
szinte mintha csak ajtón menne át, öröm-
mel távozott az igazi, örök mennyei élet-
be. Ferenc halálának, vagyis a mennyei 
hazába való megérkezésének ünnepét 
minden évben mi is hasonlóan ünnepel-
jük meg. Másnap, október 4-én elteme-
tik a Szent György templomban, Assisi 
városában. 

1228. július 16-án, IX. Gergely pápa 
szentté avatja Ferencet. 1230. május 25-
én földi maradványait átviszik a tisztele-
tére épített bazilikába. 

Összeállította: fr. Achilles 



Imával és böjttel egymásért 
A kedves testvérek bátorítására közöljük az alábbi hírt, melyet a Szécsényi Ferences 
Plébániáról kaptunk:  

„A szécsényi képviselıtestület – csatlakozva a budai ferences plébánia híveinek 
indítványához – 2009 nagyböjti idıszakában böjtre és imádságra hívja a szécsényi 
plébánia híveit. Az idei évben a ferences rend születésének 800 éves jubileumát 
ünnepelve más évfordulókra is emlékezünk: 20 éve indult újra a ferences élet a 
kolostorban és a plébánián, 15 éve szolgálnak városunkban a ferences 
szegénygondozó nıvérek, és Szécsény várossá nyilvánításának 675. évfordulóját is 
idén ünnepeljük. Emellett az idei évben a ferences rendtartomány káptalanra is 
készül. Városunk kivételes helyzetben van, hiszen a klarissza nıvérek imádságos 
jelenléte, a testvérek és a nıvérek szolgálata megszenteli életünket, lelkiségük átjárja 
városunk életét. Arra hívunk tehát minden jószándékú szécsényi hívıt, hogy a 
jubileumi ferences év nagyböjtjében pénteki napokon böjtöt és imádságot ajánljunk 
fel városunkért, plébániaközösségünkért és a magyar ferences családért.  

A böjt egy napi kenyér és víz böjtöt, vagy szilárd/fıtt ételtıl való tartózkodást (egyé-
ni egészségi állapotnak megfelelıen), Az ima pedig egy személyes imádságot, pl. 
rózsafüzér imádság, keresztút, szentmise, zsolozsma, vagy más, a saját életformának 
megfelelı egyéni imádságot jelent e szándékra. Ki-ki elhatározását és csatlakozását 
kifejezheti a templomi faliújságnál elhelyezett plakáton 1-1 matrica felragasztásával 
is. Ezzel egymást is erısítjük, egyben kifejezi imaszándékunk fogadalom jellegét is.” 
Nagy öröm, hogy a plébániánk által kezdeményezett böjt és ima közben hálát 
adhatunk a ferences családban megnyilvánuló egység új jeleiért! Továbbra is várjuk 
a kedves testvérek ima és böjtfelajánlásait az újságosasztalon lévı lapon. 
Nagyböjtben együtt a szécsényi testvérekkel! 
 

 

 „Krisztus nevében kérünk: engesztelıdjetek ki az Istennel!” 
(2Kor 5,20) 

Hogy mindannyian méltóképpen felkészüljünk a húsvét titkának befogadására, 
nagyböjtben szeretettel várjuk a testvéreket a kiengesztelıdés szentségében való 
találkozásra az irgalmas Istennel.  

Kérjük azokat a testvéreket, akik szoktak és szeretnek gyónni, foglalják imáikba a 
bőnbánattartókat, a megtérni vágyókat, a gyónásra készülıket és azokat is, akik 
eddig nem jöttek el letenni életük terheit. Jó alkalom lehet erre a csendes 
szentségimádás is, ahol Isten Szentlelke sokakat indít a bőnbánatra.  

A nagyböjti idı számunkra az Anyaszentegyház ajándéka. 
Elfogadjuk ezt az ajándékot? 

 

 

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 héten a perselyben 
összesen 48.945,- Forint győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását. 



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

Nagyböjtben minden pénteken délután ¼6 órától keresztutat végzünk. 
Március 13., elsı péntek, délelıtt 10-kor is lesz szentmise.  

Az esti 6-os mise után a KLARISSZA NİVÉREK vezetik a nagyböjti 
elmélkedést. Közös készületünkre mindenkit szeretettel várunk! A ½ 8-as mise 
elmarad, a konferenciabeszéd után szentségimádási és gyónási lehetıség lesz. 

Március 19-én, csütörtökön Szent József, a Boldogságos Szőz Mária jegyesének 
ünnepe lesz, egyben József atya névnapja. Imádkozzunk érte!  

Március 20-án, pénteken egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as mise 
végétıl az este ¼ 6-kor kezdıdı keresztútig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a 
Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Az esti 6-os mise után BARSI BALÁZS ATYA tart konferenciabeszédet. 
A ½ 8-as mise elmarad, a konferenciabeszéd után szentségimádási és gyónási 
lehetıség lesz. Közös készületünkre mindenkit szeretettel várunk! 

Március 22-én, vasárnap az esti 6-os misében lehetıség lesz a betegek szentségének 
felvételére. A szentmisében Gorove László diakónus prédikál. A szentség felvé-
teléhez feltétel a szentgyónás és a jelentkezési lap, melyet a portán lehet kérni. 

Asszonyok és férjek imája: Szeretettel várjuk minden hónap elsı hétfıjén az 
asszonyokat, harmadik hétfıjén pedig a férjeket – fiatalokat és idıseket egyaránt –, 
hogy együtt imádkozzunk hitvestársunkért, gyermekeinkért, családunkért. 
Idıpont: asszonyok: 17.30, férjek: 18.00. Helyszín: elsı emeleti kápolna 

 

 

Anselm Grün: HÚSVÉTI MÓDON ÉLNI   II. 
A testi böjtölés akkor segít éberebbé és szabadabbá válnunk, ha lelki böjtöléssel van 
egybekötve. Böjtölés és imádság egybetartozik. A böjtölés támogatja az imádságot. 
Böjtölve jobban rá tudunk hagyatkozni az imádságra vagy az elmélkedésre. A böjt 
intenzívebbé teszi a másokért mondott közbenjáró imánkat. Bajban lévı barátainkért 
gyakran és viszonylag eleget imádkozunk. Ha azonban egész nap tudatosan böjtölök 
és imádkozom a másik emberért, akkor testemet is átjárja a közbenjárás. Magammal 
hordom a másikat. Testem arra kényszerít, hogy gondoljak rá. Böjtölı imádságomban 
egy leszek vele. Új módon kerülök hozzá közel. Ki az, akiért tudatosan szeretnék 
böjtölni és imádkozni? Érzem-e, hogy puszta beszélgetéssel már semmit sem tudok 
megváltoztatni, hogy segítıkészségem tehetetlen marad? Paradox dolog, hogy éppen 
akkor, amikor a böjtölésben vitalitásunkat gyengítjük, imádságunk intenzívebben száll 
Istenhez. A böjtölésben megvalljuk tehetetlenségünket és Isten elé tárjuk. Érezzük, 
hogy rászorulunk Isten segítségére. Egyúttal bízhatunk is abban, hogy Isten 
gondoskodik arról a társunkról, akiért böjtölünk. 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja (csak 
irodaidıben): 315-0944. E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


