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FERENC ÉLETE 

 

Chesterton  Csak a.Rotzetter -nél 

 

Időpont Esemény Fontosabb részletek Megjegyzés 

 

1182 

Születése Assisiben Apja: Pietro Bernardone gazdag posztókereskedő 

Anyja: Pika asszony 

(minores társadalmi csoporthoz tartoznak) 

Anyja (Keresztelő) Jánosnak nevezi el, apja adja neki a 

Francesco („kis francia”) nevet 

mindkettő (egységben) megvalósul társ. háttér: 

     majores         minores 

          Ferenc 

    nemesek          köznép  „felrúgja” 

(boni homines)    (homines populi) ezt, csak 

    jó ember       nép embere  Isten jó 

1187 

1190-91 

San Giorgió-i plébániai iskolába kerül Szaladin szultán elfoglalja Jeruzsálemet  vallásos „láz” Assisiben. 

Írást, olvasást, számtant, latint, franciát tanul. 

Sok az írástudatlan a papság körében is. 

      Tankönyv a zsoltároskönyv. 

Minden év dec. 6-án megünneplik az „osztály nélküli 

társadalom álmát”. 

1196 Nagykorú lesz Felveszik a kereskedőcéhbe, apja üzletében dolgozik. Apjával Franciaországba (többször) utazik, keresk. út 

 Megismeri a trubadúrköltészetet, eszményt, maga is 

sokat énekel; könnyű, élvhajhász életet él, de érzékeny, 

finom, nagylelkű 

1198 Konrad von Lützen császári helyt. átadja 

Roccát III. Ince pápának 

 Köznép lázadása: császári várat lerombolják (Rocca), 

nemeseket elűzik  Perugiába menekülnek  

visszajönnek 

 

 

1202-03 

Részt vesz a Collestrada-i csatában, 

Perugia győzelme, majores visszatér 

Perugiai fogság (1 év) 

Charta Pacis (békekötés) jobbágy állapot 

visszaáll 

 

 

Apja váltságdíjja ellenében szabadul ki, hónapokig beteg. 

 

Lovagi eszmény megragadja, Arthúr monda, Roland-ének nyomán 

 

kb. 1204 Spoletó – megbetegszik Visszafordul – a Bienni Walter vezette Szicília meghódításáért induló 

hadból 
 

1) Hangot hall: „Ugyan ki adhat neked többet, az Úr vagy a 

szolga!…” 
 

Felgyógyul – ismét a régi életét éli (kívül) 
 

2) Fordulat (egy táncmulatság alkalmával Isten megérinti – 

mozdulatlanná dermed, „szerelmes lesz”. 
 

Magányt keresi barlangban a Subasió hegy oldalán 

 

3) San Damiano Krisztusa megszólítja: „Ferenc, menj építsd fel 

Egyházamat.” 
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Rómába zarándokol 

 

 

 

 

 

San Damianó javítása 

Koldusok közt 

 

 

4) A leprással való találkozás: „Ha meg akarsz ismerni, szeresd 

jobban a keserűt az édességnél.” 

 

 

 

 Apja szöveteit adja el  apja keresteti, majd fogságban tartja, anyja 

engedi szabadon. 

 

 

 

A leprásokat a betegség kezdetén a templomban külön 

szertartással kiközösítik  sajátos ruhát, kereplőt kap, 

kútból, folyóvízből nem ihat; vagyonát elveszik, s a 

városon kívülre száműzik. 

 

Egy üregben tölt egy hónapot – imádkozik 

1206.IV.10. A Santa Maria Magiore előtti téren Guido 

püspök előtt visszaadja mindenét apjának 

(Lemond az örökségről és a névről.) 

 

 

Visszatér San Damianóba 

Ferenc apja a városi bíróságon jelenti fel, a tárgyalás Ferenc oblátusi 

jogára hivatkozva a püspök előtt történik. 

Ebben a korban megszokott, bűnbánati aktus, nyilvános 

vezeklés, a múlttal való szakítás 

Tömeg előtti megtagadás – jogi nyilatkozat 

 Püspök átölteli, köpenyével betakarja – 

 az Egyház birtokba veszi 

1206.IX.eleje  

 

Folytatja a helyreállítást – San Pietró 

Porciunkula 

Egymagában épít, koldul  mindenért hálás 

 

 

Santa Maria deli Angeli a bencések tulajdona 

 

1208.II.24. Fordulópont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első követői: 

Bernardo di Quintavalle (Bernát) 

 

Pietro di Cattania (Catani Péter) 

Assisibe megy bűnbánatot hirdetni, külsőleg is bűnbánó, nincs 

képzettsége „Krisztus néhány szavát őrzi szeretettel” 

Isten szeretetéről beszél 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bolognai Egyetem doktora, Ferenc őt mondja alapítónak. 

 

Jogász, San Niccolóban mise után  felütik az Evangéliumot: Mt 19,21 

Lk. 9,37 és Lk. 9,23 

Más vándorprédikátorok is – hitviták, eretnekségek 

Katarok, valdensek  Egyház, hatalom ellen 

Albigensek (Dél Fr.o.) maricheista eszmék 

        

III. Ince keresztes hadj.  20 éves háború – az albiak 

vereséget szenv. 

St. Domonkos téríti az albigenseket 

A két kolduló rend ford. meg Európa belső életét 

 

 

 

1208.IV. Szilveszter az első pap Klerikus lévén a jogrendszernek alá kell vetnie magát  különböző 

életformák 

 

1208.IV.23. Egyed testvér 

 

 

rieti Angeló Tankred 

Írni, olvasni nem tudó, naív 

Kettesével prédikálni mennek: Anconia, Urubria, Rieti 

 

Lovag volt 

 

 

 

 

Csak lassan fogadták el őket – 

 rossz tapasztalat a koldusokról 
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 Sabbatinó 

Morico 

Giovanni di Capella 

Filippo Longi 

 

         Assisiből 

 

 

Bűnbánók Assisiből  példájukkal akartak hatni 

 

 

 

1209-10 

 

 

 

Rómába megy az első „Regulával” 

 

 

 

 

 

 

 

Institució Pacis 

 

 

 

„rendet alapított”  szükséges a pápai jóváhagyás 

a pápa először ellenáll, majd szóban beleegyezését adja. 

 

 

 

 

 

F. hasonlata: Egy asszony, aki fiakat szül a királynak…  neki nincs 

Istentől független kezdeményezése. 

A közösség elfogadásához szükséges, hogy az anyagi 

létfeltétel meglegyen  alapítvány, javadalom, püspöki 

támogatás 

Giovanni di Sanpauló kardinális segítségével jutnak be. 

 álmot lát: 

 - lábainál növő pálma 

- a roskadozó lateráni bazilikát megtámasztó 

koldus 

 

 

Jobbágyi jogok megszüntetése, polgári jogok 

bevezetése  feudalizmus helyett, városközösség, 

kommuna, pénzgazd. kialakulása 

1210. nyara 

tele 

Rivo Tortóban 

egy istállóban élnek 

Szigorú Regula 

Kötelező munka a leprások közt (főként) 

 

1210.X.10. Rufinó belép   

1211. tavasz El kell hagyniuk az istállót 

Porciunkula mellé 

 

 

 

A bencésektől megkapják a Carceriket  

 

 

A fraternitás egész Urubriában megjelenik 

 

 a Subbasiói bencések évi néhány halért átadják. 

Életmód: szemlélődés, munka, prédikálás. 

Ez az idő „a mennyország előképe” a testvérek számára 

 

Bernát, Szilveszter remeteségbe v.     

 

 

 

 

 

A ferencességben kezdettől két arculat 

 

 tevékeny  szemlélődő 

1212 Klára csatlakozik (20 éves)  Klára előbb egy bencés kolostorban, majd a San 

Damianóban él. 

1213. tavasz Monte Feltrónál Ferenc prédikál a 

vendégeknek 

       
Orlandó (nemes) felajánlja a Verna 

hegyét 

 

Belép Illés testvér 

 

 

 

 Ferenc egy sziklahasadékban imádkozik 

 

 

Csodálja Ferencet, de később eltorzítja a rend eredeti arculatát 

 

1213-14. Út Spanyolországba   

1214 Meghal Egyed testvér 

Meghal Ferenc apja 

  

6 év 
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1215 Lateráni zsinat Ferenc is részt vesz (?) – Hugolino di Segni Ostria bíboros püspök 

juttatja be. 

Lateráni zsinaton az Egyház reformja eretnekségek m. 

sürgető: 

- 5 keresztes hadj. szervezése 

- szentháromság dogma kihird. 

- átlényegülés kihirdetése 

- Húsvétkor mindenki áldozzon – évente 1x gyónjon 

- visszaállítja a rendek eredeti szigorát 

1216.VII.16. Meghal III. Ince  Szent Kollégium gyors összehívása – pápaválasztás 

1216.VII.18. Az új pápa III. Honoriusz Ferenc engedélyt kap a porciunkulai teljes búcsúra (látomása miatt kéri) 

 

Évi két káptalan: pünkösd, szept. 29. 

Cél: testvériség szellemének fenntartása, evangelizációs vidékek 

felosztása, közös „lakoma” 

 

1217 

1219 

Testvéreket küldenek Északra  

(Külföldi missziók) 

Misszió Közel-keletre irányul 

Ausztriába, Fr.o-ba, Mo-ra, Sp.o-ba és Ausztriába. 

 

Szentföld, Szíria, Egyiptom 

 

1219.V. Gyékényes káptalan az „5000 káptalanja” Ferenc „merész” beszédet mond, eng.-re buzdít (a püspökök, papok felé) 

elszántan védi az eszményt, 

úgy dönt, hogy Keletre megy 

Hugolinó és St. Domonkos is részt vesz 

1219.VI.12. Indulás Keletre, Damiettába (szultán 

székhelye) 

Ferenc és 11 testvére 

 

 

 

 

 

Ferenc elmondja Krisztus hitét, a szultán azt feleli nem térhet át. 

 

Ferenc igazolványt kap, mellyel a Szent Helyeket látogathatja (ingyen) 

Malik al Kamil szultán, finomlelkű, nem vérengző, - 

rokonszenves neki Ferenc (kereszttel hímzett szőnyeg – 

Ferenc válasza) 

Egy szegénységi mozgalom tagja – szegények – arabul 

fakír 

 

10 év múlva harc nélkül visszaadja Jeruzsálemet II. 

Frigyesnek. 

1217-től kiközösítés azért, mert fizetni kellett érte  

hitetlenek gazdagítása 

1220. tavasz 5 testvér vértanú lesz Marokkóban   

1220.VII. István t. nyugtalanító híreket hoz a májusi 

Nami káptalanról 

 

 

 

 

Ferenc Orvietóba megy a pápához        

Maké és Nápolyi Gergely önhatalmú változtatásai pl. böjttel kapcs.  

egyenetlenség 

 

Capella János leprás rendet alapít 

Longó Fülöp előjogokat nyer a szegény hölgyek számára 

 

Kéri, az Egyház vegye védelmébe a rendet  Hugolinó pártfogójuk lesz 

 

Ferenc kezdi megfogalmazni a Regulát 

 

1220.IX.29. Újra összeül a káptalan Ferenc átadja a vezetést Cataniai Péternek – eng.-t fogad neki 

Sok levelet ír ezidőben 

 

1221.III.10. Meghal Cataniai Péter   
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1221.Pünkösd Káptalan Illés t. elnököl 

Ferenc Reguláját nem fogadják el (túl hosszúnak tal.) 

Németországi missziók ügye 

 

1221-22 Utazás Dél-Olaszországba   

1222 Elfogadja a diakónusi méltóságot 

 

 

 

Rietibe megy         

Olvashatja Szentmisén az Evangéliumot, viheti a ciboriumot. 

 

A fraternitás megváltozik: Illés és Hugolinó szerz. rendet csinált. 

 

Szeme kezeltetésére 

útközben remeteségekbe tér 

Verna, Farnettó, Puensiporo 

 

1222.XII. Fonte Colombo kis kolostorában 

 

 

Illés t. – a testvérek únszolására – 

felkeresi Ferencet 

40 napi böjt egy sziklahasadékban 

 megfogan a II. Reg.  Leó t.-nek kezdi diktálni 

 

Elviszi a II. Regulát, hogy Rietiben áttanulmányozzák 

„elvész” a Regula 

 

1223. pünkös-

di káptalan 

 Ferenc hozza a Regulát 

Nagy ellenállás – túl szigorúnak t. 

Ferenc változtat 

  

kevésbé szigorú, de a lényeghez hű Reg.  el fogják fogadni 

 

1223.IX. Ostiába visszatér Hugolinó néhány részt módosíttat a Regulán  

1223.X.23. 

         XI.29. 

 

         XII. 

Honorius pápa elfogadja a Regulát 

Jóváhagyja a Reg.-kat. 

 

 

 

Ferenc jogot kap a karácsony „különös” ünneplésére  Grecció 

Ferenc diakónusként arról prédikál, hogy Isten mindig kisebb. 

 

1224 Utolsó porciunkulai káptalan 

 

 

 

Ferenc La Vernára megy                   

Döntések: 

- testvér Angilába 

- testvérközösség helyett a szerzetesrend megjelölést használják 

 

Krisztus kínszenvedése fölött elmélkedik – teljesen azonosulni akar Vele. 

 

1224.IX.14. A Szent Kereszt Felmagasztalása 

Ünnepének éjszakáján „egy lángszárnyú 

szeráf mételyezte be testébe a szenvedés 

jegyeit, a stigmákat” 

(aug. 15. – szept. 29. terjedő böjti idő) 

 

 

Leó testvér szemtanúja az eseménynek 

„Szent Ferenc különleges karizmája abban áll, hogy 

Krisztust nem „lefordítja”, hanem megjeleníti – élete az 

Evangélium közvetlen megvalósulása.” 

Ferenc előtt nem tudunk stigmatizációról. 

1224.IX. vége Elhagyja La Vernát 

 

Megírja Leó t.-nek az áldást 

Érzi közeli halálát, még egyszer hirdetni akarja az Evangéliumot.  

 

Ma az alsó templom ereklyekápolnájában látható. 

1224.XI. Porciunkulába érkezik                            

Hithirdető útra indul 

Rövid pihenő 

Élete fontosabb állomáshelyeit újra viszontlátja: Gubbió, Ancóna, 

Spoletó, Bewagna, Rivo-Tortó 
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1225.III. Porciunkulába visszaérkezik 

 

Előtte betér San Damianóba 

Nagyon kimerült, beteg, a pápa megparancsolja, hogy Rietiben 

kezeltesse magát 

 

Klára és szerzetesnői és 2 testvér ápolják 

Nagy testi szenvedések közt megírja a Naphimnuszt 

 

 

 

 

Ferences költők: Jakopone da Todi 

  Dante (harmadik rend) 

  Celanói Tamás 

1225.VI. Perugia és Assisi közt újra háború készül 

– Ferenc összebékíti őket 

 

 

Tonte Colombo – „műtik” a szemét 

 

 újabb versszakot ír a Naphimnuszhoz, s elküldi Angelót és Leót a 

püspökhöz és a podestához, hogy elénekeljék 

 

égetővassal mindkét halántékát 

teljes kudarc 

közben megszólítja a tüzet 

 

1225.IX. San Fabianó – újabb sikertelen műtét  idegfájdalmaival egy barlangba rejtőzik  

1225. ősz vége Visszatér Tonte Colombóba   

1226 eleje Siénába küldik kezelésre 

 

 

 

 

 

Illés egy cortonai remeteségbe viszi 

 egyik este vért hány – azt hiszik meghal 

végrendeletet diktál Benedeknek, a kolostor elöljárójának 

fő gondolatai: - testvériség 

  - szegénység 

  - Egyházhoz való hűség 

 

Ferenc itt diktálja részletes végrendeletét 

 

1226.VII. 

közepe 

Porciunkulába viteti magát Itt akar meghalni  

1226.VIII-IX. Bagnarában tölti (a párás meleg miatt) 

 

Kívánságára visszaviszik Porciunkulába 

 

 

 

Örömmel fogadja a halál közeledtét, újabb versszakot ír a 

Naphimnuszhoz 

 

 

 

1226.X.03.este 

 

 

Visszaadja lelkét a teremtőnek (Porc.) 

Felolvasatja az utolsó vacsora jelenetét – kenyeret oszt – mezítelenül a 

földre fektetik, a karjait kereszt alakban kitárva. 

 a testvérek a „Voce mea” zsoltárt éneklik 

 

1226.X.04. Testét hordágyon viszik Assisibe 

 

Megállnak San Damianónál 

 

A St. György Székesegyházban temették el. 

  

1228.VII.16. Szentté avatta az Egyház.   
 


