
TÖRTÉNETEK SZENT FERENCRŐL

Süteményt kért utolsó levelében...

Halála előtt Szent Ferenc magához hívta egyik társát, és így szólt hozzá: „Drága testvérem, Isten 

kinyilatkoztatta  nekem, hogy ebben a  betegségben néhány napon belül  meghalok.  Tudod, hogy 

Settesoli Jacopa asszony mennyire tiszteli és szereti rendünket, s nagyon fájna neki, ha nem lehetne 

jelen  halálomnál.  Értesítsük  tehát,  ha  életben  akar  még  látni,  jöjjön.”A  testvér  elhozta  az 

írószerszámokat,  Szent  Ferenc  pedig  ezt  a  levelet  diktálta  neki:  „Jacopa  Asszonynak,  Isten 

szolgálóleányának,  fráter  Ferenc,  Krisztus  szegénye,  a  mi  Urunk Jézus  Krisztusban üdvöt  és  a 

Szentlélek közösségét kívánja! Tudd meg, kedvesem, az áldott Krisztus az ő végtelen kegyelmében 

kinyilatkoztatta nekem, hogy rövidesen itt lesz életem vége. Ha tehát még élve akarsz látni, azonnal 

indulj el, és jöjj az Angyalos Boldogasszony klastromába. Hozz magaddal darócot, amelybe majd 

testemet belecsavarják, valamint viaszgyertyát, amennyi a temetésemhez szükséges. Kérlek arra is, 

hozzál abból a süteményből, amit készíteni szoktál, amikor Rómában beteg voltam."Ám a levélírás 

közben Isten tudtára adta Szent Ferencnek, hogy Jacopa asszony már közeledik a kolostorhoz, és 

magával hozza mindazt, amit a levélben kért tőle. Erre Szent Ferenc odaszólt a testvérnek, hogy 

hagyja abba az írást, mert nincs már szükség rá. Nagyon meglepődtek a testvérek, vajon miért nem 

fejezi be, és miért nem akarja elküldeni a levelet. Némi idő elteltével erősen zörgetnek. Amikor a 

kapus  kaput  nyit,  ott  áll  Jacopa,  római  nemes  asszony  két  szenátor  fiával  és  nagy  lovas 

kísérettel.Jacopa asszony egyenest Szent Ferenchez ment a betegszobába. Jöttén Szent Ferenc lelkét 

nagy öröm és  vigasztalás  töltötte  el,  s  Jacopa  asszony is  boldog volt,  hogy életben  találta,  és 

beszélgethet vele. Akkor aztán elmondta, hogy Rómában imádság közben Isten értésére adta, hogy 

Szent Ferenc halálán van, érte akar küldeni, és kérni akarja azokat a dolgokat, amiket, mint mondta, 

magával hozott. Be is hozatta mindjárt Szent Ferenchez, és enni adott neki. Szent Ferenc evett, és 

ettől  megerősödött.  Jacopa  asszony pedig  eléje  térdelt,  átfogta  Krisztus  sebeivel  ékesített  szent 

lábait, és oly nagy áhítattal csókolta, és öntözte könnyeivel, hogy a körülöttük álló frátereknek úgy 

tűnt,  mintha  Magdolnát  látnák  Krisztus  lábainál,  és  semmi  módon  nem  tudták  elszakítani 

onnan.Hosszú  idő  után  végül  mégis  fölemelték,  félrevonták.  Szent  Ferenc  halála  alkalmával 

nemcsak  Jacopa  asszony  és  kísérete,  hanem  számos  assisi  polgár  is  látta  és  megcsókolta  a 

dicsőséges sebhelyeket, többek között Szent Klára és nővértársai is, akik vele együtt Szent Ferenc 

temetésén is jelen voltak.

Szent Ferenc 1226. október 3-án, szombaton költözött  el e világból és másnap, vasárnap volt a 

temetése. Ez volt huszadik esztendeje megtérésének, vagyis amióta megkezdte a vezeklő életet. A 

szent sebhelyek elnyerése óta két év, születése óta pedig negyvenöt esztendő telt el.
(Részlet, Assisi Szent Ferenc virágoskertje, Fioretti – Agapé, 1999.)



Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast

Gubbió  városában  „egy hatalmas testű,  rettenetes  és  vérengző farkas  garázdálkodott,  amely 

nemcsak  az  állatokat,  hanem  még  az  embereket  is  fölfalta” -  olvasható  Assisi  Szent  Ferenc 

Virágoskertjében.  A városiak gyakran  mentek ki  az  erdőbe felfegyverkezve,  „mintha háborúba 

indultak volna, de még így is jaj volt annak, aki egyedül került szembe vele.”

Amikor Ferenc ellátogatott a városba, megszánta az embereket, akik elmesélték neki a történetet. 

Egyetlen társával kiment az erdőbe, hogy találkozzon a fenevaddal. Amikor a farkas megpillantotta 

őt és társát, azonnal nekik támadt vicsorgó fogakkal. Ferenc azonban keresztet vetett a farkas elé, 

aki erre azonnal megtorpant.

 „Gyere ide, farkas testvér!” - mondta Ferenc. A farkas engedelmeskedett.  „Krisztus nevében 

parancsolom, hogy se engem, se másokat ne bántsál.” Majd prédikálni kezdett a farkasnak, amiért 

irgalom nélkül pusztította Isten teremtményeit, és megígértette vele, hogy többé nem bánt egyetlen 

állatot vagy embert sem.

A farkas fejbólintással jelezte beleegyezését. Ferenc ekkor magával vitte a fenevadat a városba, 

és  prédikációt  tartott  az  embereknek  és  a  farkasnak  egyaránt,  mindkét  felet  arra  kérve,  ne 

háborgassák egymást. Az emberek szóval fejezték ki helyeslésüket, a farkas pedig jobb mancsával 

esküdött. Attól a naptól kezdve a farkas és az emberek megtartották a Ferenc által kötött egyezséget.
(Összefoglalás: Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast.-

 in:Assisi Szent Ferenc virágoskertje, Fioretti – Bécs, 1989.) 

 

 



IMÁK 

Assisi Szent Ferenc: Ima a kereszt előtt 

(Oratio Ante Crucifixum)

Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor a san damianói keresztről így szólt hozzá az 

Úr: „Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever” (2Cel,10). Ez 1206 

januárjában történhetett, attól fogva e szavakat elmélkedésben csiszolta tovább.

Fölséges és dicsőséges Isten, 

ragyogd be szívem sötétségét,

és adj nekem 

igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,

érzéket és értelmet, Uram,

hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

***

 

 



Assisi Szent Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé

Uram, 

tégy a béke eszközévé.

hogy szeretetet vigyek oda,

ahol gyűlölet van,

hogy megbocsássak,

ahol bűn van,

hogy egyesítsek,

ahol széthúzás van

hogy igazságot hozzak,

ahol tévedés van,

hogy hitet vigyek,

ahol sötétség van,

hogy örömet vigyek oda,

ahol szenvedés van

Nem azért, hogy vigasztalódjam,

hanem, hogy vigasztaljak;

nem azért, hogy megértsenek,

hanem, hogy megértsek

nem azért, hogy szeressenek,

hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,

mert amikor adunk - kapunk,

amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,

amikor meghalunk - új életre kelünk. 

***



Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!

Tied a dicsőség, dicséret, áldás és minden tisztelet!

Minden Téged illet, Felség, egyedül

s nincs ember, aki Téged méltón emleget.

Dicsérjen s áldjon, én Uram kezednek minden alkotása,

különösen bátyánk-urunk, a Nap,

ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.

Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása

felséges arcod képmása.

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk, a Hold és minden csillagok,

kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk, a Szél,

az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús idő,

kik által éltetsz mindent, ami él.

Áldjon, én Uram, húgunk, a Víz,

oly tiszta, hasznos, jóleső, alázatos és kedves ő.

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,

ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,

ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok színes virággal élénk.

Áldjon, én Uram, minden ember, kit háborúság, baj, gyötrelem ért,

de tűr és megbocsát szerelmedért.

Boldogok, kik mindent békén viselnek,

Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.

Áldjon, én Uram, mi nővérünk, a testi Halál,

ki minden élő embert megtalál.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,

nem tesz kárt bennük második halál.

Dicsérjétek s áldjátok az Urat, s adjatok hálát Neki,

s roppant alázattal szolgáljatok Neki!

(Dsida Jenő fordítása)



Assisi Szent Ferenc: Hálaének

(Laudes Dei Altissimi )

Te vagy a szentséges Úristen, Te vagy Isten minden istenek fölött, az egyetlen, 

aki csodákat művelsz.

Te vagy az erős, Te vagy a nagy, Te vagy a felséges

Te vagy a mindenható, te vagy égnek és földnek szentséges atyja és királya.

Te vagy a hármas és egy, az Úr, Te vagy Isten minden istenek fölött.

Te vagy a jóság, Te vagy minden jóság, Te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten.

Te vagy a szeretet, Te vagy a bölcsesség, Te vagy az alázatosság, Te vagy a béketűrés.

Te vagy a szépség, Te vagy a biztonság, Te vagy a békesség, Te vagy az öröm.

Te vagy a reménységünk, Te vagy az igazság és a mértékletesség, Te vagy minden gazdagságunk.

Te vagy a gyengédség, Te vagy a mi védőnk, a mi oltalmazónk és védőbástyánk.

 Te vagy a mi menedékünk és erősségünk.

Te vagy a mi hitünk, reményünk és szeretetünk.

Te vagy a mi lelkünk édessége.

Te vagy a végtelen jóság, a nagy és csodálatos Úristen, 

mindenható, jóságos, irgalmas és a mi megváltónk.

(Assisi Szent Ferenc virágoskertje, Fioretti (3. kiad.) –Bécs, 1989.)

 



Szent Ferenc imádsága betegségben

Hálát adok neked Uram Istenem mindeme fájdalmaimért és kérlek Téged én Uram 

ha úgy tetszik neked, százszor annyit adj még;

 mert az lesz nekem a legkedvesebb, 

hogy nyomorgatván engem a fájdalommal, ne kímélj*, 

mivelhogy a te szentséges akaratodnak teljesítése 

az én legteljesebb vigasztalásom

*(Jób. 6,10.)

(Takács Ince: Assisi Szent Ferenc iratai, -Budapest, 1929.)

***

Assisi Szent Ferenc: Ima az isteni szeretet elnyerésért

Kérlek Uram, hogy szereteted tüzes és mézédes ereje oldja fel lelkemet

 mindentől, ami az ég alatt van, hogy meghaljak a Te szereteted iránt való szeretettől, 

aki irántam való szeretetből meghalni méltóztattál.

( Szeráfi szárnyakon. - Bp. 1948.)



Assisi Szent Ferenc:A Boldogságos Szűz köszöntése

Szentséges Asszonyunk, legszentebb Királyné,

 Istennek anyja, Mária, ki örökké szűz vagy,

 kit kiválasztott a szentséges mennyei Atya, 

akit megszentelt az Ő szerelmes Szent Fiával, a vigasztaló Szentlélekkel,

 akiben minden kegyelemnek telje és minden jó volt és megvan.

 Üdvözlégy te az ő palotája! 

Üdvözlégy te az ő lakhelye! 

Üdvözlégy te az ő háza!

 Üdvözlégy te, az ő ruházata! 

Légy üdvözölve Te az ő szolgálója! 

Üdvözlégy az ő anyja és mindnyájan ti szent erények, 

amelyek a Szentlélek kegyelme és megvilágosítása által

 a hívek szívébe behatoltok, 

hogy a hitetleneket Isten számára hívőkké tegyétek!

( Szeráfi szárnyakon. - Bp. 1948.)
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