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Róma, 2020. november 17. 

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén 
 

 

Minden testvérnek  

a Ferences Világi Rendben  

és a Ferences Ifjúságban 

 
 

Kedves Testvérek szerte a világban! 

 

Az Úr adjon nektek békét! 
 
 
Márciusban már írtam nektek, amikor szembesülnünk kellett azzal, hogy ez a világjárvány 
komoly hatással lesz az életünkre, és hogy nagy kihívásokkal kell szembesülnünk, talán 

akkorákkal, mint még soha. Az életünk egyik napról a másikra megváltozott. Nem sokat 
tudtunk arról, hogy mire számíthatunk. Tudtuk, hogy Isten nem bünteti a világjárvánnyal az 

emberiséget, de a bizonytalanság Isten akaratával kapcsolatban nagy volt.  

 

Kétségtelen, hogy még mindig nem látjuk tisztán, hogy mi lesz a megoldása ennek a furcsa 

helyzetnek, amelyben élni kényszerülünk, de azt tudjuk, hogy Isten sosem hagy magunkra 

bennünket. Habár az élet nem könnyű, érezhetjük Isten szeretetét. Tudjuk, hogy ugyan nem 

mindig van lehetőségünk, hogy a személyes kapcsolatokat élvezzük, Istennel mindig 

személyes kapcsolatban lehetünk. Az imádság jelentősebbé vált az életünkben. Éppen ezért, a 

CIOFS elnöksége nevében mindannyiótokat bátorítalak, hogy kapcsolódjatok be a hamarosan 

következő imanapba. Ez ismét közelebb hoz mindannyiunkat egymáshoz, miközben 

megbizonyosodhatunk az ima és életünk kontemplatív elemének erejéről.  

 

Ezért meghirdetem 

 

a Ferences Világi Rend és a Ferences Ifjúság világméretű imanapját 

2020. november 29. vasárnapra,  
 

hogy az új egyházi év első napján, amely Advent első vasárnapja és a Szeráfi Rend összes 

szentjeinek ünnepe, mi is új kezdetet vehessünk, kérjük a ferences szentek közbenjárását. 

Hívok minden világi ferences testvért és minden YouFra tagot, hogy kapcsolódjon be a 



szeráfi rózsafüzér (a ferences korona)1 imádkozásával. Az imanap november 28-án 

szombaton 18 órakor kezdődik (közép-európai idő szerint) és november 29-én vasárnap 18 

órakor ér véget. További részleteket a CIOFS honlapon (www.ciofs.info) és a CIOFS 

facebook-oldalán (https://www.facebook.com/CIOFS-128811387450887) fogunk közölni, 

ezért kérlek benneteket, hogy figyeljétek ezeket.  

 

A híreket figyelve arra következtethetünk, hogy az elkövetkező hetekben éri el a világban a 

járvány a tetőpontját, de továbbra is türelmesnek és kitartónak kell lennünk. De az a nap, 

amikor újra személyesen találkozhatunk, napról napra közelebb van. Kérjük az idők Urát, 

hogy adjon nekünk „igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet”2, 

hogy ezeket az időket az Ő szándéka szerint élhessük meg.  

 

Kérek mindenkit, aki ez a levelet olvassa, hogy adja tovább, hogy minden egyes testvér 

tudomást szerezhessen az imanapról, és csatlakozhasson hozzá.  

 

Kérem a szeráfi atya, Szent Ferenc és a Ferences Család minden szentje közbenjárását, és 

szívből üdvözöllek mindannyiótokat.  

 

Kisebb testvéretek: 

 

 

 

Kauser Tibor 

CIOFS miniszter generális  

                                                                 
1 Vö.: Forma Minorum 81. 9-10. o. http://fvr.hu/portal/images/stories/tartalom/FM/fm81.pdf  
2 Szent Ferenc imája a kereszt előtt 
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