
Zasady konkursu na 40 lat odnowienia Reguły. 

Jak brzmi pełna nazwa FZŚ? 

1. Jak nazywał się papież, który w 1978 r. zatwierdził regułę, która do tej pory obowiązuje? 

2. W którym roku została zatwierdzona aktualna reguła? 

3. W którym wieku powstała pierwsza oficjalna reguła (zatwierdził ją papież Mikołaj IV) dla 

Franciszkaoskiego Zakonu Świeckich? 

4. Który papież zatwierdził pierwszą regułę dla FZŚ? 

5. W którym wieku powstała druga oficjalna reguła (zatwierdził ją papież Leon XIII) dla FZŚ? 

6. Który papież zatwierdził drugą oficjalną regułę? 

7. Czy były jakieś dokumenty zanim powstała pierwsza oficjalna reguła? Jeżeli to jakie? 

8. Jaki był powód opracowania nowej reguły w 1978 r.? 

9. Z ilu i jakich części składa się nowa reguła FZŚ? 

10. Z jakiego dokumentu zaczerpnięto treśd „prologu”? 

11. Jak brzmi pierwsza nazwa braci i sióstr, dzisiejszego Franciszkaoskiego Zakonu Świeckich? 

12. Jaki jest najważniejszy temat, który omawiany jest w „Zachęcie do braci i sióstr od pokuty”, a 

który znajduje się w prologu obecnej reguły? 

13. Wymieo zakony, które tworzą Rodzinę Franciszkaoską? 

14. Jaki jest konieczny warunek przyjęcia do FZŚ? 

15. Kto może byd przyjęty do FZŚ? 

16. Który ważny dokument określa warunki przyjęcia do FZŚ? 

17. Do jakiej miłości dążą bracia i siostry należąc do FZŚ? 

18. Co przyrzekają Franciszkanie Świeccy w czasie profesji? 

19. Jakie mamy zadanie względem Reguły FZŚ? 

20. Co określa drugi rozdział Reguły FZŚ? 

21. Co jest podstawą i fundamentem i podstawą życia Franciszkanina Świeckiego? 

22. Na czym polega życie Franciszkanów Świeckich?  

23. W jaki sposób Franciszkanin Świecki może przejśd w swoim życiu od Ewangelii do życia 

codziennego? 

24. Kogo możemy spotkad w ludziach, Piśmie Świętym i Kościele? 

25. Jakie przyrzeczenia odnawia się Franciszkanin Świeckich podczas profesji? 

26. Na czym polega prawdziwe nawrócenie według Reguły FZŚ? 

27. Jakie formy może przybierad modlitwa według Rytuału? 

28. Co według Reguły oznacza całkowite posłuszeostwo? 

29. O jakich trzech ważnych kwestiach mówi jeszcze Reguła? 

30. W którym rozdziale Reguły możemy przeczytad o braterstwie, czystości i ubóstwie? 

31. Jakie inne dokumenty posiada FZŚ poza Regułą? 

 


