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AJÁNLÁS

Assisi Szent Ferenc küldetésének a lényege az volt, hogy kövesse a
Názáreti Jézus Krisztust, és ezt a szellemet sugározza másokra is. Ezért
írja az elsõ rendnek szánt regulájában: „A kisebb testvérek regulája és
élete ez: Kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát.”

A többi rendalapító is a Krisztus-követésre törekedett, de ennyire ki-
fejezetten csak õ határozta meg a célt, hogy Jézus Krisztus példáját kell
követnünk, ahogyan az evangéliumban olvasható.

Ez a krisztusi parancs címzetten mindegyikünknek szól, mint Péter
apostolnak a Genezáreti tó partján: „Kövess engem!” (Jn 21,19) A
Krisztus-követés mindenki számára azonos kötelesség, de teljesen
egyéni sors. Jézus ezt mindegyikünknek tudtára adja, mint Péternek is:
„Amikor Péter meglátta Jánost, megkérdezte Jézustól: „Uram, és õ?”
Jézus azt felelte neki: „Ha azt akarom, hogy maradjon, amíg eljövök,
mit törõdsz vele? Te kövess engem!” (21-22)

Az Atya senkit nem teremtett másodpéldánynak, epigonnak (más
térdéig érõ utánzatnak), hanem egyénnek és remekmûnek. Fia nyo-
mán kell járnia mindenkinek, aki azt vallotta: „Az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy elvégezzem az Õ
mûvét. (4,34) Az Õ mûve: a ti megszentelõdéstek, vagyis a szent Isten-
hez való hasonulástok. Ez pedig nem kisebb feladat, mint az Õ ránk vo-
natkozó akaratának tökéletes vállalása és teljesítése.

Mi is rettenten kérdezhetnénk: Uram, én is hivatva vagyok erre? Szin-
te lehetetlen! Szent Ferenc fogalmaz nagyon okosan, amikor hosszú
imája végén egyik követõje eléje toppan és megkérdezi: „Miért éppen
téged? Miért éppen téged? De miért éppen téged? Miért éppen téged
követ mindenki, mikor te nem vagy szép ember, számottévõ tanultsá-
god sincs...?” „Pontosan ezért választott engem az Úr, mert nem talált
nálam bûnösebbet és gyarlóbbat, hogy irgalmát megmutassa.” Vagy
más alkalommal, amikor nagy szentnek nevezték, így szólt: „Ha a rab-
lógyilkos annyi kegyelmet kapott volna, mint én, sokkal nagyobb szent
lenne.”

De hogy kihúzzunk minden méregfogat és a hamis alázatot elkerül-
jük, Kalliszt atya nagyszerû könyve az év háromszázhatvanöt napjára
egy-egy életrajzot nyújt Szent Ferencrõl és követõinek táborából, akiket
zömmel már szentté vagy boldoggá avatott a katolikus Anyaszentegy-
ház. Így nagyon széles és színes a lehetõség, hogy mindenki találjon
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magához közel álló ideált, és biztatást nyerjen: a cél nekem is elérhetõ,
én is követhetem Jézust egészen a mennyei boldogságig.

Egyébként Ferenc megtérése és rendalapítása idején is akadtak olya-
nok, akik megkérdõjelezték, hogy Krisztus követése a szegénység terén
megvalósítható-e a XIII. században is. Nem is akarták engedni, hogy a
pápa, III. Ince, jóváhagyja Ferenc erre vonatkozó kérését. A nagy pápa
bölcs válasza: Ha ezt nem engedélyezem, akkor kimondom, hogy az
evangélium a mi idõnkben már nem élhetõ.

Ferenc halála elõtt így szólt társaihoz: „Én megtettem a magamét.
Hogy nektek mit kell tennetek, arra tanítson meg titeket az irgalmas Is-
ten.”

Az evangéliumi életet ma is élni kell. Ez minden kereszténynek jól fel-
fogott érdeke. De depressziós világunkban másoknak is megmutathat-
juk, hogy Isten minden embert csodás egyéniségnek teremtett, és ezt a
célt mindenki el is érheti.

Köszönet ferences szentjeink népes táborának a széles körû jó pél-
dáért. Hálás köszönet és elismerés Kalliszt atyának az óriási és szakava-
tott munkáért. Ferences papnövendékként minden reggelink alatt a
szentek életrajzát olvastuk, hallgattuk. Remek példák vésõdtek belénk.
Tudásban is nagyon gyarapodtunk, és jobban értettük, miért tanulunk,
dolgozunk, és sanyarú években miért éhezünk annyit. Bontakozott a tu-
dat: a XX. században is meg lehet valósítani az evangéliumot. 

Õk is úgy kezdték, mint mi, mi is befejezhetjük úgy, mint õk. Közben
pedig élhetjük az egyetlen értelmes életet, a szeretetét a XXI. század-
ban. 

Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek Kalliszt atya eme legújabb, át-
fogó mûvét.

Budapest, 2002. jún. 17.

Fr Kovács Bánk OFM 
Tartományfõnök

(Fenti AJÁNLÁS egyúttal a CJC. által elõírt rendi elöljárói jóváhagyást 
is magába foglalja.)
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ELÕSZÓ

Szent Ferenc rendje a szerzetesrendek közt létszámával is, s ami még
fontosabb, szentjeinek számával is élenjár. 2002. dec. 31-ig szentjeinek száma
182, a boldogoké 337 (összesen 519 kanonizált). Közülük az I. rendhez
(kisebb testvérek, minoriták, kapucinusok) 85 szent és 182 boldog, a II. rend-
hez 8 szent és 24 boldog, a III. rendhez; (világi és szerzetes III Rend) 89 szent
és 131 boldog tartozik.

Nincs a szentek közt Ferenchez hasonló, akinek ennyi szentéletû, kanon-
izált követõje lenne. Sajnos ezek többségének életét mi ferencesek sem ismer-
jük.

A Ferences Misekönyvben, Zsolozsmáskönyvben az I. rendbõl 18 szentnek
és 46 vértanú szentnek ünnepe található, a II. rendbõl 5 szent és 6 boldog, a
III. rendbõl 9 szent, 46 vértanú szent és 7 boldog ünnepe, ill. emléknapja
szerepel. A vértanú szenteket, boldogokat legtöbbször csoportosan ünne-
peljük. Ezeknek nincs életrajzuk, a Zsolozsmáskönyvben csupán vértanúságuk
története olvasható (pl. japán vértanúk), így a csoportos vértanúk számának
levonása után marad az I. rendbõl 36 szent és 118 boldog, a II. rendbõl 8
szent és 24 boldog, a III. rendbõl 51 szent és 83 boldog, akiket ünnepelnünk
lehetne. A valóságban nem ünneplünk meg az I. rendbõl 18 szentet, 118
boldogot, a II. rendbõl 3 szentet, 18 boldogot, a III. rendbõl kb. 40 szentet és
83 boldogot, összesítve: kb. 60 szentet és 200 boldogot.

Akiket nem ünneplünk, azokat nem is ismerjük. Alig 20 azoknak a szent-
jeinknek száma, akikrõl részletesebb életrajz, könyv található rendházainkban
vagy egyebütt.

Ezen a hiányosságon kívántam segíteni e könyv megírásával. Igaz, hogy az
itt közölt életrajzok rövidek, de mégis módot nyújtanak szentéletû testvéreink
megismerésére.

Illõ is, hasznos is, hogy szentjeink, boldogjaink életét ismerjük. A szentek
tiszteletének egyik lényeges eleme: példájuk követése. De hogyha nem ismer-
jük õket, hogyan kövessük példájukat? Ha Isten nekünk, ferenceseknek ennyi
sok világoskodó lámpást adott, nem szabad azokat véka alá rejtenünk, hanem
tartóra tennünk, hogy világoskodjanak az Egyházban, rendünkben.

Könyvem nemcsak kanonizált testvéreink életrajzát közli, hanem 61 még
nem kanonizált ferences életének rövid ismertetését is. Ilyenek pl. magyar fer-
ences testvéreink: Batthyány László, Kelemen Didák, Csiszér Elek, Szabin
testvér; a régiek közül Szent Ferenc elsõ társai: Bernát, Szilveszter, Masseo,
Leó, stb, akik nincsenek boldoggá avatva, de a rendi hagyomány boldogként
tiszteli õket. Kb. 14 nem kanonizált ferences adatait P. Bierbaum Atanáz fer-
ences mûvébõl vettem át (pl. Gardi Teréz, Necchi Lajos, Caritas Pirckheimer),
mert életszentségük elismert. Bierbaum atya mûve németül jelent meg 1930
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táján Dortmundban, címe magyarul: Szent példaképeink Szent Ferenc család-
jából. Az innen átvett életrajzokkal együtt az egészen új életrajzok száma
könyvemben 173.

Ez a szám jelzi, milyen komoly munkát kellett végeznem, hegy e nagy
számú életrajzot össze tudjam állítani.

Hogy az utóbbi évtizedekben mennyire megnövekedett szentjeink, boldog-
jaink száma (sokukról eddig nem is hallottunk), mutatják az adatok a II. János
Pál által kanonizált ferencesekrõl: 2002. dec. 31-ig a János Pál által szentté
avatott ferencesek száma 50, a boldogoké 128.

E testvéreink adatait elsõsorban az Acta Ordinis Minorum, vagy az AAS
(Acta Apostolicae Sedis) egyes évfolyamaiban vagy a Vatikáni Rádió közlé-
seiben találtam meg. A fontosabb irodalom, melyet leggyakrabban fel-
használtam: a Martyrologium Franciscanum (1938), továbbá a régi
Breviárium olvasmányai, Sessevalle: Histoire Generale de 1’Ordre de Saint
Francois (Paris, 1935), a III. rendi ferencesekre vonatkozóan Papp Leonárd:
Együtt a szentekkel I-II. mûvét és más ferences mûveket vagy Szentek Élete
köteteket. Ezek részletes feltûntetését fölöslegesnek tartom.

Kanonizált, és az említett 61 még nem kanonizált testvéreink nemzetiségi
megoszlása: 242 olasz, 84 spanyol, 46 francia, 42 japán (vértanúk), 35
lengyel, 30 német nyelvterületû, 20 angol-ír, 20 magyar, egyéb: 20.

Épségben maradt a teste 14 szentnek és 14 boldognak.
Egyháztanítók: Az I. rendbõl: Páduai Szt. Antal, Szt. Bonaventúra, B. Duns

Scotus János és Brindisi Szt. Lõrinc. A III. rendbõl: Szalézi Szt. Ferenc.
Stigmatizáltak: az I. rendbõl 3-an: Szt. Ferenc, Sezzei Szt. Károly és Szt. P.

Pio.
A II. rendbõl: Juliáni Szt. Veronika, B. Florida Cevoli és B. Magdolna

Martinengo.
A III. rendbõl: B. Jó Erzsébet, Brixeni Mária, Szt. Kreszcencia, Szt. Mária

Franciska, Gardi Teréz, B. Anna Rosa Gattorno, B. Schaffer Anna és Marthe
Robin.

Szentjeink boldogjaink között vannak olyanok, akikrõl a nem ferences for-
rások (pl. szentek életérõl szóló könyvek) nem említik, hagy ferencesek.
Legtöbbször a III. rendieknél fordul ez elõ (pl. Bosco Szent János). Hogy
ezeknél a kívülállók miért nem írják meg, hogy ferencesek voltak, sajnálatos.
Nekünk ferenceseknek azonban pótolnunk kell ezt a mulasztást, sõt egyene-
sen kötelességünk a ferences családhoz tartozóknak vallanunk azokat, akik
tényleg hozzánk tartoznak. A rendhez tartozást illetõleg irányadó elsõsorban a
Martyrologium Franciscanum vagy más megbízható ferences szerzõ tanúsá-
ga.

Jelen könyvhöz Barsi Balázs atya tollából a napi szenttel (boldoggal) kapc-
solatban elmélkedések is meg fognak jelenni külön kötetben, hogy szentjeink
életrajzát nagyobb lelki haszonnal olvashassuk. Az Elmélkedések szentjeinkrõl
köyv késõbbi idõpontban lát napvilágot.
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Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek munkám összeállításánál:
Salamon László kapucinus atya, Tóth Alajos minorita atya, Fáy Zoltán, a
budai ferences rendház könyvtárosa, a Keresztes Nõvérek tartományfõnöknõ-
je, Papp Leopárd atya, Juhász Imre hittud. hallgató.

Kívánom, hogy mindenki, aki e könyvet olvassa, lelkileg gazdagodjék s a
szentek követésére buzduljon.

Sümeg, 2002. nov. 29-én, ferences mindenszentek ünnepén

fr. Kovács Kalliszt OFM
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JANUÁR

Január 1.
PARENTI JÁNOS (1180-1250)

A ferences Martyrologium ezeket írja róla: „Korzika szigetén febr. 8-án
Parenti János, az elsõ miniszter generális a szeráfi atya halála után, buzgó lel-
ki ember, érdemekben gazdagon, csodákkal ékesen ment a mennybe.” Firen-
zében született, ahol jogi doktorátust szerzett, majd dél-Itáliában,
Castellanaban bíró lett. Különös eset lett életszentségre lépésének kiinduló-
pontjává. A környéken sétált, amikor egy gazda sikertelenül próbálta behajta-
ni disznóit az ólba. Egyszer csak rájuk kiáltott: „Hé, disznók! Befelé az ólba,
mint ahogy mennek a bírók a pokolba.” S a disznók tényleg nyílegyenesen
szaladtak be az ólba. János megdöbbent. Ilyen veszélyes az õ hivatása? Egy-
szer hallotta beszélni Szent Ferencet. Kérte felvételét a rendbe. Szent Ferenc
nemsokára Spanyolországba küldte tartományfõnöknek. Valószínû, hogy
1220-ban õ vette fel a rendbe Coimbrában Ferdinánd kanonokot, aki Páduai
Szent Antal lett. Szent Ferenc halála után 1227-ben õ lett a rendfõnök. Illés
volt ugyan az esélyes, de a miniszterek a világias, uraskodó Illés helyett a. buz-
gó, szerény és tanult János testvért választották meg. Az õ rendfõnöksége
alatt történt Ferenc szentté avatása (1228), másnap a tiszteletére építendõ ba-
zilika alapkövének letétele. Ennek fõ építésze a pápa bizalmából Illés testvér
lett, aki generális miniszterként viselkedett s a legközelebbi káptalanon (1230-
ban) önkényesen beült Parenti János székébe. János elsírta magát (egyébként
is hajlamos volt a sírásra) és kiment. A miniszterek azonban ezt nem hagyták
jóvá, ezért Illés visszakozott, de két év múlva, amikor Parenti János lemondott,
õt választották meg generálissá. János generálissága alatt igyekezett megõriz-
ni a rendben Szent Ferenc szellemét, csökkenteni a feszültséget a lazább és a
szigorúbb irányzat között, védte a minoritás s a pápához való hûség lelkületét,
szabályozta a novíciusok helyzetét. Lemondása után Korzika szigetén az Isten-
nel való bensõséges kapcsolat ápolásának élt. 1250-ben halt meg.

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hû-
ek. A legfõbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét és egészséget teremt maga
körül... Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat… Az Úrnak félelme
bölcsesség és mûveltség, s ami kedves neki, az a hûség és a szelídség.” (Sir 1.)

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Parenti Jánost a világi életbõl különös módon

vezetted el Szent Ferenc rendjébe, ahol mint rendfõnök nagy bölcsességgel
irányította rendtársait. Add, hogy mi is mindennél jobban keressük Isten or-
szágát és igazságait. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Január 2.
GARDI TERÉZ SZÛZ, III. r. (1769-1837)

Élete feledésbe ment volna, ha feljegyzéseit, melyeket lelkivezetõje kérésére
leírt, nyilvánosságra nem hozzák. Egyszerû családból származott az itáliai Emí-
lia tartományban, Gyermekkorától nagy tisztelettel volt a szentségi Jézus és a
Boldogságos Szûz iránt. 32 éves korában lépett be Szent Ferenc III. rendjébe;
s hogy nem volt középszerû tagja a rendnek, mutatja, hogy Szent Ferenc több-
ször is megjelent neki. Egy alkalommal azt mondta neki: „Amióta a terciárius
ruhát hordod s elhatároztad, hogy engem követsz, atyád lettem, te pedig a le-
ányom.” Arra is intette, ne keresse az emberek szórakoztató társaságát, csak
Isten dicsõségét. Elöljárójának mint Isten helyettesének akaratát kövesse s le-
gyen alázatos. - Szülei halála után gyermekek nevelésével foglalkozott. Szívbe-
tegsége miatt azonban egy idõ múlva abba kellett hagynia ezt a tevékenységet,
s mindinkább a szenvedés útját járta. Más misztikusokhoz (Szt. Kreszcencia)
hasonlóan a sátán különféle zaklatását, kísértését viselte el. Majd lelki száraz-
ság, Istentõl való elhagyatottság, kétségbeesés környékezte meg. Mindezek fö-
lött azonban úrrá lett Isten iránti nagy szeretete és lelkiatyjának mutatott enge-
delmessége által. Ilyen próbákkal és szenvedésekkel készítette elõ az Úr
szeretett leányát rendkívüli kegyelmi adományaira. Mint Kreszcencia, Schaffer
Anna, Fidelis Weiss, õ is bizonyos napokon (különösen pénteken) átélte az Úr
Jézus szenvedéseit, részesült a szent sebek (stigmatizáció), valamint a miszti-
kus eljegyzés kegyelmében. Ez utóbbi egy ünnepen történt, amikor megjelent
neki az Úr Jézus Szent Anyjával és a szeretett tanítvánnyal, Szent Jánossal s õt
jegyesének nevezte. 68 éves korában költözött át égi Jegyeséhez az emiliai
Imolában, 1837, jan. 1-én. Boldoggá avatási eljárását 1918-ban indították el.

„Tõlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus
Krisztus keresztjében, aki által nekem a világ megfeszíttetett, és én a világnak.
Én az Úr Jézus jegyeit viselem testemen.” (Gal 6,14.)

Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó Teréz szüzet sok küzdelem közepette vezetted el

az istenszeretet tökéletességére, és Szent Fiad szenvedése jeleivel kitûntetted.
Add, hogy mi is növekedjünk az Isten- és a felebaráti szeretetben. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

Január 3.
JÉZUS SZENT NEVE ÜNNEPE

Jézus szent neve tisztelete a szentírásban gyökerezik. „Nevét Jézusnak hívod
- mondja az angyal Józsefnek-, mert õ váltja meg népét bûneitõl” (Mt 1,2l).
Szent Péter Jézus neve segítségül hívásával gyógyítja meg a béna embert.
„Jézus nevére hajoljon meg minden térd” (Filipp 2,10).
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A Jézus neve tiszteletét terjesztõ szentek közül kiválik Szent Bernát (12. szá-
zad), a ferences szentek közül Szent Ferenc, Szent Antal, Szent Bonaventúra és
különösen Sienai Szent Bernardin. Mint népmisszionárius, amerre csak járt, Jé-
zus neve kezdõ betûit (IHS) táblára festtette, s magasra emelve felszólította az
embereket, hogy tiszteljék ezt a nevet, és soha ne ejtsék ki tiszteletlenül.
Kapisztrán Szent János a nándarfehérvári csata alkalmával buzdította a keresz-
teseket, hogy Jézus nevét kiáltva vívják meg a küzdelmet a török túlerõvel.

Jézus neve tiszteletére az ünnepet és zsolozsmát a ferenceseknek VI. Kele-
men pápa engedélyezte 1530-ban. A ferences naptárban továbbra is szerepel
az ünnep.

Sienai Szent Bernardin beszédébõl:
„Ó dicsõséges név, ó legdrágább név, ó szeretetreméltó és erõt adó név! Te

oldozod fel a bûnöket, te gyõzöd le az ellenségeket, te szabadítod meg a gyen-
géket, te erõsíted meg és te örvendezteted meg a nehézségek közt a türelme-
seket! Te vagy a hivõk tisztessége, te tanítod az igehirdetõket, te adsz erõt a
fáradozó embereknek, te emeled fel az elfáradtakat… Mindnyájan elérik a vég-
sõ gyõzelmet, akik téged dicsérnek.”

Imádság:
Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött Fiad az emberi nem Megváltója

legyen, és Jézusnak hívják. Add kérünk, hogy szent nevét tisztelve a földön,
színelátásának örvendhessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 4.
FOLIGNOI* BOLDOG ANGÉLA ÖZVEGY, III. r. (1248-1309)

Jómódú családból származott. Anyjáról úgy emlékezik meg, hogy nagy
akadálya volt Isten felé vezetõ útján. Fiatalon férjhez ment, négy gyermek any-
ja. lett. Világias életet élt, habár végezte vallási kötelességeit is. 37 éves, ami-
kor Isten a tökéletesebb életre hívja. Bûnei megismerése a kárhozat félelmé-
vel tölti el. Elmegy gyónni, de több bûnét elhallgatja. Lelkiismeretfurdalásai
közepette Assisi Szent Ferenchez fordul. Hallva a ferences Arnold atya prédi-
kációját, jó gyónást végez s most már egészen Istent választja. Kéri, mutassa
meg a hozzá vezetõ utat. Nehéz áldozatokat kell hoznia. Egymás után halnak
meg anyja, férje, gyermekei. 40 éves ekkor. Egészen búcsút mond a világi
életnek. Beöltözik a ferences III. rend ruhájába, s Wadding ferences történész
szerint kolostort is alapít, amikor már lelki leányai száma megnövekszik. Kez-
dõdnek a látomások, kinyilatkoztatások. Legmélyebb nyomot a megfeszített
Krisztus látomása hagy lelkében. Krisztus mondja neki: „Mindezt érted szen-
vedtem. Mit tudsz viszonzásul adni, ami elég volna?” Angéla írástudatlan. Lá-
tomásait, tanításait, leveleit Arnold atya írja le, ezek az írások könyv alakjában
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is megjelennek „Folignoi Angéla könyve” címen, s még életében sokan olvas-
sák. Misztikus tanítások bõven találhatók benne. Egyszer megmutatta neki az
Úr szent Szívét, mint a viharban legbiztosabb menedéket. Angéla sokszor me-
nekült oda, mert több éven keresztül mindenféle kísértést szenvedett. Az Úr
ezekkel tisztította meg õt minden tökéletlenségtõl s készítette elõ a vele való
egyesülésre. Élete utolsó 12 évében földi táplálékra nem volt szüksége: csak
az Oltáriszentséggel táplálkozott. A szemlélõdõ életet összekötötte a felebará-
ti szeretet gyakorlásával, betegek gondozásával, mások tanításával. Tanításai
miatt a „‘teológusok mesternõje” néven emlegették. 1309-ben, 61 éves korá-
ban halt meg. XII. Ince pápa (1691-1700) avatta boldoggá. 

Boldog Angéla testamentuma lelki leányaihoz:
„Hõn szeretett leányaim, törekedjetek arra, hogy igazán kicsinyek és aláza-

tosak maradjatok, nemcsak külsõleg, hanem szívetek mélyébõl. Más végren-
deletet nem hagyok hátra, csak a kölcsönös szeretetet és a mély alázatot. És
átadom mint egész hagyatékomat azt, ami Jézus Krisztusnak is a hagyatéka
volt, ti. a szegénységet, a szenvedést, a megvettetést, mert ez volt Jézus éle-
te.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Angélát azzal tûntetted ki, hogy Szent Fiad titkaiba be

tudjon hatolni. Érdemeiért és közbenjárására nekünk is add meg, hogy része-
sei lehessünk misztériumaidnak itt a földön, és dicsõséged kinyilatkoztatásán
ujjongva örvendezhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 5.
BOLDOG ROGÉRIUSZ (kb. 1196-1237)

Az umbriai Todiban született. Az a szerencse érte, hogy maga Szent Fe-
renc vette fel a rendbe 1216-ban. Nem csoda tehát, hogy igyekezett követni
szeráfi atyjának nyomdokait. De elõszeretettel nézett fel azokra a szentéletû
testvéreire is, akikben szülõföldje oly gazdag, és szerintük iparkodott élni. Így
jutott nemsokára nagy tökéletességre. Szent Ferenc az igehirdetésben kifejtett
buzgósága miatt nagyra becsülte. Gyakran magával vitte prédikálni s rábízta a
Todi klarisszák lelki vezetését. De külön rábízta a szentéletû Filippa Mareri
klarissza nõvér lelki vezetését is, aki a Rieti völgyben élt nõvértársaival. Ennek
a megbízásnak Rogeriusz híven megfelelt s a rábízott nõvért a tökéletesség
magas fokára vezette. Halálos ágyánál mellette volt, szentáldozásban részesí-
tette és a szent olajjal megkente. Õ mondta felette a temetési beszédet, majd
visszatért szülõvárosába, Todiba, ahol a következõ évben, 1237. jan. 5-én az
igazak halálával halt meg. Halála után sírját sokan keresték fel s tapasztalták
csodás segítését. IX. Gergely pápa, aki személyesen ismerte, szentnek nevez-
te s megengedte, hogy Todiban nyilvánosan tiszteljék. Tiszteletét XIV. Benedek
terjesztette ki az egész Ferenc-rendre.
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„Virrasszatok kitartással, buzgón fenntartva magatokban az áhítat szellemét,
hogy midõn a kiáltás hallatszik: „Jön a Võlegény!”, hûségesen elébe mehes-
setek lelketeknek a szeretet és öröm olajával teli lámpásaival, miközben a bal-
ga szüzek kizáratnak, ti pedig bevonultok az örök örvendezés lakodalmas asz-
talához, ahol Krisztus az õ jegyeseit az angyalok és választottak közé ülteti és
körüljárva felszolgál nekik.”

Szent Bonaventúrának az assisi klarisszákhoz írt levelébõl.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Rogériuszt, Szent Ferenc társát és követõjét a szentek pél-

dája követése által a tökéletességre vezetted, add, hogy mi is szentjeink nyomdo-
kain haladva, részesei legyünk dicsõségüknek is. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 6.
BOLDOG KRISZTINA SZÛZ, III. r. (kb. 1260-1310)

Az Arno melletti Santa Croce-ban* született Toszkánában. Egyszerû pásztor-
lány volt, szüleit korán elvesztette. Két fivére - nem törõdve húguk elhatározásá-
val (hogy ti. nem megy férjhez), megkérdezése nélkül odaígérték egy fiatalember-
nek jegyesül. Krisztina (v. Krisztiána) a jegyességet fölbontotta, mire testvérei
üldözték, gyötörték. Gyóntatóatyja tanácsára Luccába* ment, ahol egy jóságos
pap elhelyezte egy elõkelõ és gazdag családnál. Azok észrevették lelki értékeit, és
mindenfelé eldicsekedtek vele, milyen szentéletû az õ szolgálójuk. Krisztina a tisz-
telet elõl elmenekült: elõbb a Gargano hegyére, Szent Mihály szentélyéhez zarán-
dokolt, onnan pedig Rómába. Itt nem is nevezték keresztnevén (Oringa), hanem
a „Santa Croce Krisztinája” néven. Assisibe is elzarándokolt. Szent Ferenc sírjánál
egy látomás szüzek kolostorának alapítására buzdította. Visszatért Luccába és
szándékát bejelentette a püspöknél. Az azonban nem akart foglalkozni az üggyel.
De õ kitartott erõsen célkitûzése mellett, s végül elérte az egyházi elöljárók jóvá-
hagyását, sõt azok maguk segítették a kolostor felépítésében. Itt a nõvérek Szent
Ferenc III. Rendjének Regulája szerint éltek, melyet kiegészítettek néhány ponttal
Szent Ágoston Regulájából. Krisztina az imában találta legnagyobb örömét. A ko-
lostorhoz kis szántóföld is tartozott, ennek termését teljesen a szegények rendel-
kezésére bocsátotta. Imái hatására mindig bõséges termést adott ez a föld. Éle-
te végén súlyos agyvérzést kapott, amit megadással fogadott el Istentõl a
bûnbánat szellemében. A halálra jól elõkészülve Wadding ferences történész sze-
rint Vallisseriiben halt meg 1310-ben. VI. Piusz pápa hagyta jóvá tiszteletét.

„Uram, fölvettem kezedbõl a keresztet, hordozom, holtig hordozom,
amint vállamra raktad. A jó szerzetes élete valóban keresztút, de a paradi-
csomba vezet. Aki nekivágott, annak nem szabad visszafordulnia, sem a ke-
resztet letennie.” (Kempis T.: Krisztus követése III. k. 56.)
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Krisztinának megadtad, hogy a hivatása útjában jelent-

kezõ akadályokat erõs lélekkel legyõzze. Segíts minket is, hogy követésed út-
ján megtorpanás nélkül haladjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 7.
AGRIGENTOI BOLDOG MÁTÉ PÜSPÖK (kb. 1390-1451)

Szicília déli részén, Agrigentóban (olaszosan: Girgenti*) született jómódú
spanyol származású szülõktõl. Apja neve: Giumarra*. 18 évesen lépett be a Fe-
renc-rendbe. A fogadalmak letétele után elöljárói Spanyolországba küldték te-
ológiai tanulmányai végzésére, itt is szentelték pappá. Ebben az idõben (1420
körül) Sienai Szent Bernardin híre és az obszerváns mozgalom terjedése rá is
nagy hatással volt: elöljárói engedélyével belépett az obszerváns ferencesek kö-
zé s csakhamar jóhírû igehirdetõ lett. Egy ideig Szent Bernardin társaként be-
járta Itália vidékeit, majd hazájában és Spanyolországban obszerváns rendhá-
zakat alapított, s küzdött kora (a reneszánsz kezdete) bûnei ellen. Mûködéséhez
csodás események is fûzõdnek. Bernardin példájára Jézus neve tiszteletét ter-
jesztette; Szicíliában is elterjedt az IHS monogram felírása a házak falára. Jézus
neve tiszteletét összekötötte a Szûzanya tiszteletével. Sok általa alapított rend-
ház vagy templom ezt a nevet viselte: „Jézus Szûz Máriája”. Közben szülõváro-
sa püspöksége megüresedett. A nép a város szülöttét akarta püspöknek. Máté
teljes erejébõl ellenállt. Végül azonban a pápa parancsára (és I. Alfonz szicíliai
király kérésére) kénytelen volt elvállalni a terhes feladatot 1442-ben.

Jó példával járt elõ az apostoli szegénység megélésében; az egyházmegye
jövedelme nagy részét a szegények javára fordította. Célul tûzte az egyházme-
gye megreformálását, a visszaélések (a papságnál a simónia, a híveknél a kö-
zömbösség) megszûntetését. Törekvése a papság egy részénél heves ellenál-
lást váltott ki. Bevádolták a pápánál, hogy zavart kelt egyházmegyéjében,
felforgatja a rendet. Máté kénytelen volt elmenni IV. Jenõ pápához és magát a
vád alól kimenteni. A pápa elismerte a vádak alaptalanságát. Visszatért egy-
házmegyéjébe, újra folytatta reform-tevékenységét, de kevés eredménnyel.
Ezért elhatározta, hogy lemond a püspökségrõl. A pápa eleinte nem fogadta
el a lemondást, de Máté ismételt kérésének végül engedett. Kinevezte utódját,
õ pedig - háromévi püspöksége után - örömmel ment a Palermo közelében
általa alapított obszerváns kolostorba, hogy az imának szentelje magát s így
segítse azokat, akik az apostoli munkában fáradoznak. Itt azonban nagy meg-
alázás érte. A gvárdián nem fogadta be. „Ambicionáltad a püspökséget, ame-
lyet nem tudtál ellátni, most ide jöttél, hogy itt is megzavard a rendház béké-
jét? Menj máshová!” Máté védekezés nélkül ment és Palermo egy másik,
konventuális kolostorában szíves fogadtatásra talált. Néhány hónapra rá az
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obszerváns provinciális fölkereste és nagy bocsánatkérések közepette kérte,
jöjjön vissza a kolostorba, ahonnét elküldték. Máté lelki nagyságára vall, hogy
felejtve a sérelmet, elment a Jézus Máriája kolostorba. Ott élt néhány évig,
majd amikor betegsége miatt, hogy jobb orvosi ellátásban részesüljön, Paler-
móba vitték, ott halt meg 1451. febr. 7-én. Holttestét elvitték a Jézus Máriája
kolostorba. Amikor bevitték a templomba, mindenki ámulatára felült koporsó-
jában, imádta az Úr Jézust az Oltáriszentségben, aztán visszafeküdt. XIII. Ke-
lemen pápa (1758-69) megerõsítette évszázados tiszteletét, boldoggá avatta.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Máté lelkét Jézus neve és a Szûzanya iránti nagy szere-

tettel töltötted el, valamint apostoli buzgósággal a papság és a hívek javára.
Segíts bennünket, hogy mi is hasonló lelkülettel végezzük szolgálatunkat. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.

Január 8.
BOLDOG SCHERVIER MÁRIA FRANCISKA III. r., rendalapító (1819-1876)

Aachenben született hétgyermekes, jómódú német családban. Szigorú ne-
velésben részesült. Egy konvertita tanítónõje révén megismerkedett a szegé-
nyek és betegek világával. Szülei halála után néhány ferences III. rendi barát-
nõjével 1845-ben közös életet kezdett s a nagyváros szegénynegyedeit
látogatták. Házukat megnyitották 30 szerencsétlen sorsú nõnek. A kórházakat
járva olyan betegeket ápoltak, akikhez mások még közelíteni sem akartak (vér-
baj, kolera). Tehetõsebb családoktól kéregettek a betegek részére. Gondjuk
volt arra is, hagy a bûnösök megtérjenek, felvegyék a szentségeket. Francis-
kát a „szegények anyjának” kezdték nevezni. 1850-ben életszabályt szerkesz-
tett a már összekovácsolódott közösség számára. 1851-ben elfogadták a fe-
rences reguláris III. rendi szabályzatot, ferences ruhát öltöttek s az elsõ tagok
szerzetesi fogadalmat tettek. A kongregáció a Szent Ferenc Szegény Nõvérei
nevet vette fel. 1858-ban, az USA-ban is letelepedtek, s szinte minden évben
új kórházat nyitottak. A Szentszék 1865-ben hagyta végleg jóvá a közösséget.
A háborús években (1865-70) a sebesült katonákat is ápolták. A „kultúrharc-
nak” nevezett, hét évig tartó katolikusellenes mozgalom idején a nõvérek szo-
rosan felzárkóztak a katolikus Egyház mellett. Franciska változatlanul folytatta
szigorú vezeklõ életét, de néhány fiatal nõvér halála miatt enyhítenie kellett a
szabályokon, különösen a böjti elõírásokon. 57 éves korában halt meg 1876-
ban Ekkor 30 intézményben Európában mintegy 800, Amerikában 170 nõvér
gyászolta rendalapító anyját, akit VI. Pál pápa avatott boldoggá 1974-ben.
1959-ben a két amerikai tartomány különvált az európaitól „A Szegények Fe-
rences Nõvérei” elnevezéssel.

Szent Klára tanítása az elöljáró nõvérekrõl:
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„Igyekezzék másokat inkább erényeivel és szent erkölcseivel kormányozni,
semmint hivatalából fakadó hatalmával, hogy így az õ példáján felbuzdulva
nõvérei ne csak hivatalból engedelmeskedjenek, hanem inkább szeretetbõl…
Legyen olyan jóindulatú és barátságos, hogy nyugodtan feltárhassák elõtte
szükségleteiket.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Franciskát arra választottad ki, hogy a szegé-

nyek és a betegek felkarolására új szerzetesi közösséget alapítson és a bûnö-
sökért vállalt vezeklõ élettel sokak javára legyen. Add, hagy mi is hozzá hason-
ló lelkülettel segítsünk elesett embertársainkon. A mi Urunk...

Január 9.
CERTALDOI* Boldog JÚLIA szûz, reklúza III. r. (+ 1367)

A Ferences Martyrologium ezt írja róla: „Certaldoban Boldog Certaldoi Jú-
lia szûz, reklúza a III. rendbõl, aki angyali erényekkel, önmegtagadásaival, a
mennyeiek szemléletével, életében és halála után sok csodával tündökölt; ün-
nepét Firenzében és másutt az Apostoli Szentszék jóváhagyásával megünnep-
lik.”

A reklúzák életmódja a IV. században kezdõdött Egyiptomban, Szíriában, Pa-
lesztinában. Nyugaton az V-VI. században kezdett terjedni, majd a XII-XIII. szá-
zadban élte virágkorát. A XVI. században (hitújítás kora) számuk jelentõsen le-
csökkent. A Ferencrendben a III. rendi nõk közül boldoggá avatott reklúzák:
Janka 40 évig (nov. 17); Veridiana 34 évig (febr. 1) és Júlia. Férfi reklúzusokról
a kanonizált ferencesek közt nem tudunk, de pl. B. Segni* András a 13. szá-
zadban és B. Gemignanoi* Vivald a 14. sz. elején a reklúzusokhoz hasonló
életet éltek, elõbbi egy barlangban, utóbbi egy fa odvában mintegy 20 évig.
Nyugaton idõvel enyhébb formában is éltek reklúzák. Angliában pl. B. Aelred
(12. sz.) ciszterci apátnak a reklúzák részére írt Regulája említést tesz arról,
hogy ne fogadjanak vendégeket, s szolgálatukra csak megbízható matrónákat
vagy szolgálóleányokat fogadjanak fel. Tehát ezek bemehettek cellájukba,
nem voltak „befalazattak”, csak bezártak. A 15. Században, Kölnben éltek rek-
lúzák, akik 5-6-an közös életet éltek, ez tulajdonképpen a szerzetesi életnek
egy szigorúbb formája volt. Aelred Regulája említést tesz arról is, hogy a rek-
lúzák munkájukkal biztosítsák megélhetésüket. Ilyen munka lehetett: varrás,
hímzés, kézimunkázás, másolás, rózsafüzér készítés. Rómában, egy idõben a
Kolosszeumban éltek reklúzák, de - feltehetõen a 15 században - egyik pápa -
részben egészségügyi okokból - ezeket betiltotta.

A szigorú bezártak (befalazottak) életmódja elõtt mi már értetlenül állunk.
Figyelembe kell vennünk a kor szellemét. A legnagyobb fokú önmegtagadás-
nak ezeket a példáit kortársaik csodálattal vegyes tisztelettel nézték, az egész-
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ségügyi körülményeket illetõen pedig nem voltak olyan igényeik, mint ne-
künk. Ezt az életmódot legalkalmasabbnak látták arra, hogy valaki a bûnt el-
kerülje s üdvösségét biztosítsa.

Boldog Aelred ciszterci apátnak reklúza nõvére számára írt Regulájából (12.
sz.):

„Azt akarom, nõvérem, hogy sohase érezd magad biztonságban (ti. üdvös-
séged dolgában), hanem szem elõtt tartva törékeny voltodat, légy gyanakvó,
s mint a félénk galamb, keresd fel a vízforrásokat. Ezek a vízforrások a szent-
írás tanításai, melyek a bölcsesség legtisztább forrásaiból eredve segítenek el-
kerülni a gonosz lélek kísértéseit.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Júlia önmegtagadó élete által az életszentség ritka pél-

dáját állítottad elénk. Engedd, hogy a szeretet útján járva ne riadjunk vissza az
önmegtagadás és a vezeklés gyakorlataitól. Krisztus, a mi Urunk által.

Január 10.
BOLDOG X. GERGELY PÁPA, III. r. (1210-1276)

Családi nevén Visconti* Theobald, Piacenzában* született. Már fiatal korá-
ban kitûnt erényességével és értelmességével. Fõként az egyházjog tudomá-
nyának szentelte magát elõbb Itáliában, majd Párizsban és Liége-ben* (más-
ként Lüttichben). Párizsban több mint két évtizeden keresztül kapcsolatban
volt az egyetemmel, az ottani ferencesekkel, Szent Bonaventurával. Ekkoriban
lett a ferences III. rend tagja. IV. Kelemen Liége fõdiákonusává avatta (még
nem volt pap), majd megbízást kapott a Szentföld ügyében keresztes háború
meghirdetésére. Theobald maga is felvette a keresztet. Amikor jóbarátja, IX.
Lajos király meghalt 1270-ben, a Közel-Keletre sietett, hogy bátorítsa a király
fiát és a kereszteseket. Közben látogatta a szent helyeket. Abban az idõben
majdnem három évig húzódott a pápaválasztás. Szent Bonaventura vélemé-
nyét is kikérték, õ a liégei fõdiákonust ajánlotta. Meg is választották 1271.
szept. l0-én. A Szentföldrõl Rómába visszatérve elõbb pappá, majd püspökké
szentelték, s 1272. márc. 27-én koronázták pápává X. Gergely néven.

Pápai uralkodása ugyan rövid volt, csak három év és kilenc hónap, de az-
alatt az idõ alatt is sokat tett, különösen mint a béke apostola. A ferencesek-
re is támaszkodott, mint pl. a Bologna és Velence közötti kibékülésben. Õ hív-
ta össze 1274-re a Lyoni Egyetemes Zsinatot, amely két hónapig tartott s
rövid életû egyesülést hozott létre a Keleti Egyházzal. A megelõzõ évben Szent
Bonaventúrát bíborossá nevezte ki s maga mellett tartotta mint tanácsadót
hónapokig.
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Hivatalos ügyeinek intézése közben buzgó imádságos éltet folytatott, Isten-
nel bensõséges kapcsolatban maradt. Beszédmodorában tartózkodó, a táplál-
kozásban önmegtagadó volt. Halála 1276. jan. 10-én történt Arezzoban.

XIV. Benedek pápa iktatta nevét a Római Martyrologiumba.

„Nagy mûvészet érteni ahhoz, hagy Jézussal elbeszélgessünk, nagy okos-
ság tudni, hogyan tarthatjuk magunknál Jézust.

Légy alázatos és békességkedvelõ, akkor veled lesz Jézus. Légy befelé
élõ, nyugodalmas ember, akkor nálad marad Jézus.” (Kempis: Krisztus köve-
tése II. 8.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog X. Gergely pápa által Egyházadat jó pásztorral aján-

dékoztad meg. Add, hogy imádságos lelkületét, békeszeretetét s többi erénye-
it követve és közbenjárására kegyelmi ajándékaidat elnyerjük. Krisztus, a mi
Urunk által

Január 11.
CORI* SZENT TAMÁS (1655-1729)

Coriban, a volt Egyházi Állam területén született szegény, de jámbor szülõk-
tõl. Keresztneve Ferenc Antal volt. Már fiatal korában kitûnt jámborságával és
tiszta életével. Amikor 22 évesen szülõvárosa ferences kolostorába felvételt
nyert, a Tamás Antal nevet vette fel. 28 éves korában szentelték pappá. Egy
évig Orvietoban élt, utána Civitella-ába* került, a várost ma Bellegrának hív-
ják. Itt több éven át újoncmester volt s a kolostori élet megreformálásával
megalapította a bellegrai remeteséget. Szentéletû testvéreket nevelt, így
Cortei* Szent Teofilt, mások misszióba mentek s vértanúk lettek. A környéket
szorgalmasan járta s példájával, szavával a legmegrögzöttebb bûnösöket is
meg tudta téríteni. Subiaco* apostolának nevezték. Rövid ideig, 1703-1707-
ig más helyen mûködött, aztán újra visszatért Civitellába. Itt halt meg 74 éves
korában agyvérzésben a gyóntatószékben - egyik kezében kereszttel, másik-
ban a Szûzanya képével „mosolyogva, nagy békével és örvendezéssel”. VI.
Piusz boldoggá, II. János Pál pedig 1999. nov. 21-én, Krisztus Király ünnepén
szentté avatta.

A szentatya szenttéavatási beszédébõl:
„A Jó Pásztor élõ képmása volt. Mint jóságos lelkivezetõ, a rábízottakat fe-

rences lelkesedéssel tudta mindig lelki táplálékkal erõsíteni. A kolostorban a
szeretet szellemét árasztotta, készen mindenki szolgálatára. Élte a szolgáló
szeretetnek azt a valóságát, melyet Krisztus mutatott meg nekünk, aki „a ke-
reszt oltárán a béke szeplõtelen áldozatául ajánlotta fel magát, véghezvive az
emberek megváltásának szent mûvét” (Krisztus Király ünnepe prefációja).
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Méltón követte Szent-Ferencet alázatban, szegénységben s az imában… Ko-
rának evangéliumi ideálját valósította meg, maradéktalanul átadva magát Is-
tennek és testvéreinek.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Tamást kiválasztottad, hogy a szerzetesi élet megújítása

és példája által szentéletû testvérek nevelõje legyen. Add, hogy Szent Ferenc
rendje hasonló lelkületû testvérek által Krisztus világossága legyen a világon.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 12.
CORLEONEI* SZENT BERNÁT kapucinus testvér (1605-1667)

Szicíliában, Corleone-ban* született. Kezdetben apja mesterségét, a cipész-
séget folytatta. Szülei vallásosan nevelték, de az apa korán meghalt, és a har-
cias kedvû fiúnak ez a mesterség nem volt ínyére. A sport, a vívás, céllövészet
volt az életeleme. Ezekben hamarosan bajnok lett. Vallásos élete lanyhult, de
azért állhatatosan tisztelt egy feszületet, mely elõtt mécsest gyújtva imádkozni
szokott. Szilaj természete ellenére tudott nemeslelkû is lenni, igyekezett védel-
mezni a szegényeket a hatalmaskodók zsarnoksága ellen. 25 éves korában,
egy párbajban súlyosan megsebesítette ellenfelét. Hogy a bosszú elõl elmene-
küljön, különbözõ helyeken bujkált. Lelkiismerete is nyugtalanította. Isten ke-
gyelme ilyen elõzmények után érintette lelkét, s a kapucinusokhoz vezette. 27
éves korában a szicíliai Caltanisetta-ban * belépett a rendbe, ott kapta a Ber-
nát nevet. Ezután az erények: gyakorlásában mutatkozott igazán hõsnek. Hõ-
si fokban gyakorolta a böjtöt, más önmegtagadásokat s az alázatot. Ez nem
volt könnyû egy olyan embernek, akit azelõtt Szicília hõseként tiszteltek. Lel-
kiségének jellemzõje volt a mennyei Atya iránti gyermeki szeretet, a megfeszí-
tett Krisztus iránti áhítat és a Szent Szûz tisztelete. Kitûnt a beteget: iránti sze-
retetben és az irgalmasság egyéb cselekedetében is. Bûnbánatát és
buzgóságát rendkívüli kegyelmekkel jutalmazta Isten: csodákkal, látomások-
kal. Többször megjelent neki a Szent Szûz, s a kisded Jézust is karjában tart-
hatta. Halála óráját a Szûzanya elõre jelezte. Palermóban halt meg 62 éves ko-
rában. XIII. Kelemen 1768-ban boldoggá, II. János Pál pedig 2001-ben
szentté avatta.

II. János Pál szenttéavatási beszédébõl:
„Mindenkit csodálattal töltött el az egyszerû laikus testvér, aki mélyenszántó

beszédeket tartott a Szentháromság misztériumáról. Egész élete Isten felé irá-
nyult, szüntelen imában és vezeklésben. Bátor apostolkodása válasz volt fe-
szültséggel teli kora kihívásaira. A mai világnak is szüksége van olyan szentek-
re, mint Bernát testvér. Alázatos példája bátorítás a fáradhatatlan imára, mivel
éppen az ima és Isten szavának hallgatása jelenti a valódi életszentséget.”
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Imádság:
Istenünk, te Szent Bernátot a bûnbánat és a keresztény erények kiváló pél-

daképéül adtad nekünk. Add meg, kérünk, hogy Szentlelked hevét megkapva
állhatatosak legyünk a hitben és buzgók a cselekedetekben. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.

Január 13.
LAURENZANAI BOLDOG EGYED és AQUILAI BOLDOG VINCE

Mindketten a 15. század második felében éltek. Ebben a korban (rene-
szánsz) az Egyház fõpapjainak, szerzeteseinek nagy része - engedve a korszel-
lemnek - világias, fényûzõ, egyes esetben botrányos életet élt. Szent Ferenc
rendje is reformra szorult. A reform hívei fõleg az obszervánsok voltak, ezek
közül ebbõl a századból is jócskán ismerünk kanonizált szenteket, boldogokat.
Ezek mint ragyogó csillagok ragyogtak erényeikkel s ellensúlyozták valameny-
nyire a lanyhák rossz példáját. Ilyen két boldog:

1. LAURENZANAI Boldog EGYED 1463-1518
Nápoly környékén, Laurenzana városban született és nevelkedett. Már ifjú

korában igen buzgó volt az imádságban, szerette a magányt, ahol Istennel tár-
salgott. Hogy a ferences templomhoz minél közelebb lehessen, egy közeli
földmûvesnél vállalt munkát, majd felvételét kérte a rendbe. Fel is vették s a
kert gondozását bízták rá. Amikor látták, mennyire kedveli a magányt, megen-
gedték neki, hogy a közelben egy barlangban remetéskedjen. Itt háborítatla-
nul szentelhette idejét az imának és szemlélõdésnek. Meg kellett küzdenie a
sátán kísértéseivel, zaklatásaival is, de Isten segítségével gyõzött. Felebarátai
lelki javát nem annyira szavaival, mint imáival és élete példájával mozdította
elõ. Érdemekben gazdagon, karizmákkal, csodatevéssel ékesen 75 éves korá-
ban költözött át a mennyei hazába. Tiszteletét XIII. Leó pápa hagyta jóvá.

2. AQUILAI Boldog VINCE 1440-1504
Aquilában, ahol Sienai Szent Bernardin sírja van, született s nõtt fel. Belép-

ve a rendbe az obszerváns eszme híve lett. Mint laikus testvér, életét a munká-
nak, s még inkább az imának; szemlélõdésnek szentelte, közben gyakran esett
elragadtatásba. Kenyéren, vízen, zöldségféléken élt, kerülte a felesleges beszé-
det: makulátlan tisztaság, türelem, föltétlen engedelmesség voltak fõ erényei.
Így is sokak lelkesítõje tudott lenni a szent életre. Aquilában, a Szent Julián
rendházban fejezte be életét. Épségben maradt testét a hívek nagy tisztelettel
övezik. VI. Piusz pápa hagyta jóvá tiszteletét.

A szemlélõdõ szerzetesek „a magányban és a csendben, állandó imával
és nagylelkû vezekléssel... a dicséret nagyszerû áldozatát ajánlják fel Istennek,
Isten népét az életszentség pompás gyümölcseivel gazdagítják, példájukkal
buzdítják és titokzatos apostoli termékenységükkel gyarapítják.”

Zsinati tanítás a szerzetesi életrõl.
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Egyed és Boldog Vince által az életszentség világító pél-

daképeit adtad Egyházadnak. Közbenjárásukra alakíts minket is kegyelmed-
del, hogy egykor részesei lehessünk örök dicsõségednek. Ki élsz és uralkodol
mindörökké.

Január 14.
PORDENONEI BOLDOG ODORIK misszionárius (1285-1331)

Friulinak is nevezik, mert Pordenone Észak-Olaszországban, Friuli tarto-
mányban van. A 13. század végén a Ferenc-rendben nagy misszionáriusok tá-
madtak, ezek közt is egyik legnagyobb: Boldog Odorik. Misszionárius elõdei-
nek példája ösztönzõleg hatott rá, amikor 1314-ben elindult arra a missziós
útra, mely felülmúlta az eddigieket. 16 évig tartott ez a szinte állandó vándor-
lás, melynek útvonalát nyomon követhetjük: Velence-Trapezunt hajóút (a Fe-
kete-tenger déli partjáig), Nagyörményország, Perzsia (Tebrisz), hajóút a Per-
zsa-öböltõl Thana-ig (Bombay). Itt megtalálta Tolentínói Boldog Tamás és
társai ereklyéit (1321-ben szenvedtek vértanúságot) s magával vitte õket Kíná-
ba. További útja: India partjai mentén Ceylon, Nikobar, Szumatra, Jawa,
Borneo szigetek, Hátsó India (ma: Vietnam), Dél-Kína Kanton (ma: Honkong),
Csuen-csu-fu, más néven: Zayton, ahol két ferences kolostort talált. Ide hoz-
ta a vértanúk földi maradványait. Majd több kínai városon (Fu-csu, Nanking,
stb.) át végre eljutott missziós útja céljához: Kambalek-be (ma Peking), ahol
találkozott Montecorvinoi János atyával. Természetesen a legtöbb helyen, ahol
járt, hirdette az evangéliumot (bizonyára nagy nyelvtudással), késõbbi becslés
szerint kb. húszezer embert keresztelt meg. Kambalekben 1325-28 között tar-
tózkodott. Háromévi apostolkodás után visszaindult, „rövidebb” útvonalon:
szárazföldön: Mongólia-Tibet-Perzsia-Örményországon keresztül. Lehetséges-
nek tartják, hogy közben még a Szentföldön is járt. 1330-ban ért hazájába. A
kambaleki nagykán kérésének is eleget akart tenni, hogy ti. hozzon magával
rendtagokat missziós atyákat, azonban a kiállott fáradalmak, szenvedések
megtörték erejét. Amikor pl. hazaért, övéi nem ismertek rá, úgy megörege-
dett. El akart menni XXII. János pápához is, de csak Pisa*-ig jutott el, ott ere-
je elhagyta. Visszatérõben Udinéba még Páduában annyi ereje volt, hogy toll-
bamondta úti élményeit (Relatio), amiket nagy érdeklõdéssel olvasgattak
Európában. Egy eset: a pogányok majdnem halálra kínozták egy helyen, de az
Üdvözítõ és Szent Anyja meggyógyították. Udinéban halt meg 1331. jan. 14-
én. XIV. Benedek pápa (1750 körül) avatta boldoggá.

Egy 20. század eleji misszionárius írja róla:
„Odorik atya útja kiterjedettségében felülmúlja Szent Pálét, fáradalmai ha-

sonlítanak Páléhoz, Xavéréhez. Világból való kimúlása pedig a rend alapítójá-

20

*Píza



éhoz, Szent Ferencéhez, akit az Isten szolgálatában való kimerülés döntött a
halálos ágyba.”

Imádság:
Istenünk, te megörvendeztetsz bennünket Boldog Odorik égi születésnapja

ünnepével. Add meg, kérünk, hogy azt a hitet, amelyet õ fáradhatatlan igye-
kezettel hirdetett, állhatatosan megtartsuk és tettekre váltsuk. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.

Január 15.
PIEVEI BOLDOG JAKAB III. r. (kb. 1250-1304)

Észak-Olaszországban, Pieve di Cadore városban született. A hagyomány
szerint édesanyja még gyermeke születése elõtt látomásból ismerte meg fia
jövõjét: látott egy fiút, aki kezében egy templomot tartott. Más alkalommal
vérvörös liliomot látott: ezekbõl sejtette, hogy fia pap és vértanú lesz. Jakab
valóban papnak készült; nemcsak teológiát tanult, hanem civil és egyházjogot
is. Nem vett részt társai kilengéseiben, megõrizte lelke ártatlanságát. Miután
pappá szentelték, szeretetével a szegények felé fordult, életét az õ szolgálatuk-
ra akarta áldozni. Belépett a. ferences III. rendbe és hordta annak ruháját is.
Tudását felhasználva védte a szegények, elnyomottak, özvegyek és árvák joga-
it, és elõszeretettel végezte papi szolgálatait szegény templomokban. Szülõvá-
rosa kapujánál volt egy régi kórház, mellette egy elhagyatott templom, mind-
kettõ düledezõ állapotban. Szüleitõl örökölt vagyonából megvásárolta ezeket
és helyreállította. Õ maga is odaköltözött, és ott szolgálta a szegényeket. A
kórház levéltárában talált egy hivatalos iratot, ami bizonyította, hogy a ház kö-
rüli földek egy része a kórház tulajdona volt, amit egy tehetõs városi vezetõ
használt jogtalanul. Jakab elõször szép szóval igyekezett meggyõzni az em-
bert, hogy adja vissza a földeket a kórháznak. De mivel ez nem hallgatott a
szép szóra, beperelte a bitorlót. Meg is nyerte a pert, de ez életébe került. A
gonosz ember képmutató módon meghívta egy napon házához, hogy ott ün-
nepeljék meg a kibékülést. A találkozó után szolgái a hazafelé igyekvõ papot
megölték 1304. jan. 15-én. A tetemet az árokba dobták és befedték száraz
gallyakkal és rõzsével. Bár tél volt, a száraz gallyak kihajtottak és levelet nö-
vesztettek. A közelben dolgozó emberek észrevették és megtalálták a holttes-
tet. Nagy tisztelettel eltemették a templomban. Amikor 174 év múlva kibon-
tották sírját; testét épségben találták. Tiszteletét a pápa 1806-ban hagyta jóvá.
A szervita rend is magáénak vallja és tiszteli Boldog Jakabot. Alamizsnálkodó
Boldog Jakabnak is nevezik.

„Többet ér a böjt imádsággal, meg az alamizsna igazsággal párosulva, mint
a nagy vagyon, ha jogtalansággal jár együtt. Mert az alamizsna megment a ha-
láltól és megtisztít minden bûntõl. De akik vétkeznek és rosszat tesznek, azok
ellenségei saját életüknek.” (Tób 13, 8-10)
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Jakabot, a szegények pártfogóját égi dicsõséggel koro-

náztad. Add, hogy akinek égi születésnapját ünnepeljük, közbenjárásával se-
gítsen az örök élet elnyerésére. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 16.
SZENT BERÁRD ÉS VÉRTANÚ TÁRSAI (I. r. 1220.)

Szent Ferenc 1219-ben hat szentéletû társát a hitetlenek közé küldte, hogy
hirdessék köztük Krisztus tanítását. Egyikük, Vitálisz testvér azonban Spanyol-
országban megbetegedett és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát to-
vább: Berárd, Péter, Ottó, Akkurziusz és Adjutusz. Közülük az elsõ három pap
volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot idõztek, aztán a mohame-
dánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de
a mohamedánok kiabálva ütötték, verték õket. Így jutottak el az uralkodóhoz,
ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Moha-
med hamis próféta. A fejedelem halálra ítélte õket, de mégis úgy rendelte,
hogy ha elhagyják az országot, életben maradnak. Õk elhagyták Sevillát, de
nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat és ott is hirdették a keresztény
hitet. Börtönbe vetették õket. Az itt tartózkodó Don Pedro infáns kieszközölte
az emírnél, hagy a hithirdetõk az õ foglyai legyenek. Berárdék azonban innen
megszöktek, s a fõvárosban, Marrakesch-ben ismét prédikálni kezdtek. Újból
elfogták s börtönbe zárták õket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta õket, s
amikor látta, hogy a kínzással nem megy semmire, nõket és pénzt ígért nekik,
ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték: „Asszonyaid és pénzed
nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük.”
Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját és egymás után fe-
jükre mért ütésekkel saját kezével végzett velük. Ez 1220. jan. 16-án történt. A
szent rendalapító, amint meghallotta a vértanúság hírét, boldog elragadtatás-
sal felkiáltott: Most már van öt igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi marad-
ványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsõítette
õket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az elsõk között volt Ferdinánd
ágostonrendi kanonok, a késõbbi Páduai Szent Antal. A Ferenc-rend elsõ vér-
tanúit IV. Sixtus avatta szentté 1481-ben.

Emberi okosság - isteni bölcsesség.
Berárd és társai magatartását sokan - teológusok, történészek - oktalanság-

nak ítélték akkoriban és késõbb is. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt,
egyetlen mohamedánt sem térítettek meg, sõt a keresztényekre haragították
a moszlimokat. Isten azonban csodákkal megdicsõítette õket. „Isten azt vá-
lasztotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket.” (1
Kor 1, 27)
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Imádság:
Istenünk, te Szent Berárd és vértanú tárcainak dicsõséges viadalával meg-

szentelted a Kisebb Testvérek Rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint õk ké-
szek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad
életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 17.
DOLLENCZ ALFRÉD vértanú (1853-1920)

A Torontál megyei Nagyszentmiklóson született s 1876-ban lépett be a Ferenc-
rendbe, a Mariana tartományba. 1882-88-ig mint ünnepélyes fogadalmas testvér
Pozsonyban mûködött sekrestyésként. Ekkor régi vágya teljesült: a Szentföldre
került. Ain-Karemben, majd Jeruzsálemben volt a missziós atyák szolgálatára,
utána két pap rendtársával a törökországi Mugiukderesiben, egy szilíciai község-
ben szolgált. A Ferences Martyrologium szerint „a kereszténység atyjai, orvosai,
tanítói, papjai voltak.” Árvagyermekeket is gondoztak. (E városban már a 19. szá-
zadban is mûködtek ferencesek, 1895-ben itt szenvedett vértanúságot Boldog
Lilli Szalvátor - lásd nov. 22. - és hét örmény keresztény). A környéken 1919 óta
a. hatalom a franciák kezében volt. A mohamedánok szüntelenül lázongtak az
európaiak s általában a keresztények ellen. Mikor fõvárosuk is a franciák kezére
került, bosszúból kétezer keresztényt gyilkoltak meg. Alfréd testvér és társai is ag-
gódtak, mi lesz velük és árváikkal. A környéken már mindenfelé üldözték a ke-
resztényeket. Egyik napon beállított hozzájuk egy Oglu Ali nevû férfi, és barátsá-
got színlelve azt ígérte nekik, hogy házában elbújtatja õket az árvákkal együtt.
Sajnos hittek neki és elmentek vele. Amikor Ali házába értek, az elõvette piszto-
lyát s agyonlõtte a három ferencest 1920. jan. 23-án. Egy misszionárius társa ke-
véssel Alfréd testvér vértanúsága elõtt ezt vallotta. róla: „Szerencsés vagyok, hogy
együtt lehetek Alfréd testvérrel, mert azonfelül, hogy vigyáz a templomra, a hos-
piciumra (rendházra), segítségemre van még mint gyógyszerész, mint orvos, és
gondozza mindazokat, akik csak betegként jelentkeznek a. misszióban.”

„Megaláztál minket a sakálok földjén,
ránk borítottad a halál árnyékát...
Teérted gyilkolnak mindennap bennünket,
és leölésre szánt juhoknak tekintenek.
Kelj fel, miért alszol, Uram,
kelj fel és ne taszíts el mindörökre.”

43. zsolt.

Imádság:
Istenünk, te Alfréd testvért, aki dicséretes szorgalommal tevékenykedett a

misszió szolgálatában, a vértanúság dicsõségével tûntetted ki, add, hogy pél-
dája minket is ösztönözzön Krisztus követésére. Ki élsz és uralkodol mindörök-
kön örökké.

23



Január 18.
NECCHI* LAJOS orvos, III. r. (1876-1930)

Milánóban született. Már fiatal korában síkraszállt Krisztus és az Egyház ügyé-
ért. 23 éves korában Ferrari bíborostól megkapta a Pro Ecclesia et Pontifice ki-
tûntetést a katolikus akció terén kifejtett tevékenysége miatt. Városában a val-
lás eszméjét képviselte a munkások között s a városi tanácsban is, bár nem
szívesen kapcsolódott bele a politikába. Öntudatos tagja volt a Ferences III.
rendnek. Kora vallástalan szellemével szembeszállva erõs hitével és szeretetre-
méltóságával sokakat megnyert Krisztus ügyének, köztük a késõbbi ferencest
és a milánói egyetem alapítóját, Gemelli Ágostont. Együtt alapították a Szent
Szív egyetemet. Orvosi tudását, egyetemi mûködését mint a biológia tanára, az
apostolkodás szellemében végezte. Nemcsak a test, hanem a lélek gyógyításá-
ra törekedett, felkarolta a szegény betegeket. Sok mindenben hasonlított Bat-
thyány Lászlóra. Csodálatos lelki szépsége különösen betegségében mutatko-
zott meg. Soha senkinek sem panaszkodott, még feleségének és
gyermekeinek sem. Tudott mosolyogni a legkegyetlenebb fájdalmak között is.
Különszobát rendeztetett be magának, ott szenvedett álmatlan éjszakákon át.
Vallotta: „Kész vagyok rákbetegségben meghalni, mert a test legnagyobb fáj-
dalmai Krisztus testében szentelõdtek meg.” 1930. jan. 10-én halt meg. Vég-
rendeletében meghagyta, hogy sírkövére ezt véssék: „Necchi Lajos, ferences
harmadik rendi.” Halála után három évre tanártársai, köztük P. Gemelli, bete-
gei, ismerõsei boldoggá avatása elindítását kérték. Az eljárás folyamatban van.

Necchi professzor vallomása Istenrõl és a szeretetrõl:
„Ha a szavak szépségéhez kell mérnünk a fogalom fennköltségét, akkor a leg-

nagyobb szó Isten imádandó neve. Csak egyetlen szó van még, s ez nagy, mint
Isten neve s a legédesebb az emberi ajkakról elhangzó szavak között: a szeretet.”

Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó Neechi Lajos testvérünk által felragyogtattad

Krisztus világosságát az Egyház arcán. Testvérünk példája lelkesítsen bennün-
ket Isten és a felebarát szeretetére. Krisztus, a mi Urunk által.

Január 19.
SEZZEI* SZENT KÁROLY I. r. (1613-1670)

Sezze-ben, egy Rómához közeli helységben született egyszerû földmûves
szülõktõl. Giancarlo* (ez volt a keresztneve) szülein kívül nagyanyjának köszön-
heti, hogy jó vallásos nevelésben részesült. Nagyanyja papnak szánta. Amikor
az iskolában már írni-olvasni megtanult, egy alkalommal kis figyelmetlensége
miatt tanítója haragjában kegyetlenül elverte, úgyhogy a fiú belebetegedett,
több napon át beszélni sem tudott. Az iskolát abba is kellett hagynia. Ezután
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pásztorkodott és mezei munkát végzett. Nagy elõhaladást tett az imaéletben s
a természetben való tartózkodása Istenhez vitte közelebb. 17 éves korában a
Szûzanya tiszteletétõl ihletve szüzességi fogadalmat tett. Szívesen olvasta a
szentek életét, nagy tisztelõje volt Hortai Szent Szalvátornak és más ferences
szenteknek. 20 éves korában egy betegség idején megfogadta, hogyha fel-
gyógyul, ferences lesz. Meggyógyult, de még több akadályt kellett legyõznie,
hogy ígéretét beváltsa. 22 éves korában lépett be a Ferenc-rendbe. Beöltözés-
kor a Cosimo nevet kapta, de egy év múlva, a fogadalomtételkor nevét Carlo-
ra (Károly) változtatták. Novícius korában igen kemény engedelmességi próbá-
kat állt ki. Több kolostorban is tevékenykedett különbözõ munkakörben.
Legszívesebben sekrestyés volt. 1648. október egyik reggelén Capo le Case
Szent József templomában szentmise közben úrfelmutatáskor a szentostyából
fénysugár hatolt oldalába a szív tájékán és ott sebet ejtett. Több éven át a. seb
nyitott volt, de a szent kérésére behegedt. Így találták halála után, amikor átöl-
töztették. De nemsokára a seb újra nyitottá lett, hossza egy mutatóujjnyivá
nõtt. Szentté avatásához ez a nyilvánvaló csoda is hozzájárult, meg a többi cso-
da is, amit életében és halála után Isten az õ közbenjárására mûvelt. Sokat be-
tegeskedett, emiatt nem mehetett misszióba, ahova pedig kérte magát. Ami-
kor Rómában és Róma közelében élt, fõpapok, bíborosok felkeresték, tanácsát
kérték. Maga a pápa, IX. Kelemen is tisztelte, többször magához kérette. A
szent megjövendölte a pápa közeli halála napját. Szentünk 57 éves korában
halt meg, miután a szentségeket áhítattal felvette és az Úr Jézus és a Szûzanya
megjelenésében részesült. XXIII. János avatta szentté 1959-ben.

Részlet Szent Károly önéletrajzából.
„Imáimban önkéntelenül rátértem az Istenbe vetett bizalom gyakorlatára.

Mint a kisgyermek, aki atyja oltalmára hagyatkozik és édesanyja ölében bizton-
ságban tudja magát minden veszedelem ellen, úgy én is biztonságban érzem
magam, de ügyelek arra, hogy kötelességeimet híven megtegyem.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Károlyt a misztikus élet magasságába segítetted s oldal-

sebeddel kitûntetted, gyújtsd fel kegyesen a mi szívünkben is szereteted tüzét.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 20.
(BOLDOG) MAGYAR MÁRK (1200-1248)

A Ferences Martyrologium máj. 4-ére teszi halála napját, s azt írja róla, hogy
erényekben és csodatételekben jeleskedett. Apja magyar nemes volt, aki a
venetoi Coneglianoba* költözött, s ott született Márk 1200 körül. Mint nemes
ifjú, apród lett egy grófi családnál, majd lovag. Akkoriban alapította rendjét
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Szent Ferenc. A coneglianoi ifjak közül többen beléptek rendjébe s a város mel-
lett felépítették a Szent Balázs kolostort. Márk is közéjük állt, otthagyva a lova-
gi életet. A szegények, rászorulók pártfogója lett. Életszentsége messze földön
ismert volt. 1227-ben - a hagyomány szerint - ott járt Páduai Szent Antal is és
próbára tette Márk testvér engedelmességét. Decemberben kiküldte a hóborí-
totta kertbe, hogy hozzon neki szõlõt, cseresznyét, fügét és almát. Márk szó nél-
kül ment, s visszatérve a kertbõl egy kosárban hozta a gyümölcsöket.

Boldog Márk mentette meg Coneglianot 1233-ban a szomszédos város se-
regének támadásától, szavaival és hitével erõt öntve a csüggedõ védõkbe. A
legyõzött ellenséget pedig meglátogatta a börtönben, hogy vigasztalást vigyen
a foglyoknak. Halála után is tett csodákat. Ezek közül leghíresebb - amiért az-
óta a város második védõszentjeként tisztelik - 1411-ben történt. Zsigmond
magyar király seregei ostromolták Coneglianot, mely már a megadásra készü-
lõdött. Ekkor a vár ormán megjelent Boldog Márk, szakadt, de fénytõl ragyo-
gó csuhában, kezében karddal és egy feszülettel. Az ostromlók ettõl úgy meg-
rémültek, hogy elmenekültek a vár falai alól. Hivatalosan nincs boldoggá
avatva, de sírjához századokon át zarándokoltak a magyarok Coneglianoba.

Szent Ferenc tanítása az engedelmességrõl:
„Az Úr mondja: Aki nem mond le mindenrõl, amije van, nem lehet az én ta-

nítványom. Az az ember hagyja el mindenét, amije van, aki az engedelmesség
által tökéletesen elöljárója kezébe adja magát. Tehát tökéletes engedelmes-
ségnek számít minden, amit mond és tesz, föltéve, hogy amit tesz, az jó, és
nincs ellentétben elöljárója akaratával.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Márk testvérünkben az engedelmesség példáját és né-

pednek védelmezõt adtál. Add, hogy parancsaid teljesítése által mindig tetszé-
sedre legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Január 21.
BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓ III. r. (1870-1931)

A Moson megyei Dunakilitiben szüleletett fõúri családból. Iskoláit részben
Kalksburgban, részben a kalocsai jezsuitáknál végzi. Elsõ gimnazista korában
az orvosi pálya vonzza, mégis a bölcsészkaron kezdi meg egyetemi tanulmá-
nyait. De hamarosan átiratkozik: az orvosi karra. 28 évesen megházasodik:
buzgó vallásos leányt, Coreth Mária Terézia grófnõt vesz el. 1900-ban doktor-
rá avatják A Pozsony közelében lévõ Köpcsényben, majd pár év múlva Kör-
menden rendez be és tart fönn sajtát költségén kórházat. A szegény betege-
ket ingyen kezeli, sõt sokakat ruhával, pénzzel is támogat. „A szegények
orvosa” néven emlegetik. Egyre inkább a szemészet lesz a szakja, ebben kép-
zi, tökéletesíti tudását. Életében mintegy 30000 szemmûtétet végez. Betegei-
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nek nemcsak testi, hanem lelki egészségét is igyekszik elõmozdítani, jó példá-
jával és írásaival is (pl.: Nyisd fel szemedet és láss c. írásával, melyet betegei-
nek oszt ki). Családi élete mintaszerû. A gyermeknevelésben hû társa felesé-
ge. 11 gyermeke közül a legidõsebb, Ödön, 2l évesen vakbélgyulladás utáni
mérgezésben hal meg. Halálát nem annyira gyászolják, mint inkább menny-
bejutását ünneplik. Meleg, derûs légkör jellemzi a családi életét. Vonzódik
Szent Ferenchez és rendjéhez, a Ferences III rend tagja. Mindennap elmondja
Szûz Mária kis zsolozsmáját. Élete végén rákbetegségét hõsies lélekkel viseli.
Egy bécsi klinikán hal meg 60 éves korában 1931. jan. 22-én. Nagy tisztelet-
ben álló sírja a németújvári ferences templomban található. Itt van a Batthány
család családi sírboltja. Boldoggá avatása 2003-ban várható.

Részlet Batthyány herceg végrendeletébõl:
„Életem egyik: fõfeladatának tûztem ki, hogy orvosi mûködésemmel a szen-

vedõ emberiségnek szolgálatot tegyek és ezáltal a jó Istennek tetszõ dolgokat
cselekedjem. Az Úr Isten kegyelmébõl évek hosszú során át napról-napra dol-
goztam kórházamban, tehetségemhez képest segítve beteg embertársaimon.
E munkám volt forrása számtalan kegyelemnek és sok lelki örömnek, amely a
magam és családom minden tagjának lelkében uralkodott. Azért, mint életem-
ben mindig, e helyen is mély hálát adok a Teremtõnek, hogy az orvosi pályára
hívott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá.”

Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó László herceget kegyelmeddel a szegények aty-

jává, gyermekei kiváló nevelõjévé s a szenvedésben hõssé tetted. Add, hogy
példáját követve, ami neked tetszésedre van, szóval és tettel véghezvigyük.
Krisztus, a mi Urunk által.

Január 22.
PALLOTTI SZENT VINCE pap, III. r., rendalapító (1795-1850)

Rómában született és ott is élt. A Ferences Martyrologium írja róla: „Mint
Szent Ferenc III. rendjének tagja mély áhítattal ragaszkodott a Szeráfi atyához,
akinek lelkületét egész életén át igyekezett utánozni. Gyermekkorában gyenge
tanuló volt. Anyjával együtt imádkozott a Szentlélekhez, és hamarosan a leg-
jobb tanulók egyike lett. Megkapta a hivatás kegyelmét is, 1818-ban szentel-
ték pappá. Filozófiából és teológiából is ledoktorált. Lelkigyakorlatokat tartott,
papi szemináriumokban spirituális, kolostorokban keresett gyóntató lett. Az
iparos- és munkásifjúság számára esti iskolát alapított. De mindinkább élete
fõmûve, az apostolkodás foglalkoztatta. Megalapította a Katolikus Apostolság
Társaságát és egy nõi kongregációt. Az elõbbi társaság paptagjai fogadalmat
nem, de ígéretet tettek az evangéliumi tanácsok megtartására. Feladatuk volt
az is, hogy a katolikus szervezeteket apostoli munkára ösztönözzék. XI. Piusz
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ezért Vincét a Katolikus Akció elõfutárának nevezte. A Társaság késõbb átala-
kult, és a Missziók Jámbor Társasága néven mûködött.

Vince tíz éven át templomigazgató volt. Itt paptársai részérõl sok ellenkezés-
sel, megnemértéssel találkozott. De türelme a megaláztatások ellenére sem
fogyott el, sikerült a közösséget teljesen átformálnia. Szívén viselte a missziók
ügyét is. Sokat tett a keresztények egysége érdekében.

Egyszer egy öreg haldokló katonáról hallott, aki annyira gyûlölte a papokat,
hogy pisztolyt tartott magánál, hogy lelõje a papot, aki hozzá közelít. Vince er-
re nõnek öltözött, és oly kedvesen elbeszélgetett az öreg harcossal, kiszolgál-
va õt, hogy végül egészen megnyerte és meg is gyóntatta.

55 éves karában érte a halál - szeretetszolgálata miatt. Köpenyét ugyanis
egy fagyoskodó embernek adta, így ült a gyóntatószékbe. Tüdõgyulladást ka-
pott, mely végzett vele. XXIII: János-pápa avatta szentté 1963-ban.

Pallotti Szent Vince fiatalon tett vallomása:
„Isten mindenben és mindenkor! Semmit sem akarok; ami nem tetszik Is-

tennek, semmit, semmit, semmit. De mindent, mindent, ami tetszik Istennek.
Istent keresem egyedül, egyedül, egyedül.

Imádság:
Istenünk, te Szent Vincét az apostolkodás és a missziók buzgó szolgálatára

segítetted. Add, hogy példáját követve, gyakoroljuk az irgalmasság tetteit, s
így az áldottak közé, jobbodra kerüljünk. Krisztus, ami Urunk által.

Január 23.
ALBERTONI Boldog LUDOVIKA özvegy, III. r. (1471-1533)

Elõkelõ római családból származott. Kiváló erényei miatt már hajadon ko-
rában leánytársai példaképe lett. Jakab nevû nemes ifjúhoz adták férjhez. A
házasságból három leány született, akiket Ludovika istenszeretetre és a bûn
kerülésére nevelt. Férje halála után felvette a ferences III. rend ruháját és ab-
ban járt. Az imának, önsanyargatásnak, jótékonykodásnak élt. A szegényeken
legszívesebben titokban segített. Megtette, hagy a kenyérbe rejtette a pénzt s
így segített a rászorulókon. Amikor maga is szegénnyé lett, örült, hogy hason-
lóvá lehetett a szegény Üdvözítõhöz. 1527-ben átélte Róma feldúlását V. Kár-
oly császár zsoldosai által. Sokat elmélkedett Jézus szenvedéseirõl, követve a
ferences hagyományt. Megkapta Istentõl a könnyek adományát. Gyakran sírt
Jézus szenvedése és saját bûnei miatt. A ferences hagyomány·tud csodáiról,
jövendöléseirõl is. Az elõre megmondott napon, 1533. jan. 31-én halt meg.
Sírja a Tiberis-menti Szent Ferenc templomban (S. Francesco a Ripa) egy ol-
dalkápolnában van. Ezt a kápolnát még életében építtette családja. Ludovikát
1671-ben avatta boldoggá X. Kelemen pápa. A boldoggá avatás után hama-
rasan, 1675-ben Bernini, a híres szobrászmûvész gyönyörû márványszobrot
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faragott: a haldokló Ludovikát ábrázolja. Szent Ferenc idejében a mostani
templom közelében zarándokház volt, Szent Ferenc itt szokott megszállni tár-
saival, amikor Rómában járt. A közelben van Settesoli „Jakóba testvér” háza,
aki vendégül szokta látni szeráfi atyját. Tetemesen hozzájárult a Vízparti Szent
Ferenc templom építési költségeihez.

„Ügyeljetek, hogy ne az emberek szemeláttára s az õ kedvükért tegyétek a
jót, így semmi jutalom nem vár reátok mennyei Atyátoknál. Amikor tehát ala-
mizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban
marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.” (Mt 6, 1-4).

Imádság:
Istenünk, Boldog Ludovika különösen kitûnt a szegények iránti szeretetben;

közbenjárására add, hogy téged minél jobban szeressünk, felebarátainknak
pedig szolgálatára legyünk. Krisztus, ami Urunk által.

Január 24.
SZALÉZI SZENT FERENC püspök, egyháztanító (1567-1622)

Fõúri családból származott Annecy közelében. A keresztségben Ferenc,
Bonaventura nevet kapta. Lelkülete rokon Szent Ferenc lelkületével. Amikor
segédpüspök lett, belépett Szent Ferenc kordaviselõ testvérületébe. A kapuci-
nus renddel is lelki testvéri kapcsolatba került. Az Assisi Porciunkula templom
igen közel állt szívéhez, sok kegyelmet nyert ott. Kora ifjúságától az volt a vá-
gya, hogy Isten szolgálatára szenteli magát. Apja ezt sokáig ellenezte, végre
beleegyezett abba, hogy pappá legyen. Elõtte a páduai egyetemen jogi dok-
torátust szerzett és teológiát tanult. Elõször Chablais környéke protestánssá
lett lakossága körében mûködött. Sokszor életére is törtek. Szép eredményt
ért el: mintegy hetvenezren lettek újra katolikussá. 28 éves korában a genfi
püspök segédpüspöke, majd 1602-ben a püspök utódja lett. Húsz évig látta
el fõpásztori szolgálatát. Legfõbb erénye szelídsége, szeretetreméltósága volt.
Chantal Szent Franciskával lelki barátság kötötte össze, közösen alapították a
vizitációs rendet. Írásai közül kiemelkedik a Filotea, melyben a világi hívõk szá-
mára megmutatja az életszentség útját. Másik híres mûve a Teotimus, ez az Is-
ten iránti szeretetrõl szól. Szent Ferenc természeténél fogva nem volt szelíd, in-
kább indulatos. De évekig tartó küzdelemmel elérte, hogy heves természetét
le tudta gyõzni. Egyszer püspök korában beleharangoztak szentbeszédébe.
Pár pillanatig majdnem elragadtatta magát, de hamar legyõzte az indulatos-
ságot. 55 éves korában agyvérzés következtében halt meg Lyonban dec. 28-
án. Az Egyház 1665-ben szentté, 1877-ben egyháztanítóvá avatta.

Szalézi Szent Ferenc tanítása a szelídségrõl. (Filotea 3. 8):
„Álljunk ellen a gonosznak, s alattvalóink erkölcseit szent bátorsággal és

nagy buzgósággal törekedjünk megjavítani, de szelíden és nyugalommal. A
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felbõszült elefánt haragját misem csillapítja le jobban, mint hogyha meglát
egy kis bárányt; az ágyúgolyót misem tartóztatja föl jobban, mint a gyapjú.”

Imádság:
Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent

Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi
is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így mindenkor tanúságot te-
gyünk szereteted hatalmáról. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Január 25.
Boldog GAMBARA PAULA özvegy, III. r. (kb. 1450-1505)

Az észak-olaszországi Bresciában született igen elõkelõ családból. Már fia-
tal korában kedvelte a magányt, imát, lelkiolvasmányokat. Szívesen belépett
volna valamelyik kolostorba, de szülei odaígérték a fiatal Costa grófnak. Telje-
sítette szülei kívánságát, férje pedig Piemont tartományba vitte fiatal feleségét.
(Neve Gambara-Costa változatban is szerepel.) Costa gróf, akárcsak a korabe-
li reneszánsz hercegek (Ferrarában az Este hercegek, Firenzében a Mediciek)
kedvelte a pompát, szertelen költekezést, gazdag lakomákat, szórakozásokat,
s feleségét is erre az életmódra akarta rávenni. Hiszen a jó feleségnek köteles-
sége mindenben férje kedvében járni! Paula azonban nem volt erre hajlandó.
Lelkiismeretével mindez ellenkezett. Belépett a ferences III. rendbe, s gyónta-
tója tanácsára távoltartotta magát a hiúságoktól; a szegényekkel, betegekkel
törõdött, még önmagától is képes volt megvonni a falatot, hogy a beteghez
elvigye. A hagyomány az õ életébe is beiktatja a rózsacsoda legendát. (Ami
férje magatartását illeti, nála találó a legenda.) Egyszer téli napon találkozott
egy szegény asszonnyal, akinek nem volt cipõje. Levetette saját lábbelijét s a
szegénynek adta. Ez a tette kiváltotta férje féktelen haragját: feleségét a szol-
gák elõtt megverte, rendszeresen durván bánt vele. A szolgák pedig ebben is
követték urukat. Paula a szentek módján vett elégtételt: a gúnyolódást nagy
türelemmel és szelídséggel viszonozta. Szenvedéseit férje megtéréséért aján-
lotta fel, akinek rendetlen élete sok fájdalmat okozott neki. Felajánlásának
meg is lett az eredménye: férje megtért, s ettõl kezdve Paula végezhette jócse-
lekedeteit minden akadály nélkül; viselhette nyilvánosan is a ferences III. ren-
di ruhát: Férje halála után folytatta jótékonykodó és önmegtagadó életét, míg-
nem 1505-ben boldog halállal megtért az Úrhoz. Évszázados tiszteletét XVI.
Gergely hagyta jóvá 1840 körül.

„E világ gazdagjainak hagyd meg, hogy ne kevélykedjenek, és ne bizakod-
janak a bizonytalan vagyonban, hanem az élõ Istenben, aki bõvel megad ne-
künk mindent megélhetésünkre. Legyenek jótékonyak, gazdagodjanak jótet-
tekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak, így biztos alapot gyûjtenek a
jövõre, és elnyerik az igaz életet.” (1 Tim 6, 17-19.)
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Paulát kitûntetted a világi hiúság megvetésével, a sze-

gények iránti szeretettel s a béketûrés erényével. Segíts, hogy mi is irgalmas-
ságot gyakoroljunk, hogy Istennél irgalmasságra leljünk. Krisztus, a mi Urunk
által.

Január 26.
BOLDOG GÁBRIEL MÁRIA ALLEGRA (1907-1976)

Szicíliában, Cataniahoz közel, San Giovanni la Punta városban született na-
gyon vallásos szülõktõl. János István volt a keresztneve. Gyermekkorától ki-
tûnt nagy tehetsége a tanulásban. Naponta részt vett a szentmisén, ministrált.
11 évesen a közeli Szeráfi Kollégiumba került, Bronte városban lépett a Fe-
renc-rendbe és töltötte újoncévét. 1924-ben egyszerû fogadalmat tett, majd
tovább folytatta tanulmányait. Kérte, hogy Rómába kerülhessen az
Antonianum Kollégiumba, hogy Kínában misszionárius lehessen, s ott erre
felkészüljön. 1930-ban szentelték pappá. A római kollégiumban felfigyeltek
buzgóságára, misszionárius lelkületére és kiváló tehetségére. Megtudta, hagy
az Ószövetség még nincs lefordítva kínai nyelvre. Elhatározta, hogy ezt a fel-
adatot vállalja, bízva a Boldogságos Szûz segítségében. Hamarasan Kínába
került. A kínai nyelvet olyan hamar elsajátította, hogy négy hónap múlva már
gyóntatott, prédikált kínai nyelven. Kispapok nevelõje volt néhány évig. Apai
és anyai szeretettel szerette õket. Minden nehézségükben segítségükre volt,
lelkületüket eredményesen formálta. 1935-ben hozzákezdett az Ószövetség le-
fordításához s 1944-re készen lett a nagy munkával. Közben Pekingbe került,
az Olasz: Követség káplánjának: A fordítás szövegének kinyomtatása 1961-
ben történt. Nemkatolikusok és nemkeresztények is nagy elismeréssel voltak
mûve iránt. A kilenc év alatt nem csupán a fordítással foglalkozott, hanem lel-
kipásztorkodott is. Nagy erõvel törekedett Isten igéjének hirdetésére, gyakran
szolgáltatta ki a bûnbánat szentségét. Szeretete minden népfaj felé megnyilat-
kozott. Különös gondja volt a szegényekre, a betegekre, azok közt is a leprá-
sokra. Kedves leprásai közt érezte igazán jól magát. A kereszténység egységé-
ért kész volt a vértanúságot is elszenvedni. Szívesen vett részt ökumenikus
összejöveteleken, ahol általában biblikus témáról beszélt. Nem sokkal halála
elõtt, mint aki érzi a közeli véget, írta: „Lehet, hogy a Halál nõvér Isten igéje
szolgálatában talál, talán éppen egy zsoltár magyarázatánál.” Valóban így is
lett. 1976, jan. 26-án az 54. zsoltár magyarázatán dolgozott, amikor szíve fel-
mondta a szolgálatot. Úgy halt meg, ahogy kívánta: munka közben. Többször
mondta: „Egy ferences számára, aki nem lehet vértanú, az a legkívánatosabb,
ha munka közben fejezi be életét.” Máshol azt írta: „Kínába jöttem, hagy egész
szívvel-lélekkel dolgozzam azért, hogy ebben a pogány országban Krisztus
egyháza gyökeret verjen, megerõsödjön.”

II. János Pál 2002-ben avatta boldoggá.
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„Isten... elvezetheti a hitre azokat is, akik hibájukon kívül nem ismerik az
evangéliumot - hit nélkül pedig lehetetlen neki tetszeni (Zsid 11,6) - mégis, az
Egyháznak kényszerítõ kötelessége és szent joga, hogy az evangéliumot hir-
desse. Következésképpen a missziós tevékenység ma éppúgy, mint mindenk-
kor sértetlenül õrzi jelentõségét és szükségességét.”

II. Vatikáni Zsinat határozata a missziókról.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Gábriel missziós tevékenysége által gyarapítottad Egy-

házadat. Közbenjárására add meg nekünk, hogy a hit és az életszentség min-
dig új erõvel virágozzék közöttünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Január 27.
MERICI* SZENT ANGÉLA szûz, III. r., rendalapító (1474-1540)

Észak-Olaszországban, Desenzanoban született. Korán, tíz éves korában el-
vesztette szüleit, s egy ideig nagybátyja nevelte. 13 évesen belépett a ferences
III. rendbe. 22 éves korában kezdett érdeklõdni benne jövendõ hivatása: a sze-
gény, iskolázatlan gyermekek oktatása, nevelése. Néhány barátnõjével össze-
szedték a szomszédság leányait, és hitoktatásban részesítették õket. 24 éves
korában látomása volt: hosszú létrát látott, mely összekötötte a földet az ég-
gel. A létra minden fokán egy-egy fényes ruhájú szûz állt, liliommal a kezében,
koronával a fején. Kétoldalt angyalok álltak. Egy hang azt mondta: „Angéla
nem távozhatsz a földrõl, míg meg nem alapítod a szüzeknek most látott tár-
saságát.” Késõbb, 56 éves korában megismétlõdött a látomás.

Angéla elzarándokolt a Szentföldre is. Útközben megvakult, így járta végig
a szenthelyeket, de hazatérõben ugyanott, ahol szemevilágát elvesztette, cso-
dás módon visszanyerte látását. Élete nagyobb részét Bresciában* élte, itt ala-
pította meg 28 leánnyal 1535-ben társulatát, melyet Szent Orsolya pártfogá-
sa alá helyezett. Elgondolását a ferences III. rendi szellem járta át. Kezdetben
még nem hordtak szerzetesi ruhát, nem laktak zárdában, így végezték mun-
kájukat iskolákban, plébániákon. Elsõsorban az egyszerû, szegény nép leánya-
it nevelték. Késõbb azonban felsõbb rendeletre klauzúrás rendházban kellett
élniük, és szerzetesi ruhában járniuk. Borromeo Szent Károly segítségével let-
tek jóváhagyott szerzetesrenddé (orsolyiták). A rend ma is virágzik szerte a vi-
lágon. (Kb. 5000 a nõvérek száma.) Angéla Bresciában hunyt el 66 éves ko-
rában. Holttestét a III. rend ruhájába öltöztették. VII. Pius pápa avatta õt
szentté 250 évre halála után. Ünnepe halála napján, jan. 27-én van.

Szent Angéla buzdítása lelki leányaihoz:
„Könyörögve kérlek titeket, arra törekedjetek, hogy leányaitokat szeretettel

kapcsoljátok magatokhoz, szelíd és jóságos kézzel vezessétek õket, ne paran-
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csolgatva vagy szigorúsággal. Ez más szóval azt jelenti, hogy fölszabadítjuk a
lelkeket, ha a gyengékbe és bátortalanokba bátorságot öntünk, szeretettei int-
jük õket, példánkkal prédikálunk és hirdetjük nekik azt a nagy örömet, amely
ott fenn vár rájuk.”

Imádság:
Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent An-

géla szûz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítõ példáját
követve, tanításodat megtartsuk, és életünkkel megvalljuk. Krisztus, a mi
Urunk által.

Január 28.
BOLDOG FREINADEMETZ JÓZSEF misszionárius (1852-1908)

Tirolban született. Középiskolai tanulmányait Bressanoban végezte. Ugyan-
itt szentelték pappá, és mint segédlelkész mûködött a Szent Márton templom-
nál. Ez idõtájt alakult meg az Isteni Ige Társaság a hollandiai Steyl-ben (B.
Janssen Arnold alapította). József atya az elsõk között lépett be a rendbe.
1879-ben Kínába küldték. Ápr. hónapban érkezett Hongkongba. Egy év múl-
va annyira haladt a kínai nyelvben, hogy már tudott gyóntatni. Több missziós
helyet bejárt, hogy ismerkedjék Kínával és népével. 1880-tól kínai öltözetben
járt. 1882-ben rendtársával, Anzer püspökkel önálló missziós területet kap
Dél-Shantungban. A lakosság száma 12 millió, a keresztények száma kb. 200.
Itt élte áldozatos missziós életét sok viszontagság közepette. Egyszer (1889-
ben) majdnem vértanú lett. Egy jóindulatú kínai vezetõ mentette meg a félre-
vezetett tömeg ütlegelésétõl. Máskor meg gyanútlanul imádkozta a breviáriu-
mát egy halmon; nemsokára kínai nõk csapatostul vonultak fel olajmécsessel,
hogy „az európai ördögtõl megsértett istenséget kiengeszteljék.” Az 1900-ban
kitört nagy üldözés, a boxerlázadás elõl a verbita atyák biztonságos helyre me-
nekültek. Az üldözés elmúltával újra visszatértek missziós helyükre. Ebben az
évben József atya lett a missziós területen élõ verbiták tartományfõnöke. Köz-
ponti ház építésébe kezdett Taikiában. Nagy bölcsességgel, szelídséggel vezet-
te a rábízottakat. Egyik levelében rendtársát a jókedv megõrzésére buzdítja.
1904-ben meghalt Anzer püspök. Rendtársai József atyát szerették volna püs-
pöknek, de más személyek; érdekek másképp döntöttek. 1907-ben a verbita
misszió 25. évében így számolt be az elért eredményrõl: 25 évvel ezelõtt 158
kereszténnyel kezdtük. Ma 40 ezer a keresztények száma és ugyanannyi a hit-
újoncé. Ugyanez év decemberében tífuszban megbetegedett. Mikor közel
érezte végét, bocsánatot kért mindenkitõl, a nevén lévõ ezer márkát szétosz-
totta a rendtagok között, kérve, hogy ki-ki mondjon érte egy-egy szentmisét.
„Teljes bizalommal halok meg az isteni Szív iránt - mondta -, bízva védõszen-
temben, Szent Józsefben, a haldoklók patrónusában. Összes testvéreimtõl ké-
rem a megemlékezést rólam, valahányszor a szentmisét bemutatják. A szép
mennyország egyesítsen bennünket mindörökre.” Küzdelmes, szép életét
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szép halállal fejezte be, VI. Pál pápa avatta boldoggá 1975-ben. Elsõsorban a
verbita rend tekinti sajátjának, de a ferences III. rend is magáénak mondhat-
ja: életében a ferences III. rendhez tartozónak vallotta magát és ferences eré-
nyekkel tündökölt.

József atya Kínáról és a kínai misszióról:
„A kínai nem vallástalan. Ha Európa ma keresztény lenne, mint ahogy le-

hetne, és lenni kellene, meg vagyok gyõzõdve: akkor egész Kína keresztény
lenne. De Európából a szél nagyon hidegen és gonoszul fúj. Ezért félek, hogy
a szegény kínaiak pogányok maradnak, és még rosszabbakká lesznek a pogá-
nyoknál. Imádkozzanak ezért Kínáért.”

Egyik levelébõl.
Imádság

Istenünk, te megadtad Boldog Józsefnek, hogy Kínában hirdesse Krisztus
evangéliumát. Közbenjárására add, hogy egyre jobban megismerjünk téged,
minél több jót tegyünk, és az evangélium igazságai szerint éljünk. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

Január 29.
ECK MAURICIA szûz, III. r. (1842-1921)

Bajorország északi részén, Dittigheimben született egyszerû, szorgalmas,
vallásos családból. Gyermekkorában egyes szentbeszédek (Szt. Lióbáról,
Szent Ferencrõl) felkeltették érdeklõdését a szerzetes élet iránt. Amikor 19
éves lett, Strassburgban belépett a vincés nõvérek közé. Addigi Genovéva ne-
ve mellé felvette a Mauricia nevet. Nemsokára az Osnabrück melletti Thuine-
ba helyezték, a rend ott akkoriban telepedett le. Mauricia nõvér egész oda-
adással áldozta magát hivatásának, a betegápolásnak. Az ambuláns
betegeket gondozta. Gyakorolta, amit késõbb átadott nõvéreinek: „Mielõtt a
betegekkel foglalkozol, imádkozzál, mert Isten gyakran helyez a nõvérek kezé-
be életet vagy halált. Hogyan állhatna meg itt az ember ima nélkül? Csak Is-
ten segítségével tudjuk lelkiismeretesen teljesíteni kötelességünket.”

Politikai és gazdasági okok miatt nemsokára változás állt be a Thuine-i kö-
zösség életében. A vincés nõvérek átadták helyüket a Szent Györgyrõl neve-
zett ferences nõvéreknek. Mauricia maradt, így 1869-ben három nõvértársá-
val õ is letette a Ferences III. rendi fogadalmakat. A szokott buzgósággal
dolgozott tovább a betegek és a gyermekek szolgálatában elõbb Thuine-ben,
majd Osnabrückben. Ferences lelkülettel vallotta - a gyermekekre vonatkozó-
an: „Árnyékban nõtt növények ritkán hoznak gyümölcsöt; olyan gyermekek is
ritkán lesznek derék emberek, akiknek gyermekkorát nem ragyogta be az
öröm és vidámság napsugara.” Ami a pénzbeli gondokat illeti, azt vallotta,
hogy arról a jó Isten gondoskodik.

1887-ben õt választották általános fõnöknõnek. 1904-ig látta el feladatát
rendje javára. Utolsó 17 évét az anyahát foltozó termében töltötte - munkával.
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Környezetét itt is felüdítette alázatosságával, egyszerûségével. Amikor már a
betegség ágyhoz kötötte, akik meglátogatták, az volt a benyomásuk, hogy egy
szentet láttak. Szelíden, boldogan aludt el 79 éves korában.

„Mostantól boldogok a holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van, mondja
a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik õket.” (Jel 14, 13.)

Imádság:
Istenünk! Boldogemlékû Mauricia ferences nõvér kitûnt a betegek és a

gyermekek iránti szeretetben. Példájára segíts bennünket, hogy megerõsöd-
jünk Isten és a felebarát szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.

Január 30.
MARISCOTTI * SZENT JÁCINTA szûz, III. r. (1585-1640)

Viterboi Szent Jácintának is nevezzük, mert ott született gazdag szülõktõl.
Vallásos nevelésben részesült, de serdülõ korában kitûntek hibái. Szeszélyei és
túlzott önállósága miatt feszültté vált a család légköre. Apja ezért úgy látta jó-
nak, ha leánya belép a helybeli reguláris ferences nõvérekhez. Jácinta így lé-
pett be a rendbe, igazi hivatás nélkül. A maga módján élte a szerzetesi életet.
„Rangom szerint próbálok élni” - vallotta. Szobaberendezésén, ruházatán, lá-
togatók fogadásán mindez tükrözõdött. Jó 10 év múlva betegségbe esett. Úgy
adódott, hogy ferences gyóntatója szobájában kereste fel, hogy meggyóntas-
sa. Mikor azonban körülnézett, annyira megütközött a fényûzésen, hogy nem
is akarta gyónását meghallgatni. Jácinta megdöbbent. „A mennyország -
mondta a páter - nem azoké, akik kevélyek és a hiúság rabjai.” „Atyám! - kér-
dezte a nõvér akkor én nem remélhetem, hogy üdvözülök? Azért jöttem a zár-
dába, hogy elkárhozzam?” „Hogy elnyerd az üdvösséget - volt a felelet -, vál-
toztasd meg életedet, tedd jóvá a botrányt, amit okoztál.” Jácinta erre
megtért. Példaadó ferences életet élt, úgyhogy késõbb rábízták a novíciák
képzését és a tanuló növendékek igazgatását. Csupa türelem, kedvesség volt,
nem feledte saját gyarlóságát: megértõ tudott lenni mások tökéletlensége
iránt. Szívesen foglalkozott a betegekkel, elhalmozta õket gyengédséggel, mi-
közben maga kemény vezekléseket vállalt, hogy jóvátegye elõzõ mulasztásait.
Apostoli tûz égett benne. Viterbo papságát rávette, hogy bevezessék a farsan-
gi idõben a 40 órás szentségimádást. Békeszerzõ tevékenységet is kifejtett a
városban Szent Ferenc szellemében. Mély lelki életet élt, kora nagy misztiku-
saihoz hasonlóan. Csodákat és jövendöléseket is tulajdonítanak neki. 1640.
jan. 30-án halt meg a viterboi kolostorban. Teste épségben maradt. Hibái el-
lenére a tisztaságot mindig megõrizte. VI. Pius avatta szentté 1807-ben.

Páduai Szent Antal tanítása a bûnösök megintésérõl: „Salamon mondja a
Prédikátor könyvében: A bölcsek szavai mint a tövisek... A tövis, amikor az ele-
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venbe szúr, vért fakaszt. Éppen így a bölcs ember szavai kell, hogy a bûnös szí-
vét megsebezzék s onnét a könnyek vércseppjeit kisajtolják... A bûnbánat kön-
nyei a lélek vércseppjei.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Jácinta szüzet szereteted tüzével lángra lobbantottad és

az állandó önmegtagadás példájává tetted; közbenjárására add, hogy bûnein-
ket megsiratva folytonosan a te szeretetedben éljünk. A mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.

Január 31.
BOSCO* SZENT JÁNOS III. r., rendalapító (1815-1888)

Becchiben* született szegény földmûves szülõktõl. Apja korán elhunyt. Val-
lásos édesanyjától gondos nevelésben részesült. Nehéz körülmények között
végezte iskoláit, hogy pap lehessen. 9 éves korában Isten látomásban mutat-
ta meg neki jövendõ hivatását. 18 éves lehetett, amikor a ferences III. rendbe
lépett. Késõbb kérte felvételét a Ferenc-rendbe, ahova fel is vették volna, de
lelkiatyja, Cafasso Szt. József tanácsára világi papnak ment. Szent Ferencnek
mindig nagy tisztelõje és követõje volt, különösen a szegénység vállalásában.

Torinóban különös körülmények között találkozott a 16 éves Garelli Berta-
lan kõmûvesinassal, akit fölkarolt; a következõ vasárnap már kilenc hasonló
sorsú fiú kereste fel: ez volt a kezdete az „oratóriumnak”, amibõl kinõtt a
Szalézi Rend (1859), majd 1872-ben a rend nõi ága, a „Keresztények Segítsé-
ge Leányai” társasága. Szûz Mária iránti tiszteletének bizonysága a Segítõ Szûz
Mária bazilika, mely az õ kezdeményezésére épült.

A rend missziós tevékenysége 1875-ben indult meg, ekkor ment Dél-Ame-
rikába az elsõ tíz szalézi misszionárius. Hogy a missziók és a szalézi intézmé-
nyek fenntartását biztosítsa, alamizsnagyûjtõ utakat tett Itáliában, Franciaor-
szágban, Spanyolországban. Kimerítõ utak voltak ezek, de Isten feltûnõ
segítsége kísérte. Don Bosco áldása nyomán gyógyulások s egyéb rendkívüli
események történtek.

1888. jan. 31-én, halála elõtt mondta: „Mondjátok meg a fiúknak, várom
õket a mennyországban.” Torinóban halt meg 73 évesen... Utolsó útjára szá-
zezres tömeg kísérte. XI. Pius, aki õt személyesen ismerte, avatta boldoggá,
majd 1934-ben szentté.

Don Bosco buzdítása rendtársaihoz:
„Fiainknak tekintsük azokat, akik irányításunk alatt vannak. Álljunk szolgá-

latukra, mint Jézus, aki engedelmesedni jött, nem parancsolni. Az uralkodás-
nak még a látszatától is óvakodjunk, és csak annak érdekében érvényesítsük
tekintélyünket, hogy még jobban szolgálhassunk nekik... Amikor hibáikat kor-
holjuk, gyõzzünk le magunkban minden haragot.”
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Imádság:
Istenünk, te Bosco Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómes-

tert ajándékoztál a fiataloknak. A mi szívünk szeretetét is gyújtsd lángra, hogy
egészen neked éljünk, és mindenkit hozzád vezessünk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.
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FEBRUÁR

Február 1.
BOLDOG VERIDIANA szûz, III. r. (1182-1242)

Kb. Szent Ferenccel egyidõben született az idõközben leszegényedett
Attavanti nemesi családból. Életírói kiemelik, hogy nagyon korán, 12 éves ko-
rában megkedvelte az önmegtagadó életet. Buzgó asszonyok társaságában
elzarándokolt Compostellába, majd Rómába. Éhínség idején egyik rokonánál
lakott. Ekkor történt, hogy a szegényeknek nagymennyiségû babot osztott
szét, s késõbb tudta meg, hogy a bab már el volt adva. Erre egész éjjel imád-
kozott, kérve Isten segítségét nagy bajában, s íme reggelre a tartály ismét te-
le volt babbal. A csoda híre elterjedt, ami Veridiánát bántotta, s sokáig töpren-
gett, hogyan tudná elkerülni az emberek tiszteletnyilvánításait. 26 éves
korában Firenze közelében egy remetelakot építtetett, amely még ma is áll: 3
m hosszú és 1 m széles, közelében egy kápolna állt. Ide falaztatta be magát s
34 évig élt itt a legszigorúbb lemondásban és bûnbánatban. Legfõbb vigasza
a szentségi Jézus közelléte volt, kunyhójából szentmisét is tudott hallgatni. (A
középkorban hasonló remeteéletet többen is vállaltak, ezeket befalazottaknak,
reklúzáknak nevezték. Késõbb a pápák ezt az életmódot betiltották.)

A hagyomány szerint 1221-ben (vagy 1222-ben) itt meglátogatta Szent Fe-
renc, és õ öltöztette be a bûnbánó III. rend ruhájába. Késõbb is felkereste,
hogy szavaival erõsítse, vigasztalja. Veridiána életét még két kígyó is nehezeb-
bé tette, amelyek állandóan kínozták, míg végre az emberek megszabadítot-
ták tõlük. Ágya a csupasz föld volt, étele, amit jólelkû emberek az ablaknyílá-
son át adtak neki. Kb. 60 évesen fejezte be életét, halála elõtt a bûnbánati
zsoltárokat imádkozta. Életében és halála után Isten csodákkal tûntette ki.
Fönnmaradt a legenda, hogy halálakor Castelfiorentino templomának ha-
rangjai maguktól megszólaltak. VI. Kelemen pápa avatta boldoggá.

Veridiána lakóhelyétõl nem messze egy asszony gyakran szórta az átkokat.
Gyermekét sem kímélte. „Bár vinne el az ördög - mondta neki egyszer -, hogy
ne lássalak többé!” A gyermek azon nyomban el is tûnt az asszony szeme elõl.
Akkor jajgatni kezdett, s a szomszédokkal együtt Veridiánához ment, kérve segít-
ségét. Amíg imádkoztak Veridiánával, megjött a gyerek épen, egészségesen. El-
mondta, hogy az ördög cipelte õt egy félelmetes mélységbe lépcsõkön lefelé.
Egyszer csak Veridiána állta el útját. Amikor az keresztet vetett feléje, õt elenged-
te, s így megmenekült. Anyja megtanulta az esetbõl, hogy ne átkozódjék.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Veridiánát az imádságos és önmegtagadó élet útjára

vezetted, és égi kegyelmekkel elhalmoztad. Add, hogy az örök élet elnyerésé-
ért minden áldozatra készek legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Február 2.
BOLDOG FERRARI ANDRÁS bíboros, III. r. (1850-1921)

1850-ben született egy Parma melletti helységben szegény cipész gyermeke-
ként. Szülei mélyen vallásosak voltak. 11 éves korában belépett a parmai kis-
szemináriumba. 1873-ban lett pap. Utána a szemináriumban rektorhelyettes,
majd teológiai tanár, 1885-ben általános helynök. XIII. Leó 1890-ben püspök-
ké, négy év múlva bíborossá és milánói érsekké nevezi ki. Ekkor Borromeo
Szent Károly iránti tiszteletbõl felveszi a Károly nevet. Itt az észak-olasz metro-
polisban fejti ki apostoli tevékenységét egészen haláláig. Papi és fõpásztori te-
vékenysége arra az idõszakra esik, amikor a politikai és a közéletben az egyház-
ellenes törekvések igen megerõsödtek. Ferrari bíboros az evangélium bátor
hirdetõje, a munkások és a fiatalok apostola, a vallásos képzés, katekézis újjá-
szervezõje volt. Híres mondása: „Aki cselekszik, tévedhet, de aki nem cselek-
szik, mindig téved.” Felvilágosult, mûvelt pap volt, a lelkipásztorkodás minden
területén okosan valósította meg az evangélium hirdetésének korszerû módja-
it. Háromszor tartott egyházmegyei szinódust, modern katekizmust szerkesz-
tett, a fiatalok számára hat kollégiumot alapított. Papokat küldött a munkások
közé, törõdött az elvándorlás problémájával. A világiak apostolságának nagy
propagálója volt. Tevékenységének korlátot szabott rákbetegsége. De nem tud-
ta letörni, mert ágyban fekve is körleveleivel és leveleivel irányította egyházme-
gyéjét. Mindenkit megáldott és mosolyogva fogadott fájdalmai közepette is. Az
örökkévalóság hírnökét látták benne még azok is, akik a hittõl távol álltak. És
ez volt hitvalló, meggyõzõdéses életének legnagyobb csodája. Szent Ferenc III.
rendjének nagy képviselõje és terjesztõje volt, két pápának, XIII. Leónak és X.
Piusznak jó barátja. II. János Pál avatta boldoggá 1987-ben.

Ferrari érseket jellemezte: fáradhatatlan buzgóság, meleg szívélyes bánás-
mód, ami kiérdemelte az emberek megbecsülését és barátságát. Szeretettõl
fûtött szentbeszédeivel tûzbe tudta hozni hallgatóit. Magánkihallgatáson min-
denkit fogadott, ugyanígy lelkipásztori látogatásai alatt. Négyszer látogatta vé-
gig egyházmegyéje plébániáit.

Életrajzából
Imádság:

Istenünk, te Boldog András érseket néped gondos és áldozatos lelkû pász-
torává rendelted. Kérünk, hogy érdemeire tekintve áraszd ránk bõséges áldá-
sodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 3.
SZENT KLAUDINA THEVENET szûz, III. r., rendalapító (1774-1837)

Hétgyermekes lyoni családból származott. 15. évében járt, amikor kitört a
francia forradalom. Átélte a város megszállását, két fivére kivégzését. Hallotta
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egyikük búcsúszavát: „Glady, bocsáss meg nekik, amint mi is megbocsátunk.”
Ettõl kezdve a forradalom okozta sebek gyógyítására szentelte életét. Az erköl-
csi nyomor legfõbb okát a tudatlanságban ismerte fel. Gyermekeknek beszélt
Jézusról, Máriáról. Egy alkalommal egy abbé két elhagyott, agyonfázott kis-
lányt vitt hozzá. Habozás nélkül befogadta õket. Ez lett a kezdete a lyoni
„Gondviselés” intézménynek (1815). Társai is akadtak, ezekkel ferences III.
rendi reguláris közösséget alapított, a Jézus-Mária közösséget, kongregációt.
Az egyházmegyei jóváhagyást 1823-ban nyerték el. A kongregáció apostoli
célja: gyermekek, köztük elsõsorban a szegény gyermekek oktatása, nevelése.
A Konstitúciók szövegén dolgozva érte a halál 1837. febr. 3-án. Utolsó szavai
ezek voltak: „Milyen jóságos is a jó Isten!” Nõvéreire ezt a jelmondatot hagy-
ta: „Tegyünk mindent Isten tetszésére!” Öt évvel halála után a Szentszék vég-
legesen jóváhagyta szabályzatukat, ettõl kezdve a nõvérek Indiában, Spanyol-
országban, Kanadában, az USA-ban, Afrika számos országában telepedtek le.
Az 1990-es években az öt világrész 16 tartományában közel 2000 nõvér szol-
gálja a fiatal nemzedéket. Az alapító Klaudina nõvért II. János Pál pápa 1993.
márc. 21-én avatta szentté

A II. Vatikáni Zsinat tanításából:
„A laikális szerzetesi élet, férfiaké és nõké egyképpen, az evangéliumi taná-

csoknak elkötelezett, önmagában teljes értékû állapot. Ezért a zsinat nagyra be-
csüli azt: oly hasznos gyümölcsöket terem az egyház jópásztori munkája számá-
ra, az ifjúság nevelésében, betegek ápolásában és egyéb szolgálatokban.”

Zsinati határozat a szerzetesi életrõl

Imádság:
Istenünk, te Boldog Klaudina által Egyházadat új szerzetes kongregációval

gyarapítottad. Szítsd fel szívünkben az istenszeretet lángját, hogy Egyházad ja-
vára sok gyümölcsöt teremjünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 4.
LEONISSZAI SZENT JÓZSEF kapucinus (1556-1612)

Assisitõl délre nem messze van Leonissa (Leonessa) község; itt látta meg
szeretünk, keresztnevén Eufránio a napvilágot. Már csecsemõ korában csodás
dolog történt vele: Isten megmentette a megfulladástól. Gyermekkorában
buzgó volt az imában, önmegtagadásban. Szüleit korán elvesztette. Egy tanár
nagybátyja vette gondjaiba, taníttatta, sõt, amikor házasulandó korba ért, gaz-
dag menyasszonyról is gondoskodott. Az ifjú azonban minden nyomásnak, rá-
beszélésnek ellenállt. Felhasználva nagybátyja távollétét, kapucinusnak jelent-
kezett. Fel is vették s Assisibe küldték. Ekkor kapta a József nevet. Rokonai
utánamentek s erõnek erejével haza akarták vinni: Szándékuk azonban meg-
hiúsult József ellenállásán és a kapucinusok határozott fellépésén. Pappá
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szentelése után, elöljárói engedélyével, hamarosan Konstantinápolyba ment
néhány rendtársával, hogy a fogságban lévõ keresztényeknek lelki segítséget
nyújtson. Már két évig mûködött itt eredményesen, amikor vakmerõ vállalko-
zásra szánta el magát: belopakodott a szultán palotájába, hogy õt megtérítse.
Elfogták, egyik kezébe és lábába vaskampót szúrtak, s egy gerendára felakasz-
tották. Itt szenvedett három napon át, imádkozva s Istent dicsõítve. Szabadu-
lása - ahogy õ maga elbeszélte - úgy történt; hogy egy csodaszép kisfiú jelent
meg a börtönben, megszabadította a vaskampóktól, megérintette, s ezzel
meggyógyította sebeit. Kenyeret s bort hozott neki; hogy erõre kapjon. Közöl-
te vele, Isten akarata, hogy hazájába visszatérjen, mert ott jobban tudja szol-
gálni a lelkek üdvösségét.

Haza is jutott, s ettõl kezdve mint népmisszionárius járta a falvakat
Umbriában és másutt. Naponta 6-8 szentbeszédet is mondott. Szavait feltûnõ
csodák, gyógyulások, kenyérszaporítás, megtérések kísérték. Kibékített vi-
szálykodó családokat, községeket. Sokat betegeskedett, de közben szigorú
önmegtagadó életet élt. 56 éves korában halt meg Amatrice-ben, amikor a
zsolozsmában ezt imádkozták mellette: „Drágalátos az Úr szemében szentjei-
nek halála.” Halála után eltûnt minden sebe, teste a megdicsõültek szépségé-
be öltözött. Közbenjárására csodák történtek. XIV. Benedek avatta szentté
1746-ban.

Amikor rákbetegsége igen gyötörte, az orvosok mûtétet javasoltak. Akkor
még nem ismerték az érzéstelenítést s le akarták kötözni. Õ kezébe vette ke-
resztjét: „Látjátok - mondta. -, ez a legerõsebb kötelék, mely megköt engem.”
Így szenvedett a mûtét alatt s közben ismételgette: „Sancta Maria, succurre
miseris!” (Szûz Mária; jöjj segítségére a szerencsétleneknek!)

Imádság:
Istenünk, te Leonisszai Szent Józsefet az evangélium kiváló hirdetõjévé tet-

ted. Közbenjárására add meg, hogy ugyanazon szeretet tüzétõl lángolva tud-
juk keresni a lelkeket, és egyedül neked szolgáljunk. A mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.

Február 5.
SZENT EGYED MÁRIA testvér (1729-1812)

Tarantoban, Dél-Olaszországban született: Pontillo Ferenc volt a neve. Sze-
gény szülei fiatalon iparra taníttatták. Vallásosságával, ártatlanságával társaira
jó hatással volt. Reggelente szentmisén vett részt, este szentséglátogatást vég-
zett. Szabadidejét imával töltötte. Belépett a Rózsafüzér Társulatba. Apja ha-
lála után õ lett a családfenntartó: édesanyjáról és testvéreirõl nagy szeretettel
gondoskodott. Amit munkájával keresett, rájuk áldozta, és még jutott a szegé-
nyeknek is. Amikor e kötelességétõl felszabadult, buzgón kérte Istent, adja
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tudtára, hogyan szolgálja õt tökéletesebben. Álmában megjelent neki
Alkantarai Szent Péter és Szent Paszkál, az õ intésükre a Lecce*-i rendtarto-
mány Galatone kolostorában jelentkezett, az alkantarínus ferencesekhez
1754-ben laikus testvérnek. A fogadalmak letétele után pár évre, 1759-ben
Nápolyba helyezték a Szent Paszkál kolostorba, ott is maradt élete végéig. Zûr-
zavaros politikai helyzetben, egyházellenes légkörben, nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a nápolyiak megerõsödjenek a katolikus hitben. Élete szeretetszol-
gálat volt, elsõsorban a legszegényebbek közt. 1888-ban boldoggá, 1996-ban
szentté avatták.

II. János Pál szenttéavatási homiliájából:
“Az Egyház ma hirdeti Isten dicsõségét, mely megnyilvánul Egyed Mária

életszentségében. Mint Szent Ferenc igazi fia, befogadta a Krisztus misztériu-
mai szemlélésébõl fakadó határtalan szeretet tüzét... Figyelemmel volt mások
szüksége iránt, amikor vállalta a legegyszerûbb munkát vagy a szegények szol-
gálatát. Nápoly utcáin hordozta a kiengesztelõdés és a béke evangéliumi igé-
it, olyan légkörben, melyet a társadalmi feszültség és a testi-lelki nyomor jel-
lemzett. Gondoskodó szeretetét mindenki kiérezte szavaiból, gyakran mondta:
Emberek, szeressétek Istent! Mindenkit megtérésre hívott fel az Istenhez, aki
„irgalmas és kegyes, késedelmes a haragra, ellenben gazdag kegyelemben és
hûsében” (Kiv 34,6). Ez az izenet mai világunknak különösen idõszerû; sürgõ-
sen szüksége van arra, hogy higgyen Isten szeretetében, Szent Egyed a maga
alázatos és vidám magatartásával kiérdemelte a „Nápoly Vigasztalója” elneve-
zést. Emléke ma is eleven, és példája arra hívja ma is a keresztényeket, hogy
az evangéliumi nyolc boldogság szellemében éljenek és Isten szeretetére élet-
szentséggel válaszoljanak, melyre a Szentlélek kegyelme segít el bennünket.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Egyed Máriát a szegények javára segítõnek és vigasztaló-

nak adtad. Add, hogy erényeit követve mi is igyekezzünk másokkal sok jót ten-
ni. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Február 6.
KERESZTELÕ SZENT PÉTER ÉS TÁRSAI, nagaszaki vértanúk (1597)

Japánban a 16. század második felében jezsuita hittérítõk mûködtek szép
eredménnyel. A császár, Taykosama azonban féltette uralmát, fõleg a megté-
rõ elõkelõ emberek miatt. Ezért 1587-ben kitiltott az országból minden külföl-
di misszionáriust. Titokban azonban többen ott maradtak. A manilai kormány-
zóhoz kérelem érkezett Japánból, hagy küldjön ferences misszionáriusokat.
Így ment Japánba Keresztelõ Péter atya néhány társával, akiket a császár ba-
rátságosan fogadott. Az õ szóbeli (vagy hallgatólagos) engedélyével prédikál-
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tak, néhány kolostort és kórházat is alapítottak. 1596-ban azonban a császár
kiadta újabb rendeletét a misszionáriusok kivégzésére. A keresztényüldözés
oka a pogány boncok áskálódásán kívül egy spanyol kereskedelmi hajó ügye
volt. A hajó rakományát lefoglalta a császár. Az egyik spanyol hajós azt a meg-
gondolatlan kijelentést tette, hagy majd a spanyol király elõbb misszionáriuso-
kat, majd katonákat fog küldeni megtorlásul.

1596. decemberében elfogtak hat spanyol ferences misszionáriust (négy
pap, két laikus testvér) három jezsuitát (Miki Pál fogadalmast és két novícius
társát) és tizenöt japán világi hívõt, akik legtöbben a ferences III. rendhez tar-
toztak. Három fiatal is volt köztük: a 15 éves Tamás, a 13 éves Antal és a 12
éves Lajos. Mindannyian készek voltak a vértanúságra és a szenvedésekre. Ki-
mondták felettük a halálos ítéletet. Ennek jeléül jan. 2-án Meakoban levágták
bal fülüket és orrukat, majd megkötözve kocsira rakták õket és egy hónapon
át városról városra kísérte õket kétszáz katona. Útközben Péter atyának volt
még ideje arra, hogy írjon híveinek, ebben a levélben kifejezi mindannyiuk örö-
mét, hogy Krisztushoz hasonlóan halhatnak meg. Útközben hozzájuk csatla-
kozott még két japán keresztény, akik szolgálatukra voltak. Õket is a vértanúk
közé sorolták. Így a vértanúk száma huszonhat lett. A Nagaszaki melletti dom-
bon, a „szent hegyen” keresztre feszítették õket. „Istent dicsõítve és hitüket hir-
detve haltak meg dicsõségesen” (Zsolozsma szövege.) IX. Piusz 1862-ben
avatta õket szentté.

Részlet Keresztelõ Szent Péter levelébõl:
“Szeretteim, Isten szerelmére kérlek benneteket: nagy bizalommal ajánlja-

tok minket Istennek, hogy életünk feláldozása kedves legyen elõtte. Úgy lá-
tom, a következõ pénteken feszítenek minket keresztre, mert Meakoban is
pénteken vágták le fülünk egy-egy darabját. Ezt Isten ajándékaként fogadtuk.
Mindnyájan nagy buzgalommal kérünk benneteket, imádkozzatok értünk!”

Imádság:
Istenünk, te szentjeid erõssége vagy. A szent vértanukat, Keresztelõ Pétert

és Pált meg társaikat a kereszt útján az életre hívtad meg; közbenjárásukra
add meg nekünk, hogy a hitet, melyet vallunk, mindhalálig erõsen meg is tart-
suk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Február 7.
SZENT KOLÉTA szûz, klarissza (1381-1447)

Francia neve a Nicolette rövidebb alakja: Colette. Corbie* városkában szü-
letett. Édesanyja idõs korában sok imádság révén nyerte el Istentõl. Fiatal ko-
rában öröme telt az imában, jótettekben, önmegtagadásban. 14 éves volt,
amikor arra kérte Istent, vegye el szépségét, nehogy emiatt másoknak kísér-
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tést okozzon. Ekkor hirtelen megnõtt, arcának sápadtsága, csúnyasága szinte
elriasztotta az embereket. 21 éves korában belépett a ferences III. rendbe s re-
mete-életet élt. Isteni sugallat arra ösztönözte, hogy a klarissza zárdák megla-
zult fegyelmét állítsa helyre. Szülei ekkor már meghaltak, õ pedig halogatta a
feladat vállalását, mivel alkalmatlannak tartotta magát ilyen nagy szerep vég-
rehajtására. Erre elvesztette szemevilágát és beszélõképességét mindaddig,
amíg rá nem szánta magát Isten akaratának teljesítésére. Pápai engedéllyel
belépett a klarissza rendbe.

Nemsokára az Avignonban székelõ XIII. Benedek pápa kinevezte apátnõnek
s 1406-ban megbízta a klarissza rendházak megreformálásával. Kitûnt, hogy
Koléta az emberek megnyerésére Istentõl kapott karizmával rendelkezik. Von-
zani tudta az embereket, s el tudta fogadtatni az eredeti klarissza Regula szi-
gorúságát. Ebben életszentsége is szerepet vitt. Rendkívüli jelenségek: elra-
gadtatások, jövõbelátás, levitáció, öt gyermek feltámasztása kísérték életét. 17
klarissza rendházat alapított vagy reformált meg. Abban az idõben Szent Fe-
renc I. rendjében is kibontakozóban volt a reform, visszaállítani a régi fegyel-
met (obszerváns mozgalom). Koléta reformtevékenységét a férfiágra is kiter-
jesztette, ott is több rendház életét megújította, ezeket kolettánus
ferenceseknek nevezték. A belgiumi Gentben halt meg 67 éves korában, a
maga alapította zárdában. Testét késõbb Franciaországba vitték. VII. Piusz
avatta szentté 1807-ben.

Szent Koléta tanítása az engedelmességrõl:
„Könnyebb a parancsot teljesíteni, ha emberi szóval hangzik e1, és Isten szí-

ne elõtt drágább az alázatos engedelmesség, hisz az engedetlenségbõl csak
baj fakad. Többet ér az engedelmes ember egyetlen imádsága, mint az enge-
detlen százezer imája. Mert ha engedelmeskedünk Istennek, akkor õ is „enge-
delmes” lesz nekünk.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Kolétát sok szûznek példaképül és vezérül adtad az evan-

géliumi tökéletességben, add kérünk, hogy tisztán és hûségesen megõrizzük
azt a szeráfi lelkületet, melyet õ bölcsen tanított és szentségének csodálatos
példájával elénk állított. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Február 8.
STRONCONE*-i BOLDOG ANTAL (1381-1461)

Az umbriai Stroncone-ban született nemesi családból. Szülei ferences III.
rendiek voltak, gyermeküknek jó nevelést adtak. Már 12 éves korában jelent-
kezett ferencesnek, késõbb fel is vették. A vallásosságban és a tudományok-
ban is kiváló elõmenetelt tett, ezért a klerikusok közé akarták felvenni, de õ
egyszerû laikus testvérként akart élni, Istenben elrejtett életet. A fogadalom le-
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tétele után Boldog Firenzei Tamásnak, az obszerváns mozgalom kiváló harco-
sának irányítása alá került.

1407-ben õrá bízták a klerikusok képzését. Amikor mestere, Tamás, felha-
talmazást kapott a fraticelli* eretnekség elleni tevékenységre, együtt harcoltak
az Egyháztól elszakadt túlzók ellen 1420-1427-ig, közben rengeteg támadást,
sértést kellett elviselniük. Végül is alázatosságuk, türelmük, világmegvetõ sze-
génységük meghozta gyümölcsét: jó eredényt értek el. Ekkor a korzikaiak kér-
ték Tamást, küldjön nekik alkalmas igehirdetõket a fraticellik meggyõzésére.
Antal vállalkozott erre a feladatra két társával: szerénységével, szelídségével,
jóságával megnyerte a korzikaiak szeretetét. Itt obszerváns kolostorokat is ala-
pított. Itáliába visszatérve az Assisi melletti Carceri-be* ment, ahol kb. 30 éven
át mint alamizsnagyûjtõ tevékenykedett, de a szemlélõdõ imában és az ön-
megtagadás gyakorlásában is buzgólkodott. Igen nagy szeretettel volt rendtár-
sai és mások iránt. Nagy buzgósággal ministrált a szentmisénél. 1461-ben, 80
évesen hunyt el San Damianoban. XI. Ince 1680 táján avatta boldoggá. Holt-
testét 1809-ben Stronconeba vitték.

Szent Ferenc Regulája az egyház iránti engedelmességrõl:
„A miniszterek… kérjenek a pápa úrtól a római Szentegyház bíborosai kö-

zül egyet, hogy kormányzója, pártfogója és javítója legyen a testvéri közösség-
nek, s így mindenkor alárendeltjei és alattvalói maradjunk a Szentegyháznak s
állhatatosak a katolikus hitben.” (Regula 12. f.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antalban Szent Ferenc rendjének megerõsítõjét s egy-

házad támaszát sokféle erénnyel ékesítetted. Add, hogy közbenjárására e világ
forgatagában egész szívvel ragaszkodjunk mennyei országod javaihoz. A mi
Urunk Jézuzs Krisztus által.

Február 9.
BOLDOG IX. PIUSZ pápa, III. r. (1792-1878)

Az Adria partján fekvõ Sinigagliában* született grófi családból, neve: Mastai-
Ferretti János Mária. Ifjúságában betegeskedett, ezért aránylag késõn, 27 éves
korában lett pappá. Kitûnõ megjelenése, modora, hivatalos ügyek intézésé-
ben tanúsított korrektsége segítették, hogy rövid idõn belül püspök, spoletoi
érsek, 40 évesen Imola püspöke, 48 évesen bíboros lett. 1846-ban választot-
ták pápává. Közel 32 éves pápasága a legjelentõsebbek közé tartozik a pápa-
ság történetében. 1848-ban a forradalom hullámai elérték Itáliát és a pápai ál-
lamot. A közvélemény azt várta tõle, hogy az olasz államszövetség élére áll s
Ausztria ellen hadat indít. Amikor ezt nem vállalta, egyszerre elveszítette nép-
szerûségét, hazaárulónak kiáltották ki. 1870-ben a hatalomra törõ piemonti
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király seregei elfoglalták az egyházi államot, ezzel megszûnt a pápa világi ha-
talma. A pápa mint a Vatikán foglya - tiltakozásul nem hagyta el többé a Vati-
kán területét. 1854-ben kihirdette a Szeplõtelen Fogantatás hitigazságát, majd
1870-re összehívta az I. Vatikáni Zsinatot. Ezen többek közt a pápai csalatkoz-
hatatlanság dogmáját hirdették ki. IX. Piusz megnyerõ modorú, szeretetremél-
tó egyéniség, a szegények pártfogója volt, õszinte vallásosságával vilá-
goskodott az emberek elõtt. Sokat tett a Szûzanya és a szentek tiszteletének
elõmozdításáért, küzdött kora tévedései (közömbösség; racionalizmus, libera-
lizmus) ellen. S vállalta állásfoglalásáért a meg nem érdemelt elítélést, üldöz-
tetést. 1821 óta tartozott a ferences III. rendhez. Fogadalmának 50 éves jubi-
leumát ünnepélyesen tartotta meg 1871-ben. Boldoggá avatása a 2000.
jubileumi évben volt szept. 3-án.

Részlet az „Ineffabilis Deus” kezdetû-bullából (1854):
„...A Szent és Oszthatatlan Szentháromság tiszteletére, az Istenszülõ Szûz

dicsõségére..., megállapítjuk és kihirdetjük, hogy a tanítás, melynek értelmé-
ben a Boldogságos Szûz Mária a mindenható Isten páratlan kegyelmébõl és
kiváltságából, Krisztusnak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való te-
kintettel, fogantatásának elsõ pillanatától kezdve az áteredõ bûnnek minden
szennyétõl mentes maradt, Istentõl ki van nyilatkoztatva, és ezért minden hí-
võnek kötelessége azt erõsen és állhatatosan vallani.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog IX. Piusz pápát nehéz idõkben rendelted Egyházad élé-

re és a megpróbáltatások elviselésére lelki erõvel ruháztad fel, add meg ne-
künk, hogy közbenjárására Egyházad élén mindig bölcs és szentéletû pászto-
rok álljanak. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 10.
RIMINI BOLDOG KLÁRA özvegy, III. r. (1282-1326)

Életrajzi adatai száz év különbséggel egyeznek Szent Ferencével. Riminiben
született, családi neve: Agolanti. Gazdag szülõk gyermekeként jólétben, gond-
talanságban nõtt fel, kétszer is férjhez ment. Elsõ férjét, aki gazdag, elõkelõ
ember volt és fiatalon halt meg, nagyon szerette. Vele kapcsolatos az a Szûz
Mária jelenés, melyet a ferences templomban látott. A Szent Szûz angyaloktól
körülvéve jelent meg neki s azt mondta: „Elsõ férjednek, akit annyira szerettél,
mit ér híre, vagyona, fiatalsága most, hogy halott?” (Ez a jelenés második há-
zassága idején vagy utána történt.) Az Úr, ha megtérésünkhöz szükségesnek
látja, igénybe vesz látomást, ugyanakkor segítõ kegyelmet is ad: elõkészíti a
lélek javulását. Klára a látomás nyomán élesen látta eddigi életének sok hiá-
nyosságát, felületes, lanyha életét, közömbösségét, a világ örömeinek, hiúsá-
gának keresését. Egyik-másik életrajza említést tesz egy szentbeszédrõl is,
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amelyet a ferences templomban hallott: megtérése ezek szerint nem történt
egyik napról a másikra. Lassanként elhagyta fényûzõ életmódját, felöltötte a
ferences III. rendiek bûnbánó ruháját, szigorú böjtöket vállalt, deszkán aludt,
nagy vagyonát a szegényekre áldozta. Felkereste az adósok börtönét, hogy a
szerencsétleneken segítsen. A régi, kényelmes életmód néha megkísértette.
Jobb ételt kívánt meg. Ekkor egy csúf bogár került elébe. Magában pedig
megszólalt egy hang: „Nesze, te nyalánk, ezt a finom ételt edd meg!” Mindjárt
megszabadult kísértésétõl. A Ferences Martirológium említést tesz arról is,
hogy „csodák fényében ragyogott.” Nem lehetetlen az sem, hogy elõbb a fe-
rences III. rendhez, majd a II. rendhez tartozott. 44 évet élt, mint Szent Ferenc.
Tiszteletét VI. Piusz pápa hagyta jóvá 1784-ben.

„A szememnek megadtam mindent, amit csak megkívánt. Szívem örömet
merített minden fáradozásomból, és az volt a jutalom minden fáradozáso-
mért. És latra vetettem kezem minden mûvét, és a fáradságot is, amibe ke-
rült. Ó, minden hiábavalóság és szélkergetés, nincs belõle semmi haszon a
nap alatt.” (Préd 2, 10-11.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Klárát a világias életbõl az életszentségre vezetted. Köz-

benjárására segíts, hogy téged minél jobban szeressünk és ebben a világban
az új ember vonásait viseljük. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 11.
MARIA FIDELIS WEISS szerzetes nõvér, III. r. (1882-1923)

Bajorország déli részén, Kempten városban született, apja szabómester volt.
Keresztneve Eleonóra, Margit. Elemi iskoláit kedvesnõvérek által vezetett isko-
lában végezte. Nyolc éves volt, amikor apja meghalt. Anyjának, akit nagyon
szeretett, sokat segített a háztartási munkákban. 16 évesen bolti árusító volt
két évig, hogy a családot anyagilag segítse. Már hét éves kora óta a misztikus
ima kezdõ fokát gyakorolta, míg 1919-ben eljutott az Istennel való egyesülé-
sig. 18 évesen jelentkezett a reutbergi* ferences nõvéreknél. Azok azt a felté-
telt szabták a felvételéhez, ha egyházi zenét tanul. Két év múlva így felvették.
Már szerzetbe lépése elõtt a ferences III. rend tagja lett. 1903. jún. 2-án öltöt-
te magára a szerzetesi ruhát s kapta a Mária Fidélisz nevet. Egy év múlva egy-
szerû fogadalmat tett, majd több esztendõ múlva örökfogadalmat. A nõvérek
zárdájához tartozó iskolában lányokat tanított varrásra, a zárda kápolnájában
pedig ellátta az orgonista szerepét. Minden más munkát is szívesen végzett a
házban vagy a kertben, amikor egészségi állapota engedte.

Sokat szenvedett az elsõ világháború idején, részben a nõvéreket érõ zakla-
tások, részben a sok bûn miatt, amik kiengesztelésére sok áldozatot vállalt.
Maga az Úr Jézus is meghívta erre az engesztelõ életre, vele többször is misz-
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tikus érintkezésben volt, ezekrõl csak lelkiatyja tudott. 1919-ben az Úr Jézus-
sal való misztikus egyesülésrõl így ír: „Oly fönséges dolog történt, hogy ma-
gam sem értem egészen. A Szentháromság jelenlétében áldozatként eggyé
lettem örökre azzal a Jézussal, aki az emberiség megváltásáért kereszthalálá-
ban magát a mennyei Atyának mint áldozatot felajánlotta, hogy azután az én
Jézusom a megváltás mûvét bennem Isten dicsõségére és a lelkek megmen-
tésére titokzatos módon tovább folytassa... Ezután az õ Szívét az enyémben
láttam s a keresztet szívem közepébe felállítva. Hallottam hangját: Kimeríthe-
tetlen szeretetem késztetett arra, hogy téged kiválasszalak áldozatul, és meg-
valósítsam veled azt a titokzatos egyesülést, melyet... többnyire csak úgy ta-
pasztalsz meg, mint mély, nagy fájdalmat.” Csodálatos belsõ élete csak halála
után lett ismeretessé, miután feljegyzéseit lelkiatyja nyilvánosságra hozta. 40
éves korában tüdõbaj támadta meg. Türelemmel viselt sok szenvedés után
1923. febr. 11-én „örömmel adta vissza hófehér lelkét Istenének s isteni Je-
gyesének, akit mondhatatlanul szeretett” (a Szenttéav. Kongreg. Dekrétum
szavai). A boldoggá avatási eljárás folyamatban van.

Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó Fidélisz nõvért a misztikus élet útján vezetted, s

arra késztetted, hogy az emberek bûneinek engesztelésére vezekléseket vállal-
jon. Segíts bennünket, hogy közbenjáró imádságától megerõsítve a szeretet
útjárt mi is örvendezõ szívvel elõbbre jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 12.
SETTESOLI* JAKÓBA ASSZONY III. r. (+ 1239)

Szent Ferenc atyánk jótevõje, akit a szeráfi atya csak „Jakóba testvér”-nek
nevezett. Elõkelõ római családból származott, a családi ház a Tiberisen túl
volt: Szent Ferenc és társai itt gyakran megszálltak római útjuk alkalmából. Itt
ismerte meg õt a szent mint hûséges hitvest, odaadó édesanyát, a szenvedés-
ben erõslelkû özvegyet, aki két fiát erényekben és istenfélelemben nevelte. A
Szent Ferenccel való ismeretség egyúttal az életszentségre való indítást is je-
lentette Jakóba számára.

Celanoi Tamás írja róla: „Jakóba asszony nemcsak elõkelõ származásával,
hanem jámborságával is kitûnt, ezért a szent különös szeretetét élvezte.” Szent
Klárán kívül õ volt az egyedüli nõ, aki közelebb kerülhetett a szenthez. Amikor
Szent Ferenc betegsége súlyossá vált, megérezte, hogy Szent Ferenc õt hívni
akarja. Éppen akkor ért Assisibe, amikor Szent Ferenc izenni akart neki. Meg-
érkezése hírére a szent örömmel felkiáltott: „Dicsõség Istennek, aki Jakóba
asszonyt, testvérünket ide küldte. Nyissátok ki az ajtót és vezessétek be.”
Jakóba mindazt elhozta, amit a szent kérni akart tõle: posztót, gyertyát a te-
metésre és kedvenc süteményét is, amit római tartózkodása alatt szokott ké-
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szíteni. Ott is maradt, megvárta a szent halálát, s amiben tudott, segítségére
volt. A temetés után visszament Rómába, de újra és újra visszatért Assisibe,
hogy a szent sírjánál imádkozzon. Assisiben is halt meg 1239-ben, s Szent Fe-
renc sírja közelében temették el. A hagyomány úgy tudja, Szent Ferenc öltöz-
tette be Jakóbát a III. rend ruhájába.

„Amikor Jézus Betániában tartózkodott, odajött hozzá egy asszony. Alabást-
romedényben drága illatos olajat hozott, s az asztalnál ülõnek fejére öntötte...
Jézus így szólt a tanítványokhoz: Miért bántjátok ezt az asszonyt? Ha õ most
testemre öntötte ezt az olajat, a temetésemre tette.” (Mt 26, 6 sk.)

Imádság:
Istenünk, te Jakóba asszonyt Szent Ferenc hû követõjévé tetted, s megad-

tad neki, hogy szeretetszolgálataival vigasztalására és örömére legyen. Segíts
minket is, hogy figyelmes szeretettel legyünk különösen azokhoz, akikkel
együtt élünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 13.
TRIORAI SZENT JÁNOS vértanú (1760-1816)

János Rómától nem messze Triora helységben született. Példás életû ifjú-
ként 17 évesen lépett be a ferencesek közé a római tartományban. Pappá
szentelése után buzgó apostoli tevékenységet fejtett ki a tartomány különbö-
zõ helyein, két ízben házfõnöknek is megválasztották. Egyre inkább vágyott a
kínai misszióba. Elöljárói engedélyével a század utolsó évében útnak indult.
Lisszabonban jó ideig várakozott, tanulta a kínai nyelvet, végre hosszú hajóút
után 1799-ben megérkezett mûködése helyére, Hunan tartományba. Akkor
évekig aránylag zavartalanul hirdethette Isten igéjét mint egyetlen katolikus
pap a tartományban. Késõbb a szomszédos Sinan tartományban is mûködött.
(A 20. században itt magyar ferences misszionáriusok mûködtek.) Talált a két
tartományban olyan keresztényeket is, akik már babonás hiedelmeket hittek,
ezeket is helyes útra terelte. Buzgósága megnyilatkozott abban is, hogy néha
éjszakákat átimádkozott, ostorozta magát. A kínaiak közül is sokan lettek ke-
resztények. Isten csodákkal is erõsítette igehirdetését, így pl. egy alkalommal
egy kiszáradt forrást áldásával bõvizû forrássá változtatott. Más alkalommal
egy pogány õt imádság közben arcul ütötte. Megjövendölte róla, hogy hama-
rosan mérges kígyó áldozata lesz. Úgy is történt.

Kínában ebben a században hol itt, hol ott tört ki véres keresztényüldözés. A
lappangó idegengyûlölet kirobbanásához elég volt egy kis szikra. Néhány po-
gány hivatalnok egyszer a császárnak mutatott egy térképet, melyet egy miss-
zonárius készített, rajta meghúzta az olasz és portugál missziók közti határvo-
nalat. „Íme - mondták a császárnak - a misszionáriusok a birodalmat kétfelé
akarják szakítani!” Erre a császár kiadta a parancsot: a misszionáriusokat meg
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kell ölni, a templomokat le kell rombolni. Jánost elfogták, s miután hitét nem
volt hajlandó megtagadni, megkötözve hurcolták Csiansziba. A hosszú utat
gyalog kellett megtennie. Ott börtönbe vetették, ahol hét hónapig szenvedett:
kezén, lábán, nyakán bilincsekkel sem ülni, sem feküdni nem tudott. Hittaga-
dás jeléül azt kívánták tõle, hogy tiporja meg a keresztet. Mivel erre nem volt
hajlandó, halálra ítélték. A nála lévõ kevés pénzét a hóhérnak adta, hogy ne
fossza meg alsóruháitól. A kivégzés helyéhez közel János ötször borult le a föld-
re, így vallotta meg hitét. Oszlophoz kötözték s kötéllel megfojtották 1816. febr.
7-én. Isten csodás jelekkel tüntette ki vértanúját. Holttestét késõbb sikerült Ró-
mába vinni s ott az Aracoeli ferences bazilikában õrzik. XIII Leó 1900-ban avat-
ta boldoggá 76 társával együtt, majd II. János Pál a 2000. jubileumi évben 120
kínai boldog vértanút avatott szentté, köztük Triorai Jánost is.

Imádság:
Istenünk, te Szent János vértanú szenvedését az örök élet koronájával jutal-

maztad. Közbenjárására add, hogy a hitetlenek a sötétségbõl eljussanak az
evangélium világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 14.
SZENT JOHANNA (JANKA) szûz, III. r., rendalapító (1464-1505)

Francia királyi családból származott, Valois* Johanna néven is nevezzük.
Apja XI. Lajos király. Születése után hamarosan kiderült, hogy csípõficama
van, sánta lett. Emiatt apja nem kedvelte. Szégyelte, hogy hibás lánya van. Az
életszentségre nézve azonban ez a sántaság egyáltalán nem jelentett hátrányt.
Sõt elõnyt! 7 éves korában kinyilatkaztatást kapott arról, hogy Szûz Mária tisz-
teletére szerzetesrendet fog alapítani. Apja már kiskorában odaígérte házas-
ságra Károly orleáni herceg kiskorú fiának, Lajosnak. Államérdekbõl. Lajos
késõbb valóban házasságra lépett Jankával - érdekbõl. Ti. ez a házasság a ki-
rálysághoz segítette. Késõbb az is lett XII. Lajos néven. De felesége nem kel-
lett neki. Nem éltek házaséletet. Johanna még a házasságkötés elõtt a feren-
ces III. rendbe lépett. Gyóntatóatyja rendszerint ferences volt. Félresikerült
házassága miatt nem esett kétségbe. Mint egy tartomány (Berry) úrnõje sok
jót tett alattvalóival. 

Amikor férje király lett, azonnal kérte házassága érvénytelenné nyilvánítását,
ami meg is történt az egyházi törvények szerint. Így Johanna felszabadult.
Bourges vidékének hercegasszonyaként itt is bölcsen, jóságosan uralkodott.
S hozzáláthatott régi terve megvalósításához. Egy ferences atya (Gábriel-Má-
ria) segítségével megalapította az Angyali Üdvözletrõl (Annunciatio) nevezett
szerzetesrendet, melyet VI. Sándor pápa 1502-ben hagyott jóvá (annun-
ciáták). A rend tagjai a Szûzanya tiszteletének elõmozdításávál, jótékonyko-
dással, betegek gondozásával foglalkoztak. (Ma is léteznek néhány kolostor-
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ban.) Janka még különös áhítattal volt az Oltáriszentség és az Úr Jézus szen-
vedése iránt. 1504. pünkösd ünnepén õ is letette a szerzetesi fogadalmakat;
ekkor a Johanna-Mária nevet vette fel. A következõ év elején végrendelkezett,
majd febr. 4-én fejezte be életét. Volt férje, aki most már becsülte õt, királynõi
temetést rendezett számára. (Királynõi palástban temették.) Holttestét halála
után 57 évvel épségben találták. XIV. Benedek boldoggá, XII. Piusz pedig
szentté avatta 1950-ben. A ferencesek tisztelik mint a III. rend tagját és mint
egy ferences jellegû szerzetesrend alapítóját.

Johanna rendjét így nevezte: „Mária tíz öröme és gyönyörûsége szerzetes-
rendje”. Mária tíz erénye, melyeket Johanna éveken át folytatott elmélkedései
során összeállított, a következõ: tisztaság, okosság, alázatosság, hit, áhítat,
engedelmesség, szegénység, béketûrés, szeretet, együttszenvedés. A rend
szabályzata is kihangsúlyozza ezt a tíz erényt.

Imádság:
Istenünk, te úgy rendelted, hogy Szent Johanna a Boldogságos Szûz eré-

nyeinek követésére Istennek szentelt szüzekkel új szerzetescsaládot alapítson.
Segíts, hogy a Boldogságos Szûz erényeinek gyakorlása által Krisztust minél
jobban tudjuk követni. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Február 15.
BOLDOG MARERI FILIPPA II. r. (kb. 1196-1236)

Az elõkelõ Mareri családból származott. Gyermekkorában senkinek sem
okozott megbántást. Felserdülése után a szentírás tanulmányozásába fogott:
tudós és tisztalelkû tanítók vezetésével nagy elõrehaladásra tett szert. Egyre in-
kább elfordult a világ hiúságaitól, hogy Istennek éljen. Hercegi, királyi kérõket
utasított vissza, ami kiváltotta szülei és különösen Tamás testvére neheztelé-
sét. Kérésük, fenyegetésük ellenére kitartott elhatározása mellett. Ebben erõs
támaszra talált Szent Ferencben, aki birtokukon, minthogy az a Rieti völgyben
volt, gyakran megfordult. Szent Klára esete ismétlõdött meg, ha nem is
ugyanolyan módon. Filippa házuk egyik szobájába szinte bezárkózott a zakla-
tások elõl. Amikor látta, hogy ezektõl itt sem tud szabadulni, jámbor nõkkel a
közeli hegyekbe vonult, egyszerû ruházatban, elszánva magát, hogy ott fog
barlangokban lakni, amíg Isten valami útbaigazítást nem ad. Valami rendkívü-
li esemény állhat Tamás testvére magatartása megváltozása mögött: rendel-
kezésére bocsátotta a Szent Péter templomot a külváros egy részével együtt,
melyet adómentessé is tett. Volt a közelben egy régi bencés monostor: ezt át-
alakíttatta s ajánlotta, hogy oda költözzenek. Filippa el is fogadta az ajánlatot.
Szent Ferencnek is gondja volt rá: elküldte egyik tapasztalt rendtársát,
Rogerius testvért, hogy a közösségnek, mely Szent Klára Regulája szerint kez-
dett élni, lelki vezetõje legyen 1218 körül.
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Ezután többen is csatlakoztak hozzájuk, s Filippa lett a vezetõjük. Mint tar-
tóra állított gyertya világoskodott nõvértársai elõtt, úgy, hogy közben a legki-
sebb és a többiek szolgája akart lenni. Testét virrasztásokkal, böjtökkel igyeke-
zett szolgaságra fogni s Szent Pálhoz hasonlóan dicsekedett testi gyengeségei,
betegségei miatt. Imái közben gyakran könnyezett, s mikor betegek tapasztal-
ták a könnyek gyógyító hatását, azok kérésére kis üvegekbe gyûjtötte össze a
könnyeket. Mások lélke üdve szívügye volt. Minden módot fölhasznált, hogy a
tévelygõket a helyes útra terelje. Egyszer egyik nõvértársát rokonai - akarata
ellenére - kicsalták a rendházból. Filippa imájára a kapu elõtt úgy megmere-
vedett, hogy semmiféle erõ nem volt képes elmozdítani. Gondja volt a szegé-
nyekre. Adományokkal, jótanácsokkal segítette õket. Kezét betegekre téve
õket meggyógyította. Kenyérszaporítási csodáról is tudunk. Mennyei látomá-
sokkal megerõsítve, halála idejét elõre tudva, hagyta itt a földi életet. Tisztele-
te századok óta megszakítatlan. Ezen az alapon avatta õt boldoggá VII. Piusz.

„Imádságaitokban mindig emlékezzetek meg rólunk, állandóan kérjétek Is-
tent, hogy õ, aki tudja, hogy emberi törékenységünk miatt ekkora veszélyek-
nek kitéve megállni nem tudnánk, kegyelmével minket megerõsítve, a tõle
ránk bízott feladatot méltó módon tudjuk teljesíteni.”

IX. Gergely levele a Szegény Úrnõkhöz.

Imádság:
Istenünk, te megengedted, hogy Boldog Filippa szolgálód erényeivel és

csodatételeivel világoskodjék. Add kegyelmedet, hogy ami neked tetszõ, szó-
val és tettel véghezvigyük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Február 16.
SZENT EUSZTÓCHIA szûz, klarissza (1434-1485)

Messinában*, nemesi Calafato családból származott. Keresztneve Smeralda
volt, ami hasonló jelentésû, mint a Margarita: drágagyöngy. Testi-lelki szépsé-
gével kitûnt. Anyja buzgó, vallásos asszony volt, különösen a szenvedõ Jézus
iránti szeretetet oltotta leányába. Apja az õ tudta nélkül 10 évesen odaígérte egy
özvegyembernek, Smeralda azonban az Úr Jézust választotta jegyesül. Isten
gondviselése úgy intézte, hogy hamarosan meghalt a kérõ, de apja is, aki szer-
zetbelépését hevesen ellenezte. Így 15 éves korában beléphetett a messinai
klarisszákhoz, ahol az Eusztóchia nevet kapta. A novíciátban kitûnt erényeivel:
egész szívével-lelkével Istennek akart élni. Szerette volna, ha a többi nõvérek is
magukévá teszik az õ törekvését: visszaállítani Szent Klára Regulájának eredeti
szigorúságát, különösen a szegénység és a fegyelem terén. 

Mikor látta, hogy nem talál megértésre, fontolni kezdte egy új kolostor alapí-
tását. Beszélt obszerváns ferences atyákkal is ez ügyben. 1460-ban megkapta a
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szükséges engedélyeket s elõbb egy átalakított kórházi épületben, utóbb alkal-
masabb helyen, a „Szûz hegyén” talált egy épületet, melyet jótevõk segítségével
kolostorrá építettek át: ebbe költözött néhány társnõjével. Megismétlõdött Szent
Klára esete: követte példáját huga, Mita, utána anyja, Mascalda* is. Egyébként
- amint ezt a kongregáció dekrétuma is mondja - sok hasonlóság van Szent Klá-
rával: A szegénység szeretete, ugyanaz az anyai törõdés a rábízottakkal. 1464-
tõl õ lett a kolostor apátnõje (abbatissa). Különösen gondja volt a novíciák kép-
zésére. Az õ élete is a többi nõvér számára tükör és életszabály volt. Nagy
áhítattal volt az Eucharisztia iránt, a Szûzanya iránt, akit anyjául válaszott szerzet-
belépésekor. Nagyra értékelte a liturgiát; zsolozsmát, arra törekedett, hogy Krisz-
tusban elrejtõzve életét Istennek szentelje. 1485. jan. 20-án „hívta magához
mennyei Jegyese, aki elé égõ lámpával, olajjal tele érkezett”. Életében és halála
után csodákkal, misztikus adományokkal halmozta el Isten. 1782-ben avatta õt
boldoggá VI. Piusz, II. János Pál pedig 1988-ban szentté.

„Élete okulás és tanulság volt mások számára; a többi nõvérek, mint valami
nyitott könyvbõl, belõle tanulták meg az életszabályokat, és mint valami tükör-
bõl, belõle olvasták ki életük további folyását. Mert testben ugyan még a földön
élt, de lélek szerint már az égben idõzött. Az alázatosság tartóedénye, a tiszta-
ság szekrénye, a szeretet szüntelen lángolása, a türelem fogyhatatlan ereje, a
béke összekötõ kapcsa volt õ; mindenben kellemes és szeretetre méltó.”

(Szt. Klára szentté avatási bullája szövege rá is illik.)

Imádság:
Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, amikor Szent Eusztóchia szûz eré-

nyeirõl áhítattal emlékezve hozzád könyörgünk. Add, hogy az irántad való sze-
retet folytonosan növekedjék bennünk, és mindvégig állhatatosak maradjunk.
Krisztus, a mi Urunk által.

Február 17.
BOLDOG BELLUDI LUKÁCS (1205-1286)

Kevés életrajzi adatunk van róla, az is a Szent Antallal együtt töltött idõre vo-
natkozik. A nép egyszerûen „Szent Antal Lukácsa” néven emlegette. Jómódú
páduai családban nõtt fel. Elsajátította az ilyen családoknál szokásos mûvelt-
séget. Amikor Szert Ferenc 1220 táján Páduában járt, Lukács egész biztosan
találkozott vele, s minden valószínûség szerint ekkor lépett a Kisebb Testvérek
rendjébe. Szent Antallal 1227-ben találkozott, amikor az elõször érkezett
Páduába. Mindjárt maga mellé vette Lukácsot társául, nemcsak útitársul, ha-
nem titkára s barátja gyanánt. Lukács követte a szentet Milánóba, Vercellibe,
az 1230-as Assisi káptalanra, utána Páduába. Elkísérte a zsarnok Ezzelinohoz
is, majd ott van mellette Camposampieróban. Segít kunyhót építeni a szent
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számára az emlékezetes diófán, s Rogér testvérrel együtt ott táboroznak a
szent mellett. Majd elkíséri utolsó útjára Páduába. Lukács Szent Antal „árnyé-
kában” élt. Lelkületét is elsajátította: a szent követése által jutott el maga is az
életszentségre. Olyan információkat is szolgáltatott, melyek nem maradtak
meg a Vita I-ban, pl. hogy Antal papként lépett a Ferenc-rendbe. A szent ha-
lála után még 54 évig élt, közben 1239-ben tartományfõnök lett, buzgólkodott
Szent Antal tisztelete terjesztésén s a bazilika építésén. 1260-ból maradt fönn
róla hír, hogy páduai családok kibékítésén fáradozott. Az utolsó feljegyzés
1285-bõl való, ezért halála valószínû éve: 1286. A Szent Antal bazilikába te-
mették, szarkofágja egyúttal oltár. Felirata: Boldog Lukács. Így sírja tanúsko-
dik arról, hogy régóta boldogként tisztelték. Ezt a tiszteletet hivatalosan XI.
Piusz pápa erõsítette meg 1927-ben.

Szent Antal tanítása - Boldog Lukácsra alkalmazva:
„Szentjeid, Uram, kik már a mennyen veled örvendeznek, földi életükben

nagy hittel és béketûréssel várakoztak dicsõséged eljövetelére. Amit õk hittek,
azt hiszem én is, amiben õk reméltek, abban reménykedem én is; ahová õk
jutottak, oda - bízom, kegyelmed segítségével én is eljutok. Addig is szentjeid
példájával gyámolítva a hit szerint akarok élni.”

Imádság:
Istenünk, te azok számára, akik szeretnek téged, örökkévaló javakat készí-

tettél, öntsd szívünkbe szereteted Lelkét, hogy Boldog Lukács közbenjárására,
téged mindenekfölött szeressünk és ígéreteidet, melyek minden vágyunkat fe-
lülmúlják, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 18.
BOLDOG SEGNI* ANDRÁS (kb. 1250-1302)

A Segni grófi családból származott, amelybõl több pápa is akadt, így a 13.
században: III. Ince, IX. Gergely, IV. Sándor, és VIII. Bonifác. Õ unokatestvére
volt Andrásnak. Mellékneve: „a gróf” – „de comitibus”. Ezekkel a rokonaival
ellentétben András a másik szélsõség: a gazdag, fényûzõ életmóddal szemben
õ a szélsõségesen önmegtagadó, szegény élet képviselõje. Fiatalon õ is egy-
házi javadalmas, ami az egyházi pályán fényes jövõt ígért neki, õ azonban ifjú
korában ezekrõl lemondott s belépett Szent Ferenc rendjébe, a Szent Lõrinc
kolostorba, melyet maga Szent Ferenc alapított Rómához közel. A Segni bir-
tokok is itt, Lazio tartományban voltak, Anagni* központtal. Néhány év múlva
András még jobban búcsút mondott a világnak: remeteéletet kezdett az
Appennin hegység oldalában, egy barlangban, ahol feküdni és felállni sem tu-
dott. (Ruhája és vezeklõöve, melyet viselt, 400 év múlva, amikor sírját felbon-
tották, úgy hozzánõtt csontjaihoz, hogy onnan nem is lehetett leválasztani.)
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Itt a magányban az imán és mennyei dolgok szemlélõdésén kívül a gonosz-
lélekkel folytatott viaskodás képezte fõ foglalkozását, de András Isten segítsé-
gével és a kereszt jelével legyõzte a gonoszt, aki õt el akarta tántorítani ettõl az
életmódtól. Ezért megkapta Istentõl, hogy életében és halála után másokat is
meg tudott szabadítani az ördög zaklatásaitól. Hogy mekkora volt alázata, fõ-
leg abból világlik ki, hogy amikor VIII. Bonifác bíborossá akarta õt tenni, azon-
nal visszaküldte a hírvivõt. Attól félt, hogy a bíborosi méltóság megfosztja
Krisztussal való bensõséges kapcsolatától. Állhatatosan visszautasította a fel-
kínált rangot, ami annyira meglepte a pápát, hogy azt mondta: ha túléli And-
rást, a szentek közé iktatja. Andrást ugyan egy évvel túlélte, de az az egy év
olyan viharos volt a pápa életében, hogy nem jutott hozzá foglalkozni a szent-
té avatással. András emellett kiváló mûveltségû szerzetes volt. A Szûzanya tisz-
teletéré könyvet is írt (De partu Virginis: A Szûz szülésérõl), melyet kora tudós
egyházi emberei nagyra értékeltek. Életében, halála után csodákkal tündökölt,
sírja a Szent Lõrinc templomban nagy tiszteletnek örvend. Évszázados tiszte-
letét XIII. Ince hagyta jóvá.

„Szentséges Szûz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok között; te a
magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szent-
séges Urunknak, Jézus Krisztusnak Anyja, a Szentlélek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály fõangyallal és az egek minden erõivel és összes szentjé-
vel a mi Urunknál és Mesterünknél.”

Szent Ferenc
Imádság:

Istenünk, te egyedül vagy igazán szent, és nélküled senki sem lehet igazán
jó. Boldog András közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egy-
kor részesei legyünk örök dicsõségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Február 19.
PIACENZAI* SZENT KONRÁD remete, III. r. (1290-1351)

Konrád gazdag fõnemesi családból való. Családi neve: Confalonieri. Szere-
tett vadászni, idõnként katonáskodott is. Egyszer egy vadat üldözött, mely egy
bozótosba menekült. Hogy onnan kiriassza, Konrád fölgyújtotta a bozótot. De
a tûz továbbterjedt, s leégett egy nagy erdõ. Konrád észrevétlenül a városba
osont. A város vezetõsége egy szegény embert fogott el és gyanúsított a gyúj-
togatással. Kínzással kicsikarták tõle a beismerõ vallomást, erre halálra ítélték.
Mikor ezt Konrád megtudta, megmozdult benne a lelkiismeret, bevallotta,
hogy õ okozta a tüzet, így megmenekült az elítélt ember a haláltól. Konrád pe-
dig megtérítette a kárt, s úgy érezte, egész életét meg kell változtatnia. Belé-
pett Szent Ferenc III. rendjébe, magára öltötte a világi rendi ruhát, s igazán
„bûnbánó testvér” akart lenni. Feleségével megbeszélte a dolgot, az hajlandó
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volt belépni a piacenzai klarisszákhoz. Õ maga zarándokútra indult. Sorra jár-
ta Itália zarándokhelyeit, elõször is Rómát látogatta meg. Majd eljutott Szicíli-
ába, itt Neto (v. Néti) városában húzódott meg egy házacskában. Sokan felke-
resték, imáit, tanácsát kérték, mire õ messzebbre ment s egy barlangban
húzódott meg. Itt élt kemény önmegtartóztatásban, böjtölésben, virrasztásban
közel 40 évig. Sok beteg gyógyult meg Konrád imájára. Mint Szent Ferenc, õ
is bizalmas kapcsolatban volt a madarakkal. 1351. febr. 19-én halt meg. VIII.
Orbán (1623-44) avatta szentté.

Konrád péntekenként el szokott menni Netoba, egy sokak által tisztelt ke-
reszthez, ahol hosszasan imádkozott. Egy ilyen pénteken néhányan - nem
jószándékkal - meghívták Konrádot ebédre. Halnak mondták a sertéshúst,
amit tálaltak, hogy késõbb azzal vádolják, hogy pénteken megette a húst.
Konrád velük együtt ette, amit kapott. Utána számon kérték tõle: hogyhogy
szent ember létére pénteken húst eszik? Konrád állította, hegy õ halat evett.
Bizonyságul megmutatta tányérját, melyen halszálkák és maradékok voltak.

Imádság:
Istenünk, te Szent Konrádot igazságérzete által szent szolgálatodra a pusz-

taság magányába vezetted, közbenjárására add meg nekünk, hogy igazul és
szentül élve ebben a világban, eljussunk hozzád a boldogságba. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

Február 20.
Boldog RIZZERIUSZ* (kb. 1198-1236)

Camerinohoz közel, Muciában* született nemesi családból. Szent Ferenc
egyszer, Bolognában egy téren prédikált nagyboldogasszony ünnepén. Beszé-
de nyomán szerzetesi hivatások is érlelõdtek. Két diák is, akik a bolognai egye-
temen tanultak, azok között volt, akik Szent Ferenchez járultak és kérték tõle a
rendbe való felvételt. Az egyik Rizzeriusz volt. Neki megjósolta a szent, hogy
testvéreit fogja szolgálni, míg a másiknak, Peregrinusnak, hogy az alázatosság
útján fog járni. Peregrinus valóban nem lett pap, míg Rizzeriusz igen. Így szen-
telte életét felebarátai szolgálatára. A rendalapítónál akkora volt a becsülete,
hagy az anconai tartomány élére állította. A Fioretti 27. fejezete elmondja, hogy
idõ múltával milyen súlyos kísértést kellett elviselnie: azt hitte, hogy Isten õt el-
hagyta. Böjttel, önsanyargatással sok könyörgéssel küzdött a kísértés ellen, de
nem sikerült attól szabadulnia. Végül az a gondolata támadt, hogyha elmenne
Szent Ferenchez és a szent õt ugyanolyan barátsággal fogadná, mint máskor,
akkor biztosra veszi, hogy Isten irgalmas hozzá, ám ha nem, ez annak a jele
lesz, hogy Isten õt elhagyta. Elindult tehát Assisisbe. Szent Ferenc akkor már
súlyos betegen az assisi püspök palotájában feküdt. Isten föltárta elõtte
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Rizzeriusz lelki állapotát, ezért a testvért kitüntetõ barátsággal fogadta. Fölkelt
ágyából, elébe ment, átölelte s biztosította, hogy valamennyi testvér között õt
különösen szereti. Azt is mondta, hogy Isten ezt a kísértést érdemei gyarapítá-
sára engedte meg. A testvérnek minden kísértése úgy eltûnt, mintha sose lett
volna. Nem is távozott Szent Ferenctõl, megvárta halála óráját. Visszatérve ha-
zájába még tíz esztendõn át élt erényekben gazdagon. Szülõvárosában,
Muciában fejezte be életét egy remeteségben, ahol Szent Jakab apostol tiszte-
letére kis kápolna épült. Évszázados tiszteletét XVI. Gergely pápa hagyta jóvá.

„Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a pró-
bát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik õt szeretik.
Senki se mondja, aki kísértést szenved: „Az Isten kísért”, mert az Istent nem
lehet rosszra csábítani, és õ sem csábít rosszra. Minden embert a saját kíván-
sága vonzza és csábítja, így esik kísértésbe.” (Jak 1.12 sk.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Rizzeriusnak megadtad, hogy Szent Ferenc hívására

Krisztust kövesse a szerzetesi életben. Kérünk, hogy példájára téged minél
jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük. Krisztus,
a mi Urunk által.

Február 21.
TREJAI Boldog PÉTER áldozópap (kb. 1225-1304)

A Marche tartomány Treja nevû helységében vallásos szülõktõl született.
Monticelli-nek is nevezik. Gyermekkoráról fennmaradt egy sokatmondó ese-
mény: Azt kérdezték tõle: Mi akarsz lenni? „Szent akarok lenni” - válaszolta. S
valóban az is lett. Szent Ferenc rendjébe lépve a fogadalmak letétele után
nagy elõrehaladást tett az életszentségben és a tanulmányokban. Pappá szen-
telése után nagy buzgósággal munkálkodott mások üdvösségén. Az anconai
rendtartomány Forano-i kolostorában együtt lakott Offidai Konrád testvérrel,
akivel meleg baráti kapcsolatba került. A Fioretti 42. fejezete beszámol róla,
hogy tanúja volt a jelenésnek melyben Szûz Mária a kisded Jézust Konrád kar-
jaiba tette. Õ is érezte ekkor ugyanazt a lelki örömet, amit barátja érzett. Kon-
rád titoktartást kért tõle, amit õ meg is ígért. „Attól a naptól kezdve oly nagy
szeretet fûzte õket össze, mintha mindenben egy szív és egy lélek lettek: vol-
na. Meg is egyeztek abban, hogy bármilyen ajándékával lepi meg õket Isten
végtelen jósága, kölcsönös bizalommal beszámolnak róla egymásnak… Kon-
rád és Péter a markai tartomány fénylõ csillagai.”

Egy másik fejezetben (44.) olvassuk, hogy egy alkalommal Péter testvérnek
egyszerre jelent meg a Boldogságos Szûz Szent János apostollal és Szent Fe-
renccel. Pétert már rég foglalkoztatta a kérdés: vajon ki érzett nagyobb fájdal-
mat a három szent közül Krisztus kínszenvedése fölött. Most megkapta a vá-
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laszt Szent Jánostól: „Krisztus Anyja és én éreztünk minden teremtménynél
mélyebb fájdalmat, de utánunk Szent Ferenc.” (Híres festõk e látomás nyo-
mán festették meg a kereszt alatt Szûz Máriát Szent Jánossal és Ferenccel. Így
Giotto, Fra Angelico.) Egyszer az anconai kolostor gvárdiánja szemtanúja volt
annak, amikor Péter a templomban a feszület elõtt imádkozott és közben 2-3
méter magasságba emelkedett. Szent Mihályt is nagyon tisztelte, az õ közben-
járására sok kegyelemben részesült. Hosszú, érdemekben gazdag élete 1304-
ben ért véget. VI. Piusz avatta boldoggá.

Szent Ferenc intelme:
„Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsõítése közepett nem

gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyûnek és megve-
tésre méltónak tartják. Mert az ember annyit ér, amennyit Isten szemében ér,
és semmivel sem többet.”

(Péter magát nagy bûnösnek tartotta.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Péter lelkét mennyei kegyelmekkel halmoztad el. Add,

hogy a földön pártfogását tapasztaljuk, a mennyben pedig társaságának ör-
vendhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Február 22.
JORDÁN MAI (1866-1922)

Westfalia egyik községében született szegény, de vallásos és munkás szülõk-
tõl. Akkori nevén Henrik, egyszerû munkásként élt 29 éves koráig, amikor,
1895-ben belépett a Ferenc-rendbe és mint dolgozó testvér, több kolostorban
tevékenykedett. Utolsó 15 évét a dortmundi kolostorban töltötte, itt bontako-
zott ki igazán életszentsége. Aki csak közel került hozzá, úgy ismerte, mint
csendes, rendkívül lelkiismeretes, szolgálatkész és alázatos testvért, aki szere-
tett visszavonultan az imának élni. A misztikusok bensõ életét élte, amit kívül-
rõl alig lehetett észrevenni. Szentáldozásai után szemébõl mennyei boldogság
sugárzott. Mindig alárendelt szerepet vállalt. Ezt az alázatosságot a Szûzanya
példájából merítette, s többször emlegette, sajnálja, hogy a lorettói litániából
kimaradt a megszólítás: „Alázatos Szûz, könyörögj érettünk!” Felebaráti szere-
tetét jellemezte, hogy senki, aki érintkezett vele, nem emlékszik arra, hogy szó-
val vagy tettel a szeretetet megsértette volna. Mindig azon volt, hogy szeretet-
szolgálatot tegyen másoknak. Különösen szeretett a szentmisénél az oltárnál
szolgálni. Amellett ferences vidámság töltötte el egész lényét. Hogy mennyi jót
tett, imádkozott, engesztelt életében a bûnösökért, csak Isten tudja. Amikor
közel volt halála órája, azt mondta gyóntatóatyjának: „Most a mennybe me-
gyek.” Hogy valóban oda ment, bizonyítják a rendkívüli imameghallgatások,
amelyek oly sokfélék, hogy „dortmundi Szent Antalnak” nevezik. Sok tisztelõ-
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je reméli, hogy az Egyház, belátható idõn belül a boldogok sorába iktatja. Bol-
doggá avatási pere megindult.

„A különféle életformákban és hivatásokban ugyanazt az életszentséget ápol-
ják mindazok, akiket Isten Lelke sürget, és engedelmeskedve az Atya szavának,
lélekben és igazságban imádva az Atyaistent - követik a szegény; alázatos és ke-
resztjét hordozó Krisztust, hogy részesei lehessenek az õ dicsõségnek.”

A II. Vatikáni Zsinat konstitúciója az Egyházról 41.

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Jordán testvért nekünk az alázat és a szeretet

példájaként adtad. Add, hogy erényeit kövessük, és a szeretet útján örvende-
zõ szívvel mi is elõbbre jussunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Február 23.
BOLDOG IZABELLA klarissza, szûz (1225-1270)

Az Izabella név az Erzsébet név változata. IX. Szent Lajos király huga. Anyja
Blanka királynõ, aki példaadó vallásossággal nevelte gyermekeit. Még a szer-
zetbe lépése elõtt a királyi palotában is már szinte szerzetesi életet élt, s Isten-
nek szüzességet fogadott. Amikor II. Frigyes császár Konrád fia nevében meg-
kérte a kezét, õ hivatkozott fogadalmára. Mivel a házasságot a pápa, IV. Ince is
szorgalmazta, levelet írt a pápának, melyben a szûzi életet magasztalta. Buz-
gó imaélete, önmegtagadása dolgában nem maradt el bátyja mögött. Hogy
melyik évben lépett be a klarissza rendbe, pontosan nem tudjuk, csak azt,
hogy a Párizs melletti Longchamp* zárdát 1261-ben alapították s ebben élt ki-
lenc évig. Beöltözésekor „az alázatos Miasszonyunkról nevezett Izabella” nevet
vette fel. Több udvarhölgye is követte példáját s vele együtt szerzetessé lett.
„Megvetve evilág csalárdságait, inkább akart mennyei Jegyesének alázatban
és szegénységben szolgálni, mint királynõként uralkodni. Sok csodával is tün-
dökölt” - írja róla a ferences Martyrológium. Szent Lajossal egy esztendõben,
1270-ben halt meg Longhampban febr. 23-án. X. Leó pápa (1513-1521) avat-
ta boldoggá. Szent Bonaventúra, aki az 1250-es években Párizsban tanított,
lelki kapcsolatban volt a párizsi klarisszákkal, egy mûvet (De perfectione ad
Sorores) az õ számukra írt. A longchampi klarisszák elfogadták IV. Orbán pá-
pa Reguláját (1263), mely enyhített az eredeti Regula szigorúságán, így az ún.
„urbanista” klarisszákhoz tartoztak. (Orbán latinul Urbanus.)

Kortársa és barátnõje írta róla:
„Az ártatlanság tükrét láttuk benne s amellett a bûnbánat csodálatraméltó

példáját; a szívtisztaság liliomát, a türelem és önmegtagadás illatos virágát, a
jóság és irgalmasság kimeríthetetlen forrását.”
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Imádság:
Istenünk, te megadtad Boldog Izabellának, hogy a világi örömök helyett

Krisztus követésének keskeny útját válassza. Segíts minket, hogy a világ kísér-
téseit legyõzzük és dicsõségünket szent Fiad keresztjében leljük meg. Krisztus,
a mi Urunk által.

Február 24.
Boldog MARCONI* MÁRK remete, III. r. (1430-1510)

1480-ban a Mantua közelében lévõ Milliarinoban született egyszerû és sze-
gény szülõk gyermekeként. Kora ifjúságától fogva buzgóságra és életszentség-
re törekedett. Abban az idõben Mantuában tevékenykedett Boldog Pisai* Pé-
ter harmadikrendi közössége, a Szent Jeromosról nevezett szegény remetéké.
Itália sok városában voltak ilyen remeteközösségek, ezek Szent Ferenc III.
rendjének szabályait követték. Márk a Mantuában mûködõ Szent Máté reme-
ték közé lépett be, amely közösség nemrég alakult meg. Ettõl kezdve úgy élt,
mint egy szerzetes, és ezáltal elnyerte a többi remete csodálatát. Mindig vidám
volt és készséges bármely gyakorlat végzésére, akár egyszerû, akár nehéz volt
az. Legfõbb óhaja volt, hogy egyre tökéletesebb legyen Krisztus követésében.
Isten kitüntette õt a jövendölés és csodatevés adományával. A nép szentként
tisztelte, és szerencsésnek tartották, ha érinthették ruháját. Márk csupán 30
éves volt, amikor 1510. febr. 24-én elhunyt. Teste épen maradt meg, s a man-
tuai katedrálisban tisztelik mint „Mantua dicsõségét”. Boldog Márk tiszteletét,
mely évszázadokon át folytatódott, X. Plusz pápa 1906-ban hagyta jóvá. Ün-
nepét a Jeromos-remeték jan. 25-én tartják.

„Akkor, (ti az ítéletkor) örvend minden Istennel törõdõ ember, és kesereg
minden istentelen. Akkor jobban vigad a megsanyargatott test, mint amelyik
mindig gyönyörökkel lakott jól. Akkor fényessé változik a kopott köntös, s el-
sötétül a finom öltözet… Mert az, aki egész szívvel szereti Istent, sem haláltól,
sem büntetéstõl, sem ítélettõl, sem kárhozattól nem fél: a tökéletes szeretet
biztos utat nyit Istenhez.” (Kempis 1,24.)

Imádság:
Istenünk, te szentjeid megdicsõítésével szeretetednek új bizonyítékát

adod nekünk. Kérünk, hogy Boldog Márk közbenjárása segítsen egyszülött Fi-
ad hûséges követésére. Krisztus, a mi Urunk által.
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Február 25.
Boldog SEBESTYÉN (ab aparicio) (1502-1600)

Mellékneve: „ab aparicio” megjelenésrõl nevezett, ti. a gyakori angyali jele-
nések miatt. Spanyolországban Gudiva nevû helységben született. Szülei val-
lásosan nevelték. Jó ideig pásztorkodott. 12 évesen súlyosan megbetegedett.
Legendaszerû gyógyulása története: egy elhagyatott kunyhóban várta a halált.
Egy farkas azonban hozzá menve gennyes sebét kiszívta, minek következtében
jobban lett. Mikor anyja rátalált, már túl volt az életveszélyen. Ifjú korában
Salamancában egy gazdánál földmûves munkákat végzett. Romlott társai
háromízben is parázna nõkkel bûnbe akarták vinni, õ mindhárom alkalommal
elkergette a csábítókat. E környezetbõl szabadulni akart, ezért elhatározta,
hogy Mexikóba utazik. Itt is földmûves munkát vállalt, de közben a bennszü-
lötteket kocsi, eke s egyéb szerszámok készítésére tanította. Útépítésben is
részt vett: a Zacatecastól Mexikó-városig épített út (kb. 500 km hosszú) az õ
kezdeményezésére valósult meg. S amit keresett, azt leginkább a szegények
megsegítésére fordította. Egyszer egy eladósodott embert megmentett a bör-
töntõl: kifizette helyette tetemes adósságát. Jótékonykodása az indiánok elõtt
is tiszteletet váltott ki iránta.

A fõváros közelében kis birtokot vásárolt. Kétszer meg is nõsült, de mindkét
feleségével szûzi életet élt (az õ beleegyezésükkel). Közben a gonoszlélek gyak-
ran támadta, különféle vadállat vagy csábító nõ alakjában; õ gyõzedelmeskedett
a kereszt jelével. Második felesége halála után 70 évesen belépett a Ferenc-rend-
be, a laikus testvérek közé, miután minden vagyonát a szegények s a klarissza
nõvérek javára fordította. Fogadalmait letéve erényekkel tündökölt: egyszerûség,
õszinteség, szelídség, engedelmesség, türelem. Böjtök, önmegtagadásai, vir-
rasztások érdemessé tették arra, hogy angyalok jelenjenek meg neki, akik elha-
gyatott helyeken táplálták, sötétben titokzatos fénnyel vették körül, esõtõl, hótól
védelmezték, helyes útra terelték egyik helyrõl a másikra vitték. Jövendõ dolgo-
kat elõre mondott, a szívekbe belelátott, vadállatok felett tökéletes uralmat gya-
korolt. Halálos ágyán az Oltáriszentséget már nem tudta magához venni, csak
maga elé tétette. Istennek hálát adva 98 évesen hunyt el. Halála után arca meg-
szépült, csodás illat vette körül, VI. Piusz avatta boldoggá.

„És én két kezemmel dolgoztam és akarok tovább dolgozni. És határozottan
kívánom, hogy a többi testvér is dolgozzon, ahogy a tisztesség kívánja. Akik nem
tudnak dolgozni, tanuljanak meg; nem kapzsiságból, nem a munkabér meg-
szerzéséért, hanem a példaadás kevéért és s henyélés elkerülése végett.”

Szent Ferenc Végrendeletébõl.
Imádság:

Istenünk, te megadtad Boldog Sebestyénnek, hogy szíve egyszerûségében
neked tetszõ életet éljen. Add kegyelmedet, hogy közbenjárása által tiszta szív-
vel szolgáljunk neked és kegyelmed adományait elnyerjük. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.
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Február 26.
HEINRICHS LEÓ vértanú (1867-1908)

A kölni egyházmegyében, Oestrichben született. 19 éves korában lépett a Fe-
renc-rendbe. 24 évesen szentelték pappá, majd hamarosan az Egyesült Álla-
mokba került. Német bevándorlók közt fejtett ki papi tevékenységet, legtöbb
ideig Denverben. Itt történt 1908. febr. 24-én, hogy miközben áldoztatott, egy
olasz anarchista agyonlõtte. A gyilkost elfogták. Bevallotta, hogy a pátert a ka-
tolikus papok iránti gyûlöletbõl ölte meg. Úgy színlelte, hogy õ is a többi hívõvel
áldozni megy, el is fogadta a Szentostyát, de utána kezébe köpte, majd P. Leó
arcába vágta. Ezután másik kezével pisztollyal a páterre lõtt. A megsebesült atya
a cibóriummal még el tudott vánszorogni az Istenanya oltárához. Itt térdre esett,
a cibórium kiesett a kezébõl, a szentostyák szétszóródtak. A hívek gyorsan hív-
ták a többi atyákat, akik gondosan felszedték a szentostyákat. Egyikük feloldo-
zásban részesítette a haldoklót és feladta neki a szent kenet szentségét. Leó pá-
ter örvendezõ arccal adta ki lelkét ott az oltárnál. Amikor a rendõrség kivonult s
a holttestet megvizsgálták, testén vezeklõövet találtak. Ilyen módon derült ki,
hogy P. Leó, akit eddig csak mint barátságos, mosolygós ferencest ismertek,
nagy vezeklõ volt. S buzgó tisztelõje a Boldogságos Szûznek. Halála elõtti vasár-
napon, amikor az ifjú kongreganistákhoz beszélt, mondta, hogy legjobban sze-
retne az Istenanya oltára elõtti lépcsõn meghalni. Kívánsága hamar teljesült - ta-
lán nem egészen úgy, ahogy õ elképzelte. De így vértanúsága egyúttal
bizonysága lett hithûségének s életszentségének. Amerikában és hazájában
imádkoznak azért, hogy a fiatal vértanú papot a boldogok sorában tisztelhessék.

„Az ateizmus ellenszerét egyrészt a megfelelõképpen elõadott tanítástól, más-
részt az egyháznak, illetve tagjainak kifogástalan életétõl kell várni. Az egyház fel-
adata ugyanis az, hogy a Szentlélek vezetése alatt szüntelenül megújítva és meg-
tisztítva önmagát, jelenlévõvé és szinte láthatóvá tegye az Atyaistent és emberré
lett Fiát... Sok vértanú tett és tesz ragyogó tanúságot az ilyen hitrõl.”

„Az Egyház a mai világban” zsinati tanításból.

Imádság:
Istenünk, te Leó pap szolgádat, az Oltáriszentség és a Boldogságos Szûz

tisztelõjét a vértanúság dicsõségében részesítetted. Add, hogy kegyelmed se-
gítségével minden megpróbáltatásban állhatatosak maradjunk a jóban. Krisz-
tus, a mi Urunk által.

Február 27.
BACHSTEIN FRIGYES és társai prágai vértanúk (1611)

A hitújítás idején több országban kegyetlen üldözést kellett kiállania a kato-
likusoknak, köztük a ferenceseknek. Legismertebb ferences vértanúk: a) az
angliai vértanúk, élükön Morus Szt. Tamással (1535), b) a németalföldi (gorku-
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mi) 11 szent vértanú, c) a franciaországi vértanúk (1560-80 között a hugenot-
ta háború folyamán mintegy 200 ferences vértanú). Hozzájuk csatlakoznak a
csehországi vértanúk. Az elsõ üldözési hullámban, mely Husz János máglya-
halála után (1415) tört ki, sok pap, szerzetes halt meg. A 17. században a val-
lásháborúk korában lett vértanú Prágában a 14 ferences szerzetes: Bachstein
Frigyes házfõnök és 13 társa. (Igaz, voltak erõszakosságok, kivégzések, kitele-
pítések katolikus részrõl is, ezek közt a leghírhedtebb: 42 protestáns lelkész
gályarabságra ítélése 1675-ben Pozsonyban, de ezeket az eseteket a protes-
táns részrõl történt kegyetlenségek mindenképpen felülmúlták.)

Csehországban a huszita „cseh testvérek” és a kálvinisták régóta vártak az
alkalomra, hogy a katolikus vallás hû képviselõit az útból eltávolítsák. Különö-
sen szálka volt a szemükben a II. Rudolf császár által Prágában alapított „Ha-
vas Boldogasszony” ferences kolostor. Az alkalom megjött, amikor a császár-
ellenes Mátyás fõherceg megjelent csapataival a város elõtt. 1611. febr. 15-én
reggel a dühöngõ protestánsok megtámadták a templomokat, kolostorokat,
azokat feldúlták, kirabolták. A ferences kolostorba is behatoltak. A spanyol P.
Martinez János atya menteni akarta az Oltáriszentséget. Karddal levágták a ke-
zét, mire leesett a cibórium, a szentostyák szétgurultak. Szörnyû káromkodá-
sok közt taposták szét a kálvinisták a szentostyákat. János atya ezt meg akar-
ta akadályozni, erre leütötték a fejét. Aztán sor került a kolostor többi lakójára:
Frigyes atyának a szívét szúrták keresztül. Hasonló véget ért két másik páter,
az egyik francia, a másik olasz volt. Egy diákonus, egy szubdiákonus, két kle-
rikus, négy laikus testvér és két novícius lettek vértanúk. Hármukat felkerget-
ték a templom tetejére, hogy ott lõjjék le õket, élvezve, mint esnek le sebesül-
ten a földre. Többeket kardokkal, bárdokkal ízekre szabdaltak. A vártanúk
tetemét csak harmadnapra bátorkodott néhány hû katolikus összeszedni s egy
kápolnába elvinni. Isten számos csodával dicsõítette meg hû szolgáit. Boldog-
gá avatási eljárásuk folyamatban van.

„A minden kegyelem Istene, aki Jézus Krisztusban örök dicsõségre hívott
meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé ten-
ni, megerõsíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. Neki legyen dicsõ-
ség mindörökkön örökké. Ámen.” (1 Pét 5,10-11)

Imádság:
Istenünk, növeld bennünk a hitet, amely Frigyes atyát és vértanú társait

mindhalálig hûségessé tette és diadalra vezette. Add, hogy mi is ezt a hitet kö-
vessük, és benne üdvösségre találjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
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Február 28.
FIRENZEI Boldog ANTÓNIA II. r. (1401-1472)

Elõkelõ firenzei családból származott. Szülei akaratából korán házasságra
lepett, de férje halála után ellenállt rokonai unszolásának, hogy újabb házas-
ságot kössön. A tökéletesség vágyával belépett a Boldog Angelina által akko-
riban alapított szerzetes III. rendi Szent Honufriusz kolostorba. Miután erényes-
ségét sokszorosan igazolta, elõbb Folignoba*, majd Aquilába küldték, ahol a
Szent Erzsébetrõl nevezett kolostort 14 éven át kormányozta. Õ azonban több-
re vágyott. Kapisztrán Szent Jánossal is megbeszélte a dolgot, hogyan térhet-
ne át a Szent Klára eredeti Regulája szerint folytatott életre, hogy minél inkább
élje az Istennel egyesült életet. V. Miklós pápa jóváhagyásával (1450 körül)
Aquilában a Krisztus Teste kolostorban 14 nõvérrel Szent Klára Regulájára fo-
gadalmat tett, s ezzel a várost új szerzetesközösséggel gyarapította. A kolos-
tort azóta „Szegény Szent Klára” kolostornak nevezték. Kapisztrán Szent Já-
nos rendelkezésére a nõvérek vezetõjévé lett, s legfõbb törekvése arra irányult,
hogy a nõvéreket, fõképp saját példájával, a szerzetesi tökéletességre vezesse.
Alázatára vall, hogy a legalantasabb munkákat magának tartotta fenn. A türe-
lem gyakorlására alkalmat adott neki hozzátartozói molesztálásai, igazságta-
lanságok, rágalmak, mik ártatlanul érték, és 16 évi betegsége. S nehogy a test
a lélek ellen lázadjon, a test ellenállását kemény munkával és önmegtagadás-
okkal igyekezett megtörni. A szegénységet, sõt az élet fenntartásához legszük-
ségesebb dolgok hiányát is örömmel viselte el, csak viselt ruhát hordott, so-
hasem újat. Ami szabad ideje maradt, imádságra fordította. Éjszakákat
imádkozott át, néha extázisban. Szeretetét mindenki megtapasztalta, fõként a
betegek. Éjjel-nappal ágyuknál volt, anyai gondoskodással vette õket körül,
testi enyhülést, lelki- erõsítést nyújtott nekik: Elõre tudva elköltözése idejét, a
nõvéreket a Regula megtartására, egymás iránti szeretete buzdította. Az Egy-
ház szentségeivel megerõsítve 71. évében költözött át a szebb hazába. Erénye-
inek fennmaradó emléke, a sírjánál történõ csodák eredményeképp IX. Piusz
1847-ben boldoggá avatta.

„Intem és buzdítom az Úr Jézus Krisztusban összes nõvéreimet, hogy min-
dig iparkodjanak utánozni a szent egyszerûség, alázatosság és szegénység út-
ját, valamint a szent szerzetesi életmódot, miként maga Krisztus és boldogsá-
gos Ferenc atyánk tanította megtérésünk óta.”

Szent Klára Végrendeletébõl.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antóniát életútján Szent Klára rendjébe vezetted. Se-

gíts, hogy érdemei és példája által a földön téged egyre igazabb szeretettel
szeressünk, a boldog örök életben pedig színrõl színre láthassunk. Krisztus, a
mi Urunk által.
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Február 29.
MAGYAR FERENCES VÉRTANÚK a 20. században

Szentatyánk a szentévet elõkészítõ körlevelében kérte, hogy a helyi egyházak
õrizzék meg a tanúságtévõk emlékét. Négy vértanú ferencesrõl emlékezünk meg:

1. P. Kiss Szaléz (1904-1946)
1937-42-ig Amerikában mûködik, majd Magyarországon elõször Debre-

cenben házfõnök, majd 1944-tõl Gyöngyösön az ottani Hittudományi Fõisko-
la tanára. Gyöngyösi diákok meggondolatlan tettei miatt 1946. ápr.-ban a
kommunista hatóságok letartóztatták s kegyetlen kínzásokkal a gyónási titok
elárulására akarták kényszeríteni. Mikor minden próbálkozásuk eredménytelen
maradt, valószínûleg Sopronkõhidán injekcióval végezték ki 1946. októberé-
ben. „A gyónási titok huszadik századi mártírja lett, akinek a szentek sorában
lenne a helye.” (Hetényi V. K.)

2. P. Lukács Pelbárt (1916-1948)
1946-ban Hatvanban házfõnök és a polgári fiúiskola hittanára, P. Kiss Szaléz

jóbarátja volt. Az AVH Kiss Szaléz letartóztatása után szélesíteni akarta az „ösz-
szeesküvés” körét, ezért Pelbárt atyát is letartóztatta 1946. máj. elején. Miután
megjárta a magyar börtönöket, a KGB kikérte s kényszermunkára ítélte. Finn-
Karéliába hurcolták, és embertelen körülmények között dolgoztatták. Lesová-
nyodott, megbetegedett s itt halt meg 1948-ban. Mindketten (Pelbárt és
Szaléz atya) a Kapisztrán tartomány tagjai.

3. P. Boros Fortunát (1895-1953)
Kiváló történész, szerkesztõ, a ferences könyvkiadás igazgatója. 1942-48-ig

az erdélyi ferences tartomány fõnöke. 1951-ben Brassóból elhurcolták kény-
szermunkára a Duna-csatornához. Betegen a Capu1 Midiai börtönben 1953.
márc. 16-án lapáttal agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van.

4. P. Écsy János (1919-1982)
Szintén az erdélyi rendtartomány tagja. Elõször 1951-ben hurcolták el,

majd 1961-ben internálták. 1964-ben szabadult. 1970-tõl a csiksomlyói rend-
ház fõnöke volt. 1982. ápr. 12-én gépkocsival ment káplánjával, Anaklét atyá-
val Gyulafehérvárra. Visszautaztában a medgyesi ún. halálkanyarban egy autó
szabálytalan elõzéssel beléjük rohant. Écsy atya szörnyethalt, a többiek is sú-
lyosan sebesültek. Nem baleset, hanem a Szekuritaté által megrendezett gyil-
kosság áldozata lett. Sírja Csíksomlyón van.

„Isten próbára tette, és magához méltónak találta õket. Mint aranyat a ko-
hóban megvizsgálta, és égõáldozatként elfogadta õket, és az ítéletkor fényle-
ni fognak.” (Bölcs 3.)

Imádság:
Istenünk, te megadtad vértanú testvéreinknek a kegyelmet, hogy Krisztu-

sért szenvedjenek és erõs lélekkel vállalják a halált, Isteni erõddel támogass
minket, esendõ embereket, hogy példájukra mi is bátran vállaljuk a hitünk sze-
rinti életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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MÁRCIUS

Március 1.
SZENT VERZERI* TERÉZ EUSZTÓCHIA szûz, III. r., rendalapító (1801-1852)

Az olaszországi Bergamoban született. Megalapította a Jézus Szíve Leányai
Kongregációt a leányifjúság nevelésére. A kongregáció elsõ fõnökasszonya.
1850-ben, Rómában részt vett Jeromos öccsének püspökké szentelésén.
Bresciában fejezte be életét 1852. márc. 1-én. Gyér életrajzi adataihoz kiegé-
szítésül hozzátesszük: Bergamo püspöki székhely, itt élt szent Barbadico Ger-
gely püspök a 17. században. A 19. század végén itt volt szeminarista Angelo
Giuseppe Roncalli, a késõbbi XXIII. János pápa. Brescia pedig az a város, ahol
Merici Szent Angéla 1535-ben az orsolyiták rendjét megalapította. Egyébként
a 19. században kb. száz nõi ferences kongregáció létesült, melyek különbö-
zõ apostoli és karitatív tevékenységet fejtenek ki, közülük többen foglalkoznak
a leányifjúság nevelésével, így az említett orsolyita rend, továbbá Postel Szent
Mária Magdolna által 1807-ben alapított Irgalmasság Szegény Nõvérei kong-
regáció, a Keresztes Nõvérek mindkét ága – õk kortársai Verzéri Teréznek; a
század végén pedig Cabrini Szent Franciska szerzetes közössége, a Jézus Szí-
ve Missziós Nõvérek, az Egyesült Államokban. Õk mind a ferences családhoz
tartoznak. Verzeri Boldog Terézt II. János Pál avatta szentté 2001. jún. 10-én.

Részlet II. János Pál szenttéavatási beszédébõl:
„Verzeri Szent Teréz rövid, de tartalmas élete során engedelmesen ráhagyat-

kozott a Szentlélek vezetésére, örökösen érezte Isten oltalmát, átadta magát a
mennyei Atyának. Megélte Isten hiányának sajátos misztikus élményét is. Tör-
hetetlen hite akadályozta meg abban, hogy a megpróbáltatások ellenére se
veszítse el az Isten irgalmába vetett bizalmát. Az általa alapított Jézus Szíve Le-
ányai kongregáció tagjainak is azt a tanítást hagyta örökségül: A belsõ és kül-
sõ szenvedések közepette is meg kell õriznünk hitünket az Atyában, a Fiúban
és a Szentlélekben.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Teréz arra indítottad, hogy a leányifjúság erényes nevelé-

sére új szerzeteskongregációt alapítson, add nekünk, hogy példája szítsa fel
bennünk az istenszeretet lángját, melyet szerzetescsaládja tagjaiban is fellob-
bantott. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Március 2.
BOLDOG ANNA MOGAS* III. r., rendalapító (1827-1886)

Barcelona közelében Fontecuberta-ban született. A leányok nevelésére, va-
lamint a szegények és betegek megsegítésére megalapította „Az Isteni Pász-
tor Anyjáról” nevezett Ferences III. rendi Nõvérek Kongregációját, melynek fá-
radhatatlan és okos általános elöljárója volt egészen a haláláig. A társulat
nõvérei képzésére szorgalmasan ügyelt, buzdította õket az apostoli lelkületre,
Krisztusnak, Szent Anyjának, az Egyháznak és a szemlélõdõ életnek a szerete-
tére. Kitûnt a felebarát iránti szeretetben, lelki erõben, türelemben, mellyel a
nehézségeket elviselte. Minden reményét Isten irgalmába és gondviselésébe
vetette, a világ hiúságát megvetette. Földi életét szent halállal fejezte be
Fuencarral városában 1886. júl. 3-án, szentség hírében. Boldoggá avatási el-
járását az illetékes egyházmegyében, 1949-ben vezették be. II. János Pál pá-
pa dekrétuma az isteni és sarkalatos erények hõsi fokban való gyakorlásáról
1994-ben látott napvilágot. Egy csodás gyógyulás elismerésérõl a dekrétum
1996-ban született meg. Ezek után Anna Mogast II. János Pál pápa 1995-ban
boldoggá avatta.

A gyógyulás, melyet a Szentté avatási Kongregáció csodásnak ismert el,
egy 27 éves asszonnyal, Cortijos Martinez Izabellával történt 1953-ban. Tuber-
kulózis, majd mellhártyagyulladás támadta meg, miközben áldott állapotban
volt. Más betegségek is súlyosbították állapotát. Ilyen körülmények között
mégis császármetszéssel világra segítették épen és egészségesen fiúgyermek-
ét. Pár nap múlva azonban az anya állapota reménytelenné vált. Már kómába
esett; szinte haldoklott. Hozzátartozói ekkor jobbnak látták, ha hazaviszik;
hogy ott haljon meg otthonában. Közben a kórházban, ahol Izabella feküdt,
állapotáról tudomást szerzett néhány nõvér Mogas anya rendjébõl. Ezek alapí-
tó anyjuk közbenjárását kérték a beteg gyógyulásáért, ugyanakkor a beteg in-
ge alá egy képet is tettek rendalapítójukról. Amikor a nagybeteggel hazaértek,
nemcsak hogy nem halt meg; ahogy ezt mindenki várta, hanem oly gyorsan
felépült, hogy már harmadnapra teljesen visszanyerte egészségét. A gyógyulás
tartósnak bizonyult.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Annát arra választottad ki, hogy a szegények és a bete-

gek felkarolására új szerzetescsaládot létesítsen. Segíts, hogy erényeit követ-
ve s hitünket isten irgalmában és gondviselésében megõrizve, eljussunk az
örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Március 3.
BOLDOG WEISS LIBERÁT ÉS TÁRSAI vértanúk (1716)

Liberát 1675-ben a bajorországi Konnersreuth-ban született. 23 évesen
Bécsben lett pappá, majd Grázba került. Jó szónokként bejárta Alsó-Ausztri-
át. 1703-ban jelentkezett misszionáriusnak. Más társakkal együtt néhány havi
képzés után (nyelvtanulás, orvosi ismeretek) 1704-ben Kairóba utazik, ahol
részt vesz Jeruzsálemi József atya abesszíniai missziós vállalkozásában (1707-
1710). A missziós út kudarccal végzõdik: többször kifosztják, fenyegetik õket,
s közben József atya meg is hal. Úgy végrendelkezik, hogy a missziós prefek-
tusságot átruházza Liberát atyára. Ezt késõbb a Missziós Kongregáció is elis-
meri: 1711. áprilisában indul újra útnak Kairóba két társával, Marzorati Sámu-
el és Pio da Zerba Mihály olasz atyákkal. Veszélyes és hónapokig tartó út után,
mely a Vörös tengeren hajóval történt, 1712. júl. 20-án - Isten és a Szûzanya
segítségével - megérkeztek a fõvárosba, Gondarba. A császár, Jusztosz barát-
ságosan fogadta õket, megengedte, hogy a közelben szerény házban lakja-
nak, kész volt arra; hogy mindenben segítségükre legyen. Azt azonban nem
engedte meg nekik, hogy prédikáljanak. Ehhez még nem érkezett el a megfe-
lelõ idõ. Sok gyanút, elõítéletet kellett még eloszlatni mind a nép, mind az
abesszin kopt szerzetesek. részérõl. A koptok Rómától elszakadt keresztények,
monofizita tévtant vallottak. A király környezete, nemesek is bizalmatlanok vol-
tak. Az elsõ évben még aránylag békében éltek. A kõvetkezõ években helyze-
tük mindig rosszabb lett, anyagilag is. Sokszor már fagyökerekkel, fakéreggel
táplálkoztak, még kenyérhez sem jutottak. Természeti csapások: sáskák, esõ-
zések, ködök miatt alig termett valamit a föld, a lakosság is éhezett.

Egyptomból jött kopt szerzetesek is terjesztették a nép között: minden baj-
nak az idegenek az okai. A császárt megfélemlítették, nem mert a misszioná-
riusokon segíteni. Ezekrõl az évekrõl írta Liberát atya Rómában: „Amit szen-
vedtünk, el sem mondható. Senki sem hinné el, ha leírnám.” De készek mégis
életüket is áldozni Krisztusért és az Egyházért. 1715 vége felé már annyira el-
lenséges volt a város, hogy alig merték elhagyni házukat. Egész kis közösség
s néhány jóbarát volt mellettük. A császár ekkor már súlyos beteg volt. Min-
den jel arra mutatott, hogy környezete õt megmérgezte. Megbízható fegyvere-
sekkel egy távolabbi városba, Tigre-be küldte a misszionáriusokat. Így akarta
megmenteni õket. Közben azonban (1716. febr. 13-án) új császár foglalta el a
trónt: Dávid, aki elhatározta, hogy végez a misszionáriusokkal. Jusztosz csá-
szár febr. 18-án meghalt. Dávid császár katonaival elhozatta a három ferences
atyát Gondarba, bíróságot rendelt, s a bíróság halára ítélte õket mint istenká-
romlókat s a Szûzanya ellenségeit. A császár azt kívánta tõlük, fogadják el a
kopt vallást, Rómától szakadjanak el, akkor nem halnak meg. Liberát ezt vá-
laszolta: „Inkább ezerszer meghalunk, de Istent ezzel a vétekkel nem bántjuk
meg!” Márc. 3-án nagy népsokaság kísérte õket a vesztõhelyre, ahol megkö-
vezték õket. Közben arcukon már a jövõ megdicsõülés fénye ragyogott. Pár év
múlva sokan tapasztalták közbenjárásuk erejét, s az 1721-ben hatalomra jutó
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császár már szívesen fogadta az új ferences atyákat. A nép érzülete is teljesen
feléjük fordult, szentnek tartották õket. Áldozatuk nem volt hiábavaló. II. Já-
nos Pál 1988-ban avatta õket boldoggá.

Imádság:
Kérünk, mindenható Istenünk, hogy odaadó lélekkel kövessük Boldog

Liberát és társai hitét, amelynek terjesztése közben õk a vértanúság koronáját
elnyerték: Krisztus, a mi Urunk által.

Március 4.
BOLDOG BOLESLAWA MARIA LAMENT III. r., rendalapító (1862-1946)

A lengyelországi Lowicz városban született, ugyanott végezte a gimnáziu-
mot. Aztán Varsóba költözött, ahol varrodába járt, munkásként kereste meg
kenyerét. Közben bekapcsolódott a varsói szegényeket, elhagyatottakat segí-
tõ egyházi kezdeményezésekbe, különösen az 1892-93. években. Megismer-
kedett a kapucinus Boldog Kozminszki Honorát atyával (lásd: okt. 13.), aki sok
szociális és karitatív egyházi intézmény alapítója volt, s abban az idõben (1892
óta) Nowe Miasto-ban élt a kolostorban. Az õ lelki irányítása alatt 1905-ben
megalapította a Szent Családról nevezett Misszionárius Nõvérek kongregáció-
ját, melynek fõ hivatása az Egyház egységének elõmozdítása volt az ortodox
keresztényekkel. 1907-ben Szentpéterváron is letelepedtek. és orosz területen
nevelõintézetet mûködtettek a leányifjúság oktatására. 1917-tõl, a szovjet ha-
talomátvétel miatt nem maradhattak ott tovább, visszatértek Lengyelország-
ba. Csak néhány merész nõvér maradt Oroszországban és ott titokban fejtett
ki apostoli tevékenységet. 1941-ben betegsége miatt lemondott a kongregá-
ció vezetésérõl s Bielostok-ba költözött. Betegségét, mely részbeni bénulással
is járt, nagy türelemmel viselte, s leveleivel, tanácsaival utolsó napjaiig igyeke-
zett hasznára lenni közösségének. Szentség hírében halt meg 1946. jan. 29-
én. 1991-ben avatta boldoggá II. János Pál.

Jóllehet a hozzáférhetõ dokumentumok nem említik, hogy a ferences III.
rendhez tartozott, ez mégis valószínû. Mindazok a szerzetes közösségek
ugyanis, melyek Honorát atya közremûködésével keletkeztek (több mint
húsz!) mind a Ferences III. Rend Regulája alapján álltak és élték szerzetesi éle-
tüket. Boldog Boleslawát ezen az alapon a ferences családhoz tartozónak te-
kintjük.

A boldoggá avatási dekrétumból:
(A boldog) „kitûnt lángoló istenszeretetével, fáradhatatlan apostoli buzgó-

sággal, a többi keresztény és szerzetesi erényekkel. Ilyen erényei voltak: az Is-
ten iránt való nagy bizalom, mások iránti segítõkészség, kedvesség. Élete ál-
tal, melyet teljesen Isten országának szentelt, az evangélium világosságát
árasztotta még nehéz és veszélyes helyzetekben is.”
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Boleslawát arra indítottad, hogy az Egyház egységének

munkálására és a leányifjúság nevelésére új szerzeteskongregációt alapítson,
közbenjárására engedd, hogy erényeit követve az örök életre eljussunk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.

Március 5.
SZENT JÁNOS JÓZSEF hitvalló, I. r. (1654-1734)

Nápolyhoz közel, Ischia szigetén született nemes szülõktõl. A vallásosságot
az anyatejjel együtt szívta magába. Már ifjú korában vonzódott a tökéletesebb
életre. Igen buzgó volt az imában; önmegtagadásban, a Szûzanya iránti tiszte-
letben. Tizenhat évesen mint olasz, elsõként lépett be az Alkantarai Szent Pé-
ter fegyelmét követõ kolostorba. Még nem volt pap, s már kolostort alapított.
Örökfogadalma után három évvel engedelmességbõl pappá lett. Teológiai is-
meretekben kiváló jártasságot árult el; úgy tûnt; hogy ezeket nem tanulással
szerezte. Amikor az általa alapított remeteség épült (ennek számára maga írt
szabályzatot), saját vállain hordta az építõanyagot, úgyhogy izzadságával vére
is vegyült. Novíciusmester, majd több alkalommal az általa létrehozott alkan-
tarínus tartomány provinciálisa volt. Közben sok ellenkezést, támadást kellett
elviselnie. Önmegtagadása olyan szigorú volt, hogy áll rá: inkább csodálandó,
mint követendõ. Gyakori extázisok jelezték magasfokú imaéletét. Böjtölése
rendkívüli: 24 éven át - a pusztai remeték módján - csak kenyeret, vizet s gyü-
mölcsfélét fogyasztott. Ezen csak engedelmességbõl enyhített. Különös szere-
tettel viseltetett Krisztus szenvedése és az Oltáriszentség iránt. 80 éves korá-
ban halt meg: szemét ártatlan gyermek módjára függesztve a Szent Szûz
képére. Nápolyi sírját nagy tiszteletben tartják. XVI. Gergely pápa (1831-46)
avatta szentté.

Szent Bonaventura tanítása Krisztus követésérõl:
„Aki nem hordozza keresztjét a tökéletes önmegtagadás által s nem követ

engem helyes szándékkal, nem lehet az én tanítványom. A kereszt viselésében
van a tökéletesség teljessége: a legmélyebb alázatosság, a legnagyobb sze-
génység és a legszigorúbb vezeklés - a zsoltár szavai szerint: „Átlyuggatták ke-
zemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat.”

Imádság:
Istenünk, te Szent János József hitvallódat a szegénység, alázat és türelem

keskeny ösvényérõl a mennyországba vezetted, add, hogy példáját követve s
magunkat megtagadva, az örökkétartó örömök részesei lehessünk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.
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Március 6.
BOLDOG BAYS* MARGIT szûz, III. r. (1815-1879)

Svájcban, Fribourgban született földmûves, vallásos szülõktõl, akik vallásos ne-
velésben részesítették gyermekeiket. Az iskolában kitûnt tehetségével, szorgalmá-
val. 15 éves korában ipariskolába került, a nõi varró szakmát sajátította el. Ebben
a munkakörben dolgozott késõbb is, közben segített otthon a házimunkában
vagy a mezõn. Részt vett kisebb testvérei nevelésében is, akik szerették, ezért haj-
lottak szavára, akkor is, ha valami miatt hajba kaptak. Tevékenyen részt vett a plé-
bánia életében, fõként jó példájával volt másokra nagy hatással. Naponta hosszú
utat tett meg a templomba, akármilyen zord idõben. Épülésére volt a híveknek
az oltáriszentség és Jézus szenvedése iránti tiszteletével. Vasárnaponként a szent-
mise után még sokáig imádkozott a tabernákulum elõtt, majd egy óra hosszat
keresztutat végzett. Korán felkelt, hogy jusson ideje az imádságra, néha egész éj-
szaka imádkozva virrasztott. A rózsafüzért elmélkedve imádkozta. Szívesen vett
részt zarándoklatokon - legtöbbször valamelyik Mária-kegyhelyre.

Nagy buzgósággal törekedett mások üdvének elõmozdítására. Gyermeke-
ket oktatott a hitre, imára s hogy Jézus szeme elõtt éljenek. A betegeket buz-
dította: „Isten végtelenül jó, sohasem szabad kételkedni irgalmasságában.” A
szegényeket Isten kedvelt barátainak nevezte, s irgalmas szívvel hajolt le hoz-
zájuk. Alázatos volt: sohasem várt emberi elismerést. Betegsége miatti szen-
vedéseit felajánlotta Isten országa ügyéért: tudatosan részt vett Krisztus szen-
vedésébõl. Életében, halála után is szentnek tartották. Boldoggá avatása
1993-ban történt Scherer Teréziával és Bütler Bernardával együtt.

A boldoggá avatási dekrétumból:
„Ami odafönt van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meg-

haltok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.” (Kol 3,2-4.)
E szavak találóan jellemzik Margit életét. Minden tettét Istenre irányította, az

õ szolgálója akart lenni. Istenben elrejtve törekedett a megfeszített Jézushoz
hasonlóvá válni.

Imádság:
Istenünk, Boldog Margit példát adott az erényes és munkás életre. Közben-

járására add, hogy mindennapi kötelességeink hûséges teljesítésével, Isten je-
lenlétében élve, eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 7.
CARITAS* PIRCKHEIMER klarissza szûz (1467-1532)

„A legnagyobb német klarissza” - mondta róla a 20. századi egyháztörté-
nész, Hardick. Nürnbergben igen tisztes patrícius családból származott. A
szerzetesi élet, melyre 16 éves korában fogadalommal kötelezte el magát,
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nem oltotta ki tudásszomját. Mûveltsége és lelkiélete egyre fejlõdött, míg
1503-ban, 36 évesen a közösség apátnõje lett. Élénk levelezésben volt kora ki-
váló papjaival, tudósaival. Húszévi békés kormányzás után elérkezett számára
a. próbatétel ideje. Nürnberg protestáns kézre került. A városban minden ko-
lostor elnéptelenedett vagy protestánssá lett. Csak a ferenceseket s a lelki irá-
nyításuk alatt lévõ klarissza rendház 60 apácáját nem bírta rávenni semmilyen
nyomás, rábeszélés, fenyegetés, hogy elhagyják hitüket, megszegjék fogadal-
mukat. Élükön Karitásszal határozottan kitartottak. Hol tanácsurak, hol hûtlen
papok, hol lutheri prédikátorok zaklatták õket. Karitász egyiküknek így felelt:
„Ha az új tanok prédikátorait akarjátok hozzánk küldeni, inkább hóhért küld-
jetek, hogy mindnyájunkat fejezzen le.”

A helyzet napról-napra rosszabb lett. 1525 óta nem volt szabad katolikus
papnak a zárdában misét mondani, szentségeket kiszolgáltatni. Kényszerítet-
ték õket, hogy lutheránus prédikátorok beszédeit meghallgassák. Semmire
sem mentek. „Semmiképp nem fogadjuk el ezt a hitet - mondta Karitász.
Egyek vagyunk mindnyájan: sem az életben, sem a halálban Isten kegyelmé-
vel nem szakadunk el anyánktól, a szent kereszténységtõl.” A mérsékelt
Melanchton ajánlata ellenére tovább tartott a bátor csapat szorongattatása.
Szentmise, szentségek nélkül az imádságból és a szentírás olvasásából merí-
tettek erõt. A kolostort be is zárták. Ennek ellenére a nõvérek maradtak
Karitász halála, 1532 után is egészen az utolsó nõvér haláláig, 1596-ig. Az
erõslelkû apátnõ mások számára is a hit oszlopa volt, sõt még a hitújítókból
is tiszteletet váltott ki.

„Tanúságtétele azt példázza, hogyan lehet elkeseredés és a szív megkemé-
nyedése nélkül kitartani meggyõzõdésünk mellett, remélve szilárdan és biza-
kodóan, hogy elõbb-utóbb felragyog az igazság napja.”

Életrajzából.

Imádság:
Istenünk, te Caritas nõvért a hivatásban való hûség példaképeként állítod

elénk. Add, hogy hivatásunkban mi is kitartsunk; és a mindvégig való állhata-
tosság kegyelmét elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 8.
MARIA CONSOLATA* BETRONE szûz, II. r. (1903-1946)

Az észak-olaszországi Saluzzo-ban született, keresztneve Pierina. Szülei
többször változtattak lakóhelyét és foglalkozást (pékség, gabonakereskedés).
Torinóban laktak, amikor Pierina 13 évesen kinyilvánította: szerzetesnõvér akar
lenni. Döntéséhez nagyban hozzájárult Kis Szent Teréz Önéletrajza olvasása. A
család egy ideig ellenkezett, majd megadta a beleegyezést. Pierina 1925-ben
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a nõi szalézi rendben (Segítõ Szûz Mária Nõvérei), majd Cottolengó* közössé-
génél (La Piccolo Casa*) töltött kb. egy-egy évet, aztán kilépett, mert rájött,
máshol van az õ igazi hivatása. 1929-ben bölcs gyóntatóatyja és mások taná-
csára Torinóban belépett a kapucinus klarissza nõvérek rendjébe. Ekkor kap-
ta a Maria Consolata nevet. 1934-ben, örökfogadalma alkalmával felajánlotta
magát a szeretet áldozataként Istennek felebarátai üdvéért. Ettõl kezdve egész
élete folytonos szeretetaktussá lett. Naponta elmondott röpimája: „Jézus, Má-
ria, szeretlek titeket, mentsetek lelkeket!” Egyre gyakoribbak lettek a belsõ
hangok, a mennyei Atyának, még többször Jézusnak, a Szent Szûznek, néha
szenteknek közlései: a misztika útját járta. 1939-ben a nõvérek új rendházat
nyitottak Moriondo-ban, Torinótól nem messze, oda helyezték. Mint szakács,
portás, ruhajavító, betegápoló tevékenykedett itt, közben - szinte észrevétlenül
- járta a szeretet útját. 1942-ben kezdõdött betegsége (tuberkulózis), mely
1944-ben súlyossá vált, úgyhogy Torinóban szanatóriumokba került. 1946.
júl. 3-án már halálos betegen visszavitték a moriondói házba, ahol a végsõ
szentségek felvétele után júl. 18-án 43 évesen szent halállal befejezte életét.
Földi maradványait 1958-ban a temetõbõl a moncalieri rendház kápolnájába
vitték. 1995-ben, Torinóban megkezdõdött a boldoggá avatási eljárás elsõ
szakasza, 1999-ben ügye Rómába került.

Naplójából (1943. aug. 25.):
Istenem! Hiszem, hogy te végtelenül jó vagy; neked akarok adni minden di-

csõséget, amit csak tud adni a földön legkisebb teremtényed. Magamhoz bi-
zalmatlan vagyok, de Benned vakon bízom, s ezért (égi) Anyám Szíve által fo-
gadom, hogy egész életemen át nem mulasztok el egyetlen alkalmat sem,
felébredéstõl elalvásig, hogy szeretetemet ki ne fejezzem Irántad.

Imádság:
Istenünk, te Consolata nõvért kiválasztottad, hogy nekünk az istenszeretet

és engesztelés útját megmutassa. Add kegyesen, hogy irántad való szerete-
tünkben mi is elõre haladjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 9.
RÓMAI SZENT FRANCISKA özvegy, III. r., rendalapító (1384-1440)

Két szerzetesrend is magáénak vallja a Ferences III. Rend és a bencés rend.
Bencés gyóntatója irányítása alatt alapítatta meg ugyanis a bencés obláták
kongregációját 1425-ben. Franciska Rámában, a kódexmásolók negyedében
született, jól megtanult írni-olvasni. A szentek élete olvasásának hatására
megfogant benne a szentek, a vértanúk követésének vágya. Apja akaratának
meghajolva (szerzetesi hivatásáról lemondva), férjhez ment Lorenzo
Ponzianihoz. Hitvesi kötelességeit híven teljesítette. Hat gyermeke közül há-
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rom csecsemõkorban, kettõ gyermekkorban halt meg. Férje, aki a pápai had-
sereg egyik tisztje volt, egy csatában igen súlyosan megsérült, csak hitvese
gondos ápolása mentette meg a haláltól. Abban az idõben nem lakott Rómá-
ban a pápa, s a város ki volt téve támadásoknak, fosztogatásoknak. Francis-
ka ilyen körülmények között lett a szenvedõk nagy jótevõje. Házukban kórhá-
zat rendezett be, ahol ápolta, gondozta a betegeket, sebesülteket. Beteg férjét
is nagy gonddal ápolta. Menye sok keserûséget okozott neki, de õ szelídségé-
vel, türelmével elérte, hogy menye magatartása megváltozott. (Méltán nevez-
hetjük Franciskát jó értelemben „az anyósok védõszentjének”.)

Éjszakánként alig 2-3 órát aludt, a többi idõt imádságban töltötte. Napjait a
háztartás, illetve a betegek és szegények gondozása töltötte ki. A háziasszony-
ok védõszentje. Különös kegyelemként 33 éves korától szinte állandóan látta
9 éves korú gyermek alakjában õrangyalát. Az általa alapított bencés obláták
temploma a fórumon lévõ Szûz Mária templom lett. Franciska, férje halála
után maga is beöltözött szerzetesnõnek s négy évig, haláláig itt élt. Halála után
a templomot róla nevezték el. Õ egyúttal Róma város védõszentje is.
Ünnepén,·márc. 9-én gépjármûveket áld meg egy bíboros a templom közelé-
ben. Sok jegyespár is ezt a templomot választja ki esküvõi templomnak, hogy
a népszerû szent oltalma alatt élje le életét. 1608-ban avatták szentté.

V. Pál pápa a szentté avatás elõtt megkérdezte Bellarmin bíborostól, idõszerû-
nek látja-e Franciska szentté avatását. Az így válaszolt: „Benne bármelyik életkor-
ban vagy állapotban lévõ leány vagy nõ példaképet talál. Mert Franciska kicsi
kortól gondosan õrizte szüzességét; hosszú ideig élte példaadóan a házaséletét,
majd özvegységét, végül szerzetesként adott példát minden erényre.”

Imádság:
Istenünk, te Római Szent Franciskában a hitvesi és a szerzetesi élet csodá-

latos példáját állítottad elénk. Tégy minket állhatatossá szolgálatodban, hogy
egész életünkben reád figyeljünk, és kövessük szent akaratodat. Krisztus, a mi
Urunk által.

Március 10.
MILÁNÓI BOLDOG KRISTÓF (1418-1485)

Az elõkelõ milánói Macassoli* családból származott. Ártatlanságban eltöl-
tött ifjúság után 1435-ben lépett be a Ferenc-rendbe. Kitûnt a szív tisztaságá-
val; Istenbe vetett szilárd reményével és a szegénység szeretetével. Pappá
szentelése után az igehirdetésnek szentelte életét, ezt kb. 50 éven át folytatta
Milánóban és környékén. Milánóban a nagy Sienai Bernardin örökébe lépett.
Bernardin 1417-42 között több ízben is hirdette az igét Milánóban (ez a város
különösen a szívhez nõtt). 1439-ben kénytelen volt a herceg (Visconti*) viselt
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dolgait szóvá tenni, mire az halállal fenyegette és számûzte a városból. Két év
múlva azonban jobb belátásra jutott és visszahívta Bernardint, aki 1442-ben
elmondta búcsúbeszédeit a városban. Kb. ekkor kezdte meg Kristóf igehirde-
tõ pályáját, melyhez a talajt Bernardin mintegy elõkészítette számára. Évek so-
rán szentségének; csodáinak híre annyira megnõtt, hogy az emberek tömege-
sen keresték fel, hogy imáiba ajánlják magukat és tanácsát, segítségét kérjék.
Sok csodás esemény kísérte mûködését s tett bizonyságot szavainak, közben-
járásának erejérõl. 1474-ben igehirdetõ társával, Ceranói Boldog Pacifikkal
együtt kérelemmel fordult az akkori milánói herceghez, Galeas-Mária
Sforzához és IV. Sixtus pápához, hogy Szûz Máriának, a kegyelmek Anyjának
tiszteletére a Milánóhoz közeli Vigevano* városban rendházat építhessenek. Az
engedélyt meg is kapták, s Kristóf élete utolsó tíz évét ebben a rendházban töl-
tötte. Itt is fejezte be életét 1485. márc. 10-én. Tiszteletét XIII. Leó pápa hagy-
ta jóvá.

Szent Ferenc az igehirdetõkrõl:
„Kérve-kérem valamennyi igehirdetõ testvéremet, törekedjenek mindenben

megalázni magukat; ne dicsekedjenek, ne leljék örömüket magukban; ne le-
gyenek bensejükben túlfûtöttek tetszetõs beszédeik és jó tetteik miatt, sõt
semmi jó miatt, amit Isten olykor bennük és általuk mond, tesz és mûvel…
Legyünk szilárdan meggyõzõdve arról, hogy a hibákon és bûnökön kívül sem-
mi mást nem vallhatunk magunkénak. És inkább örülnünk kell annak, ha kü-
lönféle kísértésekbe esünk; és ha az örök élet elnyeréséért mindenféle testi-lel-
ki kínt és gyötrelmet szenvedünk ezen a világon.”

A meg nem erõsített Regulából. 17. p.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Kristófot az igehirdetésben kiválóvá tetted. Segíts, hogy

erényeit követve s a Kegyelmek Anyja közbenjárását kérve, Istentõl a kegyel-
mek bõségét elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Március 11.
FABRIANO BOLDOG JÁNOS (1469-1539)

A fabrianoi Righi nemesi családból származott. Már gyermekkorában meg-
figyelhetõk voltak nála azok az erények, mikkel késõbb kiváltotta kortársai cso-
dálatát. Hajlama az imádságra, szülei iránti nagy szeretete, a szív ártatlansága.
A tökéletesség vágyától indíttatva és Szent Ferenc példájától ihletve ferences
lett. A foranoi kolostorban végezte a novícius-évet, elöljárói nagy elismeréssel
voltak róla. A teológiai tanulmányok elvégzése után pappá szentelték. Élete et-
tõl kezdve jelentéktelen helyeken folyt le. Egy eldugott kolostorba (Massacio*)
került, nagyobbrészt itt élte le életét. Az a kor, melyben élt, a reneszánsz és a
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hitújítás kora volt. Élete szinte tudatos ellentéte a kortárs egyháziak életének.
Pápák, püspökök, rangos egyháziak anyagias, fényûzõ, sokszor botrányos
életmódjával szemben õ a legnagyobb szegénység, egyszerûség és önmegta-
gadás útját választotta. A kolostorhoz közel egy barlangban töltötte ideje nagy
részét, ahol Krisztus szenvedésérõl elmélkedett. Étkezésben, ruházatban a leg-
nagyobb szigort és lemondást gyakorolta. A hitújítás élen lévõ embereit az
egyházhûségben való megingás, engedetlenség jellemezte. János csodálatos
engedelmességet tanúsított elöljárói iránt. A hitújítók beszédei sokszor lázítá-
sok, vádaskodások voltak az egyházi elöljárók ellen; János csak a vallás igaz-
ságait hirdette, ezek közt is elsõsorban Isten végtelen irgalmasságát. Beszéde-
it nagy sokaság hallgatta, sok volt a megtérõ. Gyengéd szeretettel volt a
bûnösök iránt, meg a betegek, szegények iránt: sok beteget gyógyított meg a
kereszt jelével. 70 évi kemény vezeklõ élet után, mely egyúttal vezeklés volt
más egyháziak bûneiért, 1539. márc. 11-én halt meg Massacioban. X. Szent
Piusz pápa avatta boldoggá.

Fabrianoi Jánosra is áll, amit Celanói Tamás ír Szent Ferencrõl:
„A világ megöregedett, arca ráncos lett a sok bûntõl; a szerzetesrendek le-

tértek az apostolok útjáról a bûnök éjszakája a legsötétebb órához érkezett. És
íme, hirtelen feltûnt egy új ember a földön… És az emberek ámulva látták,
hogy visszatérnek az apostoli idõk jelei, és az õsegyház már rég eltemetettnek
vélt tökéletessége újjáéledt.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost a hitújítás korában imádságos és vezeklõ életé-

vel példának állítottad. Add, hogy Egyházadban minden idõben támadjanak
hasonló példaadó papok és szerzetesek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 12.
BOLDOG SALAWA ANGÉLA (Aniela) III. r. (1881-1922)

Krakkó közelében szegény szülõk 11. gyermekeként látta meg a napvilágot.
Vallásos családjában magáévá tette az imádság szeretetét, a munkaszeretetet
és az áldozatos lelkületet. 16 éves koráig a szülõi házban tevékenykedett, utá-
na Krakkóba került cselédlánynak. Egy ideig megkísértette a világ hiúsága, az-
tán a belsõ élet felé fordult. Segítette ebben Teréz nõvére példája és Isten ke-
gyelme, mely egyre jobban alakította lelkületét. „Amióta megismertem a
világot - vallja -, mindig erõs vonzalmat éreztem lelkemben a szenvedés és a
szegénység iránt.” Isten kegyelme arra is ösztönözte, hogy a szûzi tisztaságot
válassza. Hittel és áhítattal vett részt a közös imákban, a szentmiséken s sok-
szor elmélkedett az Úr szenvedésérõl. Közben nem hanyagolta el kötelessége-
it. Harminc éves korában fájdalmas betegséget viselt el, elveszítette édesany-
ját és szerettei közül is néhányat. Ekkor fedezte fel, hogy különösen vonzódik
Szent Ferenchez, s nemsokára belépett Krakkóban a Ferences III. Rendbe
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(1912-ben). Buzgó tagja lett a rendnek. Többen rendszeresen felkeresték ott-
honában, lelki beszélgetésre: úgy tekintették, mint tanácsadójukat, barátnõjü-
ket, anyjukat.

„Amikor kitört az elsõ világháború, szabad óráit a kórházakban töltötte,
szolgálva; vigasztalva a sebesült katonákat, akik õt „szent kisasszony”-nak ne-
vezték. Aztán betegség támadta meg, állásából igazságtalanul elbocsátották,
lelki kétségekkel is küzdött. 1917-ben kórházba került, fel kellett adnia minden
munkáját. A kórházból kikerülve egy szegényes padlásszobában húzta még
magát, ahol öt évig élt még Istennel egyesülve, sok szenvedés közt, miket tü-
relemmel viselt és felajánlott engesztelésül, az Istentõl eltávolodottak megté-
réséért, s hogy az Isten igéje eljusson minden néphez. Lengyelországért is so-
kat imádkozott „Ó Jézusom, felajánlom neked életemet és halálomat azért a
nagy ügyért, mely már a megvalósulás útján van.” Hazája szabadságára gon-
dolt és ezért imádkozott. Felajánlása után egy hónapra fejezte be életét 1922.
márc. 12-én. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1991-ben.

Angéla szavai a munkáról:
„Szeretem a munkámat, mivel kiváló alkalmat találok arra, hogy szenvedé-

seket viseljek el és sokat imádkozzam; semmi mást nem kívánok az élettõl
ezeken kívül.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Angélának megadtad, hogy felebarátaival sok jót te-

gyen és szenvedéseit türelemmel viselje. Add, hogy példaadásán épüljünk, és
a türelemben, a szeretet gyakorlásában elõbbre haladjunk. Krisztus, a mi
Urunk által.

Március 13.
PISAI BOLDOG AGNELLUS I. r. (1194-1232)

Neve az Agnus (bárány) szó kicsinyítõ alakja, ejtése olaszosan jobb:
Anyellusz. Pisai nemesi családból származott, maga Szent Ferenc vette fel a
rendbe. 1219-ben a rendalapító Pacifik testvérrel együtt Galliába küldte, hogy
ott a rendet letelepítse. Mint diákonus Párizsban a rendház elsõ házfõnöke,
majd késõbb az alakulófélben lévõ rendtartomány kusztosa lett. A nép, a kirá-
lyi udvar, a papság szentéletû testvérnek tartotta. 1223-ban a rendi káptalan
nyolcadmagával Angliába küldte az angol rendtartomány megalapítására.
Hárman voltak közülük angolok. 1224-ben érkeztek meg Angliába, ahol az el-
sõ években nem volt biztos lakóhelyük, sokat szenvedtek éhségtõl, hidegtõl,
de mindezt örvendezõ lélekkel viselték. Hamarosan többen kérték felvételüket
a rendbe, köztük kiváló képességû fiatalok, úgyhogy egymás után létesültek a
rendházak. Ezek között különösen jelentõs volt az oxfordi, ahol az alapítás
1229-ben történt. Itt a klerikusok megfelelõ oktatásban részesültek, minthogy
ez egyetemi város volt. Agnellus kiváló tanárokat is hívott (pl.: Robert
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Grossetete), késõbb más híres ferences magiszterek oktattak itt, a század vé-
gén Duns Scotus János. Az oxfordi ház mintául szolgált a többi ferences stú-
diumház számára.

Amikor Agnellus mint tartományfõnök 1230-ban részt vett az assisi kápta-
lanon, 12 volt az angliai rendházak száma. A káptalan kérésére itt pappá szen-
teltette magát. Még két évig állt az angliai tartomány élén. Érdeme az angliai
tartomány megszervezése; fel tudta ébreszteni a fiatalokban a szabályok hûsé-
ges megtartására és a tökéletességre való törekvést. Szabad idejét imával, el-
mélkedéssel töltötte. A szentmisét, zsolozsmát sokszor könnyek közt végezte.
A szentek halálával halt meg 38 éves korában, az oxfordi rendházban. Soha
meg nem szûnt tiszteletét XIII. Leó pápa hagyta jóvá.

Szent Ferenc tanítása az alázatosságról:
„Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsõítése közepett nem

gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyûnek és megve-
tésre méltónak tartják. Mert az ember annyit ér, amennyit Isten szemében ér,
és semmivel sem többet.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Agnellust a világ hiúságától elvontad és a szent kereszt

útjára vezetted. Add, hogy nyomdokait kövessük, s az égi koronát, amelyet õ
elnyert, mi is kiérdemeljük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 14.
FLESCH* RÓZA szûz, III. r., rendalapító (1826-1906)

A Rajna melletti Schönstadt-ban született. Gyermekkorában elemi iskolái el-
végzése után gyógyfüvek árusításával és napszámos munkával kereste meg a
kenyerét, de közben bensõséges életet élt. Gyakran ellátogatott a wiedtali
Szent Kereszt kápolnába. 26 éves korában lépett be Szent Ferenc III. rendjé-
be, s utána betegápolással és árva gyermekek nevelésével foglalkozott. 1861-
ben néhány társnõjével a Szent Kereszt Kápolna közelében (Waldbreitbach vá-
rosban) szerény otthon építésébe kezdett. Még nem gondolt szerzetalapításra.
Anyai szeretettel ápolta társnõivel az árvákat. De nemsokára megkapta a
Gondviselés intését. 1862-ben jelen volt a városban a ferences testvérek foga-
dalomtételénél. A szertartás olyan nagy hatással volt rá és társnõire, hogy el-
határozták, õk is fogadalmas szerzetesekként élnek, hogy így több kegyelmet
nyerjenek. A következõ év márciusában a trieri fõpásztor engedélyével õ és két
társnõje a waldbreitbachi plébános kezébe letették a szerzetesi fogadalmakat.
Ez volt az „Angyalokról nevezett Szent Szûz Ferences Nõvérei” társaság szüle-
tésnapja. A közösség egyre gyarapodott Róza anya vezetésével, aki példájával
mutatta, hogyan kell ferences szellemben felkarolni a legszegényebbeket és
legelhagyatottabbakat. Igénytelenségre és arra tanította nõvéreit, hogy akkor
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is teljesítsék hûen kötelességeiket, amikor az emberek nem becsülik meg fá-
radozásaikat. Annál nagyobb lesz érte a jutalom Istentõl. A kezdetben létesült
szerény otthon helyén késõbb nagy anyaház épült, bizonyságául annak, hogy
Isten az alázatos és kicsiny lelkekkel nagy dolgokat mûvel. Isten és a felebarát
szolgálatában eltöltött áldozatos élet után 80 éves korában halt meg. Mint ér-
tékes örökséget hagyta leányaira a ferences észszerûséget, az áldozatos sze-
retetet és a vidám lelkületet.

„Maradjatok bennem, s akkor én is bennetek maradok... Aki bennem ma-
rad, s én õbenne, az bõ termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek...
Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akar-
tok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsõül meg Atyám, hogy bõ termést
hoztok, és a tanítványaim lesztek.” (Jn 15, 4, sk.)

Imádság:
Istenünk, te Róza szolgálódat arra indítottad, hogy a szegények, magukra

hagyottak felkarolására új szerzetes társulatot alapítson. Segíts, hogy példájá-
ra mi is áldozatos és segítõkész lelkülettel közeledjünk felebarátainkhoz s ve-
lük sok jót tegyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 15.
MARILLAC* SZENT LUJZA III. r., rendalapító (1591-1660)

Hogy Szent Ferenc III. rendjéhez tartozott, nincs bizonyítva. Alapja, hogy
egyes szerzõk ezt állítják, másrészt lehet következtetni abból, hogy két szent
lelkivezetõje, Szalézi Szent Ferenc és Páli Szent Vince hatással lehetett rá, hogy
a III. rendbe lépjen. Fiatalon szerzetesnõ szeretett volna lenni, családjának el-
szegényedése és gyenge égészsége miatt azonban apja és mostohaanyja un-
szolására férjhez ment 22 évesen. A házasságból egy fia született. Házasságkö-
tése miatt kétségek gyötörték, a lelki válságból Szalézi Szent Ferenc emelte ki,
kinek tanácsára fogadalmat tett, hogy özvegysége esetén nem lép újabb házas-
ságra. 12 évi házasság után férje meghalt. Ebben az idõben találkozott Páli
Szent Vincével, kinek nagy tervei voltak vele. Miután Mihály fia szemináriumba
lépett, követhette régi vágyát. Szent Vince 1633-ban bízta meg a Szeretet Leá-
nyai szerzetes társulat megalapítására (vincés nõvérek), kiknek hivatása a bete-
gek, idõsek, elhagyatottak felkarolása. Lujza és négy társnõje 1642-ben tette le
az örök fogadalmat. A hármas fogadalomhoz egy negyedikét is csatoltak: a
szegények szolgálata fogadalmát. Az elsõ szabályokat Lujza állította össze, eze-
ket Szent Vince tökéletesítette. A társulat mindmáig a legnagyobb létszámú
szerzetesközösség. (Kb. 28 ezren vannak.) Lujza sokat betegeskedett, de szin-
te utolsó leheletéig dolgozott, fõleg leányai tanítása, buzdítása volt nagy gond-
ja. Halála 1660. márc. 15-én következett be Párizsban, néhány hónappal Páli
Szent Vince halála elõtt. 1920-ban avatták boldoggá, 1934-ben szentté.
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Szent Vince szavai a nõvérekhez:
„Minthogy magatokat Istennek adtátok a szegények szolgálatára, azt a ne-

vet kaptátok, amelyet Isten maga adott nektek. Úgy kell tehát élnetek, hogy
megfeleljetek saját neveteknek, mert Isten az, aki e nevet a Társulatnak adta.
Ne feledjétek, maga a nép nevezett titeket a Szeretet Leányainak, amikor lát-
ta az elsõ nõvérek szolgálatkészségét, amellyel a szegényeket gondozták.”

Imádság:
Add, Urunk, Istenünk, hogy Szent Lujza példája szítsa föl bennünk az isten-

szeretet lángját, melyet szerzetescsaládja tagjaiban is fellobbantott Egyházad
elmúlhatatlan dicsõségére. Krisztus, a mi Urunk által.

Március 16.
POPPI BOLDOG TORELLO remete, III. r. (1202-1282)

A toszkánai Poppi városban született nemesi családból. Szüleitõl keresztény
nevelést kapott, de ifjúkori barátai hatására a szórakozásnak, rendetlen életnek
adta át magát. Megtérése hasonlít Szent Ferencéhez. Ferenc annakidején vidám
társaival dalolva járta Assisi utcáit, közben egyszer elkomolyodott s lemaradt tár-
saitól. Meglátta addigi élete hiábavalóságát. Torellonál pedig az történt, hogy ha-
sonló szórakozások közt vállára repült egy kakas és háromszor kukorékolt. Azon-
nal Péter apostol története jutott eszébe. Az õ lelkét is átjárta a kegyelem fénye
és élete megjobbítására szánta el magát. Igen valószínû, hogy ismerte Szent Fe-
renc történetét, sõt hallott a ferences III. rendrõl, amely a hagyomány szerint
1221-ben vette kezdetét. Magára öltötte Szent Ferenc bûnbánó rendjenek ruhá-
ját és elvonult Poppi várostól nem messze egy erdõbe, ahol remeteéletet kez-
dett. Életmódja: imádság, elmélkedés, önmegtagadások, böjt, kemény fekvõ-
hely, virrasztás, amellett a munka, mellyel fönntartását biztosítani tudta. Nem
hiányzott életébõl a felebarát segítése, alamizsnálkodás, betegek, idõsek gondo-
zása. Idõnként elhagyta remeteségét, hogy szentmisén vegyen részt, eladja por-
tékáját, jótékonykodjék. A Ferences Martyrológium tud Torello csodáiról is, en-
nek következtében sokan felkeresték, hogy ügyes-bajos dolgaikban segítségét,
tanácsát kérjék. Így érte meg a 80 évet, amikor szent halállal befejezte életét.
Egy másik szerzetesközösség, a vallumbróziak is magukénak tartják. A Ferences
Martyrológium a terciárius boldogok közt tartja számon.

„Szól már a napnak hírnöke, ki éber õr mély éjen át,
s az utazónak éji fény, mert minden órát megkiált.
A hajnalcsillag kél szaván, égrõl borút elûz tova,
elhagyja ártó útjait az éji kóborlók hada.
Hangján hajós erõre kap, a tengerárra csend borul,
s az Egyház sziklaszál feje bûnét siratni elvonul.
Úr Jézus, a bukóra nézz: térítsen meg tekinteted;
ha ránk tekintesz, hull a bûn, s elmossa könny a vétkeket.”

Az Egyház himnuszából.
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Torellot különös módon hívtad meg a bûnbánatra. Köz-

benjárására add, hogy a bûnöket elhagyva a bûnbánat méltó gyümölcseit te-
remjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Március 17.
PÁRMAI BOLDOG JÁNOS (1209-1289)

Pármai nemesi családból származott. Vallásos nevelésben részesült. Belép-
ve a Ferenc-rendbe pappá szentelték. Példaadó életével és tudásával tûnt ki.
Teológiát tanított Bolognában, Nápolyban és Párizsban. Az I. Lyoni Zsinaton
beteg rendfõnöke képviseletében vett részt. Kevéssel utána, 1247-ben elõdje
lemondása (vagy lemondatása) után õt választották miniszter generálissá. So-
kan azt remélték, hogy vele szent Ferenc hõsi kora elevenedik fel. Rendfõnök-
sége elsõ három évében gyalog bejárta szinte az összes országot, ahol feren-
cesek voltak, igyekezett megszûntetni a visszaéléseket és visszaállítani a
szerzetesi fegyelmet. IV. Ince 1249-ben Konstantinápolyba küldte az egység
elõmozdítására - ami a görögökkel meg is történt a II. Lyoni Zsinaton 1274-
ben, de csak rövid idõre. Az õ rendfõnöksége alatt kezdett a rendben terjedni
a Joachim a Fiore apát (+1202) által hirdetett eretnekség (apokaliptikus eret-
neksége), mellyel János is rokonszenvezett. Részben emiatt kényszerült le-
mondani a rendõnökségrõ1 1257-ben. Az általános káptalanon õ maga aján-
lotta utódjául Szent Bonaventurát erényei és nagy tudása miatt.

1259-ben - valószínûleg IV. Sándor pápa akaratéból egyházi bíróság elé idéz-
ték eretnekség vádjával. Aligha kerülte volna el a börtönt, ha egy jóakaró bíbo-
ros, Ottoboni (a késõbbi V. Adorján pápa) védelmébe nem veszi. Egyesek Já-
nos testvér meghurcolásáért méltánytalanul Bonaventurát vádolták (lásd
Fioretti 48. f.). Õ csak „hivatalból asszisztált” az eljárásnál. Ezek után János
testvér a greccioi remeteségbe vonult, s élete hátralévõ részét itt töltötte imá-
ban, elvonultságban. Amikor arról értesült, hogy a görögök újra elszakadtak a
rámai egyháztól, a 80 éves aggastyán elindult, hogy újra az egységet szolgálja.
De nem jutott el Konstantinápolyig; útközben megbetegedett és Camerinonál,
Assisitõl nem messze bevégezte életét. VI. Piusz (1775-1799) avatta boldoggá.

Ottoboni bíboros tanúsága Pármai Jánosról: (Részlet a bírákhoz írt levelébõl.)
„Kezeskedem Pármai János erényérõl és hitérõl. Nem ismerek nálánál jám-

borabb és katolikusabb embert; János testvér hite ugyanaz, mint az enyém. A
bánásmód, amelyben részesül, mintha engem érne. Ha õt elítélik, engem is
elítélnek.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost lelki erõvel és buzgósággal ruháztad fel, hogy

rendje és egyháza javára fontos feladatokat lásson el. Közbenjárására segíts
bennünket, hogy kötelességeinket a legnagyobb igyekezettel megtegyük s tet-
szésedet kiérdemeljük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

81



Március 18.
HORTAI SZENT SZALVÁTOR (1520-1567)

Barcelonától nem messze Colomba di Farnesben, egy kis faluban született
szegény szülõktõl. Egy ideig juhász volt, majd szüleivel együtt a falu kórházá-
ban lakott. Írni, olvasni nem tanult. Szülei halála után húgával, Bláziával Bar-
celonába ment s ott cipészinasnak állt, hagy húgáról gondoskodni tudjon. Mi-
kor húga férjhez ment, akadálytalanul léphetett be Szent Ferenc rendjébe
Barcelonában (1541). Nagy alázat, önmegtagadás, engedelmesség és imád-
ságos lelkület jellemezte. A novíciátban Isten az õ tudta nélkül csodát mûvelt:
annyira elmerült az imában, hogy elfeledkezett átadni a gvárdiánnak a kony-
hakulcsot, amit a szakács testvér rábízott - közben angyalok készítettek el min-
dent a reggelihez az érkezõ vendégek számára. A gvárdián elküldte volna, ha
a csoda meg nem történik. Tortosa-ban egy beteg kisfiú gyógyult meg
Szalvátor testvér imájára, emiatt a nép szentként kezdte tisztelni - ez elég ok
volt arra; hogy tartományfõnöke még eldugottabb helyre helyezze. Ez újra és
újra megismétlõdött. 1547-ben helyezték Hortába, ahol kb. 12 évig maradt,
itt történtek azok a tömeges csodás gyógyítások, melyhez foghatót nem isme-
rünk az Egyház történetében: naponta százával, néha ezrével jöttek az ország
minden részébõl a betegek (vagy hozták õket); a templomban Szalvátor test-
vér buzdította õket a bûnbánatra, a szentségekhez járulásra, a Szûzanya tisz-
teletére, aztán a Szentháromság nevében megáldotta õket, mire bekövetke-
zett a tömeges csodás gyógyulás.

Életírói a legnagyobb csodatevõ szentnek tartják, ami nem túlzás. Itt ragadt
rá a „Hortai” jelzõ. És itt kellett elviselnie a legnagyobb megaláztatást: tarto-
mányfõnöke a közösség elõtt a kolostori rend súlyos megzavarásával, felfor-
gatásával vádolta s megkorbácsoltatta. Majd titokban, nevét is megváltoztat-
va (Alfonz) Reusba irányította, ahol egy keménykezû gvárdián lett a fõnöke. Itt
is megismétlõdtek a csodák, de már nem olyan gyakran, mint Hortában. In-
nét Barcelonába helyezték, azzal a szándékkal, hogy majd az inkvizíció kiderí-
ti róla, hogy csaló, vagy a gonosz lélek által tesz csodákat. Az ellenkezõje tör-
tént. Fényesen beigazolódott csodáinak hitelessége. Híre eljutott II. Fülöp
királyhoz is, aki látni akarta. Majd Gandia hercege (Borgia Ferenc, a késõbbi
jezsuita szent) találkozott vele. Elöljárói azonban nem tûrték Spanyolország-
ban, Szardínia szigetére, annak fõvárosába, Cagliariba* helyezték, ott két évig
mûködött mint alamizsnagyûjtõ testvér, s itt is halt meg szent halállal márc.
18-án - ahogy azt hetekkel elõbb megmondta. 1606-ban a Szentszék jóvá-
hagyta, hogy Szalvátort boldogként tiszteljék, szentté avatása azonban csak
1938-ban következett be.

A két vak:
Hartában egyszer két vak kérte a szent segítségét. Szalvátor elküldte õket a

montserrati Mária-kegyhelyre, ott kérjék a Szûzanya közbenjárását. Miután el-
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mentek, közölte a mellette lévõkkel: „A két vak közül az egyik meg fog gyógyul-
ni, mert hisz, a másik nem gyógyul meg, mert nem hisz.” (Úgy is történt.)

Imádság:
Istenünk, te Szent Szalvátort imádságos lelkülettel, alázattal, a Szûzanya irán-

ti gyermeki tisztelettel s a csodatevés karizmájával tûntetted ki. Add, hogy párt-
fogására s erényeit követve eljussunk az üdvösségre. Krisztus, a mi Urunk által.

Március 19.
PEREZ JÓZSEF vértanú (1890-1928)

Õ is a mexikói vértanúk közé tartozik, akik a Calles-féle egyházüldözés áldo-
zatai lettek. Közülük az Egyház sokat boldoggá, 27-et pedig 2000. máj. 21-én
szentté avatott.

József 17 éves korában lépett be a Ferenc-rendbe. Kaliforniában szentelték
pappá. Visszatérve hazájába 1922-tõl mint vikárius mûködött a jerecuaroi fe-
rences plébánián. A Calles-féle keresztényüldözés idején csak titokban és álöl-
tözetben kereshette fel híveit. 1928. máj. 31-én hívei egy májusi ájtatosságra
hívták Canada de Tirados-ba, ott szentmisét is mondott. A visszafelé vezetõ
úton egy csapat katona feltartóztatta õket. Le kellett szállniuk lovukról, cipõjü-
ket lehúzatták lábukról s hátrakötött kezekkel kellett futniuk Salvatierra felé.
Közben egy nyeregtáskában talált iratokból megtudták, hogy pap is van köz-
tük. József atya jelentkezett. Tudta, mi vár rá. Salvatierrából Cacalotéba indul-
tak. A helység közelében József atyát az úttól félre vezették, nyaka köré kötelet
vetettek s agyonlõtték jún. 2-án. Amint lehetett, társai a véres holttestet
Salvatierrába vitték. A hitvalló holttestén oszlásnak nyoma sem volt.
Temetésekor·diadalmasan hangzott a kiáltás: Éljen Krisztus Király! A hívõk felé
küldött értesítésre egyebek közt ezt írták rá: „Adja a Mindenható Isten, hogy kö-
nyörgésünk; mely a vértanú áldozatát kíséri, Isten színe elõtt kedves legyen és
meghozza hazánk üdvét, szabadulását.” Sok imameghallgatás történt a vérta-
nú közbenjárására. (Salvatierra a fõvárostól nyugatra kb. 200 km-nyire fekszik.)

XI. Piusz Quas Primas apostoli körlevelébõl:
„Ha tehát Krisztus országa, amely jog szerint az egész emberiséget felöleli,

a valóságban is mindenkit magához vonna, miért kételkednénk abban a bé-
kében, amelyet a Békesség fejedelme hozott a földre, aki eljött mindeneket
megbékíteni, s nem azért, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy õ szolgáljon;
aki bár ura mindeneknek, az alázatosság példáját mutatta s a szeretet paran-
csát tette alaptörvénnyé.”

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te szent Fiadban, a Mindenség Királyában mindent

meg akarsz újítani, add kegyesen, hogy hõslelkû vértanúid érdeméért a né-
pek, megszabadulva a bûn szolgaságából az õ szelíd uralmát elismerjék. Ki
élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

83



Március 19.
SZENT JÓZSEF ünnepe

Tiszteletének terjesztésén Szent Ferenc rendje (különösen Sienai Szt.
Bernardin) sokat fáradozott; szorgalmazta az ünnep bevezetését (ez 1621-ben
megtörtént), a Zsolozsmáskönyvben Szent Bernardin homiliáját olvassuk.

„Akit Isten különleges életfeladatra választ ki, annak megad ehhez minden
szükséges karizmát. Ez érvényesült különösen is Szent Józsefben” (Szt.
Bernardin).

Március 20.
MONTEGALLOI BOLDOG MÁRK (1427-1497)

Elõkelõ szülõktõl származott. Iskoláit Perugiában* és Bolognában* végez-
te s orvos lett. Apja kívánságára megnõsült, de pár év múlva szülei elhaláloz-
ván feleségével kölcsönös megegyezéssel mindketten szerzetesek lettek: fele-
sége belépett az ascoli klarisszákhoz, õ pedig Fabrianoban a ferencesekhez.
Az önmegtagadásban, imában, felebaráti szeretetben a lelkek üdvéért kifejtett
buzgóságával társai elõtt példakép lett. Pappá szentelve egyik rendház fõnöke
lett. Egy alkalommal imába merülve a Szûzanya felszólítását hallotta: „Márk
testvér, menj és prédikáld az embereknek a szeretetet!” Ettõl kezdve 40 éven
át mint népmisszionárius bejárta elõbb Marche tartományt, majd Itália nagy
részét, s hirdette a legfõbb parancsot, a szeretetet.

Ebben a korban, a reneszánsz korában különösen sok volt a bûn – egy-
háziak részérõl is – a szeretet ellen. A szegény nép kiuzsorázása ellensúlyozá-
sára Vicenzában* és utána több helyen népbankokat (Montes Pietatis) alapí-
tott, mint azt más kortárs ferences igehirdetõk (Feltrei B. Bernardin) tették. A
pártviszályoktól szétzilált városokban hirdette a békét, a megbocsátást és az
anyagiasságon való felülemelkedést. Camerinoban a pestises betegek között
mint orvos is tevékenykedett, de bûnbánatra is felhívta a népet, hogy a bûnö-
kért vezekeljenek és kiesdjék a vész megszûnését. 1497-ben az észak-olaszor-
szági Vicenzában 70. évében érte utol a halál. Haldokolva Krisztus kínszenve-
désérõl olvastatott fel. Mikor azt olvasták: „Lehajtván fejét kiadá lelkét”, õ is
befejezte életét. XVI. Gergely pápa hagyta jóvá tiszteletét.

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengõ érc vagyok vagy pengõ cimbalom.” (1 Kor 13)

Imádság:
Istenünk, te arra indítottad Boldog Márkot, hogy hirdesse az Isten és a fele-

barát iránti szeretetet. Add, hogy a szeretet cselekedetei által az örök életet ki-
érdemeljük. A mi urunk Jézus Krisztus által.
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Március 21.
BOLDOG GALANTINI IPOLY III. r., rendalapító (1565-1619)

Firenzében született iparos szülõktõl, akik vallásos nevelésben részesítették,
úgyannyira, hogy ifjú korában felvételét kérte a kapucinus rendbe. Gyenge
egészsége miatt azonban nem vették fel. Ezért atyja mesterségét, a selyem-
szövést folytatta. Idõközben rátalált igazi hivatására, ahol Isten dicsõségét és
felebarátai javát szolgálhatja. Látta, hogy városában a gyerekek szabadon csa-
tangolnak, s nincs, aki összegyûjtené õket és a jóra s a hit igazságaira oktas-
sa õket. Meggyõzõdése volt, hogy a fiataloknak fogékony a lelkük a jóra. El-
kezdett hát foglalkozni velük. Maga köré gyûjtötte õket és hitünk igazságait
kérdés-feleletek formájában tárta eléjük. Ez a módszer a tridenti katekizmus is-
merete óta egyre jobban elterjedt a hit oktatásában. Tanítását személyes
jópéldával és erényes élettel igyekezett alátámasztani. Ezért is lépett a Feren-
ces III. Rendbe. Közben felnõttek is gyülekeztek köréje. Felvetõdött a gondo-
lat, hogy társulatot alapít a mû kiterjesztésére és tovább folytatására. Munka-
társakat toborzott s 1602-ben megalapította a Szent Ferenc Keresztény
Tanításáról nevezett kongregációt. (A társulat megújított szabályzatát késõbb,
1802-ben hagyta jóvá VIII. Orbán pápa.)

Ugyanebben az idõben (1600 körül) nyitotta meg elsõ iskoláit Rómában
Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója. Luccában Leonardi Szent Já-
nos kezdeményezte a maga tanító rendjét, a Keresztény Tanítás Társulatát. A
kor igénye volt tehát, hogy az Egyház foglalkozzék nemcsak a kiváltságosak,
hanem a szegény és addig elhanyagolt egyszerû nép fiaival és leányaival is.
Boldog Ipoly társulata hamarosan meghonosodott több olasz városban:
Luccában, Volterrában, Pistoiában, Modenábán. Firenze akkori érseke is tá-
mogatta õket, kápolnát és épületet biztosított számukra. Ipoly a tanítás mel-
lett a bûnösök megtérítésén is sikerrel fáradozott. Ilyen buzgó tevékenységben
érte utol a halál 1619. márc. 20-án, 55 éves korában. XII. Leó pápa 1825-ben
avatta boldoggá. Társulata valószínûleg a 19. század egyházellenes mozgal-
mai és támadásai következtében megszûnt.

A végsõ idõkben „az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylõ égbolt, s
akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csil-
lagok” (Dán 12, 3).

Imádság:
Istenünk., te Boldog Ipolyt arra választottad ki, hogy az ifjúság oktatására új

szerzetestársulatot alapítson s a bûnösök megtérítésén fáradozzon. Közbenjá-
rására add, hogy a hit megismerésében és a hit szerinti életben egyre gyara-
podjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

85



Március 22.
SZENT BENVENÚTUSZ püspök (kb. 1220-1282)

Ancona-ban* született a nemes Scotivoli* családból. Apja kérésére Bolog-
nában egyházi és polgári jogot tanult, majd visszatérve Anconába pappá szen-
telték. Egy ideig püspöke archidiákónusa (esperese) lett, majd a pápa a még
fiatal papra rábízta az osimoi* egyházmegye vezetését. Rangja megfelelt a mai
püspöki általános vikárius rangjának. Osimo püspöksége IX. Gergely pápa
utolsó éveiben (1240 körül) átpártolt II. Frigyeshez, ghibellin lett. Emiatt a pá-
pa megvonta tõle a püspöki hivatalt s azt átruházta a szomszédos Recanati*-
ra. Benvenútusz igen okosan, megnyerõ modorban, de ugyanakkor határo-
zottsággal látta el kényes feladatát, úgyhogy néhány év múlva sikerült a pápa
iránti hûségre vezetni egyházmegyéjét. IV. Orbán ezek után visszaadta
Osimonak a püspöki rangot, s kinevezte püspöknek Benvenútuszt. „Benve-
nútusz - írja a pápa – kiváló: feddhetetlen élete, tudománya, a lelkiekben való
buzgósága s az ügyek intézésben való ügyessége miatt. Õ szívünk szerinti fér-
fiú. Õt nevezzük ki Osimo egyháza pásztorának és püspökének, abban a meg-
gyõzõdésben, hogy tapintatával, Isten kegyelmével és a Szentszék támogatá-
sával elõ fogja mozdítani ennek az egyházmegyének lelki és földi jólétét, s a
városnak visszaadja elõbbi fényét, megerõsíti az Anyaszentegyház iránti hû-
ségben.” Benvenútusz meg is felelt a várakozásnak.

Püspökké szentelése elõtt azonban egy meglepetést keltõ lépést tett: belé-
pett a Ferenc-rendbe. Ezzel jelezni akarta, hogy Szent Ferenc szellemében
akarja ellátni püspöki feladatát. (Ugyanezt a lépést tette meg félszázaddal ké-
sõbb Szent Lajos püspök.) Az akkori elõírások megengedték, hogy ne kolos-
torban töltse a novíciát évét, így püspökként egy év múlva fogadalmat tett. Fi-
gyelmes, segítõkész volt hívei iránt. Ferences ruhában, mezítláb, a
szegénységet nagy buzgalommal gyakorolva járta egyházmegyéjét, végezte a
pasztorális látogatásokat, hirdette Isten igéjét, szorgalmazta az egyházi fegyel-
met. Az apostol intelméhez híven „kezét elhamarkodva nem tette föl senkire”
(1 Tim 5, 22), vagyis csak arra alkalmasakat szentelt fel pappá. Ezek között
volt Tolentinoi Szent Miklós is. Isten csodákkal is megerõsítette tanítását. 13
évi püspöki mûködés után, amikor érezte, hogy élete végéhez ért, Szent Fe-
renchez hasonlóan kívánt meghalni: a székesegyházba vitette magát, ruháit is
levetve a földre feküdt, így halt meg papsága és a hívek körében 1282. márc.
22-én. Testét az osimoi székesegyházba temették, sírját Isten csodákkal dicsõ-
ítette meg. IV. Márton már három évre rá szentté avatta (az ilyen gyors szent-
té avatás a XIII. században nem volt ritkaság).

Imádság:
Istenünk, te Szent Benvenútusz püspököt a szent lelkipásztorok sorába

emelted. Add, hogy közbenjárására állhatatosak maradjunk a hitben, egykor
pedig részesedjünk dicsõségében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Március 23.
BOLDOG ISTVÁN ES RAJMUND vértanúk (1242. május 29.)

A 13. században nagy gondot okoztak az Egyháznak az eretnekségek, külö-
nösen a dél-franciaországi albiak. III. Ince 1209-ben keresztesháborút hirde-
tett ellenük, mely húsz évig tartott, sok pusztítással, kegyetlenséggel minkét
fél részérõl. A háború az albiak legyõzésével ért véget, de ezzel az eretnekség
nem szûnt meg. IX. Gergely 1233-ban elrendelte a pápai inkvizíciót az eretne-
kek felkutatására, s ha szükséges, a világi hatóság segítségének kérésére. A
makacs eretnekeket halálbüntetéssel sújtották. A pápa 1240-ben egy egyházi
férfiakból álló inkvizíciós csapatot küldött az albiak fészkébe, Toulouse* kör-
nyékére. Vezetõjük az Avenione-i bencés prior volt, hozzá öt egyházi személy
tartozott, valamint három domonkos és két ferences: Narbonai István és
Carboneri Rajmund, kiváló, képzett papok.

Avenione prefektusa, Alfaro-i Rajmund a város eretnek vezetõivel kitervelte,
hogyan végeznek titokban az inkvizítorokkal. Azzal az ürüggyel, hogy kihallga-
tásokat folytassanak, meghívta õket a város tanácstermébe, ahol fegyveresek
voltak elrejtõzve. Mikor a tizenegy férfi oda bement, a fegyveresek elõrohantak
és kardokkal, tõrökkel egymás után legyilkolták õket. Maguk a gyilkosok is
csodálkoztak, hogy az áldozatok nem kiabáltak, nem jajgattak, hanem Tedeu-
mot énekelve végezték be életüket, hálát adva Istennek, hogy életüket áldoz-
hatják az õ ügyéért. Mindez 1242. máj. 29-én, Urunk mennybemenetele ün-
nepén történt.

Az eretnekek titokban akarták tartani véres és alattomos tettüket, de ez nem
sikerült. Rendkívüli jelek árulták el a vértanúságot, s errõl a város lakói is tu-
domást szereztek. A hithû katolikusok mindjárt igazi vértanúkként kezdték
õket tisztelni, különösen Avenione-ban és Toulouse-ban. Megszakíthatatlan
tiszteletüket IX. Piusz 1968-ban hagyta jóvá.

Két körülmény bizonyítja a tizenegy egyházi férfi vértanúságát, az egyik: fel
voltak rá készülve, hogy küldetésük életük feláldozásával fog járni; a másik: a
támadás alatt tanúsított magatartásuk. A Tedeum éneklése.

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te megadtad Boldog Istvánnak és Rajmundnak a

kegyelmet, hogy Krisztusért vértanúhalált szenvedjenek. Isteni erõddel támo-
gass minket, esendõ embereket, hogy példájukra mi is vállaljuk a hitünk sze-
rinti életet. Krisztus, a mi Urunk által.
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Március 24.
SVÉD SZENT KATALIN szerzetesnõ, III. r. (1331-1381)

Apja Ulf Gudmarsson elõkelõ úr, anyja Szent Brigitta volt. Nyolcan voltak
testvérek. Fiatal korában kolostorban nevelkedett. Szülei - az õ elõzetes meg-
kérdezése nélkül - 14 éves korában férjhez adták Kyren Egárdhoz, akivel azon-
ban közös megegyezéssel József-házasságban élt négy évig. 1350-ben - férje
beleegyezésével Rómába ment anyjához, s amikor férje pár hónapon belül
meghalt, anyja mellett maradt. Annak leghûségesebb kísérõje, legbuzgóbb ta-
nítványa, késõbb mûvének folytatója lett. Részt vett anyja szeretetszolgálatai-
ban is. (Szegények, betegek gyámolítása, utasok, zarándokok fogadása, gyer-
mekek oktatása.) Mint anyja, úgy õ is Szent Ferenc III. rendjének tagja volt.
Szent Ferenc példájára nem térítette el õket az egyházhoz való hûségtõl a Ró-
mában tapasztalt sok visszaélés és botrány. A szenvedõ Úr Jézusra gondolás
segítette õket, hogy az Egyházban felismerjék a szenvedõ, megalázott Krisz-
tust. Katalin elkísérte anyját a Szentföldre is, majd annak halála után, 1373-
ban anyja földi maradványaival visszatért Svédországba, ahol anyja akarata
szerint a pápa jóváhagyott Regulája szerint megkezdte Vadstenában a közös
életet (Brigitta-rend). Az egyre gyarapodó nõvérek õt választották apátnõjük-
nek. 1375-ben ismét Rómába ment, hogy szorgalmazza anyja szentté avatá-
sát. Sok csoda történt ugyanis annak sírjánál. Rómában nagy hatással volt rá
a Sziénai Szent Katalinnal való találkozás. Mindkettõjük (és anyja) fáradozása
eredménye volt, hogy a pápa 1377-ben végleg visszaköltözött Rómába. Svéd-
országba visszatérése után hamarasan megbetegedett. Gyomorbaja miatt ál-
dozni nem tudott, de betegágyához hozatta a szentostyát, hogy legalább lás-
sa. 1381-ben halt meg Vadstenában márc. 24- én. 1474-ben avatták szentté.

Szent Ferenc tanítása a papokról:
„Az Úr oly mély hitet öntött belém - egyházi rendjükre való tekintettel papjai

iránt, akik a római Szentegyház szerint élnek, hogy még ha üldöznének is, hozzá-
juk menekülnék… És úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni õket, mint uraimat.
És nem akarom észrevenni rajtuk a bûnt, mivel Isten fiát szemlélem bennük.”

Imádság:
Urunk, Istenünk, te Szent Katalin szüzet arra választottad ki, hogy hazájában

a Szent Brigitta rend meghonosítója legyen. Add meg nekünk, hogy itt a föl-
dön erényes életét kövessük, s így az örök boldogságban egykor társai lehes-
sünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 25.
BOLDOG LAMBERTENGHI JEREMIÁS III. r. (+1513)

Milánótól északra, Comoban született, fõnemesi család sarjaként. Ártatlan-
ságban és jámborságban töltött ifjúság után a Szabályozott Ferences III. Rend-
be lépett, s ott komoly elõrehaladást tett az erények gyakorlásában. A regulá-
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ris (szerzetben élõ) III. rendi közösségek - férfi és nõi ágon egyaránt - a 15. szá-
zad eleje óta terjedtek el elsõsorban Itáliában. Pappá szentelése után Isten igé-
jét hirdette Észak-Itáliában, s komoly eredményeket ért el a vallási élet meg-
újítása terén.

Igaz, hogy ezen a területen kiváló ferences igehirdetõk mûködtek: a század
elsõ felében Sienai Szent Bernardin, a másik felében Milánói B. Kristóf, Feltrei
B. Bernardin, de a reneszánsz korban, amikor a vallásos élet papoknál, hívek-
nél egyaránt sok kívánnivalót hagyott maga után, nagy szükség volt szentéle-
tû papokra. A humanizmus pogány szelleme behatolt a papság és a fõpapság
életébe: sokan fényûzõ módon éltek, papi kötelességeiket (zsolozsma, szent-
mise, igehirdetés) elhanyagolták, pogány szerzõk mûveit olvasták, de a szent-
írást nem ismerték, világias szórakozásoknak (vadászat) hódoltak, botrányo-
san éltek, nem tartották be a celibátust... Boldog Jeremiás az igehirdetésnek,
a bûnbánat cselekedeteinek szentelte életét, s szavai hatását csodatételek is
növelték, melyeket életében és halála után is mûvelt. 1513. márc. 25-én halt
meg Forliban, s a város székesegyházában van eltemetve. Négy évszázadon át
tisztelete nem szakadt meg, ezért a 18. század vége felé kérelmet nyújtottak
be boldoggá avatása iránt. Neves ferences szerzõ (Holzapfel) állítja, hogy a hi-
vatalos boldoggá avatás 1908-ban megtörtént. Emiatt soroljuk a ferences bol-
dogok közé.

„Az Úr szava: Fiakat neveltem és naggyá tettem õket, õk mégis hûtlenné
váltak. Az ökör megismeri gazdáját és a szamár urának jászolát, csak Izrael
nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni.” (Iz 1, 2-3)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jeremiást Isten igéje eredményes hirdetõjévé tetted egy

elkereszténytelenedett korban. Közbenjárására add, hogy Isten igéjét mindig
készséges lélekkel hallgassuk, és tettekre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.

Március 26.
CADIX-I BOLDOG DIDÁK kapucinus (1743-1801)

Keresztneve József Ferenc volt. Elõkelõ vallásos szülõktõl született. Már gyer-
mekkorában imádságos, önmegtagadó lelkület, a templom szeretete (minist-
rálás) jellemezte. Az iskolában nagyon gyenge eredményeket ért el. Emiatt csak
nagynehezen vették fel rendjükbe a kapucinusok. Sevillában volt novícius. Buz-
gó imádsággal elérte, hogy elvégezte a teológiát és pappá szentelték. Szent
élettel, buzgó imádsággal, a szerzetesi szabályok szigorú megtartásával készült
arra az apostoli feladatra, melyet engedelmességbõl vállalt. Bejárta egész Spa-
nyolországot - mezítláb, elnyûtt ruhában, kezében kereszttel, hirdette Isten igé-
jét egyszerûeknek és tanultaknak. Szívesen oktatta a gyermekeket a hit eleme-
ire. Új Pálként emlegették. Mint gyóntató is eredményesen fáradozott, sok nagy
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bûnös is megtért. Eretnekek is eljutottak az igazság megismerésére. Prédikáci-
óira sok virrasztással, imával, önostorozással készült. Amikor egyszer gvárdián-
ja mérsékletre intette, így felelt: „Atyám, az én sok bûnöm és a nép bûnei kény-
szerítenek minderre.” Két kedvenc témája volt: a Szûzanya-tisztelet és a
Szentháromság tisztelete. A Szûzanyát mint a Békeszeretõ Szent Szüzet s mint
a jó Pásztor édesanyját szokta emlegetni. A Szentháromságról oly magasz-
tos·igazságokat mondott, hogy elnevezték a Szentháromság apostolának. For-
rón szerette Egyházát, sokat tanulmányozta a Szentírást, hogy eredménnyel
küzdjön kora tévedései ellen. Elismerésekben is volt része: kinevezték az Egy-
ház rendkívüli konzultorának, kanonoknak, egyetemek tiszteletbeli doktornak.
Mindezek nem tették hiúvá. Élete végén súlyos betegségbe esett. Szenvedése-
it nagy türelemmel viselte. Halála napját elõre megmondta. 58 évesen halt
meg szentség hírében. XIII. Leó pápa avatta boldoggá 1894-ben.

A nagyhírû szónok titka:
Didák atyát úgy tartották számon, mint abban az idõben Spanyolország leg-

nagyabb egyházi szónokát. Ezen különösen azok csodálkoztak, akik meg az is-
kolából ismerték. Ezek között volt egy domonkos páter is, aki Didáknak isko-
latársa volt. Részt vett egyszer Didák prédikációján. A rejtélyt egy kisgyermek
fejtette meg számára. Beszéd közben a kisfiú hangosan kiáltotta anyjának:
„Anya, anya! Látod, hogy az atya vállán egy galamb van? Így én is tudnék pré-
dikálni, ha a galamb mindent elõmondana.” A páter megértette, hogy a
Szentlélek a tanítómestere Didáknak.

Imádság:
Istenünk, te megadtad Boldog Didáknak a szentek bölcsességét és néped

üdvösségének munkálását. Közbenjárására add meg nekünk, hogy felismer-
jük azt, ami jó és igaz, és hirdessük minden embernek a mérhetetlen gazdag-
ságot Krisztust, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.

Március 27.
SZABIN testvér (1885-1931)

A Szatmár megyei Vállaj községben született sokgyermekes, szegény csa-
ládban. Családi neve: Scheibl János. Már 5 éves korában a Szûzanya megje-
lenésével tûntette ki, ettõl kezdve szinte éhezte és szomjazta az Istenközelsé-
get, a vallásról szóló tanítást; kereste a magányt, ahol sokat imádkozott. 6
elemi iskola elvégzése után kõmûves-tanonc, majd segéd lett. Társai közt és
családjában buzgón apostolkodott. 18 éves korában a Szent Szûz hívta, lép-
jen be Szent Ferenc rendjébe. 1913. januárjában Gyöngyösön magára öltötte
a ferences ruhát a Kapisztrán Provinciában. Mint terciárius szakácsként tevé-
kenykedett, szabad idejét a templomban vagy cellájában imával töltötte.
1915-ben katonának hívták be: négy fronton is szolgált szakácsként. Itt is

90



megõrizte vallásosságát. Romlott társai bûnbe akarták csalni, õ azonban a
leghatározottabban ellenállt.

1918-ban visszaérhetett a kolostorba. Titkon a papság után vágyódott, de er-
rõl lemondott egy nagybeteg klerikus társa javára, aki meg is gyógyult, s késõbb
pap lett. Sokat imádkozott és vezekelt a bûnösökért. A novíciát és a fogadalom-
tétel után 1923-tól rendkívüli kegyelmi adományokban volt része, pl. amikor tí-
fuszos betegként az ágyat õrizte, eljött betegágyához Krisztus õt megvigasztalni.
Több éven át alamizsnagyûjtõ volt a környéken, mindenütt buzgó apostoli tevé-
kenységet folytatott, s papok és hívek szentnek tartották. 1924-ben édesanyjá-
nak írt levelében reménykedik, hogy Kínába, misszióba mehet majd, s vágyako-
zik a vértanúság után. Ünnepélyes fogadalma letétele után, 1929 tavaszán
jelentkezik misszionáriusnak, s õsszel, öt társával elindul Kínába, „hogy magát
égõ áldozatul felajánlja Istennek a lelkek megmentéséért”. 15 hónapig tevékeny-
kedik a hankowi misszióban, s 1931. márc. 28-án váratlanul befejezi életét. Az
elõzõ napi orvosi vizsgálat semmi különös betegséget nem tud megállapítani,
rendtársai véleménye, hogy a benne lobogó isteni szeretet tüze emésztette fel fi-
atal életét. Életszentségérõl tanúskodnak rendtársai, ismerõsei, a halála után
történt rendkívüli megtérések, gyógyulások - és P. Oslay Oswaldnak róla írott
könyve (1934). Kár, hogy boldoggá avatási eljárása nem indult meg.

1924-ben szüleinek írt levelében kifejezi vágyát a vértanúság és a kínai misz-
szióba jutás után:

„Jó Anyán, ha tudná, mi vár rám! …nem bírná el… Vértanúi pálma után
áhítozom! S akarom embertársaimat jobban szeretni, mint önmagamat! Ezt
tanulom Szent Ferenc Atyánktól és megfeszített Jegyesemtõl!”

Imádság:
Istenünk, te Szabin testvért arra választottad ki, hogy környezetében apos-

tolkodjon s a kínai misszióban életét égõ áldozatul áldozza a lelkek megmen-
téséért. Add, hogy példáját követve mi is mások elõtt jótetteinkkel vilá-
goskodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 28.
BOLDOG MAILLÉ JANKA-MÁRIA III. r. (1331-1414)

Jeanne-Marie de Maillé* fõrangú francia családból származott. 6 éves ko-
rában karácsony éjszakáján a Szûzanya megmutatta neki a Kisded Jézust. 12
éves korában szüzességet fogadott. Szülei és egyik nagybátyja ekkor már ki-
szemelték számra a leendõ férjet: Robert de Sillé bárót. Õ azzal a föltétellel fo-
gadta a házasság tervét, ha võlegénye megígéri, hogy önmegtartóztatásban
fog élni vele. Robert, aki gyermekkori pajtása volt, ebbe bele is egyezett. 1348-
ban volt meg az esküvõ. Békében, megértésben éltek, s mindketten buzgó se-
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gítõi voltak a betegeknek s egyéb rászorulónak. Janka ekkoriban lépett be a
ferences III. rendbe. Közben a francia-angol háborúban Sillé báró súlyos se-
besülést szenvedett, fogságba került és meghalt. A 31 éves özvegytõl férje ro-
konai elvettek mindent, ami a házasság elõtt férjéé volt, így Janka anyjához
volt kénytelen költözni. Övéi újból férjhez akarták adni, de õ ellenállt. Tours-ba,
Szent Márton városába költözött, s közel a ferencesek kolostorához egy szûk
lakásban húzta meg magát.

Életét ezentúl Isten és felebarátai szolgálatának szentelte. Szegényesen élt,
vezekelt a bûnösökért. A Szent Márton kórházban látogatta a betegeket, be-
szélt nekik Jézus tanításáról, erényekrõl, a szentek példájáról. Egyesek mind-
ezt nem jó szemmel nézték, bolondnak tartották, s valósággal elüldözték a
kórházból. Egyszer valaki az utcán úgy hátbadobta egy kõvel, hogy mozgás-
sérült lett. Ferences lelkiatyja meg volt róla gyõzõdve, hogy Janka imádságos,
misztikus lélek, talán csodatevõ is, de független fõûri hölgy, aki tartja a kap-
csolatot rokonaival; tehát hagyta, hogy szabadon látogassa rokonait s eleget
tegyen zarándok vágyának. Tours városa volt továbbra is a fix pont, ahova új-
ra meg újra visszatért azalatt a 27 év alatt, ameddig özvegyként Tours-ban élt.
Nagy gondja volt az Egyház egysége. Sok zarándokútja ezt a célt szolgálta. Be-
szélt VI. Károly királlyal is ez ügyben. Tours városban halt meg 82 éves korá-
ban. Halálakor arca visszanyerte fiatalos szépségét. Klarissza ruhában temet-
ték el a ferencesek templomában. IX. Piusz pápa 1871-ben avatta boldoggá.

II. János Pál pápa tanítása a kereszténység egységérõl:
„A Szentlélekhez való hûség belsõ megtérést és buzgó imádságot követel.

Imádkozzunk azért is, hogy a jogos türelem, mellyel várjuk Isten idejének eljöve-
telét, ne változzon tétlen belenyugvássá a hitbeli szakadás fennálló helyzetébe.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jankát arra késztetted, hogy szüzességét a házasság-

ban is megõrizze, özvegyen pedig az imának, jócselekedeteknek, zarándokla-
toknak szentelje életét. Közbenjárására segíts bennünket, hogy földi zarándok-
ságunk után a mennyei hazába jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Március 29.
VILLAMAGNA*-I BOLDOG LÕRINC (1475-1535)

Lõrinc a Marche tartomanytól délre esõ Abbruzzo tartomány keleti felében,
Villamagna-ban született. Errõl a hegyes, dombos vidékrõl alig akad ferences
szentünk, boldogunk. Szülei nemes és köztiszteletben álló emberek voltak né-
mi emberi gyarlósággal. Amikor ugyanis fiuk bejelentette, hogy ferences óhajt
lenni, apja mindenáron le akarta beszélni. S amikor se a szép szó, se a szidal-
mak, fenyegetések nem használtak, fiát házi õrizet alá helyezte. Lõrinc azon-
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ban innen megszökött, s apja ellenére ferences lett. Fogadalma letétele után
pappá szentelték s a környéken hirdette Isten igéjét szép eredménnyel. Szavá-
val, jópéldájával sokakat segített az istenes életre. Amikor látták erényes, ön-
megtagadó életét, egyre inkább szentként emlegették.

Lõrinc olyan korban élt, mely az Egyház egyik legválságosabb kora volt: a
reneszánsz egyes fõpapjai, urai, sõt szerzetesei lejáratták az Egyház tekintélyét.
Ekkor lépett fel Luther: megszövegezte az új vallás tételeit (1517), a pápa ki-
közösítette (1520), Rómát a zömében protestáns hadsereg szörnyûségesen
feldúlta (Sacco* di Roma 1527). Mindezek az események nem voltak ismeret-
lenek Lõrinc elõtt, beszédeiben ki kellett térni rájuk. Feltûnõ, hogy két nõi fe-
rencest kivéve (B. Ludovica és Merici Szt. Angéla) ezidõtájt nincs Itáliában más
ismert ferences szent vagy boldog Lõrincen kívül. Vannak szép számmal feren-
ces szentek, boldogok, de a század második felében, már a katolikus megúj-
hodás korában (pl. Alkantarai Szt. Péter).

Lõrinc halála igazi papi halál: Ortonában (szintén az Abbruzzo tartományban)
egyik nagyböjti beszéde közben a szószéken rosszul lett, rá egy-két nappal meg
is halt 60 éves korában. Évszázados tiszteletét XI. Piusz pápa hagyta jóvá.

„Jézus, minden gyötrõdõ lélek igaz java és édes vigasztalója, fordítsd szeme-
det szeretettel Róma felé. Tekints irgalommal Jegyesedre, mely ily nagy vihar-
ral küszködik: mennyi vérnek kell még folynia köztünk, ha a te áldó és megbo-
csátó Kezed meg nem állítja a vészt és helyre nem állítja a békét, egyetértést,
mint a hajdani idõkben, amikor még Egyházad alázatos és szegény volt.”

Savonarola imája a 15. század vége felé.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lõrincet lelki erõvel ruháztad fel, hogy szerzetesi hiva-

tása útjában a nehézségeket legyõzze, s igehirdetésével s erényes életével so-
kak épülésére legyen. Add, hogy minket tõled semmi kísértés vagy más vi-
szontagság el ne tántorítson. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Március 30.
CASORIAI* BOLDOG LAJOS (1814-1885)

Nápoly közelében, Casoria helységben született. Elõbb asztalosinas volt, az-
tán lépett be 18 éves korában a ferencesekhez. Pappá szentelése után a kleri-
kusokat tanította filozófiára, fizikára, matematikára. De hivatása igazában nem
ez volt. 1860 és 1880 között Nápolyban bontakozott ki kulturális és szociális
tevékenysége. Elõbb a szegények számára gyógyszertárt létesített, majd afri-
kai fiúk és lányok részére kollégiumokat alapított, hogy ott misszionáriussá ne-
veljék õket. Más házakat is létesített árvák, vakok, süketnémák, aggok, zarán-
dokok számára. Mindenütt, ahol szükséges volt enyhíteni a nyomort, ott volt.
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Hogy alkalmas társakat nyerjen, megalapította a Karitász Testvérei (Bigi* -
szürkék) testvérületét és a Szent Erzsébet Nõvérei (Bigie*) társulatát. 1832-
ben, Szent Ferenc születése 700. jubileumán ötezer szegényt vendégelt meg.
Valaki kérdezte: honnan szerezte mindezekhez a pénzt. „Azt nem szabad tud-
ni!” - volt a válasz. Igen nagy volt az isteni gondviselésbe vetett bizalma. Meg-
értette a kor szükségletét.

Szociális irányú mûködése kezdetén elment IX. Piusz pápához. „Szentséges
Atyám - mondta - jön a forradalom: mitévõ legyek? Bezárjam magam cellám-
ba, hogy ott imádkozzak, vagy a tûzfészekbe vessem magam, hogy cseleked-
jek?” És IX. Piusz azt válaszolta: „Menj vissza, Szent Ferenc fia, Nápolyba, lépj
ki celládból és vesd magad, amint mondod, a tûz közé, hogy cselekedj. Hasz-
náld fel az ellenségeket is, hogy jót mûvelj és Isten elõtt érdemed lesz.” Lajos
atya eszerint járt el. Értett ahhoz, hogyan szerezze meg elõkelõ emberek, írók,
költõk, politikusok barátságát. A hit és tudomány összehangolására tudomá-
nyos akadémiát alapított, ahova meghívott nemcsak hívõket, hanem hitetlene-
ket is. La Carita* elnevezéssel folyóiratot is alapított 1864-ben, melybe kiváló
írók is írtak. A liberálisokhoz, szabadkõmûvesekhez is megtalálta az utat. „Ha
beszélünk velük - mondta -, sok félreértést szétoszlatunk, és mindig nyerünk
valamit!” „A 19. század Szent Ferencének” nevezték. Boldoggá avatása 1993.
ápr. 18-án történt a ferencesek és a nápolyi hívek tömeges részvételével.

ccKöszöntelek, Boldog Casoriai Lajos, egyedülálló tagja Szent Ferenc rend-
jének, Krisztus szeretetének lánglelkû tanúságtevõje!”- köszöntötte õt II. János
Pál pápa.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lajost a szeretet mûveinek alapítójává s az értelmiségi-

ek apostolává tetted. Add, hogy mi is megértsük korunk szükségleteit, s fára-
dozzunk felebarátaink földi és örök jólétéért. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Március 31.
EUCHARISZTIARÓL nevezett KLÁRA klarissza (1960-1984)

Zaire egyik kicsiny falujában született Astrid Mwanbule. 12 évesen nyerte el
a keresztséget. 19 éves korában belépett a kabindai klarisszák közé. Családja
tagjai le akarták beszélni. „Imádkozni akarok - mondta -, és hogyha kell, kész
vagyok szenvedni is az én Uramért!” Jövõbemutató szavak, melyeknek mély-
ségét kezdetben maga sem fogta fel. A kezdeti években hozzá kellett szoknia,
hogy más akaratát kövesse - eddig saját akaratát tette. 1982-ben letette elsõ
fogadalmát. Egy év múlva egy orrpolip mûtétnél felfedezik, hogy orr-rákja van,
és semmi remény nincs a gyógyulására. A mûtõasztalon mondta: „Uram, föl-
ajánlom neked életemet, hogy az emberek tehozzád térjenek örömben és sze-
retetben.” Ez a felajánlás igen titokzatos forrást nyit meg. Tízhónapnyi szenve-
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dés következik egyetlen zokszó nélkül, csak a dicsérõ és közbenjáró ima hang-
zik ajkairól, és fogadja azokat, akik õt meglátogatják. Vak, féloldalt béna, arca
teljesen eltorzult, de szelíd marad, és így megy Isten országa elé annak kísé-
retében, amit õ „rák testvérnek” nevez. Szent Ferenc példájára kevéssel halá-
la elõtt elénekelte: „Áldott légy Uram, nõvérünkért, a testi halálért.” 1984. ápr.
1-én halt meg - 24 évesen, mint Kis Szent Teréz. Példája kisugárzása egyre nö-
vekszik. Még túl közeli halála ideje ahhoz, hogy esetleges boldoggá avatásáról
biztosat mondjunk.

Klára nõvér életfelajánlása és hõsiesen viselt szenvedése emlékeztet Lisieux-
i Szent Teréz életfelajánlására:

„Hogy tökéletes szeretetben élhessek, A TE IRGALMAS SZERETETED
EGÉSZEN ELÉGÕ ÁLDOZATÁUL AJÁNLOM FEL MAGAMAT, és azt kérem,
eméssz el engem maradéktalanul,… hogy a Te Szereteted vértanúja lehessek,
ó Istenem! Azt kérem, hogy ha majd ez a vértanúság alkalmassá tesz arra,
hogy elõtted megjelenjek, ebbe haljak bele, és a lelkem késlekedés nélkül
szárnyaljon a Te IRGALMAS SZERETETED örök ölelésébe.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Klára nõvért arra indítottad, hogy Szent Klára

rendjébe lépjen s életét áldozatul ajánlja fel Istennek felebarátai megtéréséért.
Példája serkentsen minket Isten akaratának készséges teljesítésére. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.
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ÁPRILIS

Április 1.
PENNAI BOLDOG JÁNOS (kb. 1195-1275)

A Márka tartománybeli Penna községbõl származott. Élete története olyan,
mint egy legenda. Ifjúkorában megjelenik neki Jézus gyönyörû ifjú alakjában,
nevén szólítja és felszólítja, menjen el a Szent István templomba, ahol egy
kisebb testvér prédikál, aki az õ küldöttje. „Azután hosszú utat kell megtenned,
így jutsz el majd hozzám.” János meg is hallgatja Szent Ferenc egyik társának,
Fülöp testvérnek prédikációját, utána mindjárt azt kéri, vegyék fel õt a
szerzetbe. Fülöp testvér Recanati-ba* hívja, a tartománygyûlésre, ott majd
fölveszik a rendbe. János, akiben a látomás igen megnövelte a mennyország
utáni vágyat, azt gondolja, ez az a hosszú út, amely után a mennybe jut.
Recanatiban felvették a rendbe. Aztán élt tovább. Pappá is szentelték. Látta,
hogy még nem teljesedik vágya. Majd kihirdették, jelentkezzenek azok, akik a
Provence-i* tartományba kívánnak menni. Jelentkezett, mert azt gondolta, ez
lesz a hosszú út, melynek végén Krisztus várja.

A messzi tartományban az igehirdetéssel és kolostorok alapításával bízták
meg. Szelídségével, tiszta életével vonzó példát adott az embereknek. 25 évig
mûködött itt. Ekkor elfáradva egy fa alatt - mint egykor Illés – panaszkodott:
Uram, túl hosszúra nyúlik földi zarándoklatom ideje. Az Úr megjelent neki és
kérdezte, mi a kívánsága. János hármat kért: Magát Krisztust, aztán bûnei
bocsánatát, végül, hogy újra láthassa az Urat, amikor erre a legnagyabb szük-
sége lesz. Krisztus azt felelte: „Meghallgattam könyörgésedet.” Közben a
Márka-beli testvérek - hallva földijük jó hírét, Jánost hazakérték. Útját befejezve
megint várta, hogy a mennybe jut. De még 30 évig élt. Többször volt
gvárdián, csodatevõ híre kelt, belelátott a szívek titkába. Így belelátott egy
novícius gondolataiba is, aki el akarta hagyni a szerzetet. János szavaira azon-
ban legyõzte a kísértést. Mindezekrõl a Fioretti 45. fejezete számol be. Élete
végén újra megjelent neki az Üdvözítõ „nagy fényességtõl és jó illattól
körülvéve”. János Krisztus kezébe ajánlva lelkét, végre eljutott céljához,
Krisztushoz a mennybe. VII. Piusz (1800-23) avatta boldoggá.

Szent Ferenc áldása és buzdítása:
„Ó örökké áldott fiaim, halljátok atyátok szavát: nagy dolgokat fogadtunk

Istennek, de az Úr még nagyobbakat ígért. Tartsuk meg, amit ígértünk,
vágyakozzunk az után, amit az Úr ígért nekünk. Rövid a bûn gyönyöre, örökké-
tartó az érte járó bûnhödés. Csekély a földi élet szenvedése, határtalan az örök
élet dicsõsége. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Végül
Isten kinek-kinek megfizet.”
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost csodálatosan vezetted életútján a mennyei haza

felé. Add, hogy földi vándorlásunk idején, parancsaid útján járva, eljussunk
örök hazánkba. Krisztus, a mi Urunk által.

Április 2.
PAOLAI SZENT FERENC rendtalapító (1426-1507)

Szülei a calabriai kisvárosban, Paolában éltek. Sokáig nem született gyer-
mekük. Szent Ferenc közbenjárására kérésük teljesült, ezért az újszülöttet
Ferencnek nevezték. Mikor pedig a kisfiú beteg lett, megígérték, hogy meg-
gyógyulása esetén ferences ruhában járatják. 13 éves korában felvételt nyert
egy közeli ferences kolostorba. Õ azonban remeteéletre vágyott, ezért
magányba vonult. Követõi is akadtak, ezért szükségessé vált nagyobb kolostor
építése, erre a közeli Cosenza érsekétõl engedélyt is kapott. Rendjét, a minim-
iták rendjét IV. Sixtus pápa I474-ben megerõsítette. A rend ferences szellemû,
a hármas fogadalom mellé egy negyedik is társul: a szigorú böjtölés, a hústól
való teljes tartózkodás fogadalma. Önmegtagadásban rendtársai elõtt Ferenc
járt elõ jópéldával. Közbenjáró imájára betegek gyógyultak meg, halottak
támadtak fel. Legismertebb csodája, hogy az Olaszországot Szicíliával
összekötõ Messinai szoroson társával tengeren járva kelt át. Ma hidak kötik
össze a két szárazföldet, az egyik híd az õ nevét viseli. XI. Lajos francia király-
hoz is eljutott csadatevõ híre. S mivel a király nagybeteg volt, elhivatta
Ferencet, azt remélve, hogy az õt meggyógyítja. Ferenc csak a pápa paranc-
sára indult útnak. Megmondta a királynak, hogy nem gyógyul meg, mert más
az Isten akarata. De szívesen segíti, hogy elkészüljön a halálra. A király elõször
ellenkezett, de végül is Isten akaratát elfogadva és felkészülve fejezte be életét
1483-ban. Ferenc élete végéig francia földön maradt. Itt is elterjedt a rendje.
71 éves korában halt meg. X. Leó pápa avatta szentté 1519-ben. A minimita
rend tulajdonképpen reguláris ferences III. rend. Ezért is tiszteljük Ferencet a
ferences szentek között. A rendtagok száma jelenleg 200 körül van.

Életrajzírói felfigyelnek a különös körülményre, hogy a szent milyen jó kapc-
solatban volt kora reneszánsz pápáival, fejedelmeivel (IV. Sixtus, VI. Sándor, II.
Gyula - a francia király). Nemcsak õ volt az egyetlen szent ebben a korban. Az
õ szent életük példája önmagában nem volt elegendõ ahhoz, hogy az egyház
reformja megvalósuljon. A hitújítás mint tisztító vihar eredményezte az egyház
megújulását a következõ századokban.

Imádság:
Istenünk, alázatos lelkek felmagasztalója, Te Paolai Szent Ferenc remetét

választottaid dicsõségébe emelted. Add, hogy érdemébõl és példáját követve
egykor boldogan elnyerhessük tõled azt a jutalmat, melyet az alázatosnak
ígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Április 3.
BOLDOG VENDRAMINI ERZSÉBET III. r., rendalapító (1790-1860)

Az észak-olaszországi Bassanoban (Padovától nem messze) született. Szülei
az Ágoston-rendi apácák iskolájába iratták. Itt megtanulta szeretni a magányt,
imaéletet és apostolkodást. Habár hivatásával még nem volt tisztában, 27
éves korában jegyességre lépett egy ferrarai ifjúval. Már közeledett az esküvõ
ideje, amikor Isten belsõ sugallatával más hivatásra hívta meg. Õ
engedelmeskedett a hívásnak, felbontotta jegyességét, ami természetesen
nagy visszatetszést váltott ki szülei és ismerõsei részérõl. Három évig még
otthon maradt, imával, elmélkedésekkel készült hivatására. Csatlakozott
városában a ferences III. rendi közösséghez s a kapucinusok által fönntartott
kórházban szegénysorsú leányok gondozását végezte. Lelkében azonban
egyre jobban megérlelõdött egy új szerzetesközösség alapításának gondolata.
1828-ban Padovába ment, ahol lelkivezetõjének segítségével megalapította a
szegények szolgálatára a Szent Erzsébetrõl nevezett Ferences III. rendi
Nõvérek Kongregációját (röviden Erzsébet-nõvérek). Példaképe Árpádházi
Szent Erzsébet volt. A közösség gyors fejlõdésnek indult, kivívta a nép meg-
becsülését és a hivatalos személyek pártfogását. Erzsébet a közösség vezetõ-
je maradt haláláig. Okossággal, szelídséggel irányította szerzetét, nagy gondot
fordított az újoncok képzésére. Veleszületett nevelõi képességével a ferences
lelkületre, önfeláldozó szeretetre, az Oltáriszentség és a Szûzanya tiszteletére
vezette õket elsõsorban saját példájával. Élete utolsó éveiben betegeskedett.
Ilyen helyzetben is vallotta: „Lelkem békéjét semmi sem veheti el, sem
betegségek, sem tagjaim eltorzulása.” 70 évesen fejezte be életét Padovában.
II. János Pál avatta boldoggá 1990-ben. Az Erzsébet-nõvérek jelenlegi
számáról nincsenek adataink. Bizonyos azonban, hogy a boldoggá avatás
elõsegíti a kongregáció erõsödését.

Egyébként Szent Erzsébet neve és pártfogása alatt évek során számos
szerzetesközösség alakult: Lengyelországban 1754-ben, Lyonban 1856-ban,
Freiburgban, Kínában, az USA-ban, Rio de Janeiroban a 20. században.
Számunkra legismertebb a Ferences III. rendi Erzsébet Nõvérek betegápoló
közössége, amely 1626-ban alakult Németországban (Aachen) s 1785-ben
telepedett le Budán a Fõ utcában. Ezek a közösségek eleven bizonyság amel-
lett, hogy Szent Erzsébet szelleme tovább él az Egyházban.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Erzsébetet arra segítetted, hogy Árpádházi Szent

Erzsébet példáját követve a szegények szolgálatára új szerzetes családot alapít-
son, s szerzetestársnõi elõtt jó példájával világoskodjék. Add, hogy példáját
követve gyakoroljuk az irgalmas szeretet tetteit és eljussunk szentjeid közé.
Krisztus, a mi Urunk által.
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Április 4.
MÓR SZENT BENEDEK (1526-1589)

Szülõvárosáról San Fratello-i Benedeknek is mondják. Mórnak is nevezik,
mert szülei négerek voltak és Etiópiából kerültek rabszolgaként Szicíliába, ahol
egy jóindulatú gazdag földesúr, Menasseri úr szolgálatában álltak, aki felsz-
abadította õket. Benedek is Menasseri úrnak szolgált ifjúkorában, állatokat
õrzött. Szorgos munkájával húsz éves korában két ökröt kapott. 21 évesen a
Palermo közelében, Monte Pellegrino hegyen élõ ferences remeték közé ment.
Ezek szerzetesi fogadalmat tettek, szigorú böjtöket tartottak, kézi munkával,
kosárfonással, házi eszközök készítésével foglalkoztak. Benedek kitûnt
buzgóságával, szent életével, ezért, mikor meghalt akkori vezetõjük, Lanza
Jeromos testvér, a többiek õt választották meg elöljárójuknak. 15 évet töltött
itt remeteségben. Akkor, 1562-ben IV. Piusz pápa elrendelte, hogy a remeték
lépjenek be egy maguk által választott szerzetes rendbe. Benedek az obsz-
erváns ferencesek palermoi Santa Maria di Gesu rendházába kérte felvételét.
Jó híre miatt fel is vették, s jó pár évig konyhai munkát végzett. Életszentsége
itt is nyilvánvalóvá lett, ezért 1578-ban megválasztották gvárdiánnak. Õ szabó-
dott, hogy tudatlan, még írni-olvasni sem tud, hogy õ laikus, de elöljárói
parancsára el kellett vállalnia a házfõnökséget. Három éven át volt gvárdián,
utána gvárdáin-helyettes, majd újra egyszerû testvér. Szent Ferenc igazi fiaként
élte a szegény, alázatos, munkás ferences életet. Általános megbecsülés
övezte, egyszerûek és magasrangú egyházi és világi emberek is felkeresték,
hogy találkozzanak vele s ügyes-bajos dolgaikban segítségét kérjék. Négyheti
betegség után 1589. ápr. 4-én halt meg. Halálhírére az emberek akkora csap-
atban sereglettek oda, mintha egy pápa vagy király halt volna meg. VII. Piusz
1807-ben avatta szentté. Tisztelete fõleg olasz és spanyol nyelvterületen,
Amerikában is elterjedt fõként a négerek között.

A Palermo közelében élõ remeték vezetõje Lanza Jeromos volt, aki lemon-
dott gazdagságáról s elvonult a magányba. Amikor a legelõn találkozott
Benedekkel, megszólította: „Benedek, mit csinálsz itt? Add el ökreidet és
gyere velem a remeteségbe!” Benedek számára olyan volt ez e felszólítás,
mintha a mennybõl jött volna. Az evangélumi szó értelmében eladta mindkét
ökrét és egyéb javait, az árát szétosztotta a szegények között, így minden
akadálytól megszabadulva 1547-ben elindult Jeromoshoz a remeteségbe.

Életrajzából.
Imádság:

Istenünk, te Szent Benedeket az alázat és szegénység szeretete erényeivel
különösen kitûntetted. Add nekünk közbenjárására, hogy ne kössük
magunkat a földi javakhoz, inkább az égiekre törekedjünk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.
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Április 5.
BOLDOG GANDULFUSZ (kb. 1200-1260)

Milánótól délre, Binasco* városkában született nemesi és vallásos szülõktõl.
Apja szorgalmazására hitbeli és egyéb ismeretekben jó elõmenetelre tett szert.
Majd a világ hiúságától elfordult s a tökéletesség útjára lépett. Miután min-
denét elosztotta a szegényeknek, ferences lett. Mindenben törekedett követni
szeráfi atyjának példáját: imádságban, virrasztásban s mindenféle önmegta-
gadásban. Amikor pappá szentelték, a lelkek üdvét igyekezett hatékonyan elõ-
mozdítani: Itália nagy részét bejárta mint igehirdetõ. Egy alkalommal, amikor
egy templomban hirdette az igét, egy csapat fecske repült be a templomba s
csivitelésükkel akadályozták a szentbeszédet. Gandulfusz rájuk parancsolt,
hogy addig hallgassanak, míg õ beszél. S a fecskék szót fogadtak: csendben
voltak egészen a beszéd végéig. Apostoli útja Palermoban ért véget. Itt is
mûködött egy ideig, de amikor az emberek mint szentet kezdték tisztelni,
elmenekült a tisztelet elõl s egy Polizzi nevû községben folytatta az igehirde-
tést, amit csodák is kísértek. Miután halála idejét elõre megmondta, itt halt
meg az 1260. évben ápr. 3-án. A város õt nemsokára patrónusaként tisztelte.
Évszázadok óta fennálló tiszteletét XIII. Leó pápa erõsítette meg.

„Kérve-kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élõk és holtak
fölött, az õ eljövetelére és országára: hirdesd az evangéliumot, állj elõ vele,
akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hoz-
záértéssel. Mert jön idõ, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják
szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat... Az
igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.” (2 Tim 4, 1-4)

Imádság:
Istenünk, te híveid szívét egyakaratúvá teszed. Add nekünk, hogy azt szeressük,

amit parancsolsz s kívánjuk, amit ígérsz, hogy földi ügyeink intézése közepette
oda törekedjünk, ahol az igazi örömöket megtaláljuk. Krisztus, a mi Urunk által.

Április 6.
SZENT KRESZCENCIA szûz, reguláris III. r. (1682-1744)

Szülõvárosáról, a bajorországi Kaufbeurenrõl Kaufbeuren-i Szent
Kreszcenciának is nevezzük. Szülei: Höss Mátyás, takács és Hörmann Lúcia
szegények voltak. 8 gyermekük közül 4 csecsemõkorban halt meg. Anna (a
szerzetben Kreszcencia) a hatodik volt a gyermekek sorában. Már serdülõkor-
ban szeretett volna bejutni a helybeli reguláris ferences III. rendi nõvérek közé,
végre - az evangélikus polgármester és a ferences tartományfõnök közben-
járására 21 éves korában az akkori tisztelendõ anya, Teresia Schmid kényte-
len-kelletlen felvette a szerzetbe - hozomány nélkül. A fõnöknõ kezdettõl fogva
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ellenszenvvel volt iránta, s igyekezett annyira megkeseríteni az újonc
Kreszcencia életét, hogy az elhagyja a közösséget. Kreszcencia azonban min-
dent kibírt. A Sátán zaklatásait is, amelyeknek öt éven át ki volt téve. Ezek a
zaklatások a Szûzanya csodás közbenjárására értek véget. Akkor már nem
Terézia volt a fõnöknõ. A fogadalom letételekor (1704) Kreszcencia elragad-
tatásban hallotta az Úr Jézus szavait: „Most menyasszonyomnak fogadlak el.
Menj, szenvedj és küzdj, én mindig veled leszek kegyelmemmel.”

Nagy áhítattal volt kiskorától fogva az Oltáriszentség iránt. Két éven át több-
ször is angyal által részesült a szentáldozásban, amikor nem volt megengedve
a szentáldozás. Életszentségérõl elöljárói rendkívüli engedelmességi próbákkal
akartak bizonyságot szerezni, egy ilyen alkalommal (szitacsoda) Isten csodával
jutalmazta engedelmességét. Rendívüli jelenségek: extázisok, csodás gyó-
gyulások, lélekbelátás, jövendölés miatt egyre többen keresték fel, köztük egy-
házi és világi rangos személyek, hogy tanácsot vagy más közbenjárást kér-
jenek tõle. Utolsó éveiben naponta százával gyûltek össze a segítségkérõk.
1712-ben megkapta a szent sebhelyeket, de kérésére ezek nem voltak
láthatók. Bizonyos napokon elragadtatásban átélte Urunk szenvedéseit. Egy
ideig a novíciák mesternõje, majd élete utolsó három évében tisztelendõ anya-
elöljáró volt. Mint segítõ, közbenjáró, engesztelõ, a szenvedõ lelkek nagy
jótevõje, szentség hírében halt meg 1744. ápr. 6-án, húsvétra virradó éjszaka.
XIII. Leó avatta boldoggá 1900-ban, II. János pedig szentté 2001-ben.

Részlet a maga szerzette Leidenslied-bõl (ének a szenvedésrõl): „Ó Isten
áldott keze, te erõsíted szívemet; segítesz, hogy el ne csüggedjek szenvedé-
seim miatt. Úgy képzelem, labda vagyok: Isten minél nagyobbat üt rám, annál
magasabbra szállok.

Nem félek semmilyen szenvedéstõl, bármekkora legyen, mert Isten keze
küldi. A vas és acél annál hamarabb alakul, mennél jobban veri kalapácsával
a kovács.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Kreszcenciában a szerzetesi tökéletesség példáját állítot-

tad elénk, s õt szent Fiad szenvedései jeleivel kitüntetted. Add, hogy erényeit
kövessük és eljussunk a mennyei dicsõségre. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.

Április 7.
BOLDOG PALLOTTA MÁRIA ASSUNTA 

ferences Mária missziós nõvér (1878-1905)

Marchia tartomány (Olaszarszág) Force helységében született vallásos föld-
mûves szülõktõl. Öt gyermek közül õ volt a legidõsebb. Mindössze két iskolai
osztályt végzett. Munkája mellett naponta látogatta a templomot. 20 éves
korában belépett a Ferences Mária Missziós nõvérek római kolostorába.
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Grottaferrátában végezte az újoncévet, 1900. dec. 8-án tett fogadalmat. A
családi ház vallásos légkörébõl hozta magával a gyermeki ártatlanságot, a
munkaszeretetet és kedvességet; a szerzetben magáévá tette a hõsies
szellemet, hogy életét áldozatul ajánlja Istennek. Nagy hatással volt rá az
alapító anya, Szenvedésrõl nev. Mária anya példája. Imádságos lélekkel
végezte a rá osztott munkákat: a mezõn, konyhán vagy a kolostorban. 1904-
ben jelentkezett, hogy misszióba megy. Ápr. közepén érkezett meg Tong-eul-
keu-ba, ahol a nõvérek árvaházat tartottak fönn. Elöljárója tanúsítja, hogy az
életszentség magas fokára jutott, de közben kétségek, aggályok szorongatták,
végigment a „lélek sötét éjszakáján.”

Egy év múlva tífuszjárvány lépett fel a környéken, mely a kínaiak és európa-
iak közül sokakat elragadott. Assunta is megbetegedett, s kész volt életét
áldozatul hozni Istenért. Példás módon vette fel az utolsó szentségeket s
nõvéreitõl körülvéve ápr. 7-én fejezte be életét. Halálakor és utána három napig
sokan rendkívül kellemes illatot éreztek ravatala körül, a vidék kínai lakossága
tömegével zarándokolt sírjához. Csodás gyógyulások (fõleg gyermekek
körében) és megtérések történtek Kínában, Európában egyaránt. 1913-ban
felnyitották sírját, ekkor testét épségben találták. Újra eltemették Tayuanfu-ban,
a 7 vértanú ferences missziós nõvér mellé. Miután Isten a csodák által
bizonyságot tett életszentségérõl, XII. Piusz 1954-ben avatta boldoggá.

Részlet Assunta nõvér „Vérszerzõdésébõl”, melyet örök fogadalma után tett
(Berchmans Szt. János nyomán):

„Isten kegyelmével, a Bold. Szûz közbenjárásával... ígérem: Azért jöttem a
kolostorba, hogy szentté legyek. Mi hasznát veszem, ha soká élek és nem
érem el a célt? Az egész világegyetem árán sem szabad a legkisebb lelki
hasznot sem feláldoznom... Mindent Isten iránti szeretetbõl fogok cselekedni...
és e szerzõdést véremmel szeretném aláírni.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Assunta nõvért a kötelességteljesítésben példaképpé

tetted s arra indítottad, hogy a kínai misszióban életét áldozza érted. Add,
hogy az örök élet felé vezetõ utunkon botladozás nélkül járjunk. Krisztus, a mi
Urunk által.

Április 8.
Szt. Ágostonról nev. BOLDOG JULIÁN (1553-1606)

A Zaragozától nyugatra esõ Medinaceli városban született jámbor és jóhírû
szülõktõl. Apja francia emigráns volt. Kora ifjúságától az életszentség jelei
jelentkeztek nála. Nagy örömmel ministrált naponta a templomban. Minthogy
szerzetesi hivatást érzett, jelentkezett egy közeli ferences kolostorba, ahol
megkezdte az újoncévet. Túlzott önmegtagadásaival azonban annyira elütött
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a többiektõl, hogy elküldték. Hasonló eset elõfordul a szentek életében. Szent
Benedeket (480-547) pl. a vicovari szerzetesek, akiket mint elöljáró, meg akart
reformálni, meg akarták mérgezni. A mérgezett bort tartalmazó kancsó azon-
ban a szent áldására összetörött. Julián rendtársát, Hortai Szent Szalvátort
(1520-1567) életében valósággal üldözték elöljárói, mivel szent életével nehéz
próbák elé állította õket. Julián azonban nem hagyott föl törekvésével. A
kolostorhoz közel egy hegyen faágakból remetekunyhót csinált magának, ott
imádkozott, gyakorolta önmegtagadásait, idõnként pedig lement a kolostorba
s a többi szegénnyel együtt némi élelmet kapott. Egyszer a kolostorba menet
egy ruhátlan koldussal találkozott, akin megkönyörült s minden ruháját neki
adta. (Vessük össze cselekedetét Szent Mártonéval, aki katonaköpenye felét
adja a szegénynek. Julián tette sokkal hõsiesebb Mártonénál.) Tettének híre
eljutott a kolostorba is, erre újra felvették.

Letette az örökfogadalmat is, önmegtagadásait nem mérsékelte. Eledele
kenyér, víz, néha kevés fõzelék, hal. Rövid alvás a földön vagy rõzsekötegen.
24 évig vasvezeklõövet hordott. Az engedelmességet annyira komolyan vette,
hogy gyakran hangoztatta: inkább meghalni, mint nem engedelmeskedni.
Saját cellája legtöbbször nem volt. A tisztaság fogadalmát sértetlenül
megõrizte, a lelki tisztaságot másokban is hatékonyan elõmozdította. Imái
isten elõtt oly kedvesek voltak, hogy ima közben az Úr Jézus és szent Anyja
többször is megörvendeztették megjelenésükkel. A jövendõbe látott, a szívek-
ben olvasott. Alázatában a neki juttatott kegyelmeket amennyire csak tudta,
igyekezett elrejteni, s magát a legnagyobb bûnösnek vallotta. Alcalában, Szent
Didák kolostorában halt meg 1606. ápr. 8-án. Holtteste csodás illatot árasz-
tott, hajlítható és ép maradt, ezért, hogy az oda áradó hívõ sereg leróhassa
elõtte tiszteletét, 18 napig nem temették el. Halála után Isten sok csodával
dicsõítette meg szolgáját, mígnem XII. Leó (1826 körül) boldoggá avatta.

„Törd meg az éhezõnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be
házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elõl!
Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyor-
san beheged.” (Iz 58.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Juliánt az alzatosság és az egyszerûség útján a

tökéletességre vezetted. Add, hogy nyomdokain járva, s a kevélység zátonyát
elkerülve, tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 9.
TOLENTINÓI BOLDOG TAMÁS vértanú (1260-1321)

Az Umbriával határos Marche tartomány Tolentino nevû városában nemes
szülõktõl született kb. 1260-ban. (Ebben a városban apostolkodott abban az
idõben Tolentinói Szent Miklós 1276-1306-ig.) Fiatalon lépett a Ferenc-
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rendbe. A zsolozsmáskönyv különösen két erényét emeli ki: a szegénység
szeretetét és apostoli buzgóságát. 1287-ben Ayton örmény fejedelem azzal a
kérelemmel fordult a ferences generálishoz, küldjön ferences papokat
országába. Tamás nagy lelkesedéssel vállalkozott a missziós útra, s négy
társával elindult Örményországba. A nép barátságosan fogadta õket; szép
eredményt is értek el, sokakat megkereszteltek, sok nesztoriánus szakadárt
visszafogadtak az Egyház keblébe. Az örmény fejedelem fenyegetve érezte
magát a törököktõl, ezért megbízta Tamást, járuljon segítség iránti kérelmév-
el a pápa, valamint a francia és angol király elé. Tamás tehát két társával vis-
szaindult s beszélt a pápával. IV. Miklós (1288-1292) érdemleges anyagi vagy
katonai segítséget ugyan nem tudott küldeni, de Tamással útnak indított még
12 ferencest az örmény misszióba. Tamás velük együtt mûködött elõbb
Örményországban, majd átment Perzsiába. Ott rendtársakra talált, akik a
nagy kínai misszionáriusnak, Montecorvinói Jánosnak izenetét hozták: beszá-
molóját a mongolok és kínaiak között végzett tevékenységérõl és terveirõl,
kérve a pápa segítségét.

Tamás újra vállalkozott a követségre. El is jutott V. Kelemen pápához 1308-
ban, s beszámolt János atya izenetérõl. A pápa és a bíborosok nagy érdek-
lõdéssel hallgatták szavait s kinevezték János atyát Kambalek (azaz Peking)
érsekévé, s segítségére hét, újonnan fölszentelt ferences püspököt küldtek.
Ezek 1309-10-ben utaztak Kínába, sok viszontagság közepette. Tamás pedig
harmadszor is visszautazott Keletre. Az indusok közé akart menni, de hajója
máshol, Thanaban kötött ki (a mai Bombay közelében). A városban a
mohamedánok feje, a kádi vallásuk felõl faggatta Tamást és 3 társát, s azt is
kérdezte, mit tartanak Mohamedrõl. Õk õszintén megmondták, hogy
Mohamed csaló, hamis próféta. Ez a vallomás életükbe került. Miután nem
voltak hajlandók hitüket megtagadni, lefejezték õket. Tamás a kivégzés elõtt
térdenállva imádkozott. Ez 1321. ápr. 21-én történt. Holttestüket késõbb elvit-
ték Kínába (Zaytunba), Tamás fejét pedig Tolentinóba vitték és a székesegy-
házban õrzik. Tamást XIII. Leó pápa 1894-ben avatta boldoggá.

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni...
Két verebet ugye egy fillérért adnak? De Atyátok nélkül, egy sem esik a földre.
Nektek viszont minden szál hajatok számon van tartva. Ne féljetek tehát!
Sokkal többet értek ti a verebeknél.” (Mt 10,28 sk.)

Imádság:
Istenünk, te megadtad Boldog Tamás vértanúnak, hogy mindhalálig küzd-

jön az igazságért. Közbenjárására segíts minket, hogy szeretettel és türelem-
mel viseljünk érted minden megpróbáltatást és teljes erõnkbõl törekedünk
hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Április 10.
BOLOGNAI* BOLDOG MÁRK (1416-1497)

Bologna egyik legszebb palotájában jött a világra Márk, mint a nemes
szenátornak, Fantuzzinak* fia. A tehetséges ifjú kitûnõ eredménnyel elvégezte
szülõvárosában az egyetemet, filozófiai és jogi doktorátussal. Ekkor, 26 évesen
azonban belépett a Ferenc-rendbe. A szerzetesi életbe szentéletû bolognai
rendtársa, Primadozzi Jakab vezette be, a teológiát pedig Sienai Szent
Bernardintól tanulta. Így természetes, hogy az obszerváns mozgalom lelkes
hívévé vált. Kiváló képességei és erényei miatt csakhamar házfõnök, majd a
bolognai rendtartomány provinciálisa lett. Ezután háromízben (1452, 1464 és
1472-ben) három-három évre megválasztották az itáliai obszervánsok vikárius
generálisává, azaz rendfõnökévé. Szorgalmasan õrködött a szabályok
betartásán, kerülte a túlzást és az indokolatlan szigort. Egyik káptalanon vala-
ki javasolta a rendben a hústilalom bevezetését. Márk ellenállt: ez ellenkezik az
evangéliummal is, és Szent Ferenc rendelkezésével is. Tudással és ékesszólás-
sal felvértezve bejárta szinte egész Itáliát, aztán Apuliát, Dalmáciát, Isztriát,
mindenhol küzdve a tévtanok és vétkek ellen; saját példáján igyekezett meg-
mutatni az igazi szeretetet és a béketûrést. III. Kalliszt pápa felhívására szívvel-
lélekkel részt vett a törökök elleni keresztes hadak toborzásában (1455). II. Pál
pápa bíborossá akarta kinevezni, de õ állhatatosan elhárította magától a nagy
rangot. Hivatalának lejártakor nagy alázattal könnyek közt vallotta be rendtár-
sai elõtt azokat a hibáit, melyeket mások ugyan nem vettek észre, õ azonban
igen. Még 74 évesen is megtartotta a nagyböjti beszédeket Piacenzában*.
Ekkor belázasodott. Kérte a Piacenza közelében lévõ, Názáret nevû kolostor
gvárdiánját, méltatlansága ellenére engedje, hogy kolostorában halhasson
meg. Itt halt meg szent halállal. Évszázados tiszteletét IX. Piusz pápa hagyta
jóvá.

1472-ben IV. Szixtusz megpróbálta egyesíteni az obszervánsokat a konven-
tuálisokkal, de úgy, hogy az obszervánsok a konventuális miniszterek
fennhatósága alá kerültek volna és a konventuálisok megtartották volna eddi-
gi kedvezményeiket. Mikor Márk látta, hogy szavai eredménytelenek, a pápa
elé vetette a Regulát e szavakkal: „Szent Ferenc Atyánk! Te magad védd meg
Reguládat, mert én szerencsétlen, nem megyek semmire!” És sírva elhagyta
az üléstermet. A pápát annyira meghatotta a jelenet, hogy elállt egyesítési
szándékától, és attól kezdve sokkal megértõbb volt az obszervánsokkal.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Márkot az igehirdetésben kiválóvá s Szent Ferenc rend-

je fegyelmének buzgó õrévé tetted. Add, hogy hitünk megvallásában mi is áll-
hatatosak legyünk mindhalálig, s a mennyei koronát elnyerjük. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.
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Április 11.
BOLDOG CHIAVASSO*-i ANGELUSZ (1411-1495)

A Torino melletti Chiavasso városban született nemesi családból. Édesany-
ja a szenvedõ Úr Jézus iránti szeretetet már gyermekkorában szívébe
csöpögtette. Éjszakánként fiát a feszület elõtt térdelve találta. Ifjúkorában a
bolognai egyetemen a polgári és egyházjogi doktorátust szerezte meg; a
montserrati hercegségben szenátori rangot nyert. De õt magasabb eszmék
vonzották. Talán a környéken nagy hatással mûködõ ferences nép-
miszszionáriusok (Sienai Bernardin) hatására kb. 30 éves korában letette
összes hivatalát és Genuában* ferences lett. Az alázatosság, engedelmesség,
szegénység és szívtisztaság erényein kívül égõ buzgóság töltötte el a lelkek
üdve iránt, s természetesen megmaradt benne szenvedõ Úr Jézus iránti és a
Mária iránti tisztelet. Mint igehirdetõ nagy hatással volt mindazokra, akik hall-
gatták. Károly savoyai* herceg gyóntatójának választotta. A gyóntatók
számára nagyon hasznos könyvet adott ki Lelkiismereti esetek címen, mely 45
év alatt 31 kiadást ért el. Apostoli útjain gondja volt a szegényekre is, szá-
mukra gyûjtést rendezett s támogatta a Montes Pietatis intézményt. Kiváló
érdemei és erényei miatt megválasztották a genuai tartományban provin-
ciálisnak, majd négyízben obszerváns vikárius generálisnak (1470-1493-ig). A
pápák is megbecsülték s több esetben megbízást adtak neki, így IV. Szixtus
1480-ban a törökveszély elhárítására pápai követnek nevezte ki.

1480-ban ugyanis a törökök elfoglalták Itália déli részén Otrantót s a 24
ezernyi lakosságból 12 ezret hánytak kardélre, a többit elhurcolták rabszolgá-
nak. A pápa felhívásának a fejedelmek nem tettek eleget, csak a ferencesek
álltak a pápa mellé. Bejárták egész Itáliát, kereszteseket toboroztak, könyörgõ
körmeneteket rendeztek. 1481. jún. elején hír jött II. Mohamed szultán
haláláról. Erre jún. végén a pápa költségén felszerelt 34 hajó, katonákkal elin-
dult Otrantó felé s szept. 10-én azt visszafoglalta. Így a veszély egyenlõre
elhárult.

1291-ben VIII. Ince pápa a már 80 éves Angeluszt bízta meg, hogy apostoli
nunciusként a Piemont és Savoya hegyei közé fészkelõdött valdi eretnekeket
megtérítse. Az idõs atya a küldetést eredménnyel teljesítette. 82 évesen
lemondott összes hivataláról és a csendes cuneoi* kolostorba (Torinotól délre)
vonult vissza, ott is halt meg 84 éves korában. Teste a cuneoi ferences tem-
plomban épségben megmaradt és nagy tiszteletnek örvend. Tiszteletét XIV.
Benedek pápa hagyta jóvá.

Halála elõtt mondta: „Hálát adok neked, Istenem, hogy alattvalóimmal
sohasem bántam keményen, hanem türelemmel viseltem el hibáikat: így
sokkal több jót tudtam tenni, mintha türelmetlen szigorúsággal léptem volna
fel.”
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Angeluszt lelki erõvel ruháztad fel, hogy megküzdjön az

Egyház ellenségeivel. Érdemeiért és közbenjárására add meg nekünk, hogy
minden ellenséges cselvetést kivédjünk és tartós békének örvendjünk.
Krisztus, a mi Urunk által.

Április 12.
BOLDOG WARD VILMOS vértanú, III. r. (1560-1641)

Vilmos, másik néven Webster protestáns családból származott és Thornby
helységben született. Fiatal tanító volt, amikor egy katolikus barátjával
Spanyolországba utazott, ahol katolikussá lett. Angliába visszatérve sikerült a
katolikus hitnek megnyernie édesanyját. Katolikus hite megvallásáért egy ideig
börtönben volt, majd kiszabadulva Belgiumban megkezdte teológiai tanul-
mányait. Pár hónap múlva Skóciába hajózott, ahol börtönbe vetették. Három
év múlva szabadult, ekkor titokban London környékén fejtett ki lelkipásztori
tevékenységet 30 évig. Közben többször vetették börtönbe vagy számûzték.
Ward atyát szentéletû papként ismerték, aki kitûnt bûnbánó lelkületével és a
szegényekrõl való gondoskodásával. Egy rosszindulatú besúgó feljelentette.
Ekkor halálra ítélték: akasztásra és felnégyelésre. Az ítéletet 1641. júl. 15-én
hajtották végre. Az idõs pap utolsó szavai ezek voltak: „Jézus, Jézus, Jézus,
fogadd be lelkemet!” Azt, hogy Ward atya tagja volt a Ferences III. rendnek,
egy korabeli ferencestõl, Angelus pátertõl tudjuk, aki ezeket írja Certamen
Seraphicum c. 1649-ben kiadott könyvében: „Ward atya a tiszteletreméltó vilá-
gi papsághoz tartozott, de akit én joggal nevezhetek rendtársamnak, mivel
testén viselte Szent Ferenc kordáját, amikor az akasztófán függött.”

XI. Piusz pápa 1929-ben 136 angliai vértanút avatott boldoggá, köztük
Ward Vilmos atyát is.

„Az igazak lelke Isten kezében van, a gyötrelem nem érheti õket. Az esztelenek
szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak
vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Õk azonban békességben vannak…
Mert Isten próbára tette és magához méltónak találta õket.” (Bölcs 3.)

Imádság:
Urunk, Istenünk, támogasson minket Boldog Vilmos vértanú közbenjáró

imája, és adjon erõt, hogy Fiad evangéliumához és katolikus hitünkhöz
hûségesen ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Április 13.
GAICHEI* BOLDOG LIPÓT (1732-1815)

Perugia* közelében, Gaiche nevû helységben született. Egy ideig pász-
torkodott, majd 18 éves korában beöltözött ferencesnek éppen abban az
évben, amikor Szent Lénárd, a nagynevû népmiszszionárius ferences meghalt.
Lánárd „õrá hagyta mûve folytatását” - mondják egyesek. Lipót valóban Szent
Lénárdot példaképéül választotta és követte hivatásában. Lánárd 44, õ 45 évig
volt népmisszionárius - valamivel szûkebb körben, Umbria és Lazio* területén.
Pappá szentelése után egy ideig filozófiára és teológiára tanította rendtársait,
törekedve arra, hogy a tudomány mellett a jámborságban is elõre haladjanak.
A szerzetesi fegyelem hûséges megtartója és szorgalmazója volt. Hamarosan
megkezdte népmisszionárius tevékenységét. Nemcsak mint kiváló igehirdetõ,
hanem mint szentéletû szerzetes nagy hatással mûködött. A barokk kor
jellemzõje volt a törekvés a drámai hatásra a szentbeszédekben: kereszttel a
vállán, töviskoronával a fején, máskor önostorozás kíséretében tartotta missz-
iós beszédeit - ugyanezt megtette Lénárd is. Közben 1768-ban kinevezték az
Egyházi Állam apostoli misszionáriusává, majd egy ideig tartományfõnök volt
Umbriában. Abban is követte Lénárdot, hogy õ is alapított Spoleto mellett,
Monteluco*-ban egy olyan kolostort, ahova a misszionáriusok az igehirdetés
után elvonultak, hogy az újabb apostoli munkára imával, elmélkedéssel, tanul-
mányokkal felkészüljenek. Az egyháztörténelem szomorú éve az 1809-es év,
Lipót számára is gyászos év lett: Napóleon elfoglalta az Egyházi Államot és
megszûntetett minden kolostort. Lipótnak is el kellett hagynia Montelucot, s
77 évesen világi papként egy kis községben húzta meg magát. De mivel nem
volt hajlandó a francia kormány által követelt hûségesküt letenni, számkivetés-
be vitték. Még megérte az Egyházi Állam visszaadását s a pápa Rómába vis-
szatérését (1814. máj. 24.), visszatérhetett õ is szeretett kolostorába, s a
következõ évben befejezte életét. XIII. Leó pápa 1893-ban avatta boldoggá.

Szent Ferenc tanítása:
„Emlékezzenek a testvérek, bárhol is vannak, hogy átadták magukat az Úr

Jézus Krisztusnak. Az õ szerelméért tehát kötelesek kiszolgáltatni magukat a
látható és láthatatlan ellenségeknek, mert az Úr mondja: Boldogok, akik
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a`mennyek országa.”

Meg nem erõsített Regula 16.f.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lipót kiváló népmisszionáriust apostoli erényekkel

ékesítetted. Add, hogy Egyházadban a hit és az életszentség mindig új erõvel
virágozzék. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Április 14.
BOLDOG SZICÍLIAI VILMOS remete, III. r. (1309-1404)

Szicíliai vagy Scicli* néven szerepel arról a helységrõl, ahol remetéskedett.
Noto városkában született nemesi családból. Fiatalon a sziget királyának, II.
Frigyesnek szolgálatában állt mint fegyverhordozó. Élete megváltozásához egy
különös eset járult hozzá. Az Etna tûzhányó közelében egy erdõségben részt
vett egy vadászaton, ahol királyát megtámadta egy vadkan. Vilmos köte-
lességszerûen királya védelmére kelt, eközben õt a vadkan halálosan
megsebesítette. Cataniába vitték, ahol feladták neki a végsõ szentségeket.
Ebben az állapotban megjelent neki Szent Ágota vértanú, biztosította, hogy
meggyógyul, de cserébe ezentúl a Királyok Királyának szolgáljon. Vilmos
ezután királyától kérte a felmentést hivatala alól, amit meg is kapott. Noto felé
vette útját. Útközben elõkelõ öltözékét egy koldusnak adta, pénzét kiosztotta
a szegényeknek. Szülõvárosának Szent Márton kórházában húzódott meg egy
szûk cellában a Szent Kereszt templomához közel. Itt ismerkedett meg
Piacenzai Szent Konráddal, talán az õ hatására lépett õ is a ferences III.
rendbe. Életük végéig tartott a barátságuk. Egymástól tanulták el az imádság,
böjt, vezeklés gyakorlását, a betegek gondozását. Egymástól nem messze
élték remeteéletüket. 12 év múlva Vilmosnak megjelent az Istenanya és kérte,
menjen el Sciclibe, (a várostól nem messze) ott éljen remeteéletet és élessze
fel a tiszteletet ott lévõ kegyképe (Kegyes Anya-kép) iránt. Vilmos tehát elment
a városba, sikerült is megújítani a kegykép iránti tiszteletet. A kápolna
közelében egy saját maga építette kis cellában lakott. Sokan keresték fel és
épültek erényein. Itt is meglátogatta Konrád barátja, vele együtt tartotta a
nagyböjtöt szigorú böjtölésben. Így érte meg a 95. évét, amikor meghalt.
Térdelve, karjait keresztbetéve, szemét égre emelve találtak rá. Tiszteletét III.
Pál hagyta jóvá 1540 körül.

„Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent
reménynek... Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem és teljetek el
gyümölcseimmel. Emlékezetem minden idõk nemzedékeiben... Aki reám hall-
gat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bûnbe. Akik fényt
derítenek rám, örök életet nyernek.” (Sir 24)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Vilmost a remeteéletre hívtad s általa a Szûzanya

tiszteletére épült kegyhelyet felvirágoztattad. Add, hogy erényeit követve és a
Szûzanyát tisztelve eljussunk a mennyei hazába. A mi Urunk Jézus Krisztus
által.
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Ápr. 15.
SOUBIROUS* SZENT BERNADETTE* (1844-1879)

Lourdes*-ben született, szülei igen szegény molnárok voltak. Keresztneve
Marie-Bernard - az utóbbi név becézõ formája a Bernadette. Fiatal korától
betegeskedett, asztmája volt, amit az egészségtelen lakás súlyosbított. Egy
ideig vidéken lakott és juhokat õrzött. 14 éves volt, amikor 1858. febr. 11-tõl
júl. 16-a között a város határában levõ Massabielle*-i barlangnál tizennyolc-
szor jelent meg neki a titokzatos Hölgy, aki imádságra, bûnbánatra hívta föl
általa az embereket, s aki márc. 25-én azt mondta magáról: „Én vagyok a
Szeplõtelen Fogantatás.” Ettõl kezdve a papság, mely eddig nagyon kétkedõ
volt, hitte, hogy a Boldogságos Szûz jelent meg Bernadettnek. A barlangnál
forrás fakadt, mely egyre bõvebben ontotta vizét s hamarosan csodás gyó-
gyulások történtek általa. A Tarbes*-i püspök négy évig tartó vizsgálat után
hivatalosan elismerte a jelenések hitelességét, természetfeletti voltát.
Bernadette, részben hogy a zaklatások elõl meneküljön, részben, hogy
Istennek szentelje életét, felvételét kérte a Szeretet Leányai szerzetesrendbe,
Nevers*-be. Elöljárónõi nem értették meg, túl szigorúan bántak vele, nehogy
elbízza magát. Sokat betegeskedett. Többször is felvette a szentkenet
szentségét. Csak az imádság maradt egyetlen „hasznos” foglalkozása. „A
Szent Szûz - mondotta - dolgozott velem, mint egy seprûvel, most a sarokba
állított. Ott az én helyem, és boldog vagyok, hogy ott maradhatok.” A Szent
Szûz nem ígérte neki, hogy boldog lesz a földön, hanem csak a másik élet-
ben. Sok szenvedés után 1879. ápr. 16-án halt meg, élete utolsó lehelletéig
hûségesen tanúságot téve arról, amit látott. Teste mindmáig épségben van. Az
Egyház 1925-ben boldoggá 1933-ban szentté avatta: Lourdes pedig a kato-
likus világ egyik legnagyobb zarándokhelye lett. Szent Bernadettet Szent
Ferenc rendje a kordaviselõk közt tartja számon. Ünnepe ápr. 16-án van.

Egy ismerõs a család szegénységérõl így vall:
„Szülei nagyon szegények..., ugyanolyan szegények, amilyen a mi Urunk

volt a földön; és erre a kislányra fordította rá szemét Mária, fölébe helyezve
annyi gazdag fiatal személynek, akik e pillanatban irigylik annak sorsát, akire
megvetéssel néztek és akik boldognak érzik magukat, ha megölelhetik vagy
megérinthetik a kezét.”

Imádság:
Istenünk, alázatosak kedvelõje, te Szent Bernadettet nagy szeretettel kivá-

lasztottad, és megadtad, hogy a Szûzanya megjelenjen neki és beszélgessen
vele. Közbenjárására add, hogy példáját követve a hit útján járjunk, amelyen
az alázatos szívûeket a mennyei boldogság felé vezeted. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.
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Április 16.
SZENT FERENC ELSÕ TÁRSAI (I. r.)

A Ferences Martyrologiumban ez áll: Ápr. 16-a az egész ferences családban
ünnepélyes megemlékezés arról a napról, amelyen Szent Ferenc atyánk 1209-
ben III. Ince pápától elnyerte a Regula jóváhagyását. Azért ezen a napon a
Rend tagjai megújítják szerzetesi fogadalmaikat. A régebbi Breviáriumban
ezen a napon az „ünnepi megemlékezés Szent Ferenc atyánkról” nevû ünnep
volt található.

Ez a nap egyúttal alkalom Szent Ferenc elsõ társainak ünneplésére is. Ezek:
Quintavallei Bernát, Cattani* Péter, Egyed, Sabbatino*, Morico*, Cappella
János, Fülöp, San Constanzoi János, Barbarus (v. Bernardus), Vedai (de
Viridante) Bernát, Szilveszter és Tancredi Angelusz. Õk ott voltak Rómában a
Regula jóváhagyásánál. Hozzájuk soroljuk még azt a késõbbi négy bizalmas tár-
sat, akik legközelebb álltak a szenthez, ezek: Masseo, Rufino, Leó és Junipero.
Ezt a tizenhat testvért a rendi hagyomány boldogokként tiszteli. Egy idõben
történtek is kezdeményezések hivatalos boldoggá avatásukra, de közülük csak
Egyed testvér nyerte el ezt a hivatalos boldoggá avatást. (Lásd ápr. 23.)

Az elsõ 12 társról a Fioretti 1. fejezete írja, hogy olyan jámborak voltak,
hogy az apostolok ideje óta nem látott a világ ily csodálatosan szentéletû fér-
fiakat.

1. Quintavallei Bernát (1. dec. 2.)
2. Cattani Péter. Jogtudós, káptalani ügyész, az assisi Szent Rufin székes-

egyház kanonokja (de nem volt pap). 1219-ben Szent Ferenc társaságában
látogatott el a Szentföldre. Szent Ferenc visszatérése után õt nevezte ki
általános helyettesévé (vikárius generálissá). A szent megkülönböztetett
tisztelettel övezte s Péter úrnak szólította. Azonban már 1221. márc. 10-én
meghalt. A porciunkulai templomban temették el. Sírjánál sok csoda történt,
mire a nép tömegesen kereste fel sírját s ezzel zavarta a testvérek életét. Szent
Ferenc - hivatkozva arra, hogy Péter életében mindig engedelmeskedett, fel-
szólította, hogy hagyja abba a csodatevést. S ettõl kezdve a csodák valóban
abbamaradtak.

3. Egyed testvér, „aki Szent Pálhoz hasonlóan a harmadik égig ragadtatott”
(Fioretti), õt a boldogok között tiszteljük.

4. Sabbatino, aki késõbb Rómába ment, 1250-ben halt meg s az Aracoeli
rendházban halt meg.

5. Morico, róla igen keveset tudunk. Assisiben lakott.

„Szent Ferenc atyánk életének minden tettében Krisztushoz hasonlított.
Miként Krisztus nyilvános mûködésének kezdetén 12 apostolt választott, ...úgy
Szent Ferenc is rendjének alapításakor tizenkét társat vett maga mellé, akik a
legteljesebb szegénységet vállalták magukra” (Fioretti).
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Imádság:
Istenünk, te nekünk Szent Ferencet vezérül és tanítóul adtad. Add meg

kegyesen, hogy mi, akik elsõ társai emlékezetét áhítattal megüljük, Szent
Ferenc atyánk nyomdokait hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus
által.

Április 17.
LABRE* SZENT BENEDEK-JÓZSEF zarándok, kordaviselõ (1748-1783)

A franciaországi Amettes* községben született. A 15 gyermek közül õ volt a
legidõsebb. Szelid, engedelmes, magánykedvelõ fiú volt. Egy pap nagybátyja
papnak szánta, de Benedek nem tudott megbírkózni a tanulmányokkal. Azt is
tudta, neki nem ez a hivatása. Hallott a trappistákról, úgy érezte, közéjük áll,
ez neki való élet. Próbálkozása azonban sikertelen lett. 22 éves koráig több
szerzetesrendbe is jelentkezett. A trappistákon kívül a karthauziaknál, ciszter-
cieknél. Volt, ahol gyenge egészsége miatt nem vették fel, volt eset, hogy
néhány hónapot a szerzetben töltött, de kétségek gyötörték hivatása felõl, s
önként távozott. Végre egy pap tanácsára vándoréletet kezdett. Ebben Szent
Elek példája is vonzotta. 13 éven át felkereste a legnevesebb zarándokhe-
lyeket, közben amire szüksége volt, úgy koldulta össze. Sokat imádkozott,
keményen böjtölt, nem volt hova lehajtsa fejét. Ilyen módon visszanyerte lelke
békéjét, úgy érezte, ez az õ hivatása, melyre õt Isten kegyelme ösztönzi.
Bejárta Svájcot, Németországot, volt Compostellában. Róma és a Mária-kegy-
helyek különösen kedvelt úticéljai voltak. Loretoban többször megfordult.
Megilleti a „Máriatisztelet szentje” cím.

Mély áhítattal volt az Oltáriszentség iránt. Mindenütt megjelent, ahol arról
hallott, hogy 40 órás szentségimádást tartanak. Úgy szokták ábrázolni, hogy
koldusruhában, mellén összetett kezekkel szemét a szentségházra függeszti.
Hihetetlenül primitív életkörülmények között élt. Rómában éjszakára
leginkább a Kolosszeum egyik falmélyedésében talált szállást, akárcsak a
többi hajléktalan. Ilyen körülmények között a 13 éves zarándoklás nagyon
megviselte szervezetét. 35 éves korában betegen is látogatta a római tem-
plomokat, míg egyszer a Madonna dei Monti templom elõtt összeesett. Egy
ismerõse bevitte házába, ahol részesült a betegek kenetében s még aznap este
be is fejezte életét. Másnap Róma utcáin a gyerekek azt kiabálták: „Meghalt a
szent!” Ott temették el a Medonna dei Monti templom fõoltáránál. S az addig
nem ismert koldus sírja az imameghallgatások, gyógyulások színhelye lett.
1859-ben boldoggá, 1883-ban szentté avatták. Szent Ferenc rendje a kor-
daviselõk közt tartja számon és tiszteli. A kordaviselõk ma megfelel a ferences
III. rendbe belépõk jelöltidejének.
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„Ó boldog Róma, két apostol városa,
drága vérüktõl bíbor színben pompázol!
Mindennél szebb vagy, szebb, mint az egész világ!
Nem saját fényed, - szentjeidnek érdeme
vértanúságuk szentelte meg földedet.”

Himnusz Szent Pétér és Pál zsolozsmájában

Imádság:
Istenünk, te Szent Benedek József hitvallódat az alázat és a szegénység

szeretetének erényeivel különösen kitûntetted. Add nekünk közbenjárására,
hogy szívünkkel ne a földi javakhoz, hanem az égiekhez vonzódjunk. Krisztus,
a mi Urunk által.

Április 18.
HIBERNOI BOLDOG ANDRÁS (1534-1602)

A Hibernoi elnevezés (latinul Hibernonius) arra utal, hogy valamelyik õse
Írországból származott (Hibernia: Írország). Murciában, Spanyolország
délkeleti részén régi nemesi szülõktõl született. Ifjú korában Valenciában nagy-
bátyjánál nevelkedett. Itt azokban az években szentéletû szerzetesek mûködtek
(B. Factor Miklós, Bertran Szt. Lajos), akiknek példája bizonyára felkeltette
András érdeklõdését a szerzetesi élet iránt. A döntést azonban egy profán és
kellemetlen eset hozta meg: Amikor Valenciából hazája, Murcia felé vándorolt,
rablók támadták meg és elvitték minden pénzét. Bizonyára gondolt az Úr
szavaira: „Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a
moly megemészti s a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyûjtsetek kincset a
mennyben.” Elhatározta, hogy maradandó kincseket fog gyûjteni. 22 éves
korában jelentkezett ferencesnek a valenciai tartományban. Habár származása
és iskolázottsága szerint a klerikusok közé kerülhetett volna, õ laikus testvér
akart lenni, hogy az alázatosság utján törekedjék a tökéletességre.

Különbözõ kolostorokban sokféle beosztásban tevékenykedett, de minden-
hol azt kereste, miben lehetne más segítségére. Ha azt látta, hogy a másik
testvérnek valami feladatot nehéz ellátni, segített neki, vagy átvállalta a munkát,
mégha az nehéz vagy kevésbé kívánatos is volt. Életírói állítják, hogy ifjúkori
ártatlanságát egész életén át megõrizte. Természetesen sok önmegtagadással,
imával. Imái, különösen ha azt a Szent Szûz képe vagy az Oltáriszentség elõtt,
vagy a szenvedõ Jézusra gondolva végezte, sokszor extázisba mentek át.
Jóllehet teológiát nem végzett, a hit dolgában meglepõ jártasságot árult el,
ezen teológusok is csodálkoztak. Istenhez igyekezett vezetni az eltévedtéket,
mohamedánokat is. A szenvedõ lelkeken sok imával, búcsúnyeréssel segített.
Istentõl rendkívüli karizmákban (jövendölés, betegek gyógyítása) részesült.
Életszentségét Szent Paszkál és a valenciai érsek is elismerte. Gandiában halt
meg a szentek halálával. Temetése inkább ünneplés volt, mint gyász. Élet-
szentsége s csodatételei hatására VI. Piusz boldoggá avatta.
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„Mint Istennek szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli
irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Mindezen fölül pedig
szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke… Éljen bennetek eleve-
nen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel.” (Kol
3, 12 sk)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Andrást felékesítetted a szemlélõdéssel és csodálatos

ártatlansággal. Add meg közbenjárására, hogy a világ csábításai közben egész
szívvel hozzád ragaszkodjunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Április 19.
ASCOLI* Boldog KONRÁD (1234-1289)

A ferences szentek hazájában, Marche tartomány déli részén, Ascoliban
született nemesi családból. Már gyermekkorában önmegtagadó életet élt.
Bensõ barátságban volt Jeromos nevû iskolatársával, akirõl tudta, hogy
egykor a rendnek fõnöke, majd pápa lesz, ezért tisztelete jeléül többször
leborult elõtte. Késõbb mindketten Ascoliban beléptek a Ferenc-rendbe,
Perugiában teológiai doktorok lettek. Rómában egy ideig teológiát tanítottak,
utána elváltak útjaik. Konrád római tanárkodása és igehirdetése után Afrikába
ment misszionáriusnak, Líbiában több ezer embert nyert meg a keresztény hit-
nek. Két halottat is feltámasztott. Amikor Rómába visszatért, Jeromos már
rendfõnök volt. 1278-ban a pápa megbízásából Jeromosnak békeközvetítõ
szerepet kellett vállalnia a francia király és Alfonz, kasztíliai király között. Párizsi
útjára maga mellé vette Konrádot is. Küldetésük eredményes volt, mire a pápa
Jeromost bíborossá nevezte ki. Nemsokára letelt generálissága s prenestei*
püspöksége kormányzására távozott. Konrád pedig még két évig Rómában
hirdette az igét, majd Párizsban teológiát tanított, de közben prédikált,
kórházakat látogatott. Önmegtagadó élete a remetékre emlékeztetett.
Csupasz földön vagy padlón aludt pár órát, durva darócot viselt, mezítláb járt
(még szandált se hordott), hetente négy napon kenyéren és vizen böjtölt.
Krisztus szenvedésérõl nemcsak elmélkedett, hanem abból részt is vállalt.
Különös tisztelettel volt a Szentháromság iránt, annak nevében betegeket gyó-
gyított, ördögöket ûzött.

Amikor barátját, Jeromost pápává választották (IV. Miklós, 1288), az régi
barátját hamarosan kinevezte bíborossá. Útban Róma felé Ascoliban súlyos
betegség érte. A betegek szentségének felvétele után szent halállal
szülõvárosában halt meg, ott is temették el. A pápa díszes síremléket állítta-
tott tiszteletére, melyet 82 év múlva az újonnan épült Szent Ferenc templom-
ba vittek át. A közbenjárására történt csodák és a folytonos tisztelet miatt VI.
Piusz megerõsítette ezt a tiszteletet, így tiszteljük õt a boldogok között.
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„Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylõ égbolt, s akik igazsá-
gra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.”
(Dán 12, 3.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Konrádot Fiad szenvedése iránti mély áhítata jutalmául rend-

kívüli kegyelmekkel halmoztad el. Add meg nekünk, hogy mindennapi keresztünket
készséggel hordozzuk, s elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 20.
URBÍNOI BOLDOG BENEDEK kapucinus (1560-1625)

Marche* tartomány Urbino nevû városában született 1560-ban nemesi
családból. Anyja halálos ágyánál a hatéves fiú a Szûzanya pártfogásába aján-
lotta. Egész élete folyamán tapasztalta mennyei édesanyja jóságos segítségét.
Tanulmányait Perugiában és Páduában végezte. Imája bevilágít lelkületébe:
„Adj Uram tudományt, mely megtanít megismerni Téged, és add
kegyelmedet, hogy szeresselek. Mert csak azért akarlak megismerni, hogy
szeresselek.” 22 évesen, megszerezve a filozófiai és jogi doktorátust, fényes
karriert futhatott volna be, ehelyett belépett a kapucinus rendbe. Gyenge
egészsége miatt el akarták küldeni. De Benedek az Isten Anyjához fordult, s az
õ közbenjárására egészsége úgy megjavult, hogy népmissziók tartására is
tudott vállalkozni. Néhány évig Brindisi Szent Lõrinc társa volt annak néme-
tországi és csehországi útjain, majd Itáliában hirdette Isten igéjét, többször
volt házfõnök is. Önmegtagadó életmód, az ima és szegénység szelleme jelle-
mezte. Az igehirdetésben buzgóságra és egyszerûségre törekedett. Idõs
korában is megtörtént, hogy amikor a karimánál hibát ejtett, hibájáért bocsá-
natot kért. Mondták neki, hogy ez csak a novíciusoknál szokás. Mire õ azt
felelte: Igen, én még novícius vagyok erényekben. Utolsó éveiben elõszeretet-
tel prédikált a falusiaknak és oktatta a hit elemeire a gyermekeket. Miután
Istent 40 évig nagy tökéletességgel szolgálta, Fossombroneban* halt meg 65
éves korában. IX. Piusz avatta boldoggá 1867-ben.

Részlet a kapucinusok elsõ Konstituciójából:
„Isten igéjének hirdetése Krisztus példája szerint, egyike az Isten egyházában

létezõ legnagyszerûbb feladatoknak. Fõleg ettõl függ a világ üdvössége. Azért
ezt a szolgálatot nem kell olyanra bízni, aki nem szent és példás életû, nincs
világos és érett ítélõképessége, szilárd és tüzes akaratereje. A tudomány és
ékesszólás ugyanis szeretet nélkül nem épít, sõt gyakran rombol.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Benedeket naggyá tetted a kereszt iránti forró szeretet-

ben és az Ige szolgálatában. Add meg nekünk, hogy kövessük példáját: jámborul,
igazként és józanul élve ebben a világban. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Április 21.
PARZHAMI SZENT KONRÁD kapucinus (1818-1894)

Bajorországban Parzham községben született. Tizenketten voltak testvérek.
Birndorfer Jánosnak hívták. Néhány osztályt sikerrel kijárt, aztán a földmûves
munkára fogták, nem tanulhatott tovább, pedig szeretett volna pap lenni.
Serdülõ korában szülei meghaltak. Szabadidejében imádkozott, vasár-
naponként távolabbi községekbe is elment szentmisére, litániára. Huszonkét
évesen Aigenben megismerkedett Dullinger atyával, ez a buzgó pap lett lelki-
atyja, akihez négyhetenként eljárt elvégezni szentgyónását. Ilyenkor éjszaka
elindult, hogy az ötórás gyaloglás után idõben Aigenben legyen. Ezt télen-
nyáron megtette kilenc éven át. A szerzetesi hivatást lelkiatyja is erõsítette
benne, õ biztatta, hogy Altöttingben a kapucinusoknál jelentkezzen. Fel is vet-
ték 31 éves korában. Hogy nem volt könnyû az otthontól való elválás, egy lev-
ele tanúsítja: „Ami kedves és drága volt nekem, mindenrõl le kellett mon-
danom. Ez volt Isten akarata.” Két évi jelöltidõ után Laufenben töltötte az
újoncévet. Innét azonnal Altöttingbe helyezték a Szent Anna kolostorba
kapusnak.

Itt, Szûz Mária kegyhelyén töltött több mint negyven esztendõt. Munkáját
apostoli feladatnak tekintette, az alamizsna mellett lelki vigaszt, erõsítést is
adott mindazoknak, akik hozzá fordultak. Türelme fogyhatatlan volt. Szûz
Mária iránti tiszteletére rávilágít novíciusi éve alatt tett 11 pontos jó
elhatározása közül az egyik: „Azt akarom, hogy lelkem szüntelenül lángoljon
égi Anyám, a Boldogságos Szûz iránt. Igyekezni fogok az õ erényeit elsajátí-
tani.” A rózsafüzért állandóan balkezében tartotta. Ha tehette, a lépcsõ alatti
szûk szobácskába, az ún. Szent Elek cellába vonult imádkozni, onnét a
tabernákulumra lehetett látni. A mai napig ide helyezik a sok kérõ és köszönõ
levelet, melyek Konrád testvér címére érkeznek. Életében s utána is sokak
kérését pártfogolta eredménnyel Isten és a Szûzanya elõtt. 79 éves korában
halt meg szent halállal. XI. Piusz pápa avatta szentté 1934-ben.

Részlet Pacelli bíboros (késõbb XII. Piusz) egyik beszédébõl:
„Konrád testvérben a hit, a hûséges kötelességteljesítés és keresztény fele-

baráti szeretet e hõsében hiába keresitek más szentek csodálatos nagy tetteit,
amelyekre ámulva figyel fel a világ. Meglátjátok azonban benne a szent
remeték jámborsága mellett az erénynek azt a hõsiességét, amely nem marad
el a nagy szenteknek Krisztus Egyházában végzett tevékeny élete mögött.”

Imádság:
Irgalmas Istenünk, te Szent Konrád által irgalmasságod ajtaját híveidnek

kitártad. Esedezve kérünk, add, hogy szegénységének szellemét és szívbéli
alázatosságát követni tudjuk testvéreink szolgálatában. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.
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Április 22.
FABRIANOI BOLDOG FERENC (1251-1322)

Marche tartomány Fabriano nevû városában született, családi neve
Velimbeni. 10 éves korában súlyos betegsége miatt élete veszélyben forgott.
Ekkor anyja fogadást tett, hogyha fia meggyógyul, elviszi Szent Ferenc sír-
jához. Mindjárt javult a fiú állapota, s amikor meggyógyult, anyjával elzarán-
dokolt Assisibe. Ott Angelo Tancredi, Szent Ferenc egyik elsõ társa
megjövendölte róla, hogy ferences lesz. 17 éves korában lépett be a Ferenc-
rendbe szülõvárosához közel. A novíciát elvégzése után újra Assisibe ment a
porciunkulai búcsú elnyerése végett, ott Leó testvérrel találkozott, aki hossza-
san beszélt neki Szent Ferencrõl. Mint pap nagy buzgósággal végezte szol-
gálatát és hirdette Isten igéjét. Igen járatos volt a hittudományban is és szor-
galmasan gyûjtötte az ilyen könyveket, úgyhogy szép könyvtárat létesített
Fabrianoban. A város lakói annyira becsülték, hogy rendházat építettek
számára, itt lett Ferenc házfõnök - elöljárói jóváhagyásával. Önmegtagadás-
ban, buzgóságban mindenkinek jó példát adott. Az éjszaka nagy részét
imában, szemlélõdésben töltötte. Amikor az Úr szenvedésérõl elmélkedett,
gyakran vett erõt rajta a zokogás. Isten csodákkal is kitûntette. Amikor egysz-
er nagy áhítattal mutatta be a szentmisét a megholtakért, s a végén mondta:
Nyugodjanak békében, sokaság dübörgõ hangja harsogta az Áment. A
szenvedõ lelkek adtak jelt. Elõre megmondta halála napját és óráját. Halálos
ágyán is csodás módon meggyógyított egy fiút. 71 éves korában halt meg.
Épségben maradt testét nagy tisztelettel övezik Fabrianoban. VI. Piusz avatta
boldoggá.

„A mélyértelmû szavak nem tesznek szentté és igazzá; viszont az erényes
élet kedvessé tesz Isten elõtt. Ha betéve tudnád a Bibliát és minden bölcs jeles
mondásait, Isten szeretete és kegyelme nélkül mindez hasznodra volna?
Hívságok hivsága… Csak egy ér valamit, hogy Istent szeressük s egyedül neki
szolgáljunk.” (Kempis T.: Krisztus követése I.1.)

Imádság:
Istenünk! Boldog Ferenc igéd méltó hirdetõje és cselekvõje volt.

Közbenjárása segítsen, hogy példáját követve, neked szóval és tettekkel tet-
szésedre legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 23.
ASSISI Boldog EGYED (+1262)

1190 körül született, s Assisi környékén lakott. Amikor hallott Szent Ferenc
elsõ társairól, õ is felkerekedett, hogy csatlakozzék hozzájuk. „Hozzátok akarok
tartozni, Isten iránti szeretetbõl.” Ferenc mindjárt meglátta szándéka tisz-
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taságát, s így mutatta be többi társának: „Egy jó testvért küldött hozzánk az Úr.”
Ez 1209-ben történt. Szent Ferenc elsõ társainak élete még nem volt annyira
helyhez s szabályokhoz kötve, mint egy-két évtized múlva. Egyed is elsõ
éveiben vándoréletet élt. Kedvvel látogatta a híres kegyhelyeket, Rómát,
Compostellát, sõt eljutott – valószínûleg elsõnek Ferenc testvérei közül – a
Szentföldre. Útközben munkát vállalt, segített a mezei munkában, forrásvizet
vitt szét a városokban, s szolgálataiért csak a mindennapi kenyeret fogadta el.
Amikor Berárd és társai 1219-ben Marokkóba indultak, Egyed Tuniszba indult,
õ is a vértanúság vágyával, neki azonban ez nem sikerült. Vándorútjai alatt
buzdította az embereket, hogy féljék és szeressék Istent s tartsanak bûnbána-
tot. Megtérésének hatodik évében Ferenc a fabrianoi remeteségbe küldte.
Négy évig maradt ott. Szent Ferenc halála évében, 1226-ban Krisztus megje-
lent neki, de ezt csak gyanították társai, mert Egyed nem beszélt róla. De ezen-
túl nem annyira aktív, mint inkább szemlélõdõ életet folytatott. Kb. 1234-tõl
haláláig a Perugia melletti monteripidoi remeteségben élt. Rendtársai felje-
gyezték Egyed mondásait, ezeket Arany szavak címen gyûjtötték egybe. A
könyv sokak számára lett „áldást hozó lelki könyvvé”. Szent Bonaventura több-
ször is találkozott a testvérrel és szentnek tartotta. Tisztelete a rendben halála
után általánossá lett, de csak VI. Piusz avatta hivatalosan boldoggá 1777-ben.

Boldog Egyed mondásaiból:
„Nagy dolog, ha az ember a szerzetben helyesen tud élni, s abban haláláig

híven és buzgón meg tud maradni.”
„Azt hiszem, hogy a Kisebb Atyafiak szeretetét Isten az emberi nemzedék

nem csekély hasznára engedélyezte. Jaj azonban nekünk, ha nem leszünk
olyanok, mint amilyennek lennünk kellene.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Egyedet a szemlélõdés magaslatára emelted.

Közbenjárására add meg nekünk, hogy minden tettünkben szemed elõtt
legyünk, és elnyerjük békédet, mely meghalad minden képzeletet. Krisztus, a
mi Urunk által.

Április 24.
SIGMARINGENI* SZENT FIDÉL kapucinus vértanú (1577-1622)

Keresztneve Márk. Már híres ügyvéd volt Elzászban. Egyszer egy ügyvédtár-
sa ezt a tanácsot adta neki: „Ne törekedjék arra, hogy az ügyet minél elõbb
befejezze. Minél tovább húzódik egy ügy, annál több a kereset.” Márk látta,
hogy az ügyvédi pálya veszélyes üdvösségére nézve. Ezért úgy döntött, hogy
kapucinus lesz. 35 éves korában öltözött be a rendi ruhába, ekkor kapta a
Fidelis (hûséges) nevet. A házfõnök beszédének kezdõ szavai a Jel. 2,10 sza-
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vai voltak: „Légy hû mindhalálig s neked adom az élet koronáját.” A szavak vé-
gigkísérték egész életén át. Pappá szentelése után kiváló szónokként a híveket
törekedett életszentségre vezetni. Önmagával szemben szigorú volt, másokat
azonban nagy szeretettel vett körül. Mikor az osztrák seregben egy alkalommal
pestis tört ki, gondoskodott a katonák testi-lelki szükségletérõl, annyira, hogy
a „haza atyja” névvel tisztelték meg. 1621-ben megválasztották a feldkirchi ko-
lostor gvárdiánjává.

Ebben az idõben a Hitterjesztési Kongregáció missziót szervezett a protes-
tánsok visszatérítésére az osztrák uralom alatti svájci területen. A misszió ve-
zetõjévé Fidélt nevezték ki. Szívesen vállalkozott a feladatra, bár tisztában volt
a veszélyekkel is. Érezte, hogy hamarosan teljesedni fog, amiért minden szent-
miséjében imádkozott: életét fogja adni hitéért. 1622 elején Graubünden tar-
tomány több helységében eredménnyel prédikált. Neves protestáns szemé-
lyek is katolikussá lettek. A protestáns lelkészek kifogytak az érvekbõl. Tehát
erõszakhoz folyamodtak. Felhasználták a lakosság osztrákellenes hangulatát.
Több helyen nyílt lázadás tört ki. Húsvét után Fidél ismét indult a misszióba,
bár tudta, hogy élete veszélyben van. Ápr. 24-én Sewis-ben azzal kezdte beszé-
dét: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” Nem folytathatta. Lövés dördült
el, majd fegyverek kerültek elõ. Az osztrák katonákat megölték. Amikor Fidél
kijött a templomból, húsz fegyveres férfi támadt rá s kardokkal agyon-
szúrkálták. Utolsó szavai: „Jézus, Mária! Istenem, légy irgalmas hozzám!”
Egyik gyilkosa késõbb vallotta, hogy minél kegyetlenebbül ütötték, annál ör-
vendezõbb lett az arca. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1746-ban.

Egy megtérés története:
Gugelberger Rudolf nemesemberrel késõ éjszakába nyúlóan tartott a vita. A

mi emberünk minden ellenvetésbõl kifogyott. De még nem adta föl: elment
saját prédikátorához hite megerõsítéséért. Ott azonban érvek helyett csak gya-
lázkodást hallott a katolikus Egyházra. Erre visszament Fidélhez, s bejelentet-
te: gyónni, áldozni akar. Miután kellõ jártasságot szerzett a katolikus hitben, el-
nyerte óhaját.

Imádság:
Istenünk, te Szent Fidél áldozópap lelkében lángra lobbantottad szereteted

tüzét és hitterjesztõ munkája közben megjutalmaztad a vértanúság dicsõségé-
vel. Közbenjárására add, hogy a szeretet biztos alapján álljunk, és vele együtt
megtapasztaljuk Krisztus feltámadásának erejét, aki veled él és uralkodik.

Április 25.
BETANKUR SZENT PÉTER III. r., rendalapító (1626-1667)

A kanári szigetcsoporthoz tartozó Tenerife szigeten született. Fiatalon Ame-
rikába ment, de hamarosan súlyosan megbetegedett. Betegsége folyamán
kapcsolatba került a legszegényebb és legkisemmizettebb néposztállyal. Miu-
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tán váratlanul visszanyerte egészségét, elhatározta, hogy életét Istennek szen-
teli. Nem állt módjában, hogy tanulmányokat folytasson s pap legyen, ezért
belépett a ferences III. rendi testvérek közé. Arra törekedett, hogy a Názáreti
Jézus nyomán alázatban, szegénységben, vezeklésben és a szegényeknek
szolgálva élje le életét. 

Guatemalában elõször a ferences kolostor közelében lévõ Szent Kálvária
kápolna sekrestyéseként tevékenykedett. Meglátogatta a kórházakat, a börtö-
nöket, a szegények otthonait, a munkanélkülieket, a rossz útra tévedt, minden
iskolai képzettséget nélkülözõ fiatalokat. Otthont létesített számukra. Ma is
modernnek nevezhetõk azok a szempontok, melyek szerint oktatásukat,
katekézisüket megszervezte. Oratóriumot, iskolát, betegellátó központot ho-
zott létre és hajlékot teremtett a városban átutazó papoknak, egyetemisták-
nak. Mûvét Betlehemnek nevezte el. Ferences III. rendi társai közül többen kö-
vették példáját, osztoztak vele a vezeklésben, az imában, a karitatív
szolgálatban. Péter ekkor szükségét látta, hagy megírja közösségének rend-
szabályait: így született meg a kongregáció, amely a Betlehemiták férfi és nõi
ágává fejlõdött ki. A két szerzetesi intézmény azonban jóval késõbb kapta meg
a szentszéki jóváhagyást.

Péter megelõzte korát új pedagógiai módszereivel, szociális intézményeivel,
mint pl. a lábadozó betegek kórháza. Lelki írásai nagy mélységrõl tanúskod-
nak. Mindössze 41 éves volt, amikor meghalt. Több mint 300 év távlatában
ma is élénken él a „Szeretet emberének” emléke, mind szülõföldjén, mind Gu-
atemalában és mindenütt, ahol ismerik mûvét. Szent Józsefrõl nevezett
Betankur Pétert II. János pápa avatta boldoggá 1980-ban, majd 2002-ben,
guatemalai apostoli útja alkalmából szentté. Életszentségének sugárzása kihat
egész Közép-Amerikára.

Imádság:
Istenünk, te szent Péter misszionáriust kiváló erényekkel ékesítetted s általa

új szerzetesi közösségeket hívtál életbe. Közbenjárására add, hogy Egyházad
mindig teljesítse missziós hivatását és hirdesse az evangéliumot minden nép-
nek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 26.
CSISZÉR ELEK erdélyi ferences atya (1856-1942)

Csíksomlyó közvetlen közelében született vallásos székely szülõktõl. Imre
volt a keresztneve. Iskoláit Somlyón, a ferences atyák iskolájában kezdte. Gim-
nazista korában belépett a Mária-kongregációba. „Szûz Mária leventéje” lett,
az is maradt egész életében. Csíksomlyón 16 éves korában lépett be a Ferenc-
rendbe, majd Kolozsváron folytatta papszentelés elõtti tanulmányait. Itt is
szentelték pappá 1879-ben. Utána 21 évig volt novíciusmester, majd több he-
lyen hitoktató, hitszónok, házfõnök, 1911-14-ig tartományfõnök. Élete példá-
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jával, intézkedéseivel erõteljesen törekedett az erdélyi ferences tartomány éle-
tének megreformálására. 1914-tõl Brassóban tevékenykedett 28 évig. Eleinte
egyedül volt, késõbb érkezett hozzá egy rendtárs. Eredményesen felvirágoztat-
ta a ferences III. rendet. Pár év múlva a tagok száma meghaladta a százat. Ki-
tûnõ munkatársai lettek õk a lelkipásztori munkában. Szentbeszédeivel nagy
hatást gyakorolt még a másvallásúakra is. Felejthetetlenek maradtak hallgatói
számára azok a beszédek, melyeket Mária tisztaságáról, segítségérõl, jóságá-
ról, istenanyai méltóságáról mondott. Kitûnt a szerzetesi fogadalmak, a sze-
génység, tisztaság és engedelmesség megtartásában. (Volt, aki közelében úgy
érezte, hogy egyszerre megszûnnek a tisztaság elleni kísértései.) 1942. ápr.
27-én, a szentségek buzgó felvétele után hunyt el. Temetésérõl azt írta a Már-
ton Áron püspököt képviselõ s a gyász-szertartást végzõ prelátus: „Az embe-
rek nem gyászoltak, hanem ünnepeltek… Sírás helyett Tedeumot énekeltek.”
Már életében, de még inkább halála után sok imameghallgatás és csodás
gyógyulás történt közbenjárására. Boldoggá avatási eljárása megkezdõdött.

„Elek atya emléke így rajzolódott bele az emberek emlékébe: …akár imád-
ság közben, akár a gyóntatószékben, akár az Úr oltáránál vagy más kötelessé-
gének teljesítése közben mindig ugyanaz a jóságos arc, amely nyugodságról,
Istenbe való elmerülésrõl, a világgal szemben érzett közömbösségrõl és az égi-
ek utáni vágyakozásról beszél.”

Életrajzából.
Imádság:

Istenünk, te boldogemlékû Elek atyát arra választottad ki, hogy rendtarto-
mánya reformját szóval és példájával elõmozdítsa, add, hogy buzgósága min-
ket is lelkesítsen fogadalmunk hûséges teljesítésére és a szeretetben való nö-
vekedésre. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 27.
SZENT ZITA cselédlány, III. r. (1218-1278)

Lucca* mellett egy kis faluban született szegény, de vallásos szülõktõl. Szü-
lei már 12 éves korában cselédnek adták Luccába a gazdag Fatinelli család-
hoz. A cselédlányok általában addig szolgáltak egy-egy családnál, amíg a ho-
zományt megszerezték és tisztességgel férjhez tudtak menni. Zita azonban
egész életében megmaradt a család szolgálatában. Hamarosan belépett a fe-
rences III. rendbe, késõbb megtanult írni-olvasni, hogy a ferences zsolozsmát
(Szûz Mária kis zsolozsmája) tudja végezni. Elsõ éveiben cselédtársai részérõl
sok megaláztatást kellett elviselnie - õ azonban türelmével, engedelmességé-
vel elérte gazdáinak megelégedését és cselédtársai megbecsülését is. Örömé-
re szolgált, hogy közel volt a San Frediano templom, ahova szabad idejében
gyakran elment. Évek múltán gazdái annyira becsülték, hogy megbízták gyer-

121

*Lukka



mekeik nevelésével. Elérte azt is, hogy a kezdetben egyáltalán nem vallásos
család és a cselédség is buzgó kereszténnyé lett. A tisztaság erényét nagy
gonddal õrizte, jellemezte még a hûség, a munkaszeretet és a szegények irán-
ti törõdés. Legendaszerû történetek fûzõdnek életéhez. A San Frediano temp-
lom festményei ilyen eseményeket örökítenek meg: a rózsacsoda legenda,
mely Árpádházi Szent Erzsébet életében is szerepel, továbbá: angyalok sütik a
kenyeret, miközben õ az imában elmerül, a kútnál vizet merít a vándornak s a
víz borrá változik, egy koldust köpenyével betakar, sötét este õrangyala kíséri
zarándokútján. Egészen hatvan éves koráig dolgozott, amikor megbetegedett
s a szentségek buzgó felvétele után csendesen elhunyt. Halála után közbenjá-
rására sok beteg meggyógyúlt, különösen vakok, süketek, bénák. Szentté ava-
tása kb. 400 évvel halála után történt. XI. Piusz a szolgálóleányok, XII. Piusz
pedig Lucca város védõszentjévé tette.

„De miért is volna nagy dolog az, ha te, aki por vagy és hamu, Istenért em-
ber hatalma alá veted magad, mikor én, a mindenható és legfölségesebb, ér-
ted alázatosan ember hatalma alá vetettem magamat, mindenkinél alávalóbb
és kisebb lettem, hogy megalázkodásommal legyõzhesd kevélységedet.”
(Kempis III.13.)

Imádság:
Istenünk! Szent Zita szolgálód kitûnt hûségével, alázatával s a szegények

szeretetével. Közbenjárására add, hogy mi is jótettekkel, kötelességünk telje-
sítésével kiérdemeljük tetszésedet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 28.
BOLDOG LUKÉZIUSZ III. r. (1181-1260)

A hagyomány szerint Szent Ferenc atyánkkal egyidõben született és õ volt
az elsõ terciárius. Elõször katonáskodott, majd Poggibonziba* költözött és ke-
reskedéssel foglalkozott. Fõ gondja a haszonszerzés volt, a szegényekkel ke-
veset törõdött. Amikor Szent Ferenc vándorlása közben eljutott Poggibonziba,
többször is találkozott Lukéziusszal, s a Szent Ferenccel való beszélgetések azt
eredményezték, hogy megváltozott az életfelfogása. Kezdte szétosztani vagyo-
nát a szegények között, szállást adott a vándoroknak, segítette az árvákat, öz-
vegyeket. Felesége, Buonadonna eleinte nem helyeselte férje bõkezûségét,
késõbb azonban õ is együtt végezte férjével az irgalmasság cselekedeteit. Egy
különös eset nagy hatással volt rá: egy koldus tért be házukhoz és Isten nevé-
ben kenyeret kért. De már nem maradt semmi a kenyereskosárban. Lukéziusz
szólt feleségének, adjon a koldusnak. Az haragosan válaszolta: „Nem tudod,
hogy nekünk sincs már kenyerünk?” Lukéziusz azonban biztatta, nézze meg
újra a kosarat. Megnézte, s az tele volt kenyérrel. Lukéziusz egyszer kérte Szent
Ferencet, vegye fel rendjébe. Ferenc azonban figyelmeztette, hogy neki felesé-
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ge van, õt nem hagyhatja el. Mivel többen is hasonló kéréssel fordultak hoz-
zá, rövid életszabályt állított össze a „bûnbánó testvéreknek”, akik a világban
maradnak és ott tartanak bûnbánatot, élnek az evangélium szellemében. Így
keletkezett a bûnbánó, vagy ahogy késõbb nevezték, a III. rend. Lukéziusz pél-
dáját többen követték a faluban. Példája olyan hatással volt rájuk, hogy elne-
vezték a „tökéletesség mesterének”. A hagyomány szerint élete 80. évében
halt meg. Buonadonna azt kérte Istentõl, hogy férjével egyidõben halhasson
meg. A hagyomány szerint elõbb Buonadonna, majd egy nap múlva
Lukéziusz halt meg. Az elsõ terciáriust VI. Piusz avatta boldoggá.

„Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívbõl, teljes lélekkel és elmével..., és
úgy szeretik felebarátjukat, mint önmagukat, és gyûlölik testüket bûneikkel
együtt, és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és a
bûnbánat méltó gyümölcseit termik: ó milyen boldogok és áldottak azok a fér-
fiak és nõk, amíg így cselekszenek és ezekben kitartanak.”

Szent Ferenc levele a bûnbánó testvérekhez 
(a Harmadik Rend regulája elõdje)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lukéziuszt a bûnbánatra hívtad, és fölékesítetted a jám-

borság és a szeretet cselekedeteivel; közbenjárására és példájára add nekünk,
hogy a bûnbánat méltó gyümölcseit teremjük és jócselekedetekben szüntele-
nül bõvelkedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Április 29.
ILLIRIAI (BITECTOI*) BOLDOG JAKAB (kb. 1430-1490)

Illíria (Dalmácia) születési helye, Bitecto halála színhelye. A 15. század az
egyház sötét és vészterhes százada, de ebben a században is akadtak az egy-
ház egén ragyogó csillagok: ilyenek a Ferenc-rendben többek közt a 3 Jakab:
Strepa Jakab Lengyelországban, Márchiai Jakab Európa több országában és
Bitektoi Jakab hazájában, Dalmáciában és Dél-Olaszországban, Apuliában.
Jakab fiatalon belépett a Ferenc-rendbe hazájában, a dalmáciai Jaderában.
Nemsokára kitûnt adottságaival és erényeivel, ezért az obszerváns tartományi
vikárius õt vitte magával társul az itáliai választó káptalanra. Itt úgy látszik, fel-
figyelt rá a Bari Szent Miklós tartomány fõnöke és rábeszélte, hogy kérje felvé-
telét az õ tartományába. A felvétel meg is történt, utána elöljárói több kolos-
torba küldték. Mindenütt életszentségével Krisztus jó illatát árasztotta. Épültek
mély alázatosságán, föltétlen engedelmességén, nagyfokú lelki tisztaságán.
Krisztus szenvedése és a Boldogságos Szûz iránt különös tisztelettel volt.
Szent Ferenchez hasonlóan a teremtmények õt is a Teremtõhöz emelték, még
a leghétköznapibb dolgok is: pl. amikor a konyhában tevékenykedett, a tûz-
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hely tüze hol a kárhozat tüzét juttatta eszébe, hol az isteni szeretet tüzére
gondolt és elragadtatva átélte ennek a tûznek lángolását szívében.
Conversanoban* a kolostor közelében egy barlangot kápolnává alakított, s ott
töltött egész éjszakákat imában, a Szûzanya tiszteletében. Keveset aludt, tes-
tének fegyelmezésében szigorú volt. Isten egyéb karizmákkal is megajándé-
kozta, mint a jövendölés, csodatevés karizmájával. A Barihoz közeli Bitectoban
(akkoriban püspöki város) halt meg 1490. ápr. 27-én. XII. Ince pápa hagyta jó-
vá évszázados tiszteletét.

„Miként hajdan a tüzes kemencébe vetett három ifjú minden elemet a min-
denség Teremtõjének dicséretére és magasztalására hívott fel, azonképpen ez
az Isten lelkével teljes férfiú sem gyõzte minden elemben és teremtményben
mindenek Teremtõjét és Kormányzóját dicsõíteni, magasztalni és áldani.”

Celanoi Tamás Szent Ferencrõl. Vita I.29.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jakab hitvallódat példaadó életre segítetted, hogy szer-

zetében mindenhol Krisztus jó illata legyen. Segíts, hogy kiváló erényeit köves-
sük, s vele együtt a mennyben a dicsõség koronáját elnyerjük. Krisztus, a mi
Urunk által.

Április 30.
COTTOLENGO* SZENT JÓZSEF III. r., rendalapító (1786-1842)

Piemonti kis városban vallásos szülõk elsõszülött fia volt. Tizenegy testvére
közül még ketten lettek papok. Az egész családra nagy hatással volt édesany-
juk nagy szeretete a betegek és szegények iránt. Kispap korában ismerkedett
meg a ferences III. renddel és annak tagja lett. Torinóban, 1811-ben szentel-
ték pappá. Teológiai doktorátust szerzett, majd kanonok lett. 1828-ban afféle
szükségkórházat nyitott nincstelen betegek számára, akiket máshol nem fo-
gadtak be, de ezt a hatóságok hamarosan betiltották. Akkor Valdocco*-ban
nyitott kórházat, ahol késõbb Don Bosco nyitotta meg oratóriumát. Össze-
szedte a környék árváit, fogyatékosait, a süketnémák, betegeket, s egyedül az
isteni gondviselésben és a Szent Szûzben bízva épített számukra otthont, kór-
házat, kápolnát. S megalapította azokat a férfi és nõi közösségeket is, melyek
szolgálatával mindezek az intézmények mûködni tudtak, biztosítva mögöttük
az imádkozó, vezeklõ közösségeket is. A „Gondviselés kis Házából”, melyet
kezdetben Valdoccoban létesített, nagy ház, csodálatos intézmény fejlõdött,
egész városnegyed nõtt ki, kórházakkal, templommal, személyzeti lakásokkal,
különféle mûhelyekkel, ahol tízezer beteg részesül kezelésben s 1500 fõnyi
személyzet teljesít szolgálatot. A kongregációk közt, melyeket alapított, legna-
gyobb a Cottolengó Nõvérek kongregációja (Cottolenghine*) 352 házzal, több
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mint négyezer taggal. Kimerülve a munkától, amit önkéntes vezekléssel is te-
tézett, 56 éves korában, egy tífuszjárvány következtében hunyt el. XI. Piusz pá-
pa avatta szentté, s a „jóság szentjének” nevezte. 

Amikor halálát közeledni érezte, a nõvérek kérdezték:
„Atya, mi lesz velünk?” Õ így válaszolt a síró nõvérnek: „Légy nyugodt, ha

a mennyországban leszek, ahol mindent megtehetünk, többet fogok segíteni
nektek, mint amikor köztetek voltam. Belekapaszkodom a Szûzanya köpenyé-
be, és szememet nem fordítom el rólatok. De el ne felejtsétek, amit én, sze-
gény ember mondtam nektek.” Utolsó szavai: „Vigadtam, mikor azt mondták
nekem: Az Úr házába felmegyünk.”

Imádság:
Istenünk, te a benned bízókat atyai bõkezûséggel segíted. Szent József köz-

benjárására add, hogy elhagyott, szegény testvéreinken segítsünk és az irgal-
masoknak megígért jutalmat elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
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MÁJUS

Május 1.
KÍNSZENVEDÉSRÕL nev. Boldog MÁRIA rendalapító (1839-1904)

(A Ferences Mária Misszionárius Nõvérek kongreg. alapítója.)

Leánykori neve: Chappotin de Neuville, Helene. 21 éves korában Nantes-
ban a klarisszákhoz lép be, de betegsége miatt néhány hét múlva távoznia kell.
Úgy érzi, hivatása.: Szûz Mária követése, különösen abban, hogy részt vegyen
Jézus szenvedésébõl a világ üdvösségéért. Gyóntatója tanácsára 25 évesen a
Maria Reparatrix Társulatba kéri felvételét. Itt kapja a Kínszenvedésrõl nev. Má-
ria nevet. Toulouse-ban kezdi meg az újoncévet, de még a fogadalom letétele
elõtt Indiába, a madurai misszióba küldik. 28 évesen már tartományfõnökké
választják. Mély lelkiség, okosság, nagy szeretet jellemzi. Úgy látja, hogy az in-
diai nõvéreket nem lehet a Franciaországban bevált módon képezni. Itt mások
a viszonyok. Párizsi elöljárói nem értik meg, választás elé állítják. S ekkor le-
mond tisztségérõl, de az indiai nõvérek közül sokan vele tartanak.

Püspöke tanácsára néhány társával Rómába megy. IX. Piusz fogadja õket s en-
gedélyezi - elõször egyházmegyei keretben a Mária Misszionárius Nõvérek meg-
alapítását. (1882-ben veszik fel a Ferences Mária Misszionárius Nõvérek elneve-
zést, amikor elfogadják a Ferences Reguláris III. Rend szabályzatát és a
Ferenc-rend általános fõnöke befogadja õket a nagy ferences családba.) Sok ás-
kálódást, igaztalan vádat kell elviselnie elsõsorban elõzõ szerzetének néhány tag-
ja részérõl. Saint-Brieuc-ben sikerül novíciátot létesíteni. A kongregáció 1885-tõl
rohamosan fejlõdik. Ebben nagy része van az alapító anya bölcsességének, élet-
szentségének. A nõvérek az apostolkodás sokféle módját vállalják. Jellemzõ a
szerzetre a szemlélõdõ, mély lelki élet, melyet az Oltáriszentség és a Boldogságos
Szûz tisztelete táplál. Mária anya halálakor (San Remo, 1904. nov. 15.) az öt kon-
tinensen mintegy 3000 nõvér mûködött 86 helyen. Az 1970-es években közel tíz-
ezer nõvér 800 helyen tevékenykedett. Boldoggá avatása 2002-ben történt.

1900-ban, amikor a rendalapító anya értesült arról, hogy Kínában 7 nõvér
vértanúhalált szenvedett, ezeket mondta:

„Gyermekeim! Midõn az Úr szent Ferencnek megadta a kegyelmet, hogy öt
fia vértanúhalált halt, így kiáltott fel: Most igazán elmondhatom, hogy van öt
kisebb testvérem! - Én is most elmondhatom, hogy van hét ferences Mária
missziós nõvérem!... Õk immár az én hét fájdalmam és az én hét örömem.”

Imádság:
Istenünk, te Urunk szenvedésérõl nevezett Boldog Mária anyát, a Ferences

Mária Missziós Nõvérek alapítóját a bölcsesség és erõslelkûség erényeivel tûn-
tetted ki. Add, hogy példájára mi is téged mindennél jobban szeressünk, és
szívünkön viseljük a missziók ügyét. Krisztus, a mi Urunk által.
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Május 2.
SZENT PAMPURI RICHÁRD orvos, III. r. (1897-1930)

Két szerzetesrend is tiszteli: az irgalmasrend és a Ferencrend. Megbízható
ferences történész állítja, hogy Szent Ferenc III. rendjének tagja volt. A Pávia
melletti Trivolzioban született, szüleinek tizedik gyermekeként. Három év múl-
va anyját, rá három évre apját is elveszítette. Nagyapja és nagynénjei nevelték.
Érettségi után az orvosi egyetemre iratkozott be. Kitûntetéssel avatták doktor-
rá. Megkezdte doktori mûködését Miláno mellett egy községben. Készséggel
állt a betegek rendelkezésére; a szegényeket ingyen kezelte, gyógyszerekkel
látta el, adományokkal segítette. Naponta vett részt a szentmisén, részt vett a
hívek apostolkodásában, a plébánia szinte második otthona lett. A Kat. Akció
ifjúsági csoportját vezette. Ebben az idõben lépett be a ferences III. rendbe is.
Hatévi tevékenység után, 1927-ben hivatást érzett, hogy belépjen Istenes
Szent János betegápoló rendjébe, az irgalmas rendbe. Ekkor kapta a Fülöp
név helyett a Richárd nevet. Nem hagyta el az orvosi gyakorlatot sem, hiszen
az irgalmas rendnek vannak orvos tagjai is. A Brescia-i* Szent Orsolya kórház
fogorvosi intézetének igazgatója lett. Nagy odaadás jellemezte a betegek iránt,
rövid szerzetesi életében is. 33 éves volt, amikor tüdõgyulladás támadta meg
s rendje milánói Szent József kórházában hunyt el szentség hírében. A feltû-
nõ imameghallgatások és a közbenjárására történt csodás gyógyulások ered-
ményeként II. János Pál pápa 1981-ben boldoggá avatta, 1989-ben szentté.

II. János Pál boldoggá avatási beszédébõl:
„Boldogunk azt a felszólítást intézi a mai fiatalsághoz, hogy Isten igéjére tör-

ténõ állandó odafigyeléssel, Jézus Krisztus követelményeinek nagylelkû telje-
sítésével s testvéreinknek örömmel és bátorsággal történt odaadásunkkal él-
jük keresztény hitünket.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Richárdot orvosként a betegek javára rendelted. Add,

hogy beteg testvéreink iránt segítõkészek legyünk, saját betegségünket pedig
a szent példájára, irántad való szeretetbõl viseljük. Krisztus, a mi Urunk által.

Május 3.
BOLDOG PETRONELLA szûz, II. r. (kb. 1290-1355)

A Ferences Martyrologium máj. 1-i dátummal ezeket írja Boldog Petronel-
láról: „Monte Coeli-ben, a Beauvais*-i egyházmegyében Troyes-i Boldog Pet-
ronella szûz a II. rendbõl, aki ennek a rendháznak elsõ megválasztott apátnõ-
je volt és csodálatos erényekkel tünt ki.”

A latinnyelvû breviárium Petronella Trecentis-t ír, a Trecentis Troyes* város
latin neve. Ebben a városban volt a grófi család székhelye, amelybõl Petronel-
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la származott. Birtokuk, Champagne* tartomány, kb. három vármegye nagy-
ságú volt Párizstól keletre. A család rokonságban volt Szép Fülöp királlyal
(1285-1314), kinek felesége Jeanne (Janka) Petronella nagynénje volt. Így ért-
hetõ, hagy amikor Petronella kb. 18 éves korában belépett a klarissza rendbe,
a király, aki egyébként nem vallásosságáról volt híres, klarissza rendházat ala-
pított. A hely: Monte Coeli (latinul), franciául: Moncel*, Párizstól északra kb.
100 km-re van. Minthogy az építkezés lassan folyt, azt csak az egyik utód, VI.
Fülöp fejezte be 1336-ban. Addig Petronella a Provins*-i zárdában élt (Párizs-
tól keletre kb. 80 km-re), s amikor a monceli zárda készen volt, és több hely-
rõl érkeztek nõvérek, Petronellát választották meg apátnõnek - részint elõkekõ
származása, de még inkább alkalmassága miatt. 1337-ben, mikor a kápolnát
a Boulogne-i* bíboros felszentelte, jelen volt a király, a királynõ és sok más
elõkelõség is. Az új apátnõ idejében a zárda felvirágzott, sok leányt - fõleg elõ-
kelõ családból valót vonzott részben a szerzetesi élet, részben az apátnõ sze-
mélye. A monceli zárda a IV. Orbán pápa által adott enyhébb regulát követte,
javakat birtokolhatott, így a Szent Klára által megvalósított szegénység eszmé-
nye elhomályosult. VI. Fülöp felesége, Johanna gyakran felkereste a kolostort,
szívesen idõzött ott, s oda kívánt temetkezni. Nyolc évi elöljáróság után Petro-
nella lemondott, utána 11 évig elvonultan élt, „készült a Jegyesével való talál-
kozásra”, mely 1355-ben következett be. Tisztelete a monceli zárdában meg-
maradt, ezt hivatalosan IX. Piusz erõsítette meg. A zárdában a francia
forradalomig éltek klarisszák.

„Jöjj, Krisztus jegyese, vedd a koronát, amelyet az Úr készített neked mind-
örökre.”

A szüzek zsolozsmájából.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Petronellát segítetted abban, hogy az önmegtagadó,

alázatos Istennek szentelt életet elébe helyezze a világ pompájának és kényel-
mének. Közbenjárására add, hogy az élet kísértéseit legyõzzük s a kereszt el-
vállalásában örök dicsõségre leljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 4.
GIELNIOWI* BOLDOG LÁSZLÓ (1447-1505)

Amikor II. János Pál Lengyelországban 1997-ben szentté avatta Boldog
Duklai Jánost, mondta, hogy a 14. és 15. században több szent és boldog élt
ott. Ezek közé tartozott Boldog László is. A gnieznói* egyházmegye területén
született. A krakkói fõiskolán végzett tanulmányai után 1464-ben belépett Var-
sóban abba az obszerváns ferences kolostorba, melyet pár évvel azelõtt
Kapisztrán Szent János alapított. Pappá szentelése után néhány társával a kal-
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mük tatárok közé szándékozott menni misszióba, de az orosz nagyherceg ti-
lalma miatt vissza kellett fordulniuk. Hazájába visszatérve nagy buzgósággal
járta a falvakat, városokat, mindenütt hirdette Isten igéjét. Legtöbbször Urunk
szenvedésérõl és a Boldogságos Szûzrõl beszélt. Beszéde hatását növelte élet-
szentsége és a csodák, melyek szavait kísérték. Nagy sokaság sereglett szó-
széke köré, számos bûnös tért jó útra. Több ízben volt a varsói ház fõnöke és
tartományfõnök a varsói tartományban, ezalatt többször küldött misszionáriu-
sokat Litvániába, Oroszországba a szakadárokhoz. Amikor idõs korában rábíz-
ták, válasszon a kolostorok közül, hova akar menni, azt mondta: „Atyáim, azt
akarjátok, hogy életem végén a saját akaratom és óhajom szerint éljek? Ezt
soha nem tettem, és távol legyen tõlem most is, hogy saját akaratomat te-
gyem”. A varsói kolostorba helyezték. Itt történt, hogy 1505. nagypéntekén
Krisztus szenvedésérõl prédikált s közben elragadtatásba esett. Lebegett egy
ideig a szószék felett az egész hallgatóság szeme láttára. Aztán magához tért,
de attól kezdve magas láza lett, s 45 nap múlva, máj. 4-én bevégezte életét.
XIV. Benedek (1750 körül) hagyta jóvá évszázados tiszteletét.

„Apostoli küldetésem bizonyítékai voltak nálatok a nagy türelem, a jelek, a
csodák és erõmegnyilvánulások... Isten színe elõtt beszélünk, mégpedig min-
dent a ti épüléstekre.” (2 Kor, 12.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lászlót Urunk szenvedése tisztelõjévé és hirdetõjévé tet-

ted és csodákkal kitûntetted. Közbenjárására segíts bennünket, hogy erények-
ben napról napra elõbbre haladjunk, s a mennyei hazába jussunk. Krisztus, a
mi Urunk által.

Május 5.
RECANATI* BOLDOG BENVENUTUSZ (XIII. sz.)

Marche tartomány Umbria szomszédságában a 13. században szentek föld-
je, elsõsorban ferences szentek földje volt. Benvenutusz is itt született,
Recanatiban, közel Anconához*. Keveset tudunk róla, még azt se, hogy hány
évet élt. Csak a halála évét (1289) jegyezték fel. A zsolozsma olvasmánya köz-
li, hogy sokféle erénnyel ékeskedett, mindenekelõtt az alázatossággal. Mint
dolgozó testvér elõszeretettel végezte a legalacsonyabbrendû munkákat. Eb-
ben is az Üdvözítõ példáját követte, aki tanítványai lábát megmosta. Másik eré-
nye imádságos lelkülete volt. Szabad idejében legtöbbször a templomban, a
szentségház elõtt imádkozott. Ezzel kapcsolatos az a csodás esemény, melyet
a zsolozsmáskönyv megörökít: Egyik napon a szentmise után imába merülten
ott maradt a szentségház elõtt. Közben mint szakácsnak, neki kellett volna
ebédet készíteni. Csak délben vette észre, hogy itt az ebédidõ, õ pedig nem
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készített semmit. Riadtan szaladt a konyhába, ahol angyal köszöntötte és mu-
tatta: minden el van készítve, méghozzá - amint kiderült - sokkal ízletesebb
ételek kerültek az asztalra, mint amilyent eddig a testvér szokott feltálalni. -
Olyan csoda ez, mely nem ritka más ferences szenteknél sem. Megjegyzendõ,
hogy a testvér nem kifogásolható feledékenységbõl maradt a templomban,
hanem az Úr szeretete miatt. S ez különbség. Másik csodás esemény, melyet
a legendák közt szoktunk számon tartani: a testvér több alkalommal karjába
vehette az isteni Kisdedet. Nagyon sok 13. századbeli ferencesnél (még nem
kanonizáltaknál is) tudunk errõl a legendáról, melyet a szentek életírói „ván-
dorlegendának” tartanak. Emlegették róla egyesek, majd írásba foglalták, de
történelmi hitelességét bizonyítani nem lehet. Így Benvenutusz testvér „cso-
dákkal ékesen” fejezte be életét, s tiszteletét századokkal késõbb VI. Piusz
hagyta jóvá.

„A szentek legendái mindig példázatok, és úgy kell néznünk, mint jeleket,
melyeknek jelentésük van. Ehhez szükséges, hogy legyen érzékünk a jelképek,
szimbólumok iránt. A szentek élete jelentést hordozó képekben íródott. Le-
gendák és történetek a szentek életében egymásba fonódnak, egymással szo-
ros kapcsolatban vannak. Ha szétválasztjuk õket, a kép szétesik.”

Walter Nigg
Imádság:

Irgalmas Istenünk, add, hogy mi, akik Boldog Benvenutusz emlékét ünne-
peljük, kövessük alázatos és buzgó életét itt a földön, és közbenjárására nyer-
jünk nálad örök hajlékot a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.

Május 6.
BOLDOG TROIANI MÁRIA KATALIN szûz, III. r., rendalapító (1813-1887)

Apja:Troiani Tamás, születési helye: Giuliano* di Roma. Keresztneve: Kons-
tancia. Anyját 5 éves korában elvesztette. Ekkor Ferentinoba került a Szent
Kláráról nevezett nõvérekhez. Az itt kapott nevelés hatására 15 éves korában
a nõvérek közé lépett. Itt kapta a Mária Katalin nevet. Õ hozzá szokta tenni: a
„Viterboi Szent Rózáról nevezett” jelzõt. 1830-ban tett fogadalmat. Kitûnt eré-
nyeivel, sokoldalú tehetségével: minden feladatot, mellyel megbízták, kitûnõ-
en látott el. Közben egyre jobban erõsödött benne a missziós hivatás. Amikor
egy ferences missziós atya 1852-ben a zárdába jött, hogy nõvéreket kérjen a
kairói apostoli vikárius nevében az ottani misszióba, leányok nevelésére, Kata-
lin az elsõk között volt, akik erre jelentkeztek. Még több évnek kellett eltelnie,
amikor 1859-ben hat klarissza nõvér apátnõjükkel és Katalin útrakeltek.

Még ez év õszén Kairó egyik negyedében (Clot-Bey) iskolát nyitottak. (Jel-
lemzõ Katalin akaraterejére, hogy amikor megérkeztek s megtudták, hogy az
apostoli vikárius, aki õket meghívta, közben meghalt, a többi nõvér vissza
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akart fordulni, mégis Katalin lelkesítõ szavaira maradtak). Hamarosan nagy
feladatok elõtt álltak: Újabb iskolákat kellene megnyitni; (mohamedán szülõk
is kérték); néger rabszolga lányokat kellene kiváltani, kitett újszülötteket meg-
menteni. Mindehhez kevesen vannak. Hiába kértek nõvéreket a ferentinoi ház-
ból, azok ezt nem vállalták, sõt jobbnak látták, ha elszakadnak a missziós ház-
tól. Ezek után Katalin megtette a szükséges lépéseket, hogy új kongregációvá
alakuljanak a ferences III. rend szabályai alapján. Ez lett a Ferences Misszioná-
riusnõk Kongregációja (Congregatio Sororum Franciscalium Missionarium a
Corde Immaculata B.M.V.), melyet hivatalosan 1868-ban erõsítettek meg. Az
alapító és az elsõ általános fõnöknõ: Troiani Katalin lett. Tíz év alatt 9 házat
nyitottak, 59 kairói novíciát vettek fel, iskoláikban 1350 leányt oktattak, kik kö-
zül 460 árvát kollégiumban neveltek, 450 néger rabszolgát kiváltottak, 100 ki-
tett gyermeket megmentettek és neveltek. 1885-ben Jeruzsálemben is letele-
pedtek. Katalin 28 évi missziós tevékenység után 1887. máj. 6-án súlyos
betegségben halt meg „a szentség hírében”. A nép a szegények anyjaként em-
legette. Boldoggá avatása 1988-ban történt.

Katalin „különösen is tisztelte élõ hittel az Eucharisztia titkát; engedélyt
nyert a mindennapi szentáldozásra, ami akkoriban a szerzetesek közt sem volt
szokásos; nagy volt benne a buzgóság Isten országa terjesztésén. Egyik nõvér-
társa mondta róla: Sohasem láttam nyugtalannak vagy türelmetlennek: min-
dig vidám, kedvesen mosolygó volt még akkor is, ha hibázókat kellett megin-
tenie.” (A Szentté Av. Kongreg. dekrétumából.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Katalint arra választottad ki, hogy új missziós kongre-

gációt alapítson leányok oktatására és árvák felkarolására. Közbenjárására
add, hogy Egyházad sohase nélkülözze a hozzá hasonló buzgó apostolokat és
nõvéreket, különösen a missziókban. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 7.
BOLDOG ULRIKA NISCH szûz, keresztes nõvér (1882-1913)

Németországban, Württberg tartomány egyik községében született. A ke-
resztségben a Franciska nevet kapta. Szülei 13 gyermeküket nagy szegénység-
ben, nehezen tudták nevelni. Franciska is inkább nagyanyjánál lakott. 1901-
ben elszegõdött cselédnek. Három év múlva súlyos betegen kórházba került,
itt ismerte meg az ingebohli keresztes nõvéreket. Felvételét kérte a rendbe, ahol
az Ulrika nevet kapta. 1907-ben, fogadalomtétele alkalmával azt tûzte ki célul,
hogy egészen a Keresztre feszített Úrnak és a felebaráti szeretetnek akar élni.
Bûhlben, majd a baden-badeni Szent Vince ház konyhájában szakácsnõként
dolgozott. Sok megaláztatásban volt része, miket csendes békével viselt el.
Minden alkalmat felhasznált, hogy nõvértársainak és másoknak titokban szere-
tetszolgálatot tegyen. Az Úr Jézus rendkívüli misztikus kegyelmekkel ajándékoz-
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ta meg, de megismerte a lelki sötétség, a hitbeli kétségek, lelki elhagyatottság
és kísértések kínzó próbatételeit is. Homloküreggyulladást kapott, és meg kel-
lett operálni. Késõbb tüdõgyulladást állapított meg nála az orvos. Ekkor, 1912.
júl 15-én Hegnébe, a nõvérek betegházába vitték. Közvetlenül halála elõtt a
szomszédos szobában fekvõ nõvér köhögési rohamot kapott. Ulrika nõvér ek-
kor kérte betegápolóját, hogy menjen át hozzá. Mikorra a betegápoló visszajött,
akkorra már visszaadta szép lelkét Teremtõjének 1913. május 8-án. Az alázat-
nak, a feltûnés nélküli és néha sikertelen munkának, a szeretetnek és a türe-
lemnek a szentje lett. II. János Pál 1987-ben avatta boldoggá.

„Hiszünk Isten országának eljövetelében, amely Jézus Krisztussal megkez-
dõdött. Az Egyház tagjaiként, részt veszünk annak üdvözítõ feladatában a sze-
retet tanúságtétele, a Krisztussal egyesült élet, az ima, a munka és a szenve-
dés által.”

A Keresztes Nõvérek Életrendje. Részlet.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ulrikát példaképpé tetted az alázatban és a türelemmel

viselt szenvedésben. Add, hogy példáját követve hû követõi legyünk a keresz-
tet hordózó Krisztusnak s így elnyerjük a mennyei dicsõséget. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.

Május 8.
BOLDOG MOLDVAI (Valahai) JEREMIÁS kapucinus testvér (1556-1625)

Moldvában született, ma már nehezen azonosítható községben. Külföldön
inkább Valahiai Jeremiás néven szerepel. Moldva teljes neve ugyanis Moldva-
Valahia. Anyját Margitnak hívták. Azon a vidéken (Tatros völgye) még a múlt
század végén is magyarul beszéltek. Így nem alaptalan a feltevés, hogy Jere-
miás testvér csángó magyar volt. Heten voltak testvérek. Ifjúkorában lelke üd-
vössége gondja foglalkoztatta. Anyja többször beszélt neki Itáliáról, ahol sok jó
keresztény és szent szerzetes él, s ott van Krisztus földi helyettese, a pápa is.
18 éves korában el is hagyta hazáját. Erdélyben, Gyulafehérváron találkozott
egy olasz orvossal. Szolgálataba állt, s vele együtt ment el Itáliába. Hajóval Ba-
riba érkeztek, ott elszakadtak egymástól. Elzarándokolt Rómába, majd vissza-
felé Nápolyban megismerkedett a kapucinusokkal, s 1578-ban közéjük lépett.
Ekkor kapta a Jeremiás nevet. Fogadalma letétele után különbözõ kolostorok-
ban többféle beosztásban tevékenykedett, 1585-ben ismét visszatért Nápoly-
ba, s ott maradt mint alamizsnagyûjtõ, kapus és betegápoló negyven évig.

Elve volt: Nappal dolgozni, éjjel imádkozni. A legalantasabb munkákat is mo-
solygó arccal végezte, hõsi fokon gyakorolta a szeretetet és az engedelmessé-
get. Egyik beteg rendtársa azt állította, hogy anyjától sem kapott annyi jóságot,
mint Jerémiás testvértõl. 1608-ban, nagyboldogasszony ünnepének elõestéjén
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látomása volt: megjelent neki Szûz Mária karján a kis Jézussal. Amikor közeled-
ni érezte földi élete végét, azt mondta, számára meghalni annyi, mint viszont-
látni az égben azokat, akiket annyit gondozott. 1625. márc. 5-én halt meg
szentség hírében Nápolyban 69 évesen. Temetése valóságos diadalmenet volt.
II. János Pál avatta boldoggá 1983-ban. Rómában ez alkalommal sok csángó
zarándok ünnepelte földijét. Katolikusok és ortodoxok egyaránt tisztelik.

Részlet XXIII. János pápa egyik beszédébõl:
„Az egyszerûség nyújtja a legvonzóbb képet az alázatos kapucinus testvér-

rõl, Moldvai Jeremiásról. Az egyszerûség a megfelelõ ruházat annak számára,
aki Betlehemhez közelítve biztos akar lenni arról, hogy otthon találja magát a
Szent Családnál, hogy megérti Mária és József nyelvezetét és felfogja Jézus is-
teni hallgatását.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jeremiást a betegek szolgálatában és a kötelességtel-

jesítésben kiválóvá tetted. Közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint,
hogy részesei legyünk örök dicsõségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 9.
BOLOGNAI* SZENT KATALIN szûz, klarissza (1413-1463)

Bolognában, a Vigri nemesi családban született. Apja Ferrarában a D’Este
hercegi udvarban szolgált, így Katalin 11 éves korában a hercegi udvarba ke-
rült. Itt alkalma volt elsajátítatni a humanista mûveltséget, a jártasságot a la-
tin nyelvben, kibontakozott festõi és zenei képessége is. A nagy ferences ige-
hirdetõ, Sienai Szent Bernardin ezekben az években járta be Észak-Itália
városait, Bolognában 1423-ban járt. Fordulópontot jelentett Katalin lelki éle-
tében, hogy Ferrarában megismerkedett egy ferences terciárius közösséggel s
15 évesen közéjük lépett. A közösség legtöbb tagja, így Katalin is néhány év
múlva Szent Klára reguláját fogadta el. Katalin 1432-ben öltötte magára a
klarisszák ruháját s hamarosan a novíciák mesternõje lett. 5 éven át a Sátán
sokféle kísértését viselte el, errõl ír 1438-ban keletkezett mûvében, melynek cí-
me: A lelki harc fegyverei. Halála után a mûvet több városban gyakran kiad-
ták, más nyelvekre is lefordították. A szerzetesi életben kezdõknek ad ebben
bölcs tanácsokat. Hét lelki fegyvert sorol fel: 1. szorgalom a jócselekedetek-
ben, 2. magában nem bízni, 3. erõsen bízni Istenben, 4. Krisztus szenvedésé-
re emlékezni, 5. saját halálunkra gondolni, 6. a mennyei dicsõség reménye, 7.
a szentírás szavait emlékezetbe vésni. Ezenkívül a tökéletességre jutás eszkö-
zei közt kiemeli az imádságot, a gyakori szentáldozást és a Szûzanya tisztele-
tet. Más prózai és költõi mûveket is írt – a Szeplõtelen Szûz poétája névvel il-
lették. Látomásokban, egyéb misztikus kegyelmekben is részesült (egyszer
látta a szentostyában a kis Jézust s angyalok kórusát hallotta). 1456-ban 16
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társnõjével szülõvárosában, Bolognában klarissza zárdát alapít, ennek apátnõ-
je lesz egészen haláláig. A betegek iránt különös szeretettel volt: „Ti az üdvözí-
tõ igazi jegyesei vagytok - mondta nekik -, õ a szenvedést válaszotta osztály-
részéül.” 1463. márc. 9-én költözött isteni Jegyeséhez. A teste épségben
maradt s napjainkban is látható a bolognai klarisszák kápolnájában. XI. Kele-
men pápa avatta szentté 1712-ben.

„Krisztus hûséges szolgája - tanítja Szent Katalin – álljon készen arra, hogy
a kereszt útját járja, mert mindazok, akik Istennek szolgálnak, kénytelenek Is-
ten ellenségeivel harcolni, s tõlük különféle kegyetlen sebeket kapnak. Tehát a
legjobb fegyverekre van szükségünk, melyekkel az ellenség ellen bátran har-
colhatunk.”

Imádság:
Urunk, Istenünk, te Szent Katalin szüzet elhalmoztad mennyei ajándékaid-

dal. Add kérünk, hogy erényeit követve itt a földön, vele együtt örökkévaló
örömöket élvezhessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 10.
VALLE-i BOLDOG JULIÁN (1290-1349)

Az õsi Cesarello* csaladból származott Valleban, Isztria felszigetén (akkor a
velencei köztársasághoz tartozott). A tökéletesebb élet vágyától indítva s hogy
a világ ártó befolyásától mentve legyen, Valleban belépett a Ferenc-rendbe,
ahol csakhamar erényeivel és a szerzetesi életszabály hûséges megtartásával
tûnt ki. Fogadalmait a Valle-i Szent Mihály kolostorban tette le, ahol pappá is
szentelték. Önmegtagadó és imádságos élete tették eredményessé papi tevé-
kenységét. Igehirdetése mellett fõként arra törekedett, hogy a pártoskodókat
kibékítse.

Az itáliai pártküzdelmek hullámverése ugyanis elhatott szûkebb hazájáig,
Isztriáig. Az évszázados welf-ghibellin viszály fõbb eseményei: VII. Henrik csá-
szárjelöltet 1311. jan. 6-án Milánóban a ghibellinek Lombardia királyává koro-
názták. Azonban csakhamar felkelés robbant ki ellene, melyet õ véres kézzel
vert le, majd ugyanazon évben Rómába nyomult, ahol az ellenséges welf se-
regektõl körülvéve nagy nehezen sikerült a pápai követ által császárrá koronáz-
tatnia magát. Két év múlva azonban meghalt. Róbert nápolyi király a welfek
élén 1315-ben Montecatini* város mellett megütközött a ghibellinekkel, de ve-
reséget szenvedett. A két tábor hívei továbbra is hadakoztak egymás ellen.

Julián atyának ilyen körülmények között kellett kibékítenie a szembenálló
párthíveket, amit fáradságos munkával és nagy türelemmel, okossággal sike-
rült elérnie. Hangoztatta, hogy az üdvösséget teszik kockára azok, akik nem a
békét keresik. Eredményekben gazdag életét 1349. máj. 1-én fejezte be a
Valle-i Szent Mihály kolostorban. A közbenjárására történt csodák és évszáza-
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dos tisztelete miatt X. Piusz pápa a boldogok sorába iktatta s jóváhagyta, hogy
õt, mint Valle pátrónusát tiszteljék.

Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás: Hívjatok se-
gítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.
(Jer 29.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Juliánt a pártviszályok elsimítására kiváló erényekkel

ékesítetted. Közbenjárására tégy minket is a béke munkásaivá és gyarapítsd
bennünk üdvözítõ kegyelmedet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 11.
LACONI* SZENT IGNÁC kapucinus (1701-1781)

Családi neve: Peis Vince. Szülei kishaszonbérlõk voltak Szardínia szigetén.
Édesanyja öt ötéves korában Szent Ferencnek ajánlotta, s az volt a vágya,
hogy fia Szent Ferenc rendjébe lépjen. Vince hajlott is erre, de az apa ellenez-
te: Legidõsebb fiára szüksége van a mezei munkáknál. A dolog abbamaradt.
18 éves korában azonban Vince súlyos beteg lett, annyira, hogy már lemond-
tak életérõl. Ekkor megfogadta, hogyha felgyógyul, kapucinus lesz. Meg-
gyógyult, de fogadalma teljesítését egyre halogatta. Két év múlva egyszer a
mezõn lovagolt, amikor lova megbokrosodott és vad vágtába kezdett bozóto-
kon és szakadékok mellett. Kétségbeejtõ helyzetében megújította fogadalmát:
haladék nélkül jelentkezik a kapucinusoknál. A ló azonnal megállt. Vince más-
nap korán reggel elindult apjával a kapucinus tartományfõnökhöz. Az azonban
elutasította kérelmét. Késõbb a befolyásos földbirtokos õrgróf közbenjárására
mégis felvették. A novíciátban elsõ újoncmestere nagyra értékelte, a második
azonban félreismerte, képmutatónak tartotta és el akarta küldeni. Ignác egy-
szer már elveszítette kedvét. Egy nehéz korsót kellett az emeletre cipelnie.
Nem tudta tovább vinni. Tekintete a Szûzanya szobrára esett: „Anyám, segíts,
mert már nem bírom tovább!” „Türelem, Ignác - hangzott a Szûzanya válasza.
Az én fiam is nehéz keresztet hordott éretted.” Végül nagy nehezen letehette
fogadalmát. Két évig szakács volt egyik kolostorban, majd egy másikban ker-
tész, szakács és gyûjtögetõ. Miközben járta a vidéket s kenyeret, sajtot koldult,
tanította az elhagyatott embereket a hit legfontosabb igazságaira s az imákra.

Negyvenedik évét túllépve a fõvárosba, Cagliariba került alamizsnagyûjtõ-
nek. Negyven éven át látta el ezt a nem könnyû feladatot. Isten rendkívüli ado-
mányaival ruházta fel Ignácot: ismerte a szíveket, birtokolta a jövõbelátás és a
csodatátel adományát. Betegek nyerték vissza egészségüket, halottak támad-
tak fel. A nagy csodatevõ szentek közt tartják számon. XII. Piusz pápa 1940-
ben boldoggá, 1951-ben szentté avatta.
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Szenttel ne ûzz rossz tréfát!
Három diák egyszer meg akarta tréfálni a szentet. Egyikük holtnak tetette ma-

gát. A másik kettõ hívta a testvért, adja vissza társuk életét. Ignác nyugodtan fe-
lelte: Ha megholt, nyugodjék békében. És tovább ment. S mi történt? Társuk
tényleg halott volt. Rémülten szaladtak Ignác testvér után, bevallották vétküket
s térden állva kérték, irgalmazzon társuknak. „Az ilyen tréfák méltatlanok - felel-
te -, de menjetek, keltsétek fel, élni fog,” Úgy is lett. A halott feltámadt.

Imádság:
Irgalmas Atyánk, te megadtad Szent Ignácnak, hogy a testvérek szolgálatá-

ban Szent Fiadat utánozza és teljesen feláldozza magát értünk. Add meg ne-
künk, hogy példájára és közbenjárására egyetemes üdvözítõ szándékoddal
együttmûködve haladjunk az evangéliumi alázatosság és szeretet útján. Krisz-
tus, a mi Urunk által.

Május 12.
GIMIGNANOI BOLDOG VIVALD remete, III. r. (+ 1320)

San Gimignano*-ban született. Amikor földije, Boldog Bartolusz plébános
(dec. 17.) 1280-ban leprás lett, Vivald 20 éven át nagy odaadással ápolta.
Bartolusz azzal viszonozta a hûséges gondozást, hogy lelkivezetésével segítette
Vivaldot az életszentség útján. Az õ példájára és tanácsára lépett be õ is a fe-
rences III. rendbe. Bartolusz halála után Vivald teljesen búcsút mondott a világ-
nak és remeteéletet kezdett. Elvonult Montaone környékére s ott egy nagy er-
dõben talált egy nagy gesztenyefát, melynek belseje üres volt. Ezt alakította át
cellájává. Alig volt akkora hely, hogy letérdelhessen. Ebben a faodúban töltöt-
te élete hátralevõ idejét, mintegy húsz esztendõt szigorú bûnbánatban és buz-
gó imában, a mennyei dolgokkal foglalkozva. Gyökerekkel és növényekkel táp-
lálkozott. Amikor 1320-ban máj. 1-én meghalt, Montaone harangjai maguktól
jelezték szent halálát. Odamentek tartózkodási helyéhez: ott találták Vivaldot
holtan, térdelve, kezét imára kulcsolva. A csodák, melyek a remete közbenjá-
rására történtek, arra indították a népet, hogy holttestét templomukba vigyék s
ott a fõoltár mögött helyezzék örök nyugalomra. A fa törzsében lévõ cellát pe-
dig kápolnává alkították a Szûzanya tiszteletére. E mellé épült késõbb a feren-
cesek kolostora. Vivaldot 1908-ban avatta boldoggá X. Piusz pápa.

„Semmi se aggasszon, semmi se rettentsen,
Minden elmúlik, Isten megmarad.
A türelem mindent elér.
Ha Isten velünk, megvan mindenünk.
Isten maga elég.”

Nagy Szent Teréz
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Vivaldot a betegápolásban hûségessé, az önmegtaga-

dásban csododálatossá tetted. Közbenjáró imádsága eszközölje ki nekünk se-
gítségedet, s gyarapítsa bennünk üdvözítõ kegyelmedet. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.

Május 13.
BOLDOG MAGYAR ANTAL III. r. (Élt: a 14. században.)

Amit tudunk róla, azt Hevenesi Gábor 1692-ben írt mûvébõl (A magyar szen-
tek üveges szekrénye) tudjuk. Eszerint: Antal magyar volt: 1350-ben Rómába
zarándokolt a szentévi búcsú elnyerése végett. Egy ideig Rómába maradt, hogy
a szent helyeket felkeresse, közben fölgyulladt benne a tökéletesebb élet utáni
vágy. Ezért belépett Szent Ferenc III. rendjébe, majd Assisibe ment, hogy fölke-
resse Szent Ferenc sírját. Miután itt befejezte ájtatosságát, visszatérõben
Folignoban megbetegedett. Befogadták a Szentlélek kórházba s olyan nagy
szeretettel bántak vele, hogy megfogadta, ha meggyógyul, a beteg zarándokok
ápolására szenteli életét. Istennek tetszett a fogadalom, Antal meggyógyult és
teljesítette ígéretét. Ezután már nem önmagának, hanem Istenért másoknak
akart élni, éjjelét és nappalát a betegek ápolásának szentelte. Mint anya a fiait,
kedvesen bátorította, vigasztalta és segítette õket, mígnem õ maga is ismét sú-
lyos betegségbe esett, hogy Isten ezáltal tegye tökéletessé erényeit. Betegségét
nemcsak állhatatosan, hanem vidám türelemmel viselte, és soha nem panasz-
kodott. Végül érdemekben gazdagon, 1398. május 1-én elnyerte fáradalmai-
nak és fájdalmainak jutalmaként a jámbor halált. Testét annak a kórháznak a
kápolnájában temették el, ahol szolgált, s a nép szüntelenül zarándokolt hozzá.
Tisztelete nagyon megnövekedett, amikor 1608-ban fölnyitották a sírját és tes-
tét épségben találták. Új koporsóba tették, s a fõoltárra helyezték. Csodák is
történtek a sírjánál. Habár hivatalosan nincs boldoggá avatva, de Folignoban
boldogként tisztelik. Illõ, hogy hazánkban is tiszteljük.

Szent Ferenc intelme a betegekhez:
„Kérve kérem a beteg testvért, hogy mindenért adjon hálát a Teremtõnek,

és olyan kívánjon lenni, amilyennek az Úr akarja: akár egészséges, akár beteg,
mert az Úr mindazokat, akiket az örök életre rendelt, betegségekkel és lelki
gyötrõdésekkel alakítja és formálja. Miként az Úr mondja: „Akiket szeretek,
azokat javítom és fenyítem.”

Meg nem erõsített Regula. 10.
Imádság:

Istenünk, te boldogemlékû Antal testvért zarándokútján a betegek szolgála-
tára vezetted, s a maga betegségének türelmes elviselésére. Példája ösztönöz-
zön bennünket egyszülött Fiad hûséges követésére. A mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.
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Május 14.
REGALÁT SZENT PÉTER (1390-1456)

Spanyolországban, Valladolidban született jómódú szülõktõl. Már hat éves
korában ferences akart lenni. Szeretett magányos helyekre elvonulni, imád-
kozni. Már 13 éves korában felvették szülõvárosában a ferencesek közé. Eb-
ben az idõben kezdett Spanyolországban is terjedni a ferences obszerváns
mozgalom: megtartani a Regulát eredeti szigorúságában. Fõ képviselõje
Villacreces*-i Péter volt, aki a közeli Aguilerában* remetekolostort alapított.
Péter hozzá csatlakozott s legbuzgóbb munkatársa lett. Ebben a kolostorban
készült fel a papszentelésre. Utána nemsokára házfõnök lett több helyen, majd
1422-ben, elõdje halála után õ lett az obszerváns mozgalom fõ terjesztõje.
Mindazt, amit alattvalóitól elvárt, õ maga sokkal szigorúbban gyakorolta. Szin-
te egész évben böjtölt, legtöbbször kenyéren és vízen. Ima közben gyakoriak
voltak az elragadtatások, szentmiséit mindig könnyek közt mondta. Az obsz-
ervancia szorgalmazása miatt üldözéseket, sértéseket kellett elviselnie, sohase
gerjedt haragra. A szegények iránt gyengéd szeretettel volt: felszedte õket az
utakról, néha leprásokat is, akiknek mindent odaadott volna, ami a rendház-
ban található volt, ha rendtársai ezt meg nem akadályozzák. A hagyomány tud
egy különös esetrõl, ami a szegények iránti szeretetét bizonyítja - még a halá-
la után is. Egy szegény jött a kolostorkapuhoz, de nem tudtak neki adni egy
darab kenyeret se. Erre odament Péter atya sírjához és elpanaszolta neki:
Amíg õ itt volt, mindig adott neki. Erre Péter kijött a sírjából s adott neki egy
darab kenyeret. Aztán visszafeküdt sírjába. Aguilerában halt meg 1456. márc.
31-én. XIV. Benedek pápa (1750 körül) avatta szentté.

Szent Ferene Regulája a szegénységrõl:
„A testvérek semmit se sajátítsanak ki, se házat, se földet, se más egyebet. És

mint zarándokok és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgál-
nak e világon az Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát gyûjteni. És nem kell
szégyenkezniök, mert az Úr is szegénnyé lett értünk ezen a földön.” (Regula 6. f.)

Imádság:
Istenünk, te Péter szolgádat, aki meghalt a világnak, fölvetted az örök dicsõ-

ség honába. Közbenjárására add kegyelmedet, hogy egykor mi is ugyanannak
a dicsõségnek részesei lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Május 15.
SZENT GARICOITS* MIHÁLY III. r., rendalapító (1797-1863)

Franciaország délnyugati részében, Ibarre-ben született szegény szülõktõl.
Gyermekkorában pásztorkodott. Pap szeretett volna lenni, de szülei ezt anya-
gilag nem tudták lehetõvé tenni. Nagyanyja egyszer meglátogatott egy plébá-
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nost, aki régebben ott rejtõzködött a Garicoits családnál a forradalom évei-
ben. Ez lehetõvé tette, hogy Mihály elvégezze a teológiát, s 1823-ban pappá
szenteljék. Ez idõtájban lépett be Szent Ferenc III. rendjébe. Elõször egy beteg
plébános mellett fejtett ki buzgó papi tevékenységet mint káplán. Felélesztet-
te a vallásosságot, küzdött a janzenizmus ellen, elõmozdította a gyakori szent-
áldozást, a Jézus Szíve tiszteletet. Két év múlva tanárrá nevezték ki a
Betharram-i nagyszemináriumban, aminek késõbb rektora lett. Hivatalát hoz-
záértéssel töltötte be. Püspöke nemsokára egyesítette a betharrami szeminá-
riumot a Bayonne*-ivel, minek következtében Mihály atya beosztás nélkül ma-
radt. Erre megvalósította régi tervét: papokat képez ki a nép között végzendõ
missziós munkára. Püspöke jóváhagyásával néhány társával közösséget szer-
vezett, a szabályzatot 1838-ban készítette el. (Jézus Szent Szíve Papok
Betharram-i Társasága.) Munkatársai száma növekedett. De közben más püs-
pök került oda, aki úgy kívánta, hogy a közösség mindenben a püspöktõl füg-
gõen mûködjön. És csak az õ egyházmegyéjében. Mindez nagy megpróbálta-
tást jelentett a rendalapító számára, de õ mindent Istenre bízott. Agyvérzésben
halt meg 1863. máj. l4-én, Urunk mennybemenetele napján. Halála után 14
évvel társulata pápai jóváhagyást nyert az eredeti terv szerint. Tagjai örök fo-
gadalmat tesznek, tanítással, evangelizálással foglalkoznak. Mihály atyát 1923-
ban avatták boldoggá, 1947-ben szentté.

(A papok) „mindig Isten szavát tolmácsolják és mindenkit nagy nyomaték-
kal hívjanak fel a megtérésre és a szent életre. A mai világban gyakran igen
nehéz feladat a papi igehirdetés, mégis könnyen eléri a hallgatók értelmét és
szívét, csak Isten igéjét ne általánosságban és elvontan fejtsék ki; a való élet
körülményeire kell alkalmazni az evangélium örök igazságát.”

Zsinati határozat a papi szolgálatról.

Imádság:
Istenünk, Szent Mihály szolgád a népmisszió tartására papok új társaságát

szervezte meg. Közbenjárására támassz buzgó igehirdetõket néped javára,
hogy a hit és az életszentség mindig virágozzék Isten Egyházában. Krisztus, a
mi Urunk által.

Május 16.
CORTONAI (*) SZENT MARGIT bûnbánó, III. r. (1247-1297)

Lavianoban (Cortonától nem messze) született. Édesanyja vallásosan nevel-
te, de õt Margit 7 éves korában elveszítette. Mostohaanyja nem szívlelte, emi-
att Margit 17 éves korában Montepulciano-ban elszegõdött szolgálónak egy
nemesemberhez. Hamarosan szerelmi kapcsolat jött létre köztük (Margit na-
gyon szép volt), a viszonyból egy fiúgyermek is született. 9 év telt így el, míg-
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nem egyszer téli idõben a férfi, kutyája kíséretében elment hazulról. Két nap
múlva csak a kutya tért vissza, elvezette Margitot gazdája már oszlásnak indult
holttestéhez. A látvány megdöbbentette s mindjárt arra gondolt: mi lett a sze-
rencsétlen ember lelkével? Mélységes bánat vett erõt a lelkén. Otthagyta a há-
zat, s gyermekével együtt hazájába tért vissza. Falujában a legközelebbi vasár-
nap gyászruhában, kötéllel a nyakán térdelt a templom küszöbére s
nyilvánosan bocsánatot kért mindenkitõl, akit megbotránkoztatott. Apja kész
volt õt visszafogadni, de mostohája látni sem akarta.

Ekkor Cortonába ment, életgyónást végzett s kérte, hogy beléphessen a fe-
rences III. rendbe. Háromévi próbaidõ után vették fel. Margit egy szegényes
házikóban húzta meg magát, keményen dolgozott, hogy a maga és fia számá-
ra a szükségeseket megkeresse s olyan vezeklõ életet folytatott, mely párját rit-
kítja a szentek történetében. Az Úr Jézus nap mint nap szólt hozzá. Egy alka-
lommal azt mondta neki: „Margit, én téged a bûnösök tükrévé tettelek. Általad
a legmegátalkodottabbak is megismerhetik irgalmamat.” Sok belsõ tusán, kí-
sértésen is keresztülment. A lélek sötét éjszakáján is. A testi önsanyargatásban
hajlamos volt a túlzásra, ezért gyóntatóatyjának kellett mérsékletre intenie.
Határtalan öröm töltötte el, amikor egyszer õt az Úr szeretett leányának nevez-
te. 25 évi kemény vezeklés után ezt hallotta az Úrtól: „Te tiszta lettél a tisztaság
iránti szereteted miatt, ezért a szüzek közé helyezlek téged.” Kórházat is alapí-
tott s társulatot a szegények gondozására. 50 éves korában halt meg. Teste
épségben maradt s a tiszteletére épült templomban látható. XIII. Benedek pá-
pa avatta szentté 1728-ban.

Éveken át átélte azt a próbatételt, melyet a misztikusok „a lélek sötét éjsza-
kájának” neveznek. Jézus elõre megmondta neki: „Veled leszek, és mégsem
leszek veled. Felruházlak kegyelemmel, de úgy véled majd, hogy megfosztot-
talak tõle, mert jóllehet teljesen benned maradok, nem leszel képes rá, hogy
felismerj… Mint ahogy a kereszten elrejtettem hatalmamat, úgy rejtõzöm el
elõled, hogy magad ébredj rá, mi vagy nélkülem.”

Imádság:
Istenünk, te nem akarod a bûnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen,

engedd jóságosan, amint Margit szolgálódat a kárhozat útjáról irgalmasan az
üdvösség ösvényére vezetted, úgy mi is, bûneink rabságából megszabadulva,
tiszta szívvel szolgálhassunk neked. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 17.
BAYLON SZENT PASZKÁL I. r. (1540-1592)

A spanyolországi Torre Hermosa faluban született egyszerû földmûves szü-
lõktõl. Alig volt pár éves, amikor édesanyja elvitte a templomba s elmagyaráz-
ta neki, ki lakik ott az oltáron a kis szekrényben. Ettõl kezdve vonzotta a szent-
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ségi Úr Jézus. Ifjú korában elszegõdött juhászbojtárnak egy gazdához. Minden
reggel misehallgatással kezdte napját, aztán legeltette a nyájat. Sokszor talál-
ták a réten térdre borulva imádkozva. Egyszer a templomtól távolabb meghal-
lotta az úrfelmutatásra szóló harang szavát. Térdre borult, hogy imádja az Ol-
táriszentséget. Ekkor angyal jelent meg elõtte, kezében Szentostyával. 24 éves
korában belépett Monfortban a ferencesekhez. Ettõl kezdve még nagyobb
buzgósággal vette körül a szentségi Jézust. Minden szabadidejét nála töltötte.
Az Oltáriszentség volt számára az iskola, ahol égi bölcsességet tanult, olyany-
nyira, hogy az egykori írástudatlan juhász mély tartalmú könyvet is írt s nagy-
tudású emberek is jöttek hozzá tanácsért. Kész volt vállalni a vértanúságot is
az Oltáriszentség hitéért. Gúnyt és bántalmazásokat viselt el az eretnekek ré-
szérõl Franciaországban, amikor egy megbízást teljesített. Élete utolsó éveit
majdnem kizárólag a szentségi Úr Jézus imádásban töltötte. A villareali kolos-
torban hunyt el éppen ötvenharmadik születése napján, máj. 17-én. A temp-
lomban ravatalozták fel. A hagyomány szerint az érte mondott mise alatt úr-
felmutatáskor a halott szemei felnyíltak. Mivel sírjánál sok csoda történt, V. Pál
1618-ban boldoggá, VIII. Sándor 1690-ben szentté avatta. XIII. Leó pápa pe-
dig 1897-ben az összes eucharisztikus egyesület védõszentjévé nyilvánította.

Hálaadó ima Szent szentáldozás után Szent Paszkáltól:
„Dicséret és hála neked, Uram, amiért engem, szegény bûnöst szent lako-

mádban részesítettél. Nagy alázattal kérem Fölségedet, hogy ez az áldozás ad-
ja meg nekem a hit és bizalom növekedését, szabadítson meg hibáimtól és a
test kívánságaitól. Ûzzön el belõlem minden hiúságot, erõsítsen meg minden
jóban. Fõképp gyújtsa fel bennem a szent szeretetet és egyesítsen elválaszt-
hatatlanul veled, Uram és Megváltóm.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Paszkált Szent Fiad testének és vérének szentséges misz-

tériuma iránt csodálatos szeretettel árasztottad el. Engedd kegyesen, hogy mi
is méltók legyünk az isteni lakomában azt a gazdagságot megízlelni, melyet õ
megízlelt. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 18.
CANTALICE*-i SZENT FÉLIX kapucinus (1515-1587)

Cantalice Rietitõl nem messze fekszik. Itt élte le ifjúságát Félix. Buzgó, ön-
megtagadó életet élt. 12 éves korától kezdve egy helybeli nemesember szol-
gálatában annak nyáját õrizte és földmûves munkát végzett. Nem tudott írni,
olvasni. Egyszer valaki felolvasott a remeték életébõl. Elhatározta, hogy õ is re-
meteéletre vállalkozik majd, hogy elkerülje a bûnöket. Késõbb úgy gondolta,
hogy kapucinus lesz, de a belépést halogatta. 28 éves volt már, amikor a szán-
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tóföldön az ökrök, melyekkel dolgozott, megbokrosodtak s õt eltiporták. Való-
ságos isteni csoda, hogy nem történt különösebb baja. De ezt isteni figyel-
meztetésnek vette s haladéktalanul jelentkezett a rendbe. A novícius évben
belsõ harcok, kísértések, betegség érték, ezeket leküzdve végre fogadalmat
tehetett.

Röviddel ezután elöljárói Rómába küldték, s ott alamizsnagyûjtõ lett 42
éven át haláláig. Sûrûn elhangzott szájából a „Deo gratias”, ezért Deográciász
testvérnek is nevezték. Fárasztó útjai után a kolostorba érve elsõ útja a temp-
lomba vezetett. Sokat imádkozott, néha egész éjeket töltött az Oltáriszentség
elõtt. Egy rendtársa egy éjszaka azt látta, hogy a Szûzanya szobor megeleve-
nedik s a kisded Jézust Félix karjai közé helyezi. (Így szokták õt ábrázolni.) So-
kan szentnek tartották. V. Pál pápa mondta róla: testestõl-lelkestõl szent -
Szent Ferenc szerint. Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el: betegek gyó-
gyítása, jövendölés, elragadtatások, stb. Szegénységszeretete, alázata bámu-
latos volt. Sokszor a „kapucinusok szamará”-nak nevezte magát. Meleg barát-
ság fûzte Néri Szent Fülöphöz, kedves anekdoták maradtak fönn róluk.
1587-ben - a zsolozsma szavai szerint – „pünkösd másnapján a Szûzanya hí-
vására örömmel hagyta el a számkivetés földjét, hogy a mennyei hazába köl-
tözzék.” Teste épségben maradt. XI. Kelemen pápa avatta szentté 1712-ben. 

Mikor betegsége már súlyos volt, orvosa megkérdezte tõle: imádkozik-e fel-
gyógyulásáért. „Hova gondol doktor úr? - felelte a szent elképedve. Arra kér-
jem Jézust, hogy gyógyítson meg? Ha tudnám, hogy meghallgat, akkor sem
kérném õt. Ha már Isten megajándékozott a szenvedéssel, miért ne vállalnám
azt szeretetbõl?”

Imádság:
Istenünk, te Szent Félixben az evangéliumi egyszerûség és ártatlan élet pél-

dáját adtad a ferences családnak és az egész Egyháznak; add meg nekünk,
hogy nyomdokain járva egyedül Krisztust igyekezzünk szeretni és örvendezve
követni. Aki veled él és uralkodik mindörökké.

Május 19.
CORTEI* SZENT TEOFIL (1666-1740)

Korzika szigetén Corte városban született. Gyermekkorában vallásos, tisz-
ta erkölcsû volt. Fogadalomtétele és pappá szentelése után elöljárói engedé-
lyével Civitellába (Bellegra) ment, ahol Cori Szent Tamás vezetésével magáé-
vá tette azt az életmódot, melyet Tamás honosított meg az általa alapított
remeteségben, megtartva Szent Ferenc Reguláját eredeti szigorúságában.
Mint igehirdetõ, mesteréhez, Tamáshoz hasonlóan Közép-Itáliában, késõbb
Korzika szigetén hirdette az igét. Már külseje, fellépése is prédikáció volt, asz-
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kéta alakja, a keresztre feszített Úr Jézus szeretete, mely szavaiból áradt, meg-
tették hatásukat. Az igehirdetés mellett a gyóntatás volt másik fõ elfoglaltsá-
ga, ezek mellett gyakran felkereste a szegényeket, betegeket, haldoklókat.
Rendi elöljárója parancsára elhagyta Itáliát és Korzikába ment, hogy ott reme-
tezárdát (ritiro) alapítson a civitellai mintára. Kezdetben nem fogadták szíve-
sen. A helybeli szerzetesek felizgatták ellene a népet: „Nem kellenek nekünk a
remeték - kiabálták -, a mi szerzeteseinket akarjuk!” Teofil akadályt nem ismer-
ve, hajthatatlan kitartással és türelemmel mondta: „Hagyjuk Istenre a dolgot,
Istennek gondja van ránk.” Egyik kolostorból elutasítva ment a másikba, mér-
földeket járt a hegyeken, völgyeken, mezítláb, esõben és hóban, végül sikerült
megalapítania a remetekolostort Zuaniban. Négy év múlva, már hetvenévesen
ugyanezt megtette Toscanaban* is a firenzei érsek segítségével.

A Genova és Korzika közti háborúban, a Genova szolgálatában álló német
tábornok Zuani ellen vonult. Teofil elébe ment és kérte, hogy kímélje meg a
várost és a kolostort. A tábornok azt mondta: Itt a visszavonultak (ritiri) laknak,
vonuljunk hát mi is vissza. Egyszer egy haldoklóhoz vivõ útja során pocsolyá-
ba esett. Így vigasztalta magát: „Szóra sem érdemes! Nem hagyhatjuk magá-
ra Urunkat kereszthordozása közben, vele együtt kell hordozni keresztünket.”
Csodatételek, jövendölések sem hiányoztak életébõl. A Firenze közelében ál-
tala alapított Fucecchio* kolostorban halt meg. XIII. Leó boldoggá, XI. Piusz
szentté avatta.

Szent Ferenc sziénai végrendeletébõl:
„Megáldom összes testvéreimet... Gyöngeségem miatt csak röviden három

mondatban adom tudtára akaratomat testvéreimnek: mindig szeressék egy-
mást; szeressék és õrizzék meg úrnõnket, a szent szegénységet; és legyenek
mindig hûségesek az Anyaszentegyház elöljárói és minden klerikus iránt.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Teofil hitvallódnak megadtad a kegyelmet, hogy szeráfi

atyja példáját kövesse. Közbenjárására add meg nekünk, hogy szeretetedben
növekedjünk, és a hozzád vezetõ úton állhatatosan kitartsunk. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.

Május 20.
SIENAI* SZENT BERNARDIN (1380-1444)

Sienától nem messze, Massa Marittima helységben született. Szüleit hat-
éves korában elveszítette, ezután három nagynénje nevelte. Sienában végezte
tanulmányait. Tanítói megcsodálták gyors felfogóképességét, szorgalmát, lel-
ki tisztaságát és szeretetét. Az 1400. évi pestis idején hõsiesen ápolta a bete-
geket. A járvány elmúltával hónapokra magányba vonult, hogy jövõjérõl dönt-
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sön. Vagyonát szétosztva 1402-ben belépett az obszerváns ferencesek közé.
Egész életében ennek a rendi életet megújítani hivatott mozgalomnak élhar-
cosa lett. 1404-ben pappá szentelték. Utána kb. 12 évig az imának, önképzés-
nek szentelte életét, majd 1417-ben - isteni sugallatra - megkezdte igehirdetõ
tevékenységét. Mint vándorprédikátor bejárta Észak-Itáliát, hirdetve a szerete-
tet, megbékélést, küzdött az igazságtalanság, az uzsora és pártoskodás ellen.
Olykor oly szelíden hangzottak szavai, mint egy anyáé, máskor úgy csaptak le
a szószékrõl, mint metszõ szélvihar. Gyakran a szabadban kellett felállítani a
szószéket, mert a templomok nem tudták befogadni a hallgatók sokaságát. 

Jézus Neve tiszteletének nagy apostola volt. Egy táblát vitetett maga elõtt,
rajta sugaraktól körülvéve kék alapon három arany betû: IHS (Jézus görög ne-
ve elsõ három betûje - vagy a Jesus Hominum Salvator, Jézus az emberek üd-
vözítõje rövidítése). Ez a jel azóta elterjedt nemcsak a templomi ábrázolások-
ban, de házak falán is. Három püspökséget is elfogadhatott volna, de õ többre
tartotta igehirdetõ tevékenységét a püspökségnél. Több nagyhatású és szent-
életû népszónok került ki a keze alól, így Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent
Jakab. Teológiai mûveket is írt. Aquilában halt meg 64 éves korában. V. Mik-
lós pápa már hét év múlva szentté avatta.

Szent Bernardin tanítása Jézus nevérõl: „Jézus neve az igehirdetõk fényessé-
ge... Ugyan mit gondolsz, hogyan terjedt el oly gyorsan a hit világossága az
egész földön, ha nem úgy, hogy Jézust prédikálták? Talán nem ennek a névnek
fénye és íze tette, hogy Isten meghívott bennünket csodálatos világosságára?...
Hirdessük úgy ezt a nevet, hogy ragyogjon, rejtekben ne maradjon.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Bernardin papot Jézus neve iránt rendkívüli szeretetre

gyullasztottad. Érdemeire és könyörgésére add meg nekünk, hogy minket is
mindig a te szereteted éltessen. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 21.
VITERBOI SZENT KRISZPIN kapucinus (1668-1750)

Viterboban iparos szülõktõl született, Fioretti Péternek hívták. Édesanyja az
ötéves Pétert elvitte a Szûzanya egy közeli kegyhelyére. A kegyképre mutatva
így szólt: „Õ a te édesanyád. Neki szentellek téged. Szeresd õt mindig tiszta
szívvel és tiszteld mint úrnõdet.” Anyja szavait a fiú egész életére megjegyezte:
nagy buzgósággal tisztelte Szûz Máriát. Az alsófokú iskolák után néhány kö-
zépiskolai osztályt is járt, de a szegénység miatt mesterségre adták: cipészinas
lett. Éveken át érlelõdött benne a szerzetesi hivatás, míg egyszer egy körme-
neten meglátta a kapucinus novíciusokat, s azok áhítata, összeszedettsége oly
hatással volt rá, hogy elhatározta, õ is közéjük áll. Nem kis nehézségek leküz-
dése után 25 éves korában megkezdte újoncévét a közeli Palanzana rendhá-
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zában. Újoncmestere nagyon kemény próbáknak vetette alá novíciusait, úgy-
hogy a nyolc közül csak kettõ jutott el a fogadalomig. Kriszpin több kolostor-
ban mûködött ezután mint szakács, kertész, betegápoló és alamizsnagyûjtõ.
Égett a munka a keze alatt. Mindenhol kis oltárt állított a Szûzanya képével,
feldíszítette virágokkal, s itt végezte áhitatgyakorlatait.

Legtovább (kb. 37 évig) Orvietoban volt mint alamizsnagyûjtõ. Cipelte zsák-
ját a kapott kenyér s egyéb alamizsnával. Borszaporítási csodák is elõfordul-
tak útjain. Sok betegen segített különös módon: elöljárója engedélyével egy
kosarat megtöltött olajbogyóval vagy fügével, gesztenyével, aszalt gyümölcs-
csel. A kosarat a Mária-kép elé helyezte s kérte: „Szentséges Szûz, áldd meg
ezeket a gyümölcsöket. Add, hogy ezek használjanak a betegeknek.” Ahol eze-
ket hittel és a Szent Szûz iránti bizalommal fogadták, ott bekövetkezett a
gyógyulás. Híre járt, hogy Kriszpin testvér gyümölcsei többet érnek, mint az
orvosok orvosságai. De sokan nem tudták mennyi imádság, önsanyargatás a
gyógyulások ára. 80 éves korában már annyira gyenge lett, hogy elöljárói mint
beteget a római rendházba helyezték. Két évig gyengélkedett itt, s 1750. máj.
19-én e szavakkal fejezte be életét: „Édes jó anyám, rád bízom magamat!” VII.
Piusz avatta boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982-ben szentté. Épségben
maradt testét a szentté avatás után Viterboba vitték.

A védõszer: az engedelmesség.
Amikor az egyik kolostorban járvány (pestis) ütötte fel a fejét, Kriszpin ápo-

lónak ajánlkozott. „Ha akar, elmehet” mondta házfõnöke. Erre Kriszpin: „Ha
akarok? Amikor a rendbe beléptem, otthon hagytam az akaratomat”. - Mikor
a veszélyre figyelmeztették, azt felelte: „Nem tesz semmit! Van egy védõsze-
rem, amit Szent Ferenc talált fel: az engedelmesség.” Nem is kapta el a ra-
gályt, egészségesen tért vissza.

Imádság:
Istenünk, te hûséges szolgádat Szent Kriszpint az örvendezés útján vezetted

az evangéliumi tökéletesség magaslatára. Közbenjárására és példájára add
meg nekünk, hogy állhatatosan gyakoroljuk az erényeket, amelyek megígért
jutalma a mennyei boldogság. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 22.
BOLDOG FOREST JÁNOS vértanú (1476-1538)

Az angol ferencesek már a 13. századtól számos kolostorban éltek, a 16.
századtól pedig sok vértanú vére áztatta ezt a földet. Amikor VIII. Henrik király
1534-ben elszakadt a római pápától, magát jelentve ki az angol egyház fejé-
nek, és megkövetelte alattvalóitól a hûségesküt, a ferencesek bátran és hatá-
rozottan kiálltak a pápa és a Henrik és Katalin királynõ közötti törvényes há-
zasság mellett. Élükön John Forest*-tel, aki akkor tartományfõnök és a
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királynõ gyóntatója volt, Oxfordban mint teológiai tanár is mûködött azelõtt.
A király által támasztott szakadás ellen írásban és beszédeiben is síkraszállt. A
király börtönbe záratta, kb. 200 ferences hasonlóképpen bebörtönöztetett,
megkínoztatott, ezek közül részint az embertelen bánásmód miatt a börtön-
ben, részint kivégzés következtében 1534-38-ig harmineketten szenvedtek
vértanúságot.

1534-ben a király felnégyeltette Risbey Richard cambridgei* és Hugo Rich
richmondi* házfõnököt, a többi ferencest számûzte az angol szigetrõl. A leghe-
vesebben a királynõ gyóntatója, Forest János atya ellen támadt. Õ szenvedte a
leghosszabb börtönt és a legkegyetlenebb vértanúságot. Csaknem öt évi bör-
tön után, 1538-ban ítélték halálra. London egyik terén külön emelvényeket
emeltek elõkelõ nézõk részére. Állt az akasztófa, alatta tûz égett. Amikor a meg-
gyötört atya meglátta mindezt, így kiáltott fel: „Sem tûz, sem bitófa, sem más
kínzás nem választhat el tõled, Uram!” Nagy nézõsereg vette körül, közülük
egyesek gúnyverseket énekeltek. Egy királyhû, gyáva püspök még itt is rá akar-
ta venni a hûségeskü letételére, mire János így felelt: „Mégha egy angyal jön-
ne le az égbõl és más tanítást hirdetne, vagy ha darabokra vagdalnak, akkor
sem állok el hitemtõl.” Két gerendára kötözték láncokkal és lassú tûzzel éget-
ték. Õ zsoltárimákat mondott: „Szárnyad árnyékában reménykedem, míg
végetér a gonoszság... Te vagy Uram én reményem... Uram, kezedbe ajánlom
lelkemet.” Lelki ereje nem tört meg mindhalálig. Holttestét napokig otthagyták
az akasztófán. Aztán titokban eltemették. XIII. Leó pápa avatta õt boldoggá.

János atya imája vértanúsága idején:
„Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.
Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem!
Istenem, ragadj ki a bûnös kezébõl,
a törvényszegõ és zsarnok hatalmából!”

(70. zsolt.)
Imádság:

Istenünk, te Boldog Jánost mint a katolikus hit és a pápa iránti hûség vé-
delmezõjét a vértanúság dicsõségére segítetted. Közbenjárására add, hogy a
benned hívõ keresztények az igaz hit és szeretet egységére jussanak. Krisztus,
a mi Urunk által.

Május 23.
AGREDAI MÁRIA ferences nõvér (1602-1665)

Agreda spanyol városban született. Szülei Coronel Ferenc és Aranai Katalin
nemesek: 11 gyermekük közül négyen érték meg a nagyobb kort. Ezek között
volt Mária, aki korán tanújelét adta kiválasztottságának. Anyja tanítását a hit
igazságáról nagy buzgósággal hallgatta, öröme volt a templomba menés.
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Nyolc éves korában szüzességi fogadalmat tett, 12 évesen kérte szüleit, hogy
kolostorba léphessen. El is vitték egy kolostorba, egyenlõre oktatásra. Édes-
anyja egyszer egy Szûz Mária templomban imádság közben az Úr Jézustól fel-
hívást kapott arra, hogy házát alakítsa át kolostorrá, ott leányaival Istennek
szentelt életet éljen, férjét pedig vegye rá, hogy ferences legyen. Leányai mind-
járt magukévá tették a tervet, férje három évig habozott, míg igent mondott.
1618-ban megtörtént az átalakítás, s három fogadalmas ferences nõvér eljött
Burgosból, hogy közremûködjenek az új rend alapításánál (A Szeplõtelen Szûz
kolostora). 1619-ben megtörtént a beöltözés. A család példája az egész vidé-
ken feltûnést keltett s többen csatlakoztak hozzájuk. Egy év múlva fogadalmat
tettek. Mária erényei: alázatossága, jósága, s más kíváló tulajdonsága miatt
hat év múlva a kolostor apátnõje lett, néhány év kihagyással újra és újra meg-
választották. Kemény böjt, szigorú vezeklés, sokféle ájtatossági gyakorlat volt
az élete. Misztikus jelenségek (extázisok, jelenések) miatt szükségessé vált élet-
szentsége kivizsgálása, ez pozitív eredménnyel zárult. Elnyerte az Úr Jézussal
való eljegyzés kegyelmét is.

Rendszeresen természetfeletti megvilágosításban részesült a hit egyes igaz-
ságaira, különösen a Szûzanya életére vonatkozóan. Ez utóbbi közléseket leír-
ta (Isten titokzatos városa). Ennek második, átdolgozott írásával 1660-ban ké-
szült el. Évek során 25 nyelvre fordították le. Mária 1665. máj. 4-én fejezte be
életét pünkösd napján, abban az órában (9 óra), amikor a Szentlélek leszállt
az apostolokra. A körülállók hallották, amint suttogta: Veni, veni, veni Sancte
Spiritus! (Jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Isten!). Sírjánál feltûnõ imameghallgatá-
sok, csodák történtek. Boldoggá avatási eljárása megkezdõdött, az elsõ, egy-
házmegyei eljárás 1671-ben befejezõdött, a második, ún. apostoli processzus
1673-ban kezdõdött el. De még nem fejezõdött be…

Agredai Mária utolsó intelmei nõvéreihez:
„Szeretett nõvéreim, ne sírjatok! Örökségünk itt a földön csak a küzdelem,

a fáradozás. El kell fogadnunk Isten kezébõl mindent, amit küld, akár jót, akár
rosszat. Isten akarja, hogy elhagyjuk ezt a világot: történjék minden az õ szent
akarata szerint... Ajánlom nektek az erényt... az erényt... az erényt.”

Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó Agredai Máriát Szent Fiad szenvedésének hû

tisztelõjévé és isteni kinyilatkoztatások részesévé tetted. Add, hogy buzgósá-
gán épüljünk és a mindvégig állhatatosaknak ígért örök életet elnyerjük. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.
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Május 24.
BOLDOG PRADOI JÁNOS vértanú (1563-1631)

Spanyolországban nemesi szülõktõl született. Egy ideig a salamancai egye-
temen tanult, de felismerte, hogy Istennek tetszõbb, ha Krisztus követésének
útját, a szerzetesi életet választja, Ferencesnek jelentkezett a Szent Gábriel tar-
tományban. Hatással lehettek rá a pár évtizeddel korábban ott élt ferences
szentek, pl. Alkantarai Szent Péter, vagy kortársa, Boldog Julián. Már a novíci-
át alatt felébredt benne a vágy: hirdetni a hitetlenek között Krisztus evangéli-
umát, de elöljárói évtizedekig megvárakoztatták. Buzgó igehirdetõ, példás
szerzetes lett, akire évek múltán az új, Szent Didákról elnevezett rendtarto-
mányt is rábízták. Mint tartományfõnök eredményesen fáradozott a fegyelem
megszílárdításán. Amikor tartományából két szerzetestársa Marokkóba ment s
onnét levélben beszámoltak az ottani keresztény foglyok nehéz sorsáról, a hi-
tüket fenyegetõ veszélyekrõl, kieszközölte VIII. Orbán pápánál, hogy Marokkó-
ba mehessen. 1630-ban jutott el Muley-el-Valid szultán birodalmába és meg-
kezdte apostolkodását a keresztény foglyok között. A keresztényüldözõ szultán
maga elé hozatta, majd börtönbe vetette. Idõnként magához hivatta s hitének
megtagadására akarta rávenni. János azonban oly meggyõzõen érvelt, hogy a
szultán - kifogyva az érvekbõl, az erõszakhoz folyamodott. Az õröknek meg-
hagyta, kínozzák, hogy ellenállását megtörjék. Lõpormalomban is dolgoztat-
ták. János azonban hálát adott Istennek, hogy arra a kegyelemre méltatta,
hogy érette szenvedhet. Kínzóiért is imádkozott. Végül a szultánnak elfogyott
a türelme. Foglyát oszlophoz kötözve kegyetlenül megostoroztatta. Közben a
hõs vértanú arca csodás fényben ragyogott. Akkor tõrrel szúrkálták, majd
máglyára tették s kövekkel dobálták. Õ a lángok közt sem szûnt meg Krisztust
hirdetni. Ekkor egyikük fejét egy doronggal szétverte: így fejezte be szenvedé-
sét a hõs vértanú. 68 évés volt. Isten hamarosan csodákkal megdicsõítette.
XIII. Benedek pápa 1728-ban avatta boldoggá.

„Kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amelyen próbaképp
kell átjutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendjetek,
ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsõsége kinyilvánulásakor
is szívbõl örvendhessetek.” 1 Pét 4,12-13

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost Krisztus evangéliumának bátor hirdetõjévé tet-

ted a mohamedánok között, ahol hitvallásáért méltó lett vértanúhalált szen-
vedni. Add, hogy példájára mi is bátran vállaljuk a hitünk szerinti életet. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.
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Május 25.
VILLAMAGNA*-i BOLDOG GELLÉRT zarándok, III. r. (1195-1265)

A Firenzétõl nem messze fekvõ Villamagna helységben született szegény
földmûves szülõktõl. Szüleit korán elvesztette. Ekkor egy gazdag firenzei csa-
lád befogadta és keresztény szellemben nevelte. Mikor férfikorba jutott, a csa-
lád egyik tagja, aki johannita lovag volt, maga mellé vette, s keresztes-hábo-
rúba indultak. (Valószínûleg ez 1219-ben történt, amikor Szent Ferenc is ott
járt a Szentföldön.) Egy ütközetben mindketten fogságba kerültek, sok meg-
próbáltatást szenvedtek, míg végre kiváltották õket. Nemsokára egy másik je-
ruzsálemi lovag hívására újra útnak indult a Szentföld felé. A hajót, melyen
húsz lovag utazott, üldözõbe vette egy kalózhajó, de Gellért imájára csodás
módon megmenekültek. Hosszabb jeruzsálemi tartózkodása alatt bevették a
lovagrendbe szolgálattevõ testvérnek. Nagy szeretettel gondozta a betegeket
és a zarándokokat. Olyan buzgó volt az imában, hogy szent testvérnek nevez-
ték. Ez bántotta Gellért alázatosságát, ezért kérte, hogy visszatérhessen szülõ-
hazájába. Ezt meg is engedték neki. Útközben a hagyomány szerint maga
Szent Ferenc adta rá a III. rend ruháját Assisiben. Visszavonult Villamagna kö-
zelébe, ahol egy kis kunyhóban húzta meg magát. Szigorú életet élt és elnyer-
te a szemlélõdés kegyelmét. A betegek és szegények szolgálatát is végezte. Aj-
tóról-ajtóra járt számukra alamizsnáért. Szokása volt, hogy idõnként
meglátogatott három, egymástól távollevõ templomot: Az elsõben a tisztító-
helyen szenvedõ lelkekért, a másodikban saját bûnei bocsánatáért, a harma-
dikban a hívõk és nemhívõk számára kegyelemért és megvilágosításért imád-
kozott. A 18. században Porto Maurizioi Lénárd e templomok közül választott
ki egyet (Incontro*), ahol kolostort alapított. Remeteségében sokszor imádko-
zott térdenállva, úgyhogy térdén a bõr megkeményedett. Erényekben gazda-
gon és szentség hírében halt meg kb. 1265-ben. Sírjánál sok csoda történt,
ezért remetelakát templommá alakították át. Hatszázéves megszakítatlan tisz-
teletét XVI. Gergely pápa hagyta jóvá 1833-ban.

„Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:
Az Úr házába fölmegyünk.
Íme, már itt is áll a lábunk
kapuidban, ó Jeruzsálem.
Jeruzsálem jól megépült város,
részei szépen egybeillenek.
Jeruzsálemre békét esdjetek!
Béke legyen azzal, aki szeret téged!”

121. zsoltár
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Gellért hitvallódat változatos életúton remeteségbe ve-

zetted, ahol a szemlélõdés magaslatára segítetted. Add, hogy közbenjárására
ima és jócselekedetek által Krisztus ígéreteit elnyerjük. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.

Május 26.
NÉRI SZENT FÜLÖP III. r., rendalapító (1515-1595)

Ferences mûvek állítják, hogy Szent Ferenc III. rendjének tagja volt. Firenzé-
ben született kereskedõ családból. Már gyermekkorától törekedett a szent élet-
re. Ifjú korában is megõrizte lelke tisztaságát, késõbb másokat is meg tudott sza-
badítani a tisztátalan kísértésektõl. Egy ideig hittudományt tanult a Sapienza
egyetemen, de aztán inkább az imádságnak és a szeretet gyakorlásának szen-
telte életét. 29 éves korában egy pünkösdi napon egyik katakombában imádsá-
ga közben rendkívüli élményben részesült: úgy látta, hogy valami tûzgolyó köze-
ledik feléje, és a száján behatolva a szívét járja át. A földre zuhant, egész testében
reszketett, közben ezt dadogta: „Hagyd abba, Uram, túl sok ez!” Szíve ettõl kezd-
ve megnagyobbodott. (Halála után az orvosi vizsgálat azt állapította meg, hogy
szíve erõsen megnagyobbodott s fölötte két bordája eltörött.) Egy másik láto-
másban Keresztelõ Szent János apostoli életre szólította: „Isten akarata szerint a
világba kell menned, és Rómában kell élned, de úgy, mint a sivatagban.” 36 éve-
sen - gyóntatóatyja rábeszélésére pappá szenteltette magát. Lelki gyermekeinek
egyre nagyobb tábora alakult ki körülötte, ezt a közösséget oratóriumnak kezd-
ték nevezni. Amikor a közösség elsõ tagjait pappá szentelték, egyre jobban ki-
alakult egy újfajta szerzetesrend terve, mely fogadalmak nélkül szenteli magát az
apostolkodásra és közös életre. Az oratoriánus papok és testvérek csapatából
alakult meg az Oratorium Kongregáció, melyet 1575-ben hagyott jóvá a pápa.
Néri Szent Fülöp Róma apostola. Sokan szentként tisztelték már életében. Õ,
hogy ezt a tiszteletet magától távol tartsa - no meg a természete is hajlott rá,
sokszor megtréfálta környezetét, néha eljátszotta a bohócot is,- amiért a nevetõ
szentek közé sorolják. Szentmiséje közben többször esett elragadtatásba. Több-
szöri megbetegedés után lemondott elöljárói hivataláról. Halála elõtti napon,
1595. máj. 25-én reggel még bemutatta a szentmisét, este azt mondta moso-
lyogva lakótársainak: „Most meg kell halnom.” „Nem félsz?” - kérdezték. Mire
Fülöp: „Nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az õ ostoba és haszon-
talan Fülöpjével szemben.” Reggel 3 óra tájban egészen észrevétlenül halt meg.
1622-ben avatták szentté.

Imádság:
Istenünk, ki hûséges szolgáidat szentjeid közé fölmagasztalod, kérünk, add,

hogy a Szentlélek minket is gyújtson lángra a szeretetnek azzal a tüzével,
amely Néri Seznt Fülöp szívét oly csodálatosan izzóvá tette.
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Imádság:
Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsõségével tûnteted ki hûséges

szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fü-
löp szívét oly csodálatosan áthatotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 27.
ROCCACASALE*-i BOLDOG MARIÁN testvér (1778-1866)

A közép-itáliai Roccacasale városkában született szegény földmûves szülõk-
tõl. Fiatal korában földmûvesmunkával és még inkább pásztorkodással foglal-
kozott. A természet és magány elõsegítette, hogy meghallja lelkében Isten hí-
vását a szerzetesi életre. 24 éves korában lépett be egy közeli ferences
kolostorba: imádság és munka volt tevékenysége. Többféle munkában serény-
kedett: volt famunkás, kerti munkás, szakács, portás, amint elöljárói kívánták.
12 évet töltött több kolostorban, akkor kérte, hogy a szigorúbb bellegrai
recesszus kolostorba mehessen. (Bellegra Rómától nem messze van.) Elöljárói
ezt megengedték. Itt 40 éven át kapus volt. Ez a beosztás lett számára a meg-
szentelõdés alkalma. A szerzetszabályokat lelkiismeretesen betartva, éjjel-nap-
pal imádkozva, testvéreinek és mindazoknak, akik bekopogtak a kolostorba,
mindig szolgálatára állt, õket barátságosan, türelemmel fogadta, lett légyen az
barát, vándor vagy koldus. „Pax et bonum!” - hangzott fel ismételten ajkán az
õsrégi ferences köszöntés. A szegényeket különös szeretettel fogadta, bennük
Krisztust szolgálta. Beszélt nekik a hit igazságairól, együtt imádkozott velük, el-
látta õket enni-innivalóval. Türelemmel, együttérzéssel meghallgatta panaszai-
kat, orvosolta bajaikat. Akadtak olyanok is, akik rágalommal illették, fenyeget-
ték, az ilyesmiket Szent Ferenc lelkületével viselte el. Áhítata különösen a
szenvedõ Úr Jézus, az Eucharisztia, a Boldogságos Szûz iránt nyilvánult meg.
Súlyos betegségét derûs lélekkel viselte, s 88 évesen halt meg 1866. úrnapján.
Már életében is szentnek tartották, ez a híre halála után csak növekedett. 1895-
ben kezdték meg boldoggá avatási eljárását, de több mint száz év múlva, 1999.
okt. 3-án került erre sor. (Késett a csoda bizonyítása.)

II. János Pál homiliájából a boldoggá avatáskor:
„Marián testvér mindenütt a békét hordozta, amely Isten ajándéka. Példája és

közbenjárása segítsenek felfedezni az istenszeretet alapvetõ értékét és azt a köte-
lességünket, hogy a szegényekkel szolidaritást vállaljunk. A boldog példát ad a
vendégszeretet gyakorlására is, mely nagyon szükséges és idõszerû korunkban is.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Marián testvért a szigorúbb ferences életre vezetted s a

kötelességteljesítés példájaként állítottad elénk. Add, hogy példáját követve s
az élet nehézségeit derûs lélekkel viselve, méltók legyünk eljutni a mennybe.
Krisztus, a mi Urunk által.
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Május 28.
PAREDESI SZENT MÁRIA ANNA szûz, III. r. (1618-1645)

Teljes neve: Jézusról nevezett Paredesi Mária Anna. Marianna néven is szerepel.
Szüzessége miatt „Quito lilioma”-ként emlegették. Ecuador fõvárosában,
Quitoban született, s korán árvaságra jutott. Gyermekkorától kezdve imádságos
lelkületû, önmegtagadó életet élt, keményen böjtölt, igen tisztelte a Szeplõtelen
Szûz Máriát. Assisi Szent Ferenc buzgó követõje volt, a quitoi ferenceseknél fel-
vette Szent Ferenc bûnbánó III. rendjének ruháját. A kísértések legyõzése miatt
nem riadt vissza vezeklõöv viselésétõl, önostorozástól sem. Fején a fátyol alatt tö-
viskoszorút hordott. Amikor hallott a Japánban vértanúságot szenvedett három
jezsuitáról, nagy erõvel kelt fel benne a vértanúság vágya. Elhatározta, hogy út-
nak indul, hogy a pogány népeknek hirdesse Isten dicsõségét. Hamarosan belát-
ta azonban, hogy tervét nem tudja keresztülvinni, nem ez az Isten akarata. Az õ
feladata: felkarolni a városban az indiánokat, négereket. Felkereste tehát a rászo-
rulókat, a betegeket, bajbajutottakat, a földrengés áldozatait, és ahogy tudott, se-
gített rajtuk. Csak akkor hagyta el házát, amikor az istentisztelet vagy a felebaráti
szeretet követelte. Amikor pestisjárvány tört ki a vidéken, hõsiesen életét ajánlot-
ta fel Istennek embertársai megmentéséért. Isten elfogadta áldozatát. Megkapta
a pestist és mint a szeretet vértanúja fejezte be életét 28 éves korában. XII. Piusz
pápa 1950-ben avatta szentté. Ecuador állam védõszentjeként tiszteli.

Részlet XII. Piusz pápa beszédébõl:
Megvan a szent bûnbánatnak és az önként vállalt vezeklésnek az a meny-

nyei édessége, amelyet az ideigtartó és mulandó javak nem tudnak nyújtani.
Ezt Mária Anna gyakran tapasztalta, és miközben Isten iránti szeretete és az
emberek iránti jósága szigorú vezeklésre ösztönözte, ügyelt, hogy a többiek hi-
báiért engesztelést nyújtson… Így iparkodott nemcsak a saját, hanem mások
üdvösségét is elõmozdítani.

Imádság:
Istenünk, te megadtad a kegyelmet Szent Mária Annának, hogy a világ csábí-

tásai között szûzi tisztaságban és állandó böjtölésben úgy virágozzék, mint a lili-
om a tövisek között. Érdemeiért és közbenjárására segíts minket is, hogy a bû-
nöktõl tartózkodjunk és a tökéletesebbet kövessük. Krisztus, a mi Urunk által.

Május 29.
NICOSIAI* BOLDOG FÉLIX kapucinus testvér (1715-1787)

Nicosiában, Szicília egy városkájában szegény családból származott. A ci-
pészmesterség volt a foglalkozása. Szorgalom, tanulékonyság, szerénység jel-
lemezte. Szülei halála után húsz éves korában sikertelenül próbálkozott a ka-
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pucinusoknál, nem vették föl. Állhatatos maradt, nyolc év múlva újra jelentke-
zett, akkor felvették. Szülõvárosában az alamizsnagyûjtés lett a feladata. Hogy
a rokonok, ismerõsök mit mondanak, azzal nem törõdött. Útjai közben imád-
kozott, a kolostorban pedig minden szabadidejét az Oltáriszentség elõtt töltöt-
te. Minden feladatot, mellyel megbízták, készségesen teljesített. Egyszer az
elöljáró (próbaképpen) kiküldte a városba, hogy festesse le magát. Ellenkezés
nélkül útra akart kelni, de akkor megmondták neki, hogy az egész csak enge-
delmességi próba volt. A tisztaság erényét böjttel, önmegtagadással, mint va-
lami sövénnyel védte. A legkisebb vétket is nagy gonddal kerülte. A szegény-
séget Szent Ferenc követõjeként élte, egy ideig saját cellája sem volt. Nagy
szeretettel látogatta a betegeket s a börtönbe zártakat. Naponta járult szentál-
dozáshoz, ilyenkor arca fényben ragyogott. Belelátott a szívek titkaiba. A jö-
vendõt elõre megmondotta. Még meghalni sem akart elöljárója engedélye
nélkül. Csak miután elöljárója megáldotta s a haldoklók imájában ahhoz a
részhez értek: „Költözzél el keresztény lélek”, Jézus és Mária nevével az ajkán
fejezte be életét 72 éves korában. XIII. Leó pápa 1888-ban vatta boldoggá.

Szent Bonaventura mûveibõl:
Gyulladj lángra, ó lelkem, töltekezz és gyönyörködj Istened irgalmában és

szelídségében, Jegyesed szerelmében; égj el kedvesed forróságától, tárulj ki
az õ szeretetére, izleld édességének ízét. Senki se akadályozzon, hogy belépj,
megragadd és ízleld.

Imádság:
Istenünk, te megtanítottad Boldog Félixet, hogy egyszerûségben és aláza-

tosságban szolgáljon neked, szívét csodálatos magasságba emelve. Engedd,
hogy példáját követve a földön, dicsõségének részesei legyünk a mennyben.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Május 30.
SZENT FERDINÁND király, III. r. (1198-1252)

Rokonságban volt IX. Lajossal. Apja IX. Alfonz, Leon királya, anyja Kasztíliai
Berengária. Anyjától mély vallásos nevelésben részesült. Amikor 20 évesen ki-
rállyá lett, az a feladat hárult rá, hogy felszabadítsa Hispániának a mórok által
megszállva tartott tartományait. Ezt sikerült is elérnie hosszú, kemény küzdel-
mek árán. Az utolsó nagy ostrom Sevilla ostroma volt, mely tizenhat hónapig
tartott. IX. Lajoshoz hasonlóan megvalósította a középkor uralkodói eszmé-
nyét. A keresztény elveket kormányzásában is érvényesítette. Csak a jellemes és
vallásos politikusokat tûrte meg. Amikor egyik tanácsosa adóemelést javasolt,
ezt válaszolta: „Sokkal inkább félek egy szegény asszony átkától, mint az egész
mór hadseregtõl.” Letelepítette hazájában a ferences és domonkos rendet,
püspökségeket szervezett, székesegyházakat épített, egyetemeket alapított vagy
felvirágoztatott. Hadjáratinak zsákmányából templomokat, kórházakat, iskolá-
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kat építtetett. Fényes sikerei mellett is alázatos tudott maradni. Királyi ruhája
alatt vezeklõövet viselt, sokat imádkozott, böjtölt, szentségekhez gyakran járult.
Nagy tisztelõje volt a Boldogságos Szûznek, képét állandóan a nyakában hord-
ta, hadizászlóit a Szûzanya képe ékesítette. Gondja volt arra, hagy katonái er-
kölcsösek legyenek. Nagycsütörtökön szokása volt 12 szegény koldus lábát
megmosni. Spanyolország után Afrikában akarta a mórok ellen a harcot to-
vább folytatni, de ebben halála megakadályozta. Utolsó szavai: „Uram, mezíte-
lenül jöttem a világra, és így adom vissza testemet a földnek. Fogadd be lelke-
met szolgáid seregébe!” Kívánságára a ferences III. rend ruhájában temették el
a sevillai székesegyházban. 1655-ben avatták szentté, a sírjánál történt csodák
hatására, és mert testét épen találták.

„A bölcs uralkodó erõsíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve.
Olyan a nép, mint a fejedelme, amilyen a város feje, olyanok a lakói is. A földke-
rekségnek Isten az ura, õ rendel föléje a kellõ idõben jó vezetõt. Az Úr kezében
van minden sikernek kulcsa, õ ad tekintélyt a törvény hazájának.” (Sir 10,1-5)

Imádság:
Istenünk, te segítetted Szent Ferdinándot, hogy sikerrel küzdjön a keresz-

ténység védelmében. Közbenjárására segíts, hogy a test és a lélek minden el-
lenségétõl megszabaduljunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Május 31.
BOLDOG BAPTISTA VARANO szûz, klarissza (1458-1524)

Az Assisitõl mintegy 40 km-re fekvõ Camerinoban* született hercegi család el-
sõszülöttjeként. A Kamilla névre keresztelték. A hercegi udvarban kiváló rene-
szánszkori mûveltségre tett szert s egy ideig élte a maga világias életét. Egyszer
hallott egy prédikációt Jézus szenvedésérõl, attól kezdve nem szûnt meg Jézus
szenvedésére gondolni. Hivatást érzett a szerzetesi életre, de apja csak két évi tu-
sakodás után adta beleegyezését. 23 éves korában Urbinoban belépett a klaris-
szákhoz. Lelki szárazságot, hosszas betegségeket, az ördög heves kísértéseit visel-
te el, közben azonban sokszor megtapasztalta az isteni szeretet édességét is.
Rendkívüli karizmákban (látomások, kinyilatkoztatások, beléöntött szemlélõdés)
részesült. Több írása fennmaradt. Legismertebb: Az Úr Jézus lelki szenvedései
(1488). Ebben különösen a haláltusát vívó Jézus szívének szenvedéseit írja le a ne-
ki adott kinyilatkoztatások szerint. A Jézus Szíve tiszteletre vonatkozó jelentõs írás
ez, mely hamarosan több kiadásban megjelentetve századokon át ismert lelki
könyv lett. Másik mûve: A lelki élet harca - önéletrajz. Lelkiatyjának számol be eb-
ben lelki fejlõdésérõl s a neki adott kegyelmekrõl. 1484-ben kolostort alapított szü-
lõvárosában, Camerinoban (ezt apja építtette leánya számára), s ennek elöljárója
lett hosszú éveken át. Közben egy másik helyen (Firmino) is alapított kolostort.
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Kapcsolatot tartott fönn kora obszerváns ferenceseivel, s õ maga is töreke-
dett a szerzetesi élet megújítása által az Egyház reformját szolgálni a rene-
szánsz pápák korában. Mint sötét háttér, az õ életében különösen is jelen van
a reneszánszkori egyház szomorú valósága: VI. Sándor törvénytelen fia, Borgia
Cézár meggyilkoltatta Baptista apját és két testvérét. Õ sokat imádkozott a
gyilkosokért is. Közel 70 éves korában halt meg szent halállal Camerinoban -
halála éve vagy 1524 vagy 1527. XVI. Gergely avatta boldoggá 1843-ban.
Nyelvét - Páduai Szent Antaléhoz hasonlóan - ereklyetartóban õrzik.

Boldog Baptista az Isten iránti szeretet felindításáról (Oktatások c. munká-
jából):

„Akkor van meg benned egész biztosan a szeretet, ha a jó úton járva lelke-
det gyakran az Istenhez emeled és ezt emlegeted: „Uram, mindent irántad va-
ló szeretetbõl teszek.” Mondd ezt gyakran akár tudatosan, akár öntudatlanul.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Baptista szüzet azzal tûntetted ki, hogy Fiad, Jézus

Krisztus szenvedésérõl állandóan elmélkedjék. Közbenjárására add, hogy az
önmégtagadások által testünkben hordozzuk a kereszt titkát, és így elnyerjük
a boldog örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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JÚNIUS

Június 1.
SZENT JOHANNA (Jeanne d’Arc*) szûz (1413-1431)

Franciaország észak-nyugati részén, Domremyben született földmûves csa-
ládban. Pásztorkodik, juhokat õriz. Írni-olvasni sem tanult meg. Buzgón gyako-
rolja vallását, sokat imádkozik. 13 éves kora óta sokszor megjelenik neki Szent
Mihály fõangyal, aztán Szent Katalin, Szent Margit vértanú, ritkábban Szent Gá-
bor fõangyal. Buzgó keresztény életre biztatják és küldetést bíznak rá: népe
megmentését. Amikor látomásairól beszél, nem hisznek neki, kigúnyolják. Vé-
gül is eljut a trónörököshöz s elmondja küldetését: „Isten küldött ide, s õ azt
parancsolja általam, hogy Reims városában kenesd magad királlyá.” A
dauphin* (trónörökös) tudós egyházi személyekkel kivizsgáltatja az ügyet, ez a
vizsgálat három hétig tart, utána kis csapattal Orleansba küldik: Jeanne „a
szûz” úgy fellelkesíti a védõket, hogy fényes gyõzelmet aratnak az ostromló an-
golok fölött. Ezután már nincs akadálya, hogy a trónörököst királlyá kenjék és
megkoronázzák 1429-ben. VII. Károly néven kezdi meg uralkodását. Jeanne
vissza akar vonulni, de a nép nem engedi. Tovább kell vezetnie az angolok elle-
ni hadakozást. A király ingatagsága miatt magára marad, s Champagne védel-
mezése közben árulás folytán elõbb az angolbarát burgundi herceg fogságába
kerül, majd ez tetemes összegért kiszolgáltatja az angoloknak. Azok diadalme-
netben viszik Rouen* városába, ahol 9 hónapig tartják fogságban. 1431. már-
ciusától májusáig a domonkos inkvizítor, valamint a párizsi egyetem 53 dokto-
ra vallatja, majd – az angoloktól befolyásolt egyházi bíroság mint eretneket és
boszorkányt elítéli. Az akkori felfogás szerint ez elég volt ahhoz, hogy máglyán
elégessék. Imádkozva, mindenkinek megbocsátva Jézus nevével az ajkán halt
meg. Sokan a jelenlévõk közül megvallották: „Szentet égettek el.” Rehabilitása
igazán csak szentté avatásával történt meg, ami elég késõn, 1920-ban történt.
Ferences történészek vallják, hogy Jeanne hivatalosan nem tartozott ugyan a
ferences III. rendhez, de a rendhez való kötõdése, lelkivezetõi s a ferences ha-
gyomány alapján õt a ferences család szentjei között tiszteljük.

Jeanne találkozása a trónörökössel:
A könnyen befolyásolható Károly bizalmatlansággal fogadta. Egyszerû öltö-

zetbe öltözött, hogy a „boszorkány” föl ne ismerje. Boszorkány helyett egysze-
rû külsejû pásztorlány lépett a terembe és egyenesen az álruhás királyhoz tar-
tott, akit még sohasem látott, de mindjárt fölismert. Térdre borult és átkarolta
lábait. „Nem én vagyok a király, hanem ez itt!” – és rámutatott egy úrra. „Ne-
mes trónörökös uram – felelte a lány -, az Egek Királya általam izeni, hogy
Reimsben királlyá kenesse magát.”
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Imádság:
Istenünk, te Szent Johanna szüzet kiválasztottad, hogy hazája javára nagy

tetteket vigyen végbe, és ártatlanul máglyahalált szenvedjen. Erõsíts meg min-
ket is kegyelmeddel, hogy semmiféle megpróbáltatás el ne válasszon tõled. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 2.
BOLDOG PELINGOTTO JÁNOS remete, III. r (1240-1304)

Urbinoban, Assisitõl nem messze született - Szent Ferenchez hasonlóan ke-
reskedõ családból. Amikor ifjúvá serdült, apja maga mellé vette az üzletbe. A
kereskedéshez nem volt tehetsége, érdeklõdése inkább a vallás felé vonzotta.
Mégis sokáig ûzte ezt a foglalkozást, részint, hogy szülein segítsen, részint,
hogy alkalma legyen mások megsegítésére. Szíve vágya a remeteélet volt. Vé-
gül apja beleegyezésével búcsút mondott a kereskedõ pályának, Urbinoban
belépett Szent Ferenc III. rendjébe és a várostól nem messze remeteéletet kez-
dett - amint ezt mások is tették; különösen a 13. század második felében. So-
kat imádkozott, sanyargatta magát, de másokon is segített azzal, hogy kére-
getett s a kapott alamizsnát megosztotta a szegényekkel. Pontosan nem
tudjuk, mennyi idõt töltött a remeteségben. De életszentsége miatt sokan tisz-
telték s felkeresték, hogy példáján épüljenek és tanácsát, segítségét kérjék. A
ferences martirológium kiemeli alázatosságát, bûnbánó lelkületét és csodate-
võ hírét. 1304. jún. 1-én halt meg s az urbinói Szent Ferenc templomban te-
mették el. Századok óta meglévõ tiszteletét XV. Benedek pápa hagyta jóvá
1918-ban. Urbinói Jánosnak is nevezik.

Az Isten és a teremtmények szeretete - Thomas Merton tanítása:
„Nem igaz, hogy a szentek és a nagy szemlélõdõk sohasem vették észre a

teremtményeket, hogy nem értették meg és nem értékelték a világot s a ben-
ne élõ embereket... El tudod képzelni, hogy szeretetük Isten iránt összefér
azoknak a dolgoknak a gyûlöletével, amelyek õt tükrözik vissza és mindenütt
Róla beszélnek?... A szentek valóban elmerültek Istenben. De éppen ezért tud-
ták meglátni és értékelni a teremtményeket is. Egyedül Istent szerették, azért
egyedül õk szerettek mindenkit.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost Szent Ferenc követõjévé tetted a ferences III.

rendben. Közbenjárására alakíts minket is tetszésed szerint, hogy egykor ré-
szesei legyünk örök dicsõségednek. Krisztus, a mi Urunk által.
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Június 3.
BOLDOG XXIII. JÁNOS pápa, III. r. (1881-1963)

Családi neve: Angelo Giuseppe Roncalli.
Vallásos földmûves szülõk gyermeke. 14 testvére közül õ a negyedik. „Sze-

rény körülmények közül jöttem - vallja - szüleim elégedettségben és áldott sze-
génységben neveltek fel. Ilyen környezetben az ember igénytelenséget tanul,
egyszersmind a legkiválóbb és legszebb erények fejlõdhetnek.” Sokféle papi
munkakörben tevékenykedett, majd mint püspök 25 évig volt a Közel-Keleten
(Bulgária, Törökország) apostoli delegátus. Késõbb 1944-ben Párizsban pápai
nuncius. Kényes feladatokat oldott meg s más világnézetûek is kedvelték…
1952-tõl Velencében lett pátriárka. 1958-ban 77 éves korában választották pá-
pává. Öt évre terjedõ pápasága legnevezetesebb eseménye a II. Vatikáni Zsi-
nat volt, melyet - amint vallotta - isteni indításra hívott össze. A zsinatnak csak
elsõ ülésszakát érte meg, mert 1963. jún. 3-án - hosszú és fájdalmas beteg-
ség után 81 éves korában meghalt. Nagyon szeretetreméltó ember volt. Élet-
szentsége nem rendkívüli karizmákban nyilvánult meg, hanem a mindennapi
kötelességek hûseges és örömteli teljesítésében. Jelmondata: Oboedientia et
pax (engedelmesség és béke) jól megvilágítja lelkületét. Kedves zsoltára volt a
130.: „Uram, szívemben nincs nagyravágyás, szememben nincs kérkedés.
Nem töröm magam nagy dolgok után, erõmet meghaladó feltûnõ csodák
után.” Naplója, feljegyzései bizonyítják állandó törekvését a buzgó imaéletre,
az Eucharisztiából forrásozó, Istennel egyesült életre. Hetente végezte szent-
gyónását. Mint a ferences III. rend tagja, lelkületében is ferences volt: szegény-
sége, vidámsága, humorérzéke által, melyet pápaságában is megõrzött. Bol-
doggá avatása a hívek nagy lelkesedése közepette 2000. szept. 3-án történt.

Részlet XXIII. János pápa naplójából:
„Végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy ilyen temperamentummal

ajándékozott meg és megóvott a nyugtalanságtól és a bénító ijedtségtõl. Min-
den dolgomban az engedelmességre alapozok, és az a szilárd meggyõzõdé-
sem, hogy ez a magatartásom a merész egyszerûség erejével ruházza föl ki-
csinységemet... Az evangélium szellemének is ez felel meg. Éppen ezért ez az
életmód általános tiszteletet követel és nyer, és sokak épülésére szolgál.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog XXIII. János pápát kiválasztottad, hogy életútján egé-

szen a pápaságig hû maradjon jelmondatához: „Engedelmesség és béke”.
Közbenjárására add, hogy Egyházad az általa kezdeményezett Zsinat szelle-
mében megújuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Június 4.
CERANOI* BOLDOG PACIFIK (1424-1482)

Cerano (vagy Ceredano) Milánotót nem messze fekszik. Itt született Pacifik,
de szülei már kiskorában meghaltak. Ekkor a közeli Novara bencés apátja befo-
gadta monostorába és taníttatta. Amikor õ is meghalt, jelentkezett felvételre a
novarai ferenceseknél. Itt tovább tanult, majd pappá szentelték. Akkor egészen Is-
ten országa ügyének szentelte életét. 1452-71-ig, tehát 19 éven át mint igehirde-
tõ bejárta Itália jelentõsebb városait, mindenütt eredményesen hirdette az evan-
géliumot, törekedett az erkölcsök javítására s a gyûlölködõk kibékítésére.
Barátságos természete révén megvolt az adottsága, hogy ki tudta békíteni a leg-
ádázabb ellenségeket is - nevéhez hûen: pacificus: békeszerzõ. Szerzete megújí-
tását, az obszervancia ügyét példájával és szavával is elõmozdította, obszerváns
kolostorokat is alapított. A gyóntatók számára hasznos könyvet adott ki a külön-
bözõ lelkiismereti kérdések megoldására Summa Pacifica címen. Terjesztette a
Szûzanya tiszteletét, az õ tiszteletére Ceranoban templomot is épített. Kifejezte
óhaját, hogy majd ide temessék. „Mindig alázatos és engedelmes volt - mondja
róla a zsolozsma olvasmánya -, s nem hagyta el sohasem a szent örvendezés
akár kedvezõ, akár zord idõk jártak.” Bekapcsolódott a IV. Sixtus által meghirde-
tett törökellenes keresztesháború meghirdetésébe, mint Chiavassoi Boldog
Angelusz munkatársa; s mint pápai legátus Szardínia szigetén mûködött. Amikor
feladatát sikerrel megoldotta, szülõvárosában nagy ünnepléssel fogadták. Utolsó
hónapjait újra Szardínia szigetén töltötte, ennek egyik nagyvárosában, Sassariban
halt meg 1482. jún. 4-én 58 éves korában. Holttestét végakarata szerint
Ceranoba vitték s ott az általa épített Szûz Mária templomban temették el. Teste
épségben maradt. Szülõvárosa védõszentjeként tiszteli. Életében és halála után
csodákkal tündökölt. Tiszteletét XIV. Benedek pápa hagyta jóvá.

„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy álta-
la békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy õ a keresz-
ten vére által békességet szerzett.” (Kol 1,19-20.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Pacifik hitvallódnak megadtad, hogy igehirdetésével és

példájával világoskodjék. Közbenjárására add, hogy nyomdokait követve a
mennyei hazába eljussunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 5.
SPELLÓI* BOLDOG ANDRÁS (kb. 1180-1254)

Az umbriai Spelloban született nemesi családból. Ifjú korában jó erkölcsû,
kifogástalan életû volt. A papi hivatást választotta; egy ideig Spoleto környé-
kén mûködött mint plébános. Amikor anyja és nõvére meghaltak, Szent Fe-
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renc vonzásának engedve szétosztotta vagyonát a szegények között s 44 éves
korában belépett a Ferenc-rendbe. Maga Szent Ferenc öltöztette be, akivel ba-
ráti kapcsolatba jutott s az igehirdetésre vonatkozóan tõle hasznos tanácsokat
kapott. Ott volt a szeráfi atya mellett halálakor is. Utána még nagyobb lelke-
sedéssel hirdette Isten igéjét. Mûködését csodák is kísérték, így pl. halottakat
támasztott föl. Igen sok bûnös tért jó útra. Predicator maximus-nak, legna-
gyobb prédikátornak nevezték. 1232-39-ig, Kortónai Illés rendfõnöksége alatt
azonban - más, Szent Ferenc eszméihez hû társával együtt nehéz éveket kel-
lett megélnie. Illés a vele nem egyezõket, mint a rend egységének veszélyez-
tetõit üldözte. Így börtönbe zárta Speyeri Cézárt, aki pedig egykor barátja volt
(pár hónap múlva a börtönben meg is halt), majd Andrást és több társát is,
miután a rend ruhájától megfosztotta, börtönbe zárta. András csak Illés buká-
sa, 1239 után szabadult. Még élt ekkor Szent Klára, aki Andrást megbízta a
spellói „Dicsõség Völgye” klarisszáinak lelki vezetésével. András ennek szíves
örömest megfelelt, sõt csodás módon forrást fakasztott a nõvérek számára.
Élete vége felé a Szent Ferenc által is kedvelt Carceri* remeteségben töltött
hosszabb idõt imában, szemlélõdésben. A hagyomány úgy tudja, hogy itt az
Úr Jézus egyszer kisded alakjában megjelent neki. Spellóban halt meg az ál-
tala alapított kolostorban jún. 3-án, valószínûleg 1254-ben. Tiszteletét XII. Ke-
lemen pápa hagyta jóvá.

„Ezt vagy ilyen buzdítást tarthat minden testvérem az Úr áldásával az embe-
rek között: Tartsatok bûnbánatot, teremjétek a bûnbánat méltó gyümölcseit,
mert hamar meghalunk... Boldogok, akik bûnbánatot tartva halnak meg, mert
a mennyek országába jutnak. Jaj azoknak, akik bûnbánat nélkül halnak meg,
mert az ördög fiai lesznek, kinek tetteit cselekszik, és az örök tûzre mennek.”

A meg nem erõsített Regulából. (21. f.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Andrást naggyá tetted igéd hirdetésében és csodatéte-

lekkel kitûntetted. Közbenjárására segíts minket, hogy hivatásunkban hûsége-
sen kitartsunk, és eljussunk a mennyei hazába. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 6.
BOLDOG ODDI DIDÁK testvér (1839-1919)

Rómától nem messze, Vallinfreda helységben született szegény és egyszerû
szülõktõl. Már születése napján megkereszteltették József névre. Szülei mellett
plébánosa is nagy hatással volt rá, akinek jó tanácsait mindenben követte. 16
éves korában jelezte szüleinek a szerzetbe lépés szándékát, de a nehéz családi
körülmények között évekig kellett várnia. Ebben az idõben látogatott el a belle-
grai ferences remetekolostorba, ahol épült a szerzetesek buzgó életén, különö-
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sen Boldog Marián, a kapus testvér volt rá nagy hatással. „Légy jó, fiam! Legyél
jó!” mondogatta neki. Ezután csak ide vágyott. Egyenlõre földmûves munkát
végzett, „imádkozott és dolgozott.” Rokonai kiválasztottak számára egy jóravaló
leányt, de õ hallani sem akart a házasságról. A várakozás ezekben az években
nem gyengítette hivatását, sõt erõsítette. Végre 32 éves korában, 1871-ben el
tudott szakadni a szülõi háztól és jelentkezett a bellegrai rendházban. Az akkori
egyházellenes rendelkezések szerint nem lehetett novícius, csak terciárius (oblá-
tus). Mindenféle beosztásban dolgozott, írni-olvasni nem tudott. 14 év múlva ve-
hette fel a szerzetes ruhát s kezdhette el a novíciátot, ekkor kapta a Didák nevet.
Névadó szentjét, Didákot (1400-1463) példaképeként tisztelte egész életében.

40 éven át volt alamizsnagyûjtõ testvér (beleszámítva oblátus éveit is). Télen-
nyáron járta Subiaco vidékét, közben nemcsak kért, de adott is: bölcs tanácso-
kat, sok szeretetet fõleg a szegények, megvetettek iránt. A béke apostola, a hit
erõsítõje volt. Egyszerûségével, jó példájával meg tudta változtatni kérges lelkû
emberek magatartását is. Mindig készen állt a segítésre, különösen rendtársai
felé. Vezekléseit ügyesen és mosolyogva elrejtette, s Szent Ferenchez hasonlóan
magának nem tulajdonított semmi érdemet, csupán a bûnöket. Buzgó imaéle-
tet élt, az imában erõt és örömet talált. Igaz áhítattal volt az Oltáriszentségben
jelenlévõ Úr Jézus, a Boldogságos Szûz és Szent Ferenc iránt. Hosszas és fájdal-
mas betegségét vidám lélekkel és Isten akaratának tökéletes elfogadásával visel-
te. 1919. jún.3-án halt meg. Tisztelete halála után nem csökkent. II. János Pál
pápa avatta boldoggá Marián testvérrel együtt 1999-ben.

A Szentté av. Kongr. egyik dekrétumából:
„Ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a

bölcseket” (1 Kor 1,27). „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig
kegyelmet ad” (Jak 4,6). E szentírási igazságoknak az életben történõ megva-
lósítását szemlélhetjük Isten Szolgája, a Kisebb Testvérek római provinciájá-
nak fogadalmas testvére, Oddi Didák élete példáján.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Didákot a szerzetesi életben az alázat, a szolgálat és ön-

megtagadás erényeivel kitûntetted. Add, hogy erényeit követve, az Oltáriszent-
ség és a Szûzanya tisztelete által eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk
által.

Június 7.
GESTURI* BOLDOG MIKLÓS kapucinus testvér (1882-1958)

Szardínia Gesturi nevû helységében született vallásos szülõktõl. Földmûve-
léssel és kevés állat tenyésztésével foglalkoztak. János, a késõbbi Miklós test-
vér a negyedik gyermek volt. 13 éves korában árvaságra jutott. 29 éves korá-
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ban jelentkezett Calgari*-ban, a sziget fõvárosában a kapucinusokhoz. Plébá-
nosa igen jó véleményt írt róla ajánló levelében. 1913-ban kezdte meg a noví-
ciátust. Fogadalma után különbözõ rendházakban kapott beosztást, végül
1924-ben visszakerült Calgariba, ahol 34 éven át az alamizsnagyyûjtõ felada-
tát gyakorolta, akárcsak több, mint száz évvel elõbb ugyanitt Lakoni Ignác. A
szeretet és alázatosság gyakorlásával õ is a város apostola lett. A II. világhábo-
rúban a város is sokat szenvedett bombázások és egyéb háborús veszedelmek
miatt. Miklós testvér a bajbajutottak, hajléktalanok és szegények segítõ angya-
la lett. Jellemzõ tulajdonsága a hallgatagság volt, ezért „hallgatag testvér”-nek
nevezték. Annál többet beszélt Istennel az imádságban. A kórházakat is rend-
szeresen látogatta, ott a „kórház angyala” névvel illették. 1958. jún. 8-án halt
meg Calgariban. A nép úgy beszélt róla, mint szentrõl. Temetésén hatalmas
tömeg vett részt. Sírja valóságos zarándokhely lett és mindig tele volt friss vi-
rággal. Egyre többen tapasztalták meg csodás segítségét, akik hozzá fordul-
tak. Holttestét a temetõbõl 1980-ban a kapucinusok Szent Antal templomá-
ba vitték. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1999-ben. 

„A bölcsek csendben meghúzódnak tudásukkal,
de a balga szája kész veszedelem.
Ahol sok a beszéd, nem marad el a bûn.” (Péld. 10.)
„Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot beszél.
Isten törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei.” 

(Zsolt 36.)
Imádság:

Istenünk, te Boldog Miklós testvért az alázatos szolgálat és a szeretet sokfé-
le gyakorlása által elvezetted az életszentségre. Add, hogy példájára és közben-
járására mi is az evangélium útján járjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 8.
PRÁGAI SZENT ÁGNES szûz, klarissza (1205-1282)

Apja II. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla király leánya. Árpád-
házi Szt. Erzsébet unokanõvére. Apja a még gyermek Ágnest eljegyezte Hen-
rik, sziléziai herceg egyik fiávál. Így Ágnes jövendõ férje édesanyjának, Szent
Hedvignek nevelõ gondja alá került, s a trebnitzi cisztercita nõvérek közt töl-
tött három évet. Ez az idõ döntõ hatással volt jövõ életére. Isten gondviselése
úgy avatkozott be életébe, hogy jegyese egy vadászaton életét vesztette. Ek-
kor Ágnes hazakerült Prágába, ahol egy idõre a premontrei nõvérek között élt.
Apja ezután is több alkalommal férjhez akarta adni, - kérõje volt II. Frigyes csá-
szár is -, õ azonban az Úr Jézust választotta jegyeséül. Vágyát, hogy szerzetes
lesz, csak apja halála (1230) után tudta megvalósítani. Ekkor királynõi öltöze-
tét durva daróccal cserélte fel, s Szent Klára és Szent Erzsébet példáját követ-
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ve elhagyta a királyi palotát s Prága külvárosában egy szegényes házban tele-
pedett le, megosztva a szegények sorsát. A kisebb testvérek segítségével itt
klarissza zárda épült, s a nõvérek élére 1234-ben Ágnes került. A kolostor kö-
rül csakhamar kórházak, árvaházak, menhelyek, lepratelepek egész koszorúja
létesült. Ágnes maga három kis templomot építtetett. A szeretetszolgálatban
is buzgón tevékenykedett. A kisebb testvérek beajánlották Szent Kláránál, aki-
vel bensõséges viszonyba került. Klárának négy, szeretettõl sugárzó levele ma-
radt ránk, melyeket Ágneshez intézett. Ágnes kolostora olyan vonzóerõt jelen-
tett, hogy II. Ottokár legidõsebb lánya, valamint elõkelõ nemesi családokból
12 leány kérte felvételét. Hamarosan újább kolostorokat kellett alapítani. Ág-
nes 1282-ben halt meg. Boldoggá avatására (IX. Piusz idejében) 1874-ben ke-
rült sor, szentté pedig II. János Pál avatta 1989-ben.

Részlet Szent Klára 4. levelébõl:
„Jézus, a dicsõség kisugárzása, az örök világosság tündöklése, és szeplõte-

len tükör. Ebbe a tükörbe tekints mindennap, ó királynõ és Jézus Krisztus je-
gyese; s benne szemléld folyton az arcodat. Kívül és belül így ékesítsd maga-
dat az összes erények virágaival s öltsd magadra azokat a ragyogó ruhákat,
melyek a legfõbb Király leányához és szûzi jegyeséhez illenek.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Ágnes szüzet a királyi pompa megvetése és a kereszt alá-

zatos követése által a tökéletesség szûk ösvényére vezetted; add meg nekünk,
hogy õt utánozva a mulandókat megvessük, és mindig az égieket keressük. A
mi urunk Jézus Krisztus által.

Június 9.
TALBOT MÁTÉ alkalmi munkás, III. r. (1856-1925)

A Máté név rövidített formája: Matt. Teljes formája: Matthew*.
Története nem a szokványos „szentek élete”. Dublinban született egyszerû

munkás családból. A 12 gyermek közül õ a harmadik. Apja, testvérei életmód-
ja olyan, mint a hasonló helyzetûeké: alkalmi munkából élnek, amit keresnek,
el is isszák. Matt kikötõmunkás apja mellett kifutófiúként már 12 évesen rá-
szokott az ivásra. A testvérek anyjuknak heti 1 shillinget adtak, a többit elitták.
Matt érezte, hogy nem jól van ez így, de nem tudott megváltozni. Ám ez még-
is bekövetkezett 28 éves korában. Egyik szombat reggelen egy fillér nélkül ott
ácsorgott a kocsma elõtt, várva, hogy valaki behívja és fizet helyette. De nem
akadt ilyen jóbarát. Ekkor kiábrándulva hazament, anyjának bejelentette, hogy
leteszi az esküt (a megtartóztatásra) a Szent Kereszt kollégiumban. Meg is tet-
te, elvégezte gyónását és áldozását is. Az eskü három hónapra szólt. Nehezen,
de kitartott. A mindennapi szentmise, szentáldozás adtak hozzá erõt. Utána

163

*Mettjú



egy évre, majd egész életre letette az esküt. A kegyelem munkáját bizonyára
elõsegítette, hogy tisztaéletû volt és nem hagyta el az imádságot s a vasárna-
pi szentmisét gyermekkorától kezdve. Hogy a bûnre vivõ alkalmat elkerülje,
munkája után rendszeresen a templomba ment imádkozni. Vasárnaponként
pedig több szentmisén is részt vett. Igen tisztelte a Szûzanyát, naponta el-
mondta a teljes rózsafüzért.

Lelkiatyja tanácsára belépett a ferences III. rendbe. Becsülettel végezte
munkáját, akár építkezésnél, akár fatelepen dolgozott. A szentmisére mindig
tiszta ruhában és testtel ment. Ha társai sztrájkoltak, szolidaritást vállalt velük,
de ilyenkor õ a templomba ment. Órák hosszat térdelt imádkozva. Kereseté-
bõl egy részt nõvérének adott, aki gondját viselte (késõbb 12 évig anyját is el-
tartotta), maga hat shillingbõl élt meg, a többit szeretetmûvekre adta. Egy év-
ben pl., amikor már 3 fontnál többet keresett hetenként, 37 fontot adott a
missziókra. Halála életére jellemzõ: 1925, jún. 7-én, vasárnapi napon egyik
templomból egy másik templomba menet összeesett az utcán. Egy domon-
kos páter odasietett, feloldozta, feladta neki a szent kenetet. Mire az orvos oda-
jött, már halott volt. A mentõ bevitte a kórházba: zsebében imaköny, szentol-
vasó, testén pedig vezeklõ lánc. Késõbb derítették ki személyazonosságát.
Egészen egyszerû temetésben részesült. Ferences III. rendi ruhában temették
el. Hat évre rá megindították boldoggá avatási eljárását. VI. Pál 1971-ben ír
zarándokoknak mondta: „Olvastam Matt Talbot életét: ideje, hogy szentté
avassák. Én megteszem, ami tõlem telik.”

„Az idõk a dolgozók szentje után kiáltanak, Isten népébõl származó egysze-
rû példa után. Az ital átka modern betegség világszerte. Kábítószerek rombol-
ják ezrek és ezrek idegeit, egészen vészes arányban a fiatalok között. Matt
Talbot élete megmutatja, mire képes az imádság, erõs akarat és a kegyelem.”

Szolgálat, 1975/4 számából.
Imádság:

Istenünk, te tiszteletreméltó Mátét a szenvedély rabságából irgalmasan ki-
szabadítottad és szent életre vezetted. Add kegyesen, hogy erényeit követve
egykor szerencsésen eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.

Június 10.
BOLDOG RONCONI* AMATUSZ hitvalló, III. r. (1238-1304)

Istent szolgálta mint remete, zarándok és betegápoló. Rimini mellett
Saldezzoban született. Kora ifjúságában elvesztette szüleit s egy rokonánál ne-
velkedett. A házasságra való sürgetésnek ellenállt, mivel érezte, hogy Isten õt
más élethivatásra hívta meg. Miután Szent Ferenc III. Rendjébe lépett, reme-
teéletet kezdett. Sokan ostobaságnak tartották világtól való elvonulását, Isten
azonban csodás jelekkel mutatta meg, mennyire tetszõ neki Amatusz élete.

164

*Ronkoni



Kis kunyhója fölött titokzatos fény volt látható, melybõl mennyei hangok hal-
latszottak. Idõrõl-idõre elhagyta remeteségét, hogy elzarándokoljon gyalog
Santiago de Compostellába s más híres kegyhelyekhez. Gondja volt a szegé-
nyekre és a betegekre is. Rimini mellett Szûz Mária tiszteletére kórházat épít-
tetett, ahol hátralévõ éveit betegápolással töltötte. 1304-ben hunyt el 66 éves
korában. A nép szentként tisztelte. VI. Piusz avatta boldoggá a neki tulajdoní-
tott számtalan csoda miatt.

„Boldog a szem, amely bezárul a kintvalók elõtt, de figyel a belülvalókra.
Boldogok, akik a belsõ dolgokat átértik, és mindennapos gyakorlással igye-
keznek mind jobban felkészülni a mennyei titkok befogadására. Boldogok,
akik azon vannak, hogy Isten számára szabaddá tegyék magukat, és mindent
leráznak magukról, amivel ezt a világ megakadályozná.” (Kempis III. 1.)

Imádság:
Istenünk, te botladozó szolgáid elõtt az üdvösség útját szentjeid példájával

egyengeted. Add meg jóságosan, hogy Boldog Amatusz remete példája köze-
lebb segítsen minket hozzád. Ki élsz és uralkodol Isten mindörökké.

Június 11.
BOLDOG FRASSINETTI* PAULA III. r., rendalapító (1809-1882)

A 19. században nagyon sok szerzetes kongregáció keletkezett, melyek a
Ferences III. rendi szabályzatot követték. Ezek közé a kongregációk közé tar-
tozik a Boldog Frassinetti Paula által 1834-ben Genovában alapított Szent Do-
rottyáról nevezett Nõvérek Kongregációja. A nõvérek a fiatalok nevelésével és
plébániák ellátásával foglalkoznak. Mindkét célkitûzés a kor szükségletének fe-
lelt meg. Részben ez magyarázza a kongregáció gyors elterjedését. Az elsõ
alapítás után Rómában létesítenek több házat, 1865-ben, Brazíliában, a követ-
kezõ évben Portugáliában telepednek le. A genovai születésû Pauláról nem so-
kat tudunk, de bizonyos, hogy rendelkezett azokkal az erényekkel, melyek egy
szerzetalapításhoz szükségesek: szervezõképesség, az ifjúság szeretete, az
Egyház ügyéért való lelkesedés. Hogy szerzetét Szent Dorottyáról nevezte el,
azért tette, mert ez a kisázsiai vértanú, aki Krisztusért, mennyei Jegyeséért
kész volt a kínzások és a halál elviselésére, megtérített egy Teofil nevû fiatal-
embert, a szeretet különös leleményességével, amikor halála után az égbõl ró-
zsát és almát küldött a hitetlen ifjúnak, aki a kivégzésre induló Dorottyától azt
kérte, küldjön neki Jegyese országából, ahol mindig tavasz van, rózsát és al-
mát. Paulát XI. Piusz pápa 1930-ban avatta boldoggá.

A II. Vatikáni Zsinat határozatban intézkedett a szerzetesi élet korszerû meg-
újításáról. Ebben irányelveket szögez le: Minden szerzetesi közösség célja
Krisztus követése az evangélium szellemében; minden intézmény õrizze meg

165

*Frasszinetti



saját jellegét, karizmáját és mûködési körét. Azok a szerzetesi közösségek, me-
lyeknek szinte azonos az életmódja, lelkisége, egyesüljenek - fõleg ha kis lét-
számúak -, vagy lépjenek egymással munkaközösségbe. A ferences III. rendi
közösségek a zsinati elvek alapján arra törekszenek, hogy minden közösség
számára egységes szabályzatot állítsanak össze Szent Ferenc és Szent Klára
szellemében. Így nagyobb egység jöhet létre anélkül, hogy a történelem során
kialakult egyéni, sajátos vonásokat föl kellene adni.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Paulát arra indítottad, hogy a fiatalok nevelésére és a

plébániák megsegítésére új szerzeteskongregációt alapítson; segítsd Egyház-
adat, hogy ne nélkülözze a szükséges segítséget lelkipásztori feladatai teljesí-
tésében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 12.
BOLDOG FLORIDA CEVOLI* szûz, II. r. (1685-1767)

Pisa*-ban született grófi családból. Keresztneve Heléna volt. Az ottani
klarissza nõvérek kolostorában nevelkedett öt éven át, itt alakult ki szerzetesi
hivatása. 18 éves korában belépett a kapucinus klarissza nõvérek kolostorába
Citta di Castello*-ban, ahol Giuliani Szent Veronika volt az újoncmesternõ. A
Florida nevet kapta. Mindjárt kezdetben megnyerte a szent nõvér bizalmát. A
megalázó munkákat is tökéletes engedelmességgel és szívesen vállalta. 1716-
ban, amikor Veronikát apátnõvé választották, õ lett a helyettese. 1727-ben pe-
dig, Veronika halála után õ lett utódja 42 évesen. Feladatát kifogástalanul lát-
ta el. Amit rendtársaitól megkövetelt, azt elsõ sorban saját maga gyakorolta.
Szorgalmazta a gyakori szentáldozást, szentségimádást, az elmélkedéseket.
Nagy súlyt helyezett a ferences szegénység minél tökéletesebb megvalósításá-
ra. Tanácsaival, leveleivel is igyekezett sokak segítségére lenni. Gyóntatójának
parancsára 20 füzetbe leírta lelki élményeit, a kapott természetfeletti megvilá-
gosításokat. (Ezeket gyóntatója halála után elégette, nem akart hírnévre szert
tenni.) Belelátott az emberek lelkébe. Életének utolsó húsz évében sokat szen-
vedett. Krisztus egyszer közölte vele, hogy megosztja vele szívsebét és sebeit,
miként Szent Veronikával tette. Florida ezeket meg is kapta, de nagy alázattal
kérte, hogy a sebhelyek láthatatlanok legyenek, a fájdalom maradjon meg. Így
is történt. Haláláig hõsi fokban viselte a fájdalmakat, felajánlotta ezeket en-
gesztelésül sokak vétkéért. 1767. június 12-én halt meg 82 éves korában. II.
János Pál pápa avatta boldoggá 1993-ban. 

Boldog Florida tanítása a lelki sötétségrõl:
„A léleknek úgy tûnik, hogy elvesztette az Istent... Epedve vágyakozik utá-

na, szeretné megtalálni. Ez a szeretet ilyen körülmények között nagy haladást
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idéz elõ a lélekben. Úgy tûnik, hogy Isten kohóba veti, mint az arannyal teszi
az, aki meg akarja tisztítani... A léleknek nem kell tennie semmi mást, mint rá-
hagynia magát a mester kezére, hagyni, hogy jól megtisztuljon a szeretet tü-
zében.”

Imádság:
Istenünk, üdvösségünk szerzõje, te Boldog Floridát szereteted tüzével láng-

ra lobbantottad és az önmegtagadás keresztútján az evangéliumi tökéletes-
ségre vezetted. Add meg nekünk, hogy hasonló szeretettõl lelkesedve elõre
haladjunk a kereszt titkának ismeretében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 13.
PÁDUAI SZENT ANTAL egyháztanító (kb. 1190-1231)

Lisszabonban született 1188-95 között. A család vallásos légköre, a székes-
egyházi egyházi iskola hatása, az ágostonos szerzetesek jópéldája nyomán és
a tisztaság elleni kísértések fölötti gyõzelme eredményeképp belépett az Ágos-
ton-rendi kanonokok közé. Pár év múlva Coimbrában a rend hittudományi fõ-
iskoláján igen nagy elõmenetelt ér el a szent tudományok, különösen a Szent-
írás ismerete terén. Itt szentelik pappá. Az elsõ ferences vértanúk példáján
felbuzdulva 1220-ban a Kisebb Testvérek rendjébe lép s felveszi az Antal ne-
vet. Még abban az évben Marokkóba indul, hogy vértanú lehessen. Betegsé-
ge miatt terve meghiúsul, belátja, hogy nem ez az Isten akarata. Hajóját a vi-
har Szicília partjához sodorja. Messinában rendtársai körében betegségébõl
felépül, s 1221. pünkösdjén részt vesz az ún. „gyékényes” káptalanon. Nem
ismerik, nem kap beosztást. Kéri a romagnai tartományfõnököt, vegye be tar-
tományába. Így kerül a montepaoloi remeteségbe, ahol néhány hónapot tölt
imádságban, böjtölésben s házimunkákat végezve. Forliban a házfõnök egy
papszentelési ünnep alkalmával õt kéri, tartson beszédet a testvéreknek. Ek-
kor tûnik fel szónoki tehetsége.

Ettõl kezdve haláláig hirdeti az igét elõbb Észak-Itáliában, majd Galliában,
késõbb mint tartományfõnök Romagnában. Szent Ferenc kérésére hittudo-
mányra tanítja rendtársait. Lemondva a tartományfõnökségrõl, élete utolsó
évét Páduában tölti, ahol 1231-ben nagy sikerrel tartja meg nagyböjti beszé-
deit. Utána már betegen pár hétre a camposampieroi remeteségbe megy.
Jún. 13-án a Páduához tartozó Arcellában, egy kis ferences rendházban feje-
zi be életét. Habár az utókor a „csodatevõ” elnevezéssel tisztelte meg, életé-
ben kevés csodát mûvelt, a csodák temetése napján sokasodtak meg. Halála
után egy éven belül már szentté avatta õt IX. Gergely pápa, XII. Piusz pedig
egyháztanítóvá nyilvánította. Igen népszerû szent, a szegények pártfogója, aki-
hez minden nehézségünkben bizalommal fordulhatunk, mert „Szent Antalnak
imájára tenger enged, bilincs törik, s az elveszett tagot, vagyont ifjú és agg
visszanyerik.”
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XII. Piusz apostoli levele, melyben Antalt egyháztanítóvá nyilvánítja, õt így
jellemzi: „Antal a szentírás ismeretében nagyon kitûnik, a hitigazságok mélyé-
re behatoló teológus, az aszkétika és misztika területén jeles tanító és mester.”
Szent Antalnak mint egyháztanítónak neve: Doctor evangelicus (evangéliumi
doktor).

Tanítása:
„A szentek - e földi homályban - ragyognak mint a csillagok az égboltoza-

ton. Valóban csillagok a szentek, és Krisztus gondviselésének rejtekében tart-
ja õket; nem akkor tûnnek fel, amikor õk akarják, hanem készen állnak arra az
órára, melyet az Úr határoz meg számukra. És amikor meghallják szívükben a
hívást, kilépnek a szemlélõdés titkos kamrájából, hogy végrehajtsák a mûvet,
melyre rendeltettek.”

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te Szent Antalt kiváló igehirdetõvé és gondjainkban

hathatós közbenjáróvá tetted. Add, hogy segítségével a krisztusi élet útján jár-
junk és minden nehézségünkben érezzük támogatásodat. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.

Június 14.
ZUMARRAGA JÁNOS érsek, miszionárius (1468-1548)

A szentéletû nagy ferences misszionáriusok közé tartozik. Spanyolország-
ban, Kasztília tartományban született. A Ferenc-rendbe tudása és buzgósága
miatt többször is viselt magasabb hivatalokat. Mexikó meghódítása (1519)
után öt évvel az elsõ 12 ferences misszionárius vezetõje volt Mexikóban.
Cortez* és emberei kegyetlenül bántak az indiánokkal, csak a meggazdago-
dás és élvezeteik kielégítése hajtotta õket. János apostoli bátorsággal lépett föl
velük szemben, amivel magára vonta azok haragját, még élete is bizonytalan-
ságban volt. Amikor püspök kinevezése érdekessé vált, V. Károly császár õt
ajánlotta a mexikói püspökségre. Így lett 1528-ban Mexikó elsõ püspöke (ké-
sõbb érseke).

A Guadalupei Szûz megjelenése történetében neki is fontos szerep jutott. A
kíméletlen spanyol uralom ellen felkelés készült az aztékok között. János püs-
pök Szûz Máriához könyörgött, közbenjárásával elõzze meg a felkelést és a
vérontást, hozzon az országba békét. Ezután jelent meg a Szent Szûz 1531.
dec. 9-én az indián Juan Diego*-nak (2002-ben szentté avatták) a Tepeyac
dombon és kérte a jelenés helyén templom építését. Pár nap múlva újra meg-
jelent és kifejezetten a püspök kérésére csodajelet adott (kasztíliai rózsák és
Diego köpenyén /tilmáján/ a Mária-kép, mely azóta a világhírû Guadalupei
Kegyhely kegyképe). A Szent Szûz ígéretének megfelelõen meghozta a békét,
a következõ tíz évben mintegy tízmillió azték tért a katolikus hitre, s Mexikóban
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megszûnt a véres emberáldozat (azelõtt évente kb. 20 ezer ifjút áldoztak föl).
A kiváló püspök 80 éves koráig fáradhatatlanul dolgozott az indiánok megté-
rítésén. Utolsó, pünkösdi bérmálása után ereje elhagyta, s úrnapja nyolcadá-
ban, jún. 3-án fejezte be életét. Elõzõleg ezt írta a spanyol királynak: „Szegé-
nyen halok meg, de boldogan.” Az indiánok mint szeretõ atyjukat siratták. A
mexikói dómban sírját Isten csodákkal dicsõítette meg. Méltán tisztelhetnénk
a boldogok között.

Egyszer egy elõkelõ spanyol megkérdezte tõle, hogyan bírja elviselni az in-
diánok kellemetlen szagát. János felelete: A ti vétkeitek rossza szaga sokkal ki-
bírhatatlanabb számomra.

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû János misszionárius atyát kiváló erényekkel éke-

sítetted. Példája nyomán szítsd fel híveid szívében a hivatástudatot az egész vi-
lág üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyet-
len családdá, a te népeddé forrjon össze és növekedjék. Krisztus, a mi Urunk
által.

Június 15.
ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN klarissza (kb.1239-1298)

Királyi és szent család sarja. Szülei: IV. Béla és a görög császári családból
való Laszkarisz Mária Szent Ferenc III. rendjének tagjai. A szülõi házban öt évet
tölthetett, utána szülei Krakkóba vitték, és nõvére, Szent Kinga gondjaira bíz-
ták. Szent életû nõvérében megtalálta példaképét. 1256-ban Boleszláv herceg
felesége lett és utána férjével Nyugat-Lengyelországba költözött. 23 évet élt
példás keresztény házasságban. Férjének úgy engedelmeskedett, akárcsak az
Úrnak (1. Ef 5,22). Véleményét, akaratát sohase akarta ráerõszakolni urára.
Nem vitatkozott, nem védekezett akkor sem, amikor rossz tanácsadók férjét
ellene hangolták. Imádkozott, tûrt és várt. S amikor a hamis tanácsadók go-
noszságára fény derült, Isten mindent visszaadott neki: ura szeretetét, tisztele-
tét, elismerését. Három leánygyermek született házasságukból. Ezeket nagy
gonddal nevelte, amellett napjai imában, vezeklésben és jó cselekedetekben
teltek. Templomok építése, betegek gondozása, szegények, árvák felkarolása
voltak legkedvesebb foglalatosságai. Amikor férje hadba vonult, hol németek,
hol litvánok ellen, Jolán megsokszorozta imádságait. Azt is kérte, õrizze meg
Isten férjét a kegyetlenkedés, a bosszú indulatától. S mikor egyszer férje halá-
los sebbel tért vissza a csatából, éjjel-nappal ápolta s elkészítette az elköltözés-
re, arra a „kis idõre”, amíg nem látják egymást.

Férje halála után elosztotta vagyonát rokonai és az Egyház között, s viszsza-
tért a krakkói udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett,
ekkor a két nõvér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöt-
tek Istennek szentelt életben. Kinga halála után, 1292-ben Jolán átköltözött a
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gnieznoi* klarissza kolostorba, melyet férje alapított. (Itt volt már egyik lánya
is.) Apátnõvé választatták, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtet-
ten viselt szenvedései egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran meg-
jelent neki s halála napját is elõre megmondta neki. A gnieznoi kolostor kápol-
nájában temették el. Tisztelete halála után mindjárt megkezdõdött.
Évszázados tiszteletét XII. Leó pápa hagyta jóvá 1827-ben.

„Ó, mily nagy kincsek az erkölcsi javak, amelyeken mennyországot vehe-
tünk! Ó mily drága gazdagság az, melyet úgy õriz Isten bennünk, hogy senki
attól meg nem foszthat, ha magunk nem akarjuk. Ó ti világszeretõ gazdagok,
ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jó-
ság. Ezt keressétek!”

Pázmány Péter beszédébõl.
Imádság:

Istenünk, te arra tanítottad Boldog Jolánt, hogy Fiad alázatos követését a
világi hírnévnél és gazdagságnál többre tartsa. Érdemeiért és közbenjárására
add, hogy a mulandókat megvetve õszinte szívvel az égieket keressük. Krisz-
tus, a mi Urunk által.

Június 16.
BOLDOG SCHERER MÁRIA TERÉZIA szûz, 

III. r., társ-rendalapító (1825-1888)

Svájcban született hétgyermekes család negyedik gyermekeként. Gyermek-
korában „Meggen napsugarának” nevezték vidámsága miatt. A népiskola el-
végzése után Luzernbe került betegápoló képzõ szakiskolába. Eleinte
idenkedett a betegápolói hivatástól, Isten kegyelme fokozatosan átalakította
lelkületét. 1845-ben belépett a Florentini Teodóz kapucinus atya által alapított
Keresztes Tanító Nõvérek közé. 25 évesen már egy szegényház fõnöknõje lett,
késõbb Churban a kórház vezetõje. A rend életében azonban 1856-ban nagy
változás következett be. Püspöki határozattal kivált a rendbõl és Ingebohl vá-
rosba költözött a Szent Keresztrõl nev. Irgalmas Nõvérek új kongregációja, en-
nek Terézia lett az elsõ általános fõnöknõje. Az új kongregáció nemcsak taní-
tással, hanem betegápolással, szegénygondozással, árvák nevelésével is
foglalkozik. Szent Ferenc Reguláris III. Rendje szabályait követi.

Mária Terézia anyát bátorság, tapintat, szeretetreméltóság, szervezési tehet-
ség, olykor humor jellemezték. Nõvéreit így bíztatta: „Isten jósága határtalan!
Nem szabad elcsüggedni, hanem arra kell tekinteni, akitõl minden erõ szár-
mazik.” Az alapító atya, P. Teodóz 1865-ben meghalt. Ekkor még inkább meg-
nõtt Terézia anya felelõssége. 1887-ben elõrehaladott gyomor- és májrákot ál-
lapítottak meg nála. 1888. jún. 16-án halt meg hosszú szenvedés után.
„Mennyország, mennyország!” – voltak utolsó szavai. Halálakor 442 házban
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közel 1700 fogadalmas nõvér mûködött, ezek száma a boldoggá avatás évé-
ben, 1995-ben kb. 5600. Hazánkban a Keresztes Nõvérek központi háza
Pilisborosjenõn van, a nõvérek száma 107. Terézia anyát II. János Pál pápa
avatta boldoggá 1995. okt. 29-én.

„Alapítóink a kor kívánalmaiban, szükségleteiben Isten hívó szavát ismerték
fel. Az Õ mindenhatóságába és atyai jóságába vetett határtalan bizalommal
nyitottak voltak minden emberi ínséggel szemben, bátrak az önfeláldozásban
és kitartók a hûségben. Életük számunkra ösztönzés és példa Krisztus követé-
sének útján.”

A Nõvérek Életrendje. Részlet.
Imádság:

Istenünk, te Boldog Mária Teréziát arra indítottad, hogy a betegek és szegé-
nyek gondozására s az ifjúság nevelésére a Keresztes Nõvérek új ágának társ-
alapítója legyen; add, hogy példájára mi is új lelkesedéssel haladjunk a Krisz-
tus követése útján. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 17.
(Helory) SZENT IVO plébános, ügyvéd, III. r. (1253-1303)

Bretagne-ban* született elõkelõ szülõktõl. Gyermekkorát ártatlanságban és
igazi jámborságban töltötte. Párizsban és Orleans-ban végezte teológiai és jo-
gi tanulmányait, de a jámborságot elõbbre helyezte a tanulmányoknál. Párizs-
ban hallhatta Szent Bonaventura elõadásait is és épült annak szent életén.
Egyetemi tanulmányai alatt letette a szüzességi fogadalmat és belépett Szent
Ferenc III. rendjébe. Tanulmányai mellett szabad idejében az áhítatnak és fe-
lebarátai megsegítésének szentelte magát. Életrajzaiból nem világlik ki, mikor
szentelték pappá. Lehetséges, hogy elõbb mint a jogi tudományban jártas
embert alkalmazták a nantesi püspökségen. Itt mint vizsgáló bírónak alkalma
nyílt segíteni embertársain: a szegényeknek, özvegyeknek, árváknak ingyen
vállalta el ügyeit. Ekkor kapta a „szegények ügyvédje” címet, s ezért lett az ügy-
védek, jogászok védõszentjévé. (Képeken ügyvédi irodában, szegények közt
III. rendi ruhában, kordával ábrázolják.) Alázatosságában nem gondolt a pap-
ságra, de püspöke biztatására pappá szenteltette magát. Ekkor egészen  a lel-
kipásztori hivatásnak élt.

Két plébániát is ellátott nyolc éven át. Önmagához szigorú, másokhoz elné-
zõ, türtelmes volt. Naponta vendégül látta a szegényeket, idegeneket fogadott
be szállásra. Egyszer magát az Úr Jézust fogadta be szegény alakjában. Szent-
miséit nagy áhítattal végezte. Egy alkalommal, úrfelmutatás után csodás fény
vette körül, mely tüzes gömbhöz hasonlított. Vezeklõövet hordott, keményen
böjtölt. Isten a csodás gyógyítás adományával is kitûntette. Egyszer hét ke-
nyérrel kétszáz éhezõt látott el. Ötvenéves korában heves fájdalmai ellenére
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végezte papi teendõit utolsó lehelletéig. 1303. máj. 19-én, mennybemenetel
ünnepe nyolcadában költözött el lelke az örök életbe. A treguiri püspöki dóm-
ba temették. Csodái és szent élete miatt VI. Kelemen pápa már 1347-ben
szentté avatta.

„Isten, a mi Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallásosság: Viseld gond-
ját a nyomorgó árvának és özvegynek, s õrizd magad tisztán e világtól.” (Jak
1,27)

Imádság:
Istenünk, te a lelkek üdvére és a szegények javára Szent Ivo hitvallódat vá-

lasztottad. Kérünk, hogy kövessük példáját, közbenjárása pedig védelmet je-
lentsen minden testi-lelki baj ellen. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 18.
GAMBACORTI BOLDOG PÉTER remete, III. r. (1355-1435)

Apja a Pisai Köztársaság elnöke volt. Péter fiatal korában könnyelmû életet
élt. 22 éves korában azonban megtért, elsõsorban Klára nõvérének hatására,
aki szerzetes volt. Miután belépett Szent Ferenc III. rendjébe, az Urbino mellet-
ti Cessano* hegyre remeteségbe vonult. Itt kemény bûnbánó életet élt. Hama-
rosan tanítványok gyûltek köréje, akiket ferences III. rendi közösségbe szerve-
zett s részükre szabályzatot szerkesztett. A Montebello hegyi remeteség lett a
Szegény Testvérek központja. A kongregációt V. Márton pápa 1421-ben hagy-
ta jóvá. Péter halála (1435) után a közösség Pesaroban, Trevisoban,
Páduában, Urbino környékén alapított remeteközösségeket. Késõbb más re-
metekongregációk (Korzikai Angelusz, Furcapalenai B. Miklós stb. remetesé-
gei) beolvadtak a Boldog Péter alapította kongregációba.

Pisai Gambacorti Péter tiszteletét XII. Ince pápa 1693-ban hagyta jóvá. Pé-
ter remetéi - ha kevesen is -, de még ma is léteznek.

„Ha a Kelet misztikusaihoz hasonlóan sikerül kiüresítened a lelkedet minden
gondolattól és minden vágytól; visszavonulsz önmagad központjába, és min-
dent arra a pontra összpontosítasz magadban, ahol életed Istenbõl fakad -
mégsem találhatod meg igazán Istent. Semmiféle természetes gyakorlat nem
hozhat Vele eleven kapcsolatba. Ha Õ nem mondja ki magát benned, ha nem
ejti ki nevét lelked mélyén, nem fogsz tudni többet róla, mint a kõ a földrõl,
amelyen tehetetlenül fekszik.”

Thomas Merton
Imádság:

Istenünk, te Boldog Pétert a remeteéletre hívtad s társainak vezetõjévé tet-
ted. Add, hogy a világ forgatagában egész szívvel ragaszkodjunk mennyei or-
szágod kincseihez. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Június 19.
PESAROI BOLDOG MICHELINA özvegy, III. r. (1300-1356)

Loreto közelében az Adriai-tenger partján van Pesaro*. Itt született
Michelina a gazdag és nemes Metelli családból. Már 12 éves korában férjhez
adták egy fiatal nemesnek a Malatesta családból. Szerette férjét és kisfiát. Fér-
je azonban egy ragályos betegségben meghalt, s õ húsz évesen özvegy ma-
radt. Nehezen viselte a megpróbáltatást. Ebben az idõben egy jámbor ter-
ciáriusnõ érkezett Pesaroba, aki buzgóságával és életszentségével nagy
hatással volt az egész városra. Michelina házába hívta, hogy nála lakjék. A ve-
le való beszélgetés közben Michelina ráébredt, mennyire tökéletlen még sze-
retete Isten iránt, mily nehéz elszakadnia a földiektõl, kisfiától, akit bálványo-
zott. „Akkor kérjük együtt az Istent - tanácsolta neki társa -, tegye szabaddá
szívedet mindattól, ami akadálya Isten iránti szeretetednek.” Michelina bele-
egyezett. A következõ reggel szentmisén vettek részt. Szentmise után
Michelina hallotta bensejében az Úr szavát: „Szabaddá akarlak tenni. Fiadat
magamhoz veszem, te pedig ezután egészen hozzám tartozol.” Mikor hazaér-
tek, a fiút betegen találták, hamarosan meg is halt. Michelina szíve ezután már
nem tapadt mulandó dolgokhoz. Elosztotta a szegények között nagy vagyo-
nát, nem törõdve rokonai tiltakozásával. Belépett a ferences III. rendbe, gon-
dozta a rászorulókat, mint új családját. A kórházban látogatta a betegeket, se-
gített rajtuk azzal is, amit adományként kapott, azzal is, amit keze munkájával
szerzett. Azt is megtette, hogy mezítláb kéregetett.

Életmódja rokonait felbõszítette. Egy toronyba zárták és megkötözték, sõt
meg is verték. Michelinát azonban nem tudták megtörni és visszatéríteni útjáról.
Mikor megszabadult, buzgó zarándokok társaságában a Szentföldre ment. A
Kálvária hegyén elragadtatásba esett. Utána megindult szavakkal beszélt Urunk
szenvedésérõl, úgyhogy hallgatói könnyekre fakadtak. Visszaérve szülõföldjére
megkettõzte imádságait s vezeklõ gyakorlatait, jócselekedeteit. Halála napját
elõre mondva 1356. jún. 19-én fejezte be életét. Ravatalánál és sírjánál csodák
történtek. A pesaroi Szent Ferenc templomban temették el. A Szentszék 1737-
ben erõsítette meg évszázados tiszteletét. Pesaro pedig patrónájává választotta.

„Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki
fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem ve-
szi föl keresztjét s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni éle-
tét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt.” (Mt 10,37-39.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Michelinát a világi életbõl az Istennek szentelt életre hív-

tad, hogy kövesse a szegény és alázatos Krisztust. Közbenjárására segíts,
hogy hivatásunkban hûségesen kitartsunk és eljussunk a mennyei hazába. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Június 20.
BOLDOG URSULA* LEDOCHOWSKA* szûz, 

orsolyita, rendalapító (1865-1939)

Az ausztriai Loosdorf-ban született grófi családból, lengyel apától és osztrák
anyától. Keresztneve Júlia. A hét testvér közül egyik: Boldog Mária Terézia, egy
másik: Vladimir, jezsuita generális. Szülei buzgó, vallásos emberek. A család
1883-ban Krakkó közébe költözött. Júlia Krakkóban megismerkedett az
orsolyita nõvérekkel s 1886-ban a rendbe lépett. Rendi neve Orsolya lett. Kö-
zel húsz évig tanított a nõvérek leányiskoláiban, 1904-ben a ház elöljárója lett.
1906-ban a cári Oroszországból, Szentpétervárról kérelem érkezett a krakkói
nõvérekhez, az ottani leánykollégiumot a megszûnés veszélye fenyegette. Jú-
lia néhány nõvértársával elment s átvette a kollégium vezetését. Civil ruhában
szabadott csak járniuk. Két év múlva önálló rendházat alkottak, hamarosan a
kollégium élete felvirágzott. Az orosz hatóságokkal történt összekülönbözés
miatt Orsolya kénytelen volt elhangyni az országot (1910). Ekkor a finnorszá-
gi Merentahtiben a Balti-tenger partján gyönyörû vidéken középiskolát, inter-
nátust alapít lengyel leányok számára. Kis paradicsomnak nevezik.

Az elsõ világháború azonban letarolja a nõvérek munkáját. Kénytelenek
Svédországba távozni - még 1917 elõtt. Itt Stockholmban iskolát vezetnek
nyelvek oktatására. Dániában is mûködnek. Orsolya anya 1920-ban visszatér
hazájába s megalapítja az orsolyita rendnek egy új ágát: az Agonizáló Jézus
Szívérõl nevezett Orsolyita Nõvérek Kongregációját. A Szentszék 1923-ban
hagyta jóvá szabályukat. Fõ mûködési területük: az ifjúság nevelése és a sze-
gények gondozása. Lelkiéletük központja az Oltáriszentség. Példaképük a Bol-
dogságos Szûz. Önmegtagadásuk: a mindennapi munka. A két világháború
között Lengyel-, Olasz- és Franciaországban 35 házat létesítenek, a nõvérek
800-an vannak. 1929-ben letelepednek Rómában, itt lesz az anyaház. Orsolya
anya mint általános elöljáró itt éri meg szerzetes életének 50. jubileumát
1939-ben, s ez év máj. 29-én hal meg Rómában. II. János Pál pápa 1983-ban
avatta boldoggá Poznanban, felejthetetlen ünnepség keretében.

„Isten fenntartotta magának a jogot, hogy a kereszt által üdvözítse a világot.
Nekünk pedig azt a feladatot hagyja, hogy könnyítsük meg másoknak a fáj-
dalmas keresztútjárást, - hogy magunk körül a jóság és öröm sugarait
árasszuk. S ezt gyakran megtehetjük. Egy jóakaró, biztató mosoly... Ez a mo-
soly Isten jóságáról és szeretetérõl beszél.”

Orsolya anya: „A mosoly apostolsága” írásából.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ursulát új szerzetestársulat alapítójává tetted. Add,

hogy erényeit követve az örök boldogságban egykor társai lehessünk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.
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Június 21.
BOLDOG BERNARDA BÜTLER szûz, III. r., rendalapító (1848-1924)

A svájci Auw-ban született. Nyolcan voltak testvérek. Szülei Isten és feleba-
rát iránti szeretetben nevelték. 15 éves korában szüzességi fogadalmat tett, 19
évesen pedig belépett Altstattenben a Segítõ Szûz Mária ferences nõvérekhez.
Itt néhány idõs nõvér élt akkoriban. A Verena keresztneve helyett itt kapta a
Mária Szent Szívérõl nevezett Mária Bernarda nevet. A szerzetben értékes em-
beri tulajdonságai és erényei révén hamarosan a novíciák mesternõje, majd a
ház elöljárója lett. Sürgette a szabályok megtartását, a fegyelem terén mutat-
kozó lanyhulás megszûntetését. Bevezette az Oltáriszentség állandó imádását.
Mindezek következtében a szerzetesi élet virágzásnak indult, a hivatások szá-
ma örvendetesen emelkedett.

Egy ecuadori püspök 1887-ben nõvéreket kért hazájába. Mária maga indult
el hat társával a misszióba, ahol különösen a szegények felkarolásával segítet-
te az Egyházat. Már itt tervezte szerzete átalakítását missziós renddé. A nyolc
évi termékeny munkának azonban vége szakadt, amikor Alfaro tábornok át-
vette a hatalmat és egyházüldözést támasztott. Elvette az egyházi vagyont, a
szerzeteseket elkergette. Így Bernarda nõvérnek és társainak is el kellett hagy-
niuk az országot. 1895. aug. 2-án a kolumbiai Cartagoban telepedtek le, ahol
a kongregáció gyorsan növekvésnek indult. 1912-ben Cartago érseke egyház-
megyei szinten jóváhagyta a Segítõ Szûz Mária Ferences Missziós Nõvérek
kongregációját, mely Kolumbiában, késõbb Brazíliában, Ausztriában, Olaszor-
szágban létesített házakat. Az ifjúság oktatásával, a szegények, betegek gon-
dozásával foglalkoztak. Bernarda anya halála elõtt négy évvel lemondott fõ-
nöknõi tisztségérõl. Cartagoban hunyt el 1924. máj. 19-én. Különösen a
szegények és a hátrányos helyzetûek gyászolták. II. János Pál 1995-ben avat-
ta boldoggá.

„Igazi erõs nõ, okos, sokak lelki vezetõje, jeles ferences és misszionárius.
Egyházának és a ferences Családnak fényes tanúságtételt hagyott az evangé-
liumnak és a legkisebbeknek való teljes elkötelezettségrõl. Karizmája tovább-
ra is eleven az Egyházban - elsõsorban kongregációjában. Megosztotta a
szegények szenvedéseit, fáradozott Isten gyermekei méltóságának elismerte-
tésén.”

A Ferences Postulatio beszámolójából - 1995.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bernardát arra segítetted, hogy a Ferences Missziós

Nõvérek társulatát megalapítsa, s nõvérei elõtt példájával világoskodjék. Add,
hogy közbenjárására és példájára téged itt a földön egyre igazabb szeretettel
szeressünk, az örök életben pedig színrõl színre meglássunk. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.
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Június 22.
MORUS SZENT TAMÁS vértanú, államférfi, III. r. (1478-1535)

Londonban született. Ifjúkorában foglalkozott a gondolattal, hogy pap vagy
karthauzi szerzetes lesz, de mégis az ügyvédi pálya mellett döntött. Oxfordban
és Londonban végezte aa egyetemet, 23 évesen már ügyvéd lett. Hamarosan
bekerült a parlamentbe és politikai szerepet is vállalt. Megházasodott, család-
jából három leány és egy fiú született. Családi élete mintaszerû és keresztény
volt. Minden este közös imára gyûlt össze a család és a ház személyzete. Min-
dennap részt vett a szentmisén és áldozott. Gyakran járt London szegényne-
gyedében s támogatta a rászorulókat. Ötévi házasság után felesége fia szülé-
se közben meghalt, ekkor az apa újra megnõsült, hogy gyermekeinek legyen
nevelõ anyjuk. Kora egyik legmûveltebb embere, baráti kapcsolatban volt más
neves személyekkel pl. Rotterdami Erazmus-szal. Írói tevékenységet is folyta-
tott. Leghíresebb mûve az Utópia, melyben a korai angliai kapitalizmus visz-
szásságait bírálja. Annyira rokonszenves egyéniség volt, hogy VIII. Henrik ki-
rály is gyakran meglátogatta, kereste társaságát. 1529-ben õt nevezte ki az
elsõ közjogi méltóságra, így lett lordkancellár. A király elvárta tõle, hogy támo-
gassa házassága érvénytelenítését, mert udvarhölgyét Boleyn Annát akarta
törvényesen feleségül venni.

Hogy elkerülje a királlyal való összeütközést, 1532-ben lemondott a lord-
kancellárságról. Vállalta a szegénységet, elbocsátotta cselédeit. Miután a pá-
pa nem érvénytelenítette házasságát Aragóniai Katalinnal, a király magát je-
lentette ki az angol egyház fejének, elszakadt Rómától. Alattvalóit
kényszerítette, hogy esküt tegyenek a parlament által megszavazott új törvény-
re. Kevesen merték ezt megtagadni. Tamás köztük volt. Ezért a király a hírhedt
londoni Tower börtönbe záratta. 15 hónapig szenvedte a fogság nehéz napja-
it, de nem veszítette el lelki erejét és humorát. 1535. jún. 22-én lefejezték
Fisher bíborost. Kilenc nappal késõbb Tamást is bíróság elé idézték. Látta,
hogy élítélése már befejezett tény. Itt már nyíltan állást foglalt, s kifejtette: vi-
lági uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. Júl. 6-án vitték a vesz-
tõhelyre. Nyugodt és derûs volt, mint mindig. Hóhérának adatott egy aranyat.
Mielõtt lefejezték, kijelentette: „Hû szolgája vagyok a királynak, de elõbb az Is-
tennek.” 1886-ban avatták boldoggá. 1935-ben szentté. Õ a politikusok védõ-
szentje.

Morus Tamást a börtönben felkereste felesége és kérte, tegye le az eskût.
„Mit gondolsz -, kérdezte Tamás, meddig élhetnénk még boldogan együtt”
„Húsz évig, vagy még tovább is”. „Még ha legalább néhány ezer esztendõt
ígértél volna! Pedig még így is rossz üzletember lenne, aki pár ezer esztendõ-
ért kockára tenne egy örökkévalóságot. Hát még, amikor arról sem vagyunk
biztosak, hogy megérjük-e a holnapot.”
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Imádság:
Istenünk, te a vértanúk halálában mutattad meg Egyházadnak a hit leg-

szebb példáját. Mórus Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne
csak szóval valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus
által.

Június 23.
CAFASSO* SZENT JÓZSEF pap, III. r. (1811-1860)

Don Boscoval egy faluban született jómódú családban. Kis termete és pú-
possága miatt sokat kellett elviselnie tanulótársai részérõl. A papság szentsé-
ge felvétele után Torinoban felsõbb tanulmányokat végzett, majd az erkölcs-
tan tanára lett ugyanott a papi konviktusban. Tanári, késõbb rektori
tevékenysége oly áldásos volt, hogy a piemonti egyházmegye egész papi nem-
zedékére rányomta bélyegét. De tanári munkásságát felülmúlta gyóntató és
lelkivezetõi tevékenysége. Naponta több órát gyóntatott. Boldoggá avatási ak-
táiban ez áll róla: „Kortársai közül (Vianney Szent Jánost kivéve) senki sem
mérhetõ hozzá a tanácsadás nehéz hivatalában, egyrészt a tanácskérõk soka-
sága és az ügyek sokfélesége, másrészt a mód miatt, ahogy ezt a szeretetmû-
vet gyakorolta.” Lelki gyermekeit a keresztény hit élésére és az életszentség
vállalására sarkallta. Mint lelkipásztornak, nagy gondja volt a rabok és a halál-
raítéltek lelki gondozása. Emiatt sokan az „akasztófák papjának” nevezték. 68
halálraítéltet kísért utolsó útjára és valamennyiüket olyan jól elõkészítette a ha-
lálra, hogy Isten akarata iránti teljes megadással haltak meg. Gyakran nevez-
te ezeket „akasztott szentek”-nek. Ha valaki kérdezte, miért, ilyen magyaráza-
tot adott: „Igen, biztosan sokat vétkeztek, de Isten nem becsüli-e nagyra
bánatukat és töredelmes lelkületüket, mellyel halálukat bûneikért való engesz-
telésül fogadták? A magam részérõl meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az ilyen
ember számára nem szükséges már a tisztítótûz sem.” Tõle származik ez az
imádság: „Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a
halál bármely nemét minden aggodalmával és fájdalmával együtt, úgy, amint
Neked tetszeni fog.” 1860. jún. 23-án halt meg Torinoban, 1947-ben avatták
szentté.

Don Bosco, kinek 20 évig volt lekiatyja, nyilatkozta róla:
„Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyé-

ben annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagylelkû-
séget, erõslelkûséget, mértékletességet, Isten dicsõségéért és a lelkek üdvéért
való buzgóságot egyesít, mint amennyi Don Cafasso papból sugárzott ki...
Neki köszönhetek mindent: atyám és tanácsadóm, vezetõm és segítõm volt.”
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Imádság:
Istenünk, te Szent Józsefet csodálatos szeretettel és fogyhatatlan türelemmel

ruháztad fel mint lelkiatyát. Add, hogy szívünkön viseljük felebarátaink üdvét s
tudjunk irgalmas szívûek lenni a bûnösök iránt. Krisztus, a mi Urunk által.

Június 24.
BOLDOG PATRICK O’HEALY, CONOR O’DEVANY püspökök 

és társaik ír vértanúk

Írország VIII. Henrik angol király idejében veszítette el függetlenségét. Kirá-
lyi nyomásra az ír parlament megszavazta a király egyházi fõségérõl hozott tör-
vényt, a püspökök nagy többsége, a papság és az egész nép azonban hõsie-
sen kitartott a katolikus hit mellett. Századokra kihatóan folyt az ír nép
elnyomása és üldözése, ahol az egyházüldözõk maguk is keresztények voltak,
s az ír népet ígérgetésekkel, fenyegetésekkel az Egyháztól való elszakadásra
akarták kényszeríteni. S amikor ezt nem tudták elérni, minden emberi és iste-
ni jog lábbal tiprásával kivégezték azokat, akiket erõszakkal sem tudtak meg-
törni. Azok közül, akik inkább a halált választották, minthogy elismerjék az an-
gol királyt az Egyház fejének, az Egyház 1992-ben tizenhetet avatott boldoggá:
4 püspök, 2 egyházmegyés pap, 4 szerzetespap, egy szerzetes testvér és 6 vi-
lági hívõ van ezek között. Szent Ferenc rendjét a négy következõ vértanú kép-
viseli:

1. Patrick O’Healy püspök,
2. Conn O’Bourke pap, õk egyszerre, 1579. augusztusában haltak vértanú

halált. Patrik püspököt elfogása után a védekezés lehetõségétõl megfosztva el-
ítélték. A börtönben nagy lelki erõrõl tett tanúságot, ami a börtönõrökre is ha-
tással volt. Mielõtt kivégezték, buzdította a katolikusokat, hogy maradjanak áll-
hatatosak a hitben, az elszakadtakat pedig intette a megtérésre. Társával,
O’Bourke ferences atyával egymást buzdították a vértanúságra s egymást ol-
dozták fel.

3. Conor O’Devany püspök az ír prímás vikáriusa volt. Szent Ignác vértanú-
hoz hasonlóan halála elõtt imádkozott a katolikusokért, hogy hitükben kitart-
sanak, üldözõiért, hogy belássák tévedésüket, a hóhérának kifejezte, hogy
megbocsát neki. 1611-ben végezték ki.

4. John Kearney ferences papot elõször 1644-ben vetették börtönbe s kí-
nozták meg, de innét katolikusok segítségével kiszabadult. Másodszor 1653-
ban tartóztatták le, börtönbe zárták, majd halálra ítélték, mivel tilalom ellené-
re szentmisét mondott, szentségeket szolgáltatott ki és a katolikusokat
buzdította, hogy maradjanak hûségesek a római pápához. A vesztõhelyre fe-
rences ruhában, imádkozva, kezében kereszttel és rózsafüzérrel ment, kivég-
zése elõtt újra megvallotta hitét sokak elõtt.
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„Ezek a vértanúk, akik hitükrõl ragyogó tanúságot tettek, csodálatos példá-
jukkal világoskodnak elõttünk, tanítanak bennünket, hogy az evangélium pa-
rancsaihoz ragaszkodjunk, azt minden földi érdeknél elõbbre helyezzük. Az
Egyház közössége örvend tanúságuknak, ugyanakkor újabb ösztönzést nyer
nagyobb dolgok véghezvitelére.”

A boldoggá avatási bullából.

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te megadtad Boldog Patricknak és társainak a ke-

gyelmet, hogy Krisztusért vértanúságot szenvedjenek. Isteni erõddel támogass
minket, esendõ embereket, hogy példájukra mi is bátran vállaljuk a hitünk sze-
rinti életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Június 25.
BOLDOG CETINAI* JÁNOS és DUENAS* PÉTER vértanúk (1397)

János fiatal korában katonáskodott, azután megváltoztatta életét: magány-
ba vonult, majd a Ferenc-rendbe lépett. Pappá szentelése után egy ideig Bar-
celonában mûködött mint igehirdetõ. A hittudományban is igen jártas volt.
Amikor hallott a jeruzsálemi négy ferences vértanúról (1391), feltámadt ben-
ne a vágy, hogy õ is hasonló módon tegyen tanúságot hitérõl és lehessen vér-
tanú. Elment Rómába, hogy a Szentszéktõl engedélyt kérjen a mohamedánok
közti igehirdetésre. Az engedély elnyerése után visszatért hazájába, ahol csat-
lakozott hozzá rendtársa, Duenas Péter testvér. Õ szerzetbe lépése elõtt a kirá-
lyi udvarban volt apród, onnan lépett be Szent Ferenc rendjébe. Elmentek a
mórok megszállta Granadába. Feszülettel a jobb kezükben hirdették Krisztust.
Mikor kérdezték, miért jöttek, azt felelték. „Azért, hogy a granadaiak megnyis-
sák szívüket Krisztus elõtt, Mohamedet pedig számûzzék onnan.” Hamarosan
elfogták és börtönbe zárták õket. Ígérgetések, fenyegetések, megvesszõzések
nem tudták õket megtörni. Akkor az emír kardot ragadott és sajátkezûleg vé-
gezte ki õket, mindkettõt lefejezte. A vértanúk testét végighurcolták a városon,
de késõbb a keresztényeknek sikerült megszerezni és tisztelettel eltemetni. XII.
Kelemen pápa (1730-1740) avatta õket boldoggá. Vértanúságuk elõmozdítot-
ta a következõ században Granada s ezzel egész Spanyolország felszabadítá-
sát a mohamedán iga alól.

Cetinai János tanítása Szûz Máriáról:
Duns Scotus nyomán vallja, hogy az ige megtestesülése a Boldogságos

Szûz méhében nemcsak azért történt, mert ment volt az eredeti bûntõl, ha-
nem Isten elõre elrendelése és a kegyelem teljes ingyenessége folytán. Mert
ha õsszüleink nem vétkeztek volna, az emberi természet megdicsõítése végett
Krisztus akkor is megszületett volna Máriától, akit Isten minden teremtmény-
nél jobban szeret.
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Imádság:
Istenünk, örvendeztessen meg minket Boldog János és Péter vértanúid

testvéri közössége. Add, hogy õket ünnepelve hitünkben megerõsödjünk, s
közbenjárásukban vigasztalást találjunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Június 26.
BOLDOG HERKULÁN (1309-1451)

A Perugia* közelében lévõ Piagale városkában született, elnevezése: Boldog
Piagale-i Herkulán (latinosan: Plagario-i). Belépve a Ferenc-rendbe nagy el-
szántsággal törekedett az erényes életre. Amint pappá szentelték, Krisztus hû-
séges szolgája akart lenni és különösen az igehirdetés által szolgálni a lelkek
üdvét. Mûködési területe Toszkána és Romagna* városai, községei. Különö-
sen gyakran és nagy hatással beszélt Krisztus szenvedésérõl. Az volt a véle-
mény, hogy ezen a téren korának összes szónokát felülmúlta. Úgy bsezélt,
hogy hallgatói legtöbbször hangos zokogásba törtek ki. A toszkánai Aquila vá-
rosban egy nagypénteken oly szívhez szólóan beszélt, hogy a hívek egész be-
széde alatt hangosan zokogtak. Egy nemesasszony, Maria Catalana azonban
nem hatódott meg, sõt visszatetszõ volt számára a nép sírása, ezért felkiáltott:
„Elég, Herkulán testvér, elég!” A szónok erre hangosan válaszolt: „Még jobban,
Donna Maria, még jobban! Igen! Sírjunk, zokogjunk! Nem tudunk elég köny-
nyet ejteni Krisztus szenvedésén; több vért ontott érettünk az Úr, mint ameny-
nyi könnyet valaha is ejthetünk.” Persze õ nemcsak beszélt, hanem imáiban,
elmélkedéseiben és vezekléseiben folyton át is élte Urunk szenvedését.
Luccában*, ahol nagyböjti prédikációkat tartott, nagy volt a szorongás: ellen-
ség fenyegette a várost és elfogyott a gabona is. Herkulán bátorította õket:
bízzanak Isten gondviselésében. S ígérte, hogy a húsvéti idõben megszûnik az
éhínség és eltávozik az ellenség. Ez be is következett. Áldásos mûködése
1451. máj. 28-án ért véget a romagnai Castel-Nuovo*-ban. Állandó tiszteletét
IX. Piusz pápa erõsítette meg 1860-ban.

„Mivel a világ nem ismerte föl Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Is-
tennek, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívõket. A zsidók
csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek. Mi azonban a megfe-
szített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak ok-
talanság, de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus, Isten ere-
je és Isten bölcsessége.” (1 Kor 1,21 sk.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Herkulánt szent Fiad szenvedése iránt különös buzgó-

sággal tûntetted ki. Add, hogy Urunk szenvedésérõl elmélkedve mi is iránta
való szeretetre gyulladjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Június 27.
GUBBIO BOLDOG BENVENUTUSZ (kb. 1192-1232)

A régi Zsolozsmáskönyv olvasmánya közli róla, hogy az umbriai Gubbioból
származott. Mint kiváló lovag és katona 1222-ben találkozott Szent Ferenccel
Gubbioban, aki ott apostoli úton volt. Annyira hatása alá került, hogy kérte a
rendbe való felvételét. Szent Ferenc fel is vette õt a laikus testvérek közé. Így
Benvenutusz a katonai övet a kordával cserélte fel. A továbbiakban már a kész
szent bemutatása következik... Az ilyen rövid szentek életének az a gyengéje,
hogy nem látjuk, milyen úton jutott el szentünk az életszentségre. Mert ez min-
dig hosszú folyamat, amint ezt pl. Szent Ferenc esetében látjuk. A sorok közt
olvasva kíséreljük meg kideríteni Benvenutusz szentté válásának útját! Olva-
sunk önmegtagadásairól (ételben, italban, stb.), ezek segítették a lelki tiszta-
ság megõrzésében. Kedvelte a magányt, ahol Isten az ember szívéhez szól, vir-
rasztásairól az Oltáriszentség elõtt, szentmisékrõl, melyeken buzgón vett részt,
különösen, ha azokat Szûz Mária tiszteletére mondták, - e buzgóságának ju-
talma lett, hogy a kisded Jézust késõbb többször is láthatta az Oltáriszentség-
ben. Felvételekor õt Szent Ferenc a leprások gondozására rendelte. Bizonyára
idõbe telt, amíg legyõzte az undort, a szerencsétlenekben Krisztust látta és
szolgálta. Elöljáróinak készséggel engedelmeskedett. Minden bizonnyal akadt
ezek közt, aki mint lelkivezetõ irányította, segítette. A Krisztus-követés útján fo-
kozatosan alakulhatott ki benne az az irgalmas lelkület, mellyel a betegek, sze-
gények felé fordult s velük együttérzett. Végül a súlyos betegség, melyet pél-
daadó türelemmel viselt, megkoronázása volt életszentségre törekvésének.
Halála után mindjárt szentként tisztelték, közbenjárására bámulatos csodák
történtek. IX. Gergely hamarosan engedélyezte Gubbioban és még néhány
helyen, hogy a szent halála napját zsolozsmával, szentmisével ünnepeljék, de
hivatalosan XII. Ince pápa avatta boldoggá és engedélyezte tiszteletét az egész
szeráfi rendben.

„Míg bûnökben éltem, nagyon keserû volt számomra a leprások látása. És
maga az Úr vezérelt közéjük, és én irgalmasságot cselekedtem velük. És ami-
kor eltávoztam tõlük, az, ami elõbb keserû volt számomra, átváltozott testem
és lelkem édességére.”

Szent Ferenc Végrendeletébõl.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Benvenutuszt Szent Ferenc buzgó követõjévé tetted és

erényekkel ékesítetted. Közbenjárására add, hogy téged mindennél jobban
keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük. Krisztus, a mi
Urunk által.
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Június 28.
VEDRUNAI SZENT JOACHIMA III. r., rendalapító (1783-1854)

Barcelonában fõnemesi családban született. Hét testvérével együtt vallásos
nevelést kapott. Gyermekkorában kármelita apáca szeretett volna lenni, de ap-
ja akaratából 16 éves korában férjhez ment De Mas Tivadar ügyvédhez. Mind-
ketten beléptek a ferences III. rendbe. 17 évig tartó házasságuk alatt nyolc
gyermekük született, akiket istenfélelemre neveltek. Amikor Napóleon elfoglal-
ta Spanyolországot, Tivadar, aki a spanyol hadseregben szolgált, Vic*-be vitte
családját. A franciák elõl egy idõre el kellett menekülniök, de a háború után
újra visszatértek. Tivadar itt halt meg 1816-ban. Joachima 33 évesen özve-
gyen maradt. Nevelte gyermekeit, betegeket ápolt, közben érlelõdött szerzete-
si hivatása. Szigorú önmegtagadó életet élt, a harmadikrendi ruhát viselte
mindennapi öltözeteként. 1820-ban egy gyóntató – gyónását meghallgatva –
azt a tanácsot adta neki, hogy alapítson új szerzetet.

1823-ban, amikor két gyermeke megházasodott, gyermekei nevelése bizto-
sítva volt, sor került terve megvalósítására. Ferences gyóntatója segítségével
összeállította a Szabályzozott III. Rend Ferences Nõvérei szabályzatát. A Vic-i
püspök azonban, aki kármelita volt, átváltoztatta a szabályzatot és a közösség
jellegét is, így 1826-ban mint Kármelita Szabályozott Harmadik Rend lett a
kongregáció elnevezése. Taregában megnyílt az elsõ kórházuk. A kedvezõtlen
politikai helyzet (karlista háború 1834-40) miatt s az uralmon lévõ liberális kor-
mány egyházüldözõ intézkedései miatt Joachima anyát 5 évig börtönben tar-
tották, majd 1843-ig számkivetésben élt néhány nõvérével. De utána egymás
után épültek kolostorok, iskolák, kórházak egész Katalóniában. 1851-ben a
betegség miatt lemondott az elöljáróságról, egyre jobban megbénult. „Ha-
szontalanná és megvetendõvé” lett az emberek elõtt – ahogy ezt Jézustól kér-
te. Halálakor a kongregációnak 27 háza volt, az 1990-es években közel 300 a
világ több országában. 1940-ben boldoggá, 1959-ben pedig szentté avatták.
Ünnepe máj. 22-én van.

Joachima anya mondásai:
„Aki engedelmeskedik, mindig jól cselekszik.”
„Ne törekedjetek arra, hogy gazdagabbak legyetek, mint a Võlegényetek,

mert az szégyenletes lenne.”
„Isten jó atya, olvas a szívekben. Siessünk hozzá tiszta szándékkal, s Õ min-

dig megvigasztal minket.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Joachimát viszontagságos idõkben arra segítetted, hogy

a betegek gondozására új szerzetcsaládot alapítson. Add, hogy erényeit követ-
ve a Krisztus-követés útján állhatatosak legyünk és az örök életre eljussunk. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Június 29.
SZENT GEROSA* VINCENCIA* III. r. (1784-I-847) és

SZENT CAPITANIO* MARIA BARTOLOMEA III. r., rendalapítók (1807-1833)

Gerosa Mária Katalin (szerzetesi nevén Vincencia) Brescia közelében Lovere
városkában született. Apja jómódú bõráru-kereskedõ volt. Fiatal éveit a szülõi
házban töltötte, s csakhamar tagja lett a ferences III. rendnek. Szülei halála
után nagybátyja házában dolgozott 30 éves koráig. Mivel testvérei elhaltak, õ
kapta meg a szülõi örökséget. Házát megnyitotta a szegényeknek: gabonát,
ruházatot, pénzt osztott ki közöttük s minden héten 12 szegényt háromszor lá-
tott el ebéddel. Különös gondot fordított a szegény és beteg fiatal leányokra,
s azokra, akik bûnös útra tértek. Amikor a közelben egy házat örökölt, 1823-
ban kórházzá alakította. 9 hónappal késõbb találkozott Maria Capitanio
Bartolomeával.

Bartolomea szintén Lovere-ben született. Édesanyja jó katolikus volt, de ap-
ja iszákos. Leányának nagy szeretettel sikerült apját kigyógyítania káros szen-
vedélyébõl. A klarisszák közé szeretett volna lépni, de ezt szülei ellenezték.
Lelkiatyja tanácsára - nem nyilvánosan - tisztasági fogadalmat tett, Elvégezte
a tanítóképzõt s gyermekek oktatását végezte. Õ is tagja lett a ferences III.
rendnek. 25 éves volt, amikor találkozott Gerosával s közösen határozták el,
hogy megalapítják a Gyermek Máriáról nevezett Szeretet Nõvérei kongregáci-
ót. Fõ tevékenységük az oktatás, betegápolás volt. Egyenlõre ketten tevékeny-
kedtek: Bartolomea tanított, Vincencia pedig a kórházban tevékenykedett. A
helybeli plébános ajánlatára Szent Vince Leányai szabályát fogadták el. Sze-
rény lakóhelyükön árvákat is neveltek. Közös megegyezéssel a fiatalabb,
Bartolomea lett a fõnöknõ. Hamarosan mások is csatlakoztak hozzájuk.
Bartolomea tüdõbajban szenvedett, de nem kímélte magát, végül már az or-
vosok tiltották el a munkától. Fennmaradt jegyzetei, a kezdõ nõvérek számá-
ra elmondott beszédei tanúsítják, hagy az életszentség magas fokára jutott.
1833. júl. 26-án hunyt el. Halála után Vincencia vette át a vezetést, s „idõsebb
nõvérnek” neveztette magát. Az alázatosságban mindvégig példát adott társa-
inak. Még megérte, hogy rendje gyors fejlõdésnek indult. Tíz év alatt 40 házuk
lett csak Olaszországban, Milánoban, majd külföldön is. Száz év múlva pedig
a rend több, mint 7000 tagot számlált a világ mindan részében. Vincencia
1847. jún. 29-én hunyt el. Mindkettõjüket XI. Piusz avatta boldoggá, majd XII.
Piusz 1950-ben szentté.

„A szerzeteseket... Isten szolgálata serkentse és tegye erõssé az erények
gyakorlására: fõleg az alázatosságban, engedelmességben, lelki erõsségben
és tisztaságban tûnjenek ki; ezekkel vesznek részt Krisztus önkiüresítésében s
az õ életében a Lélek által.”

Zsinati határozat a szerzetességrõl.
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Imádság:
Istenünk, Szent Vincencia és Bartolomea rendalapító szüzek példája szítsa

fel szívünkben az istenszeretet lángját, amelyet szerzetescsaládjuk tagjaiban is
fellobbantottak. Egyházad elmúlhatatlan dicsõségére. A mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.

Június 30.
BOLDOG RAJMUND (Raymundus Lullus) III. r. (1232-1316)

Mallorka* szigetén Palma városban született. Az aragóniai király apródja,
majd udvarnagya lett. Megnõsült, két gyermeke volt. 30 éves koráig könnyel-
mû életet élt. Ekkor életét megváltoztatta. Nagy hatással volt rá a szenvedõ
Krisztus látomása és egy szentbeszéd Assisi Szent Ferencrõl. Zarándokútra in-
dult Francia- és Spanyolországba, majd visszatért hazájába s belépett Szent
Ferenc III. rendjébe. Családja beleegyezésével ezután a Randa-hegy magányá-
ba vonult, ahol kilenc évet töltött. Tanulni kezdett, arab nyelven is megtanult,
hogy jövõ hivatására, a hitetlenek megtérítésére felkészüljön. Oly nagy tudo-
mányra tett szert, hogy egyháztanítói címmel (doctor illuminatus) illették. Mû-
veket is kezdett írni: filozófiai, bölcseleti és misztikus írásokat. Legtöbbre az Arc
generalis c. mûvét tartotta, ebben a hitetleneket a természetes ész érveivel
igyekszik meggyõzni Krisztus igazságáról.

Hazájában II. Jakab király támogatásával kolostort alapított ferences hithir-
detõk képzésére. Korát megelõzve szorgalmazta a missziósképzést; annyit el-
ért, hogy a pápa késõbb (1311 után) öt missziós nyelviskola alapítását rendel-
te el. Élete másik felében (40 évig) a missziókért élt és dolgozott. Bejárta a
Földközi-tenger mellékét, Örményországot, Szíriát, Palesztinát, Észak-Afrikát
és hirdette a keresztény hitet. Bugiában (Tunisz közelében) a szaracénok meg
akárták kövezni. Felkereste ezután a pápát, majd Szép Fülöp francia királyt,
hogy megnyerje õket a Szentföld visszafoglalása eszméjének. Nem ért el si-
kert. Szicíliában a zsidók megtérítésén fáradozott. 1315. decemberében a vér-
tanúság vágyától indíttatva újra Bugiába ment. A feldühödött moszlimok be-
széde közben megragadták s a városon kívül megkövezték. Nem halt bele
sérüléseibe. Genovai hajósok rátaláltak s magukkal vitték. Még elérték Mallor-
cát, ahol 1316. márc. 25-én meghalt. Teste Mallorca de Palma Szent Ferenc
templomában nyugszik. Tiszteletét Mallorcán X. Leó pápa hagyta jóvá, IX.
Pius pedig a Ferenc-rend részére engedélyezte a boldog vértanú tiszteletét.

Idézet Boldog Rajmund „Imádónak és imádottnak könyve” mûvébõl (ez
a mûve magyar nyelven is megjelent):

„Mondd, te szeretet bolondja, mit tennél, ha Imádottad többé nem szeret-
ne? Azt válaszolta, hogy továbbra is szeretné õt, mert nem szeretni - halál; és
szeretni - élet.”
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„Kérdezték az imádót, mi a boldogság. Ezt válaszolta: gyötrelem, amit va-
laki szeretetbõl elvisel.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Rajmund vártanúban felkeltetted a hitterjesztés vá-

gyát; könyörgésére és közbenjárására add, hogy a kegyelmedbõl kapott hitet
mi is mindhalálig állhatatosan megõrizhessük. A mi Urunk Jézus Krisztus ál-
tal.
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JÚLIUS

Július 1.
BOLDOG JUNIPER SERRA misszionárius (1713-1784)

Az Újvilág (Amerika) nagy misszionáriusa. Mallorca szigetén született. Miu-
tán belépett a Ferenc-rendbe és pappá szentelték, Mexikóba ment, ott és a
szomszédos másik országban végzett igehirdetõ munkát. Céljául tûzte ki a
bennszülöttek (indiánok) evangelizálását, hogy „õk is legyenek megszentelve
az igazságban” (Jn. 17,19). Aztán Kalifornia földjére ment. Abban az idõben
kezdtek az Európából jövõ vegyes jövevények letelepedni ezen a vidéken. A
misszionáriusokra nehéz feladat várt. Juniper nem a világi hatalom segítségé-
vel, hanem az ige erejével igyekezett eredményt elérni. Tudatában volt az indi-
ánok kiváló tulajdonságainak (akadtak köztük szentek, mint Tekakwita Kata-
lin). Törekedett elõmozdítani mûvelõdésüket is, amihez a keresztény vallás
elfogadása nagyban hozzájárult. A hatalmasokat Szent Jakab szavaival intette,
hogy ne nyomják el a szegényeket és a gyengéket. „Feladata teljesítésében
Szent Ferenc hû fiának mutatkozott” - mondja róla a szentatya.

1749-ben, amikor rendtársaival megérkezett Kaliforniába, keresztény közössé-
geket (redukciókat) alapított, melyeknek misszionáriusok voltak a vezetõi s akik-
nek az indiánok szívesen engedelmeskedtek, különösen, ha az a misszionárius
olyan volt, mint Juniper atya: nagy tudományú, szentéletû ember s az indiánok
barátja. A hetvenes évek közepe táján kis csapattal behatolt Kalifornia eddig fel-
fedezetlen, északi vidékeire. Igazi felfedezõ út volt ez, tele veszéllyel, járvány, ellen-
séges törzsek s egyéb veszélyekkel. Ezek elõl nem hátrált meg, jelmondatához
hûen: „Csak elõre, mindig elõre, sohasem hátra!” 1776-ban szept. 17-én (Szent
Ferenc sebhelyeinek ünnepén) megalapította San Francisco városát, megadva
ezzel Észak-Amerika ferences jellegét. Nem messze a várostól, Monterey-ben halt
meg 1784. aug. 28-án. II. János Pál avatta boldoggá 1988-ban.

A szentatya beszédébõl (Boldog Juniper sírjánál, a San Carlos misszióban
1987. szept.17-én):

„Isten gyakran támaszt férfiakat és nõket, különösen kritikus idõkben, akik-
re nagy jelentõségû szerepet bíz a jövõ fejlõdést illetõen mind a társadalom,
mind az Egyház javára... Örülünk mindig amikor az ilyen személyek mûködé-
se életszentséggel párosul, melyet méltán nevezhetünk hõsiesnek. Így va-
gyunk Serra Juniperrel, akit Isten gondviselése Kalifornia apostolául rendelt s
kinek mûve ennek az országnak és népének lelki örökségét képezi.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Junipert gondviseléseddel Kalifornia térítõ apostolául

rendelted és a viszontagságok elviselésére erõvel övezted fel, add, hogy a hi-
vatásunkkal járó nehézségeket mi is bátran legyõzzük és felebarátaink földi és
mennyei javáért tevékenykedjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
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Július 2.
BOLDOG MÁRIA TERÉZIA LEDOCHOWSKA* 

III. r., rendalapító (1863-1922)

Az ausztriai Loosdorfban született, apja gróf Ledochowski Antal, anyja Salis
Jozefina grófnõ. A hét testvér közül Terézia az elsõ. Sokoldalú tehetsége már
iskolás korában feltûnt (írói, festõ, zenei, egyéb tehetségei). 22 éves koráig val-
lásossága nem haladta meg az átlagot. A család egyébként igen vallásos volt.
Bankcsõd és más okok miatt a család 1883-ban Krakkó közelébe költözött.
Itt Teréziát himlõ támadta meg, ennek következtében arca elvesztette szépsé-
gét. Másnál ez trágédia lett volna, nála azonban egy új, Istennek szentelt élet
kezdete lett. Visszatért Ausztriába s Salzburgban öt évig volt udvarhölgy a tos-
canai nagyhercegnél; fõ feladata a gyermekek nevelése volt. Itt már úgy élt,
mint egy szerzetes. Ferences lelkiatyja és a Ferences Mária Misszionárius nõ-
vérekkel való kapcsolata is közrejátszott abban, hogy 1888-ban a ferences III.
rend fogadalmas tagja lett.

A következõ évben olvasta Lavigerie* bíboros felhívását az afrikai néger rab-
szolgák felszabadítása és védelme ügyében: ez döntõ befolyással lett igazi hi-
vatása felismerésében. Elõbb írásaival (Zaida-regény, „Afrikai Visszhang”-fo-
lyóirat, levelezés, gyûjtések), majd elõadások által nagy eredménnyel
támogatta az afrikai missziókat, majd a segítés hatékonysága növelésére meg-
alapította a Kláver Szent Péterrõl elnevezett Missziós Intézményt, melynek fõ
feladata az afrikai missziók anyagi és másféle támogatása, különösen a sajtó
útján (propaganda és a missziók ellátása sajtótermékekkel). A társulatnak vol-
tak kültagjai (zelátorok) és beltagjai: ezek szerzetesi fogadalmat tettek. A szer-
zetes társulat anyaháza elõbb Salzburg közelében (Maria Sorg), majd 1902-tõl
Rómában volt. A római letelepedés évében az alapító anya egészségi állapota
olyan volt, hogy az orvosok két évet jósoltak neki. És Isten kegyelmébõl még
húsz évig fejtett ki nagyon aktív és eredményes munkát. Rómában sok afrikai
misszionárius látogatta meg „az afrikaiak anyját.” Lemondott a földi, termé-
szetes anyaságról, s a lelki anyaság bámulatos kegyelmében részesült. 1922.
júl. 6-án ért véget értékes élete. Halála elõtt feltûnõ öröm sugárzott arcáról.
Egyesek úgy vélték, abban a pillanatban látta élete mûve eredményét: az üd-
vözült afrikaiak sokaságát. VI. Pál avatta boldoggá 1975. okt. 19-én, missziós
vasárnap.

VI. Pál boldoggá avatási beszédébõl:
„Mária Terézia azok sorából való, „akikben Isten kegyelme nem volt hiába-

való”. …Szerette Krisztust, és megértette, hogy az Üdvözítõ szomjúsága a ke-
reszten a lelkek szomjúsága volt. Ezért az afrikaiak iránti nagy együttérzésbõl...
minden erejét, egész életét az afrikai missziókért való apostolkodásnak szen-
telte.”
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Teréziát kiválasztottad, hogy az afrikai nép javára

új missziós társaságot alapítson, add, hogy Egyházad mindig buzgón ápolja a
missziós lelkületet és hatékonyan szolgálja a népek evangelizációjának ügyét.
Krisztus, a mi Urunk által.

Július 3.
KELEMEN DIDÁK minorita atya (1683-1744)

(A Felsõ-Tiszavidék apostola)

Erdélyben, Baksafalván született egyszerû falusi családból. A keresztségben
a Sámuel nevet kapta. Szülõvárosa közelében, Kézdivásárhely külvárosában,
Kántán járt gimnáziumba a minorita atyákhoz. Itt tanárai példája nyomán ha-
tározta el, hogy belép a minorita rendbe. Eperjesen végezte a rendi fõiskolát,
s megszerezte a Szent Teológia magisztere címet. Pappá szentelése (1708)
után Eperjesen maradt és a növendékek felügyelõje lett. 1710-13-ig házfõnök
Nagybányán, utána Egerben lett házfõnök. 1717-20-ig tartományfõnök. Utá-
na házfõnök Nyirbátorban, itt templomot épít Angyalos Boldogasszony tiszte-
letére. 1723-ban ismét megválasztják tartományfõnöknek. Pár év múlva Mis-
kolcra kerül házfõnöknek, ahol jótevõk (Koháry István, Károlyi Sándor)
segítségével megépíti a rendházat és a Boldogasszony templomot. Ugyanitt
iskolát is épít. A remek barokk templom a vidék egyik legszebb és legnagyobb
temploma. Közremûködésével másutt is épülnek templomok (Miskolc, Sze-
ged, Kolozsvár stb.). Az 1739-40. évi pestis idején hõsiesen ápolja és gondos-
kodásával segíti a pestises betegeket. Áldásos mûködése, igehirdetése nyo-
mán felvirágzik a katolikus élet egy olyan országrészben, amely a török
pusztítás miatt lakosságában megfogyatkozott és jórészt protestánssá lett. Je-
lentõs írásos mûvei: 13 kötetnyi beszéde, elmélkedése, imádsága mind igaz
hitének, tiszta lelkületének, buzgóságának bizonyságai. Az ellentábor híveit
sem tekintette ellenségeinek. „Ellenkezõ atyafiak”-nak nevezte õket. „Türelme,
alázatossága s a többi keresztény erények, valamint csodatételek által már éle-
tében a környék katolikusai által a szentek közé számíttatva” halt meg Miskol-
con 1744. ápr. 28-án. Boldoggá avatása már régóta folyamatban van.

Részlet Kelemen Didák atya 1736-ban kiadott „A keresztény embernek a
zsidóval való beszélgetése” c. mûvébõl:

(A szentekre hivatkozva bizonyítja a katolikus tanítás igaz voltát.)
„Soha senki azok közül, akiket az egész kereszténység szenteknek tartott,

azt nem tanította, hogy a dicsõült szenteknek könyörgésükkel való segítségét
nem szabad kérni, hogy nem szabad Istennek szüzességet fogadni, hogy az Úr
Vacsorájában nincsen jelen valóságosan a Krisztus Szent Teste és Vére.”
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Imádság:
Istenünk, te tiszteletreméltó Kelemen atyát apostoli lelkülettel áldottad meg,

hogy nehéz körülmények közt élõ magyar katolikus testvéreinek erõsítõje, vi-
gasztalója legyen s szolgálja az Egyház egységének ügyét, add, hogy példájá-
ra és közbenjárására hitünkben megerõsödjünk s protestáns testvéreinkhez
mi is szeretettel és türelemmel legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Július 4.
PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET özvegy, III. r. (1271-1336)

Apja Péter, aragóniai király, de rokona Árpádházi Szent Erzsébetnek is: nagy-
anyja, Jolánta, II. Endre leánya volt. Gyermeklányként, 12 éves korában férjhez
adták Dénes, portugáliai királyhoz. Két gyermekük született: egyik Alfonz, a trón-
örökös. Férje hûtlen, kicsapongó életet élt, s közben állandóan feleségét gyanú-
sította. Erzsébet mindent türelemmel viselt, imádkozott, vezekelt férje bûneiért,
még azt is megtette, hogy férje törvénytelen gyermekeit is anyai szeretettel nevel-
te. Amikor Dénes utódjául nem Alfonzot, a törvényes utódot jelölte ki, Alfonz fel-
lázadt. Erzsébet akkor a béke angyalaként lépett föl az apa és fia között. Férje
megneheztelt emiatt, sõt azzal vádolta, hogy Alfonz pártjára állt, ezért számûzte
egy faluba. Nemsokára belátta tévedését s visszahívta feleségét. Férje súlyos be-
tegsége idején Erzsébet végig mellette volt s a legnagyobb szeretettel ápolta. El-
érte, hogy férje megtérve, hitét megvallva halt meg 1325-ben. A sok megpróbál-
tatás elviselésére erõt adott neki, hogy Szent Ferenc III. rendjének tagja volt.

Férje halála után abban is követte szent nagynénje példáját, hogy III. rendi ru-
hában járt s teljesen az irgalmasság cselekedeteinek szentelte életét. Vagyonát és
ékszereit eladta és árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Gyalog za-
rándokolt el Szent Jakab sírjhoz, Compostellá*-ba, majd visszavonult
Coimbrába*, az általa álapított klarissza kolostorba. Fogadalmat csak halálos
ágyán tett, hogy a szegénység fogadalma ne akadályozza a jótékonykodásban. Te-
hát nemcsak a ferences III. rend, hanem a II. rend is magáének vallhatja. A kolos-
tort utoljára akkor hagyta el, amikor békét közvetíteni ment fia, Alfonz és veje, Fer-
dinánd közt. Még messze járt, amikor fia, értesülve anyja közeledésérõl, sürgõsen
békét kötött sógorával. A nagy nyári meleg és az erõs láz, mely elérte, okozták ha-
lálát. Lánya és menye karja közt halt meg Estremozban 1336. júl. 4-én. Holttest-
ét Coimbrába vitték, ahol sírjánál csodák történtek. 1612-ben, amikor felnyitották
sírját, testét épségben találták. VIII. Orbán pápa avatta szentté 1626-ban.

Könyörgés:
Istenünk, ki a béke forrása és a szeretet kedvelõje vagy, és Szent Erzsébe-

tet a viszálykodók kibékítésének csodálatos kegyelmével ékesítetted, add meg
nekünk az õ közbenjárására, hogy békét teremtsünk magunk körül, s ezért Is-
ten fiainak hívhassanak minket.
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Július 5.
HEINRICHS LEÓ (1867-1908)

Az USA-ban, a Colorado állambeli Denverben a ferences templomban az ál-
doztató rácsnál, közel az Istenanya oltárához egy réztábla található egy feren-
ces mellképével. A felírás: Imáitokba ajánljuk Páter Heinrichs Leó lelkét. Az em-
léktábla története: Heinrichs Leó, aki 1867-ben Köln közelében született s 24
évesen ferences pappá lett, felszentelése után néhány évre az Egyesült Álla-
mokba, Denverbe költözött, ahol buzgó papi tevékenységet fejtett ki. A mosoly-
gó, barátságos pátert köztisztelet övezte. Különösen tisztelte a Boldogságos
Szûz Máriát. A jórészt fiatalokból álló Mária kongregációt lelkesen vezette. Ha-
lála elõtt az egyik vasárnap a kongregáció gyûlésén olyan kijelentést tett, hogy
legjobban az Istenanya oltára elõtt szeretne meghalni. Ez a vágya teljesült is.

1908. febr. 23-án egy olasz anarchista - amint késõbb vallotta - elõre megfon-
tolt szándékkal, hogy a papot meggyilkolja, a többi hívekkel az áldoztató rácshoz
ment. Páter Leó kezébõl vette az Úr testét, de aztán a szentostyát kezébe köpte s
a páter arcába vágta, másik kezével revolverrel a megdöbbent atyára lõtt. A pá-
ternek annyi ereje volt még, hogy a Szûzanya oltára elé támolygott, ott elesett, s
szetostyák kiszóródtak az áldoztató cibóriumból az oltár lépcsõire. Térdelõ hely-
zetben még vigyázott arra, hogy illetéktelen személy ne nyúlhasson az oltáriszent-
séghez. Hamarosan jött egy ferences atya, aki vigyázva fölszedte és a cibórium-
ba rakta a szentostyákat, majd a haldoklót föloldozta s a szentkenet szentségben
részesítette. Leó atya örvendezõ arccal adta lelkét Teremtõjének.

Amikor a rendõrségi vizsgálatot lefolytatták, a páter testén és karján széles
vezeklõövet találtak; ily módon tudódott ki, hogy a páter, akit eddig csak mo-
solygós ferencesnek ismertek, nagy vezeklõ volt. Halála vértanúhalál volt, an-
nál inkább, mivel a halála elõtt pár nappal tett kijelentése, miszerint a Szûz-
anya oltára elõtt kíván meghalni, elárulja, hogy elõre sejtette, mi fog vele
történni s lélekben felkészülve fogadta a halált. Tisztelõi, akik az emléktáblát
elhelyezték vértanúsága közelében, imádkoznak közbenjárásáért és hogy õt a
boldogok között tisztelhessék.

„Reszkessen az egész világ és örömtõl repessen az ég, midõn az oltáron a
pap kezében nyugszik Krisztus, az élõ Isten Fia. Õ csodálatra méltó nagyság
és bámulandó méltóság! Õ fölséges alázatosság! Õ alázatos fölség, hogy a vi-
lágegyetem ura, Isten és az Isten Fia annyira megalázza magát, hogy üdvös-
ségünkért a kenyér színe alá rejtezik.”

Szent Ferencnek az egész rendhez írt levele.

Imádság:
Istenünk, te Leó paptestvérünket, az Oltáriszentség és a Boldogságos Szûz

tisztelõjét a vértanúság pálmájával ékesítetted, add, hogy példáját követve
mindig készen legyünk, hogy hívó szavadra megváljunk e földi élettõl s nyu-
godtan állhassunk színed elé. Krisztus, a mi Urunk által.
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Július 6.
GORETTI SZENT MÁRIA szûz, kordaviselõ, vértanú (1890-1902)

Rómától nem messze, Corinaldo*-ban született, majd szülei egy Conca* ne-
vû tanyán bérbe vett földön dolgoztak. Édesapja hamarosan meghalt. Édesany-
ja istenfélelemben nevelte. Mária mint legidõsebb, hat testvérére kismamaként
vigyázott. Zsenge korától engedelmes, szorgalmas, imádságos lelkületû volt.
Messze laktak a várostól, Nettunotól, mintegy 11 km-re, ott volt a templom, ahol
nagy buzgósággal járult elsõáldozáshoz 1902. máj. 29-én, úrnapján. A Goretti
család egy tanyán élt az özvegy Serenelli Jánossal és annak 19 éves Alessandro
fiával. A fiú bûnös kívánsággal többször is közeledett a még csak 12 éves, de
eléggé fejlett Máriához, aki tudatában volt a fenyegetõ veszélynek. Nem szólt
édesanyjának, mert Alessandro azzal fenyegette, hogy megöli. Állandóan imád-
kozott. Ilyen elõzmények után érkezett el a júl. 5-e, amikor Alessandro kileste az
alkalmas idõt, amikor a házban Máriát egyedül találta. Mária a leghatározottab-
ban ellenállt a fiú bûnös ajánlatának, mire az az elõre elkészített tõrrel 18 szúrás-
sal halálos sebeket ejtett rajta. Mária egyre ismételte: Ne tedd! Ez bûn, Sándor,
a pokolba jutsz! Kiáltására édesanyja segítségére jött, majd Máriát kórházba vit-
ték, Sándort pedig a csendõrök vitték el. A mûtétet végzõ orvos látta, hogy éle-
tét nem tudja megmenteni. Még 24 óráig élt, közben el tudta végezni gyónását,
áldozását is. A pap megkérdezte, meg tud-e bocsátani gyilkosának, mire Mária
igennel felelt. Temetése Nettunoban történt: szentnek kijáró tiszteletadással.
Alessandrot 30 évi börtönre ítélték. Egyszer álmában látta Máriát, aki virágcsok-
rot nyújtott neki. Ez az álom és egyéb látogatások elérték, hogy megtért. Kisza-
badulása után bocsánatot kért Mária anyjától, Assunta* asszonytól, aki szintén
megbocsátott neki. Serenelli nemsokára kapucinus szerzetesnek jelentkezett,
ahol fel is vették, nem szerzetesnek, hanem alkalmazottnak. 1950. jún. 24-én,
Mária szentté avatásán ott volt Mária anyja és Alessandro is. 

XII. Piusz a szentté avatáskor többek közt ezt mondta:
„Nem kételkedünk abban, hogy az isteni Gondviselés Máriát az ifjúság pél-

daképének, mennyei védõszentjének és közbenjárójának szánta.”

Imádság:
Istenünk, ártatlanság szerzõje, tisztaság kedvelõje, te Goretti Szent Mária

szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsõségét és a szüzesség koro-
náját. Add, hogy példája nyomán mi is állhatatosan ragaszkodjunk parancsa-
idhoz. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Július 7.
SZENT FANTOSATI* ANTONIN püspök és társai vértanúk (1900)

1900. júniusában nagyméretû és kegyetlen keresztényüldözés töri ki Kíná-
ban, az ún. boxerlázadás. Ennek okai: a külföldiek, keresztények elleni gyûlö-
let, melyet rágalmakkal is szítottak: pl. hogy minden csapás (éhínség, árvíz) a
keresztények miatt van. Az üldözést császári rendelet vezette be s elõször San-
tung tartományban, majd a hozzá közeli Sanszi, Hunan és Csekiang tartomá-
nyokban terjedt tova. Az áldozatok száma a szentszéki dekrétum szerint kb.
százezer. A XII. Piusz által 1946-ban boldoggá avatottak közt van 29 ferences.
Ezeket II. János Pál 2000-ben szentté avatta.

1. Szent Fantosati Antonin (58 é) 1867 óta mûködött Kínában. 1892-ben
mint püspök, Dél-Hunan apostoli vikáriusa lett. Amikor kitört az üldözés, ép-
pen apostoli látogatást tett, és azonnal székhelyére indult, hogy az ottaniak-
nak segítségére legyen. Útközben lepték meg a támadók Hengchow közelé-
ben. Egy doroggal fejére mért ütés miatt elesett, majd vashegyû dárdával
szúrkálták. Két órás haldoklás után lehelte ki lelkét júl. 7-én.

2. Szent Gambaro József Mária (31 éves) 1896-ban ment Kínába, ahol
Fantosati püspök mellett kínai szeminaristákat oktatott. A püspök kíséretében
volt, amikor õt is botokkal verték s megkövezték. Utolsó erejét összeszedve
püspökéhez vánszorgott, átölelte, szavakat suttogott fülébe, aztán
kíszenvedett. Utolsó szavai kínai nyelven ezek voltak: Jézus, irgalmazz és üd-
vözíts engem! A püspök még fel tudta emelni jobbját, hogy megáldja.

3. Szent Cesidio Giacomantonio* (27 éves), Rómában a San Antonio kol-
légiumban tanult, majd Kínába ment. Utolsó levelében ezeket írta szüleinek:
„A jelen élet olyan, mint egy álom. Törekedjünk arra, hogy szentek legyünk, s
ha ez sikerül, a mennyben örökké zengjük az Alleluját.” Egy évi apostoli mû-
ködésé után Hengchow városban támadtak rá a rezidenciában. Még meg tud-
ta menteni az Oltáriszentséget a kápolnában, aztán rátámadtak, botokkal, lán-
dzsákkal ütötték, szúrkálták, majd a félholt misszionáriust vászonba
göngyölték, petroleummal leöntötték s meggyújtották. Utolsó szavai: „Jézus,
fogadd kezedbe lelkemet és ne tulajdonítsd be ezt nekik bûnül.” Júl. 4-én tör-
tént vértanúsága. Mindhárom atya olasz származású volt.

Imádság:
Urunk, Istenünk támogasson minket Szent Antonin püspök és vértanú tár-

sai közbenjáró imája, és adjon nekünk erõt, hogy Fiad evangéliumához hûsé-
gesen ragaszkodjunk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
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Július 8.
SZENT GRASSI* GERGELY és társai vértanúk (1900)

A 29 ferences vértanút, kiket XII. Piusz 1946-ban boldoggá, II. János Pál
2000-ben szentté avatott, így nevezzük: Grassi Gergely és társai vértanúk. Köz-
tük hárman júl. 4-én, ill. 7-én haltak meg, a többiek júl. 9-én. Sanszi tartomány
Tajjuanfu nevû városában, ahol a püspök és társai laktak, Jü-Sien gyámkirály
adta ki a rendeletet júl. 1-én a keresztények kiírtására. Júl. 5-én elfogták a két
püspököt, két pap és egy laikus testvér misszionáriust, 7 ferences Mária Misszi-
ós nõvért és 14 ferences III. rendi kínait s a mandarin börtönébe zárták õket.
Júl. 9-én délután Jü-Sien egy csapat katonával és boxerrel kivégzésükre indult.
A támadók a 26 halálra szántat térdenállva imádkozva találták. Vezényszóra a
védtelen áldozatokra vetették magukat, ütötték-verték, lökdösték s megkötöz-
ve, szitkok és bántalmazások közben a gyámkirály elé vezették õket. Jü-Sien azt
vetette Fogolla püspök szemére, hogy a kínai nép ellensége s hatalmas kard-
csapást mért a fejére. Ez mintegy jeladás volt a vérontásra. A támadók szitko-
zódások közepette kardokkal, más fegyverekkel lekaszabolták õket.

1. Szent Grassi Gergely püspök (68 é), Sianszi apostoli vikáriusa Tajjuanfu
városban. Olasz, évtizedek óta volt Kínában misszionárius. Az üldözés kitöré-
sekor így buzdította híveit: „Akár kiutasítanak, akár megölnek minket, nem
baj, csak ti maradjatok állhatatosak a hitben; mi nem félünk életünket áldoz-
ni Isten dícsõségéért.”

2. Szent Fogolla Ferenc segédpüspök Grassi püspök mellett (61 é, olasz).
Isten szíve szerinti pap és misszionárius. 1896-ban szentelték püspökké. Az ül-
dözés napjaiban gyakran mondta: „Most üldözik Isten egyházát. Meghalunk
Krisztusért. Azt akarják, hogy vértanúk legyünk… Hát vértanúk leszünk.”

3. Szent Facchini* Illés, pap (61 é, olasz). Önmagához szigorú, másokhoz
irgalmas szívû: feddhetetlen életét vértanúsággal koronázta meg.

4. Szent Balat Teodorik, pap (42 é, francia). Elõzõleg Franciaországban az
Albi egyházmegyében mûködött, buzgón terjesztette a ferences III. rendet. Ké-
szen állt a vértanúságra.

5. Szent Bauer András laikus testvér (34 é, francia). A párizsi rendtartomány
tagja. Egyszerû lelkületû. Gyakran kérte Istentõl, hogy szent lehessen, mégpe-
dig nagy szent, örvendezõ lélekkel szenvedett vértanúságot, a zsoltár szavait
énekelve: „Dicsérjétek az Urat minden népek.”

A hét Ferences Mária Misszionárius nõvérrõl júl. 16-án külön is megemléke-
zünk.

A 14 kínai vértanú közül öten szeminaristák voltak, a többiek, a legtöbben
ferences III. rendiek a misszió szolgálatában tevékenykedtek. (Csang János,
Tun Patrik, Van János, Csang Fülöp, Csang János, Sen-ki-kuo Tamás, Cseng
Simon, Pan Péter, Csang-Jun Ferenc, Fun-to Tamás, Csang Péter, Jen-ku Ja-
kab, Csao Jakab és Wang Péter.)
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Imádság:
Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság isme-

retére jusson. Add kérünk, hogy Szent Gergely püspök és vértanú társainak
közbenjárására minden nemzet megismerjen téged, egyedül igaz Istent, és
akit küldtél, Jézus Krisztust, a te Fiadat, a mi Urunkat. Aki veled él és uralko-
dik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.

Július 9.
SZENT PICK MIKLÓS, WILHALDUS és vértanú társai

(Gorkumi vértanúk, 1572)

A 16. században Németalföldön elõbb a luteranizmus, majd az erõszako-
sabb és türelmetlenebb kálvinizmus hódított teret. Amikor a tartomány II. Fü-
löp spanyol király uralma alá került (1556) s a király, hogy uralmát biztosítsa,
erõszakot is alkalmazott, nyílt felkelés robbant ki 1566-ban. Ezt a király lever-
te, de hadvezére, Alba herceg rémuralma ellen - külföldi támogatással újabb
felkelés támadt. Ennek során a kálvinisták 1572-ben elfoglalták Gorkum váro-
sát. A város azzal a föltétellel adta meg magát, hogy senkinek nem esik bán-
tódása. A gyõzteseknek azonban elsõ dolga volt, hogy összefogdosták és bör-
tönbe vetették a város papságát, 11 ferencest, (9 pap és 2 laikus testvér), négy
világi papot, két premontrei, egy ágostonos kanonokot és egy domonkos
atyát. Kezdettõl fogva azt követelték tõlük, hogy tagadják meg hitüket az Ol-
táriszentségben és a római pápa fõségében. A legkegyetlenebbül Miklós atyát
kínozták meg, az ajtófélfára akasztották, verték, fáklyákkal égették, nyelvét ki-
húzták és sütögették. Látták, hogy buzdító szavaival õ a többiek lelkesítõje. A
kínzás több napon át tartott. De, jóllehet volt köztük 60, 70, sõt 90 éves
(Wilhaldus), hitükhöz mind hûek maradtak. Aztán ruháiktól megfosztva és ke-
züket összekötözve elhurcolták õket Breille városába. Itt vezérük, Lumey ki-
mondta fölöttük a halálos ítéletet. A fanatikus kálvinisták a városon kívül alkal-
mas helyet kerestek a kivégzésre: egy monostor pajtáját választották ki, ahol
két gerendára, egy hosszabbra és egy rövidebb keresztgerendára akasztották
föl a bátor hitvallókat. Õk imádkozva s egymást bátorítva fogadták a gyötrel-
mes halált, mert az akasztást úgy hajtották végre, hogy kínjaikat meghosszab-
bítsák. A véres mûvelet éjszaka 2 és 4 óra között történt júl. 9-én. A holttes-
tekrõl levágtak tagokat, orrot, fület, ezeket sapkájukra tûzve diadalordítással
járták be egész nap a várost. Katolikus férfiak kijárták, hogy tisztességgel,
csendben eltemethessék õket. A késõbbi években katolikusok lakta területre
vitték a vértanúk földi maradványait, sírjuknál csodák történtek. X. Kelemen
(1670 körül) avatta õket boldoggá, IX. Piusz pedig szentté.

Kortárs által írt vértanúságuk történetébõl:
„Miklós atya a kivégzés elõtt szavaival buzdította társait, és kérte õket, hogy

a katolikus hitért bátran, kitartóan, utolsó lehelletükig küzdjenek; a testvéri
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szeretetben, melyet éltükben gyakoroltak, egyazon hittel és lelkülettel halálu-
kig kitartsanak. Már közel van, hogy Isten kezébõl elnyerjék küzdelmeik hõn
óhajtott jutalmát, az örök boldogság koronáját.”

Imádság:
Istenünk, te szent vértanúidat, Miklóst és társait a hitért való állhatatos szen-

vedésért az örök élet koronájával jutalmaztad. Add, kérünk, hogy hitbeli hûsé-
güket kövessük, s velük együtt elnyerjük az örök dicsõséget. A mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által.

Július 10.
JULIÁNI (GIULIANI) SZENT VERONIKA kapucinus apáca (1660-1727)

Mercatello*-ban született, Orsolya volt a keresztneve. Hatéves korában, ami-
kor édesanyja haldoklott, öt leányát Krisztus öt sebébe ajánlotta. Veronika az ol-
dalsebet kapta. Már gyermekként bizalmas kapcsolatban állt az isteni Gyermek-
kel és a Szûzanyával. Tizenhét évesen - miután egész sor nemesi kérõt
elutasított -, apja akarata ellenére Citta di Castello*-ban belépett a kapucinus
apácák kolostorába. Itt az Úr Jézus egyre jobban bevonta szenvedésébe. Fején
láthatóvá vált a töviskorona nyoma; 36 évesen megkapta az oldalsebet, három-
négy hónappal késõbb az Úr többi sebhelyét is. Az Úr általa akarta a világ figyel-
mét szenvedésére emlékeztetni, s szenvedéseivel Veronika engesztelést nyújtott
az Üdvözítõnek. Életének rendkívülisége sokakban gyanút keltett. Elöljárónõje
öt éven át kenyéren és vízen böjtöltette. Sebhelyeit egyházi jóváhagyással meg-
alázó és fájdalmas vizsgálatoknak vetették alá. Megfosztották újoncmesternõi
tisztségétõl, a kolostorban gyakorolt szavazati jogától. Nem vehetett részt hét-
köznap szentmisén, zsolozsmán. Vasárnap csak hátul az ajtó mellett állhatott,
szentáldozáshoz nem mehetett. Ötven napra bezárták a betegcellába, megtil-
tottak számára minden levelezést és nõvértársaival való érintkezést. Hosszú
évek múlva érkezett el a fordulat. A püspök jelentette Rómába a vizsgálatok
eredményét: Veronika hite, engedelmessége kifogástalan, a misztikus jélen-
ségek szakadatlanul tovább folytatódnak. A pápa visszavont minden eddigi ti-
lalmat. Ekkor a nõvérek apátnõvé választották. Tizenegy év múlva halt meg.
1804-ben boldoggá, 1839-ben pedig XVI. Gergely szentté avatta.

Részlet Szent Veronika misztikus élményeibõl:
„Ma megújult a fájdalom kezemen, lábamon és a szívemen, s a csapások-

kal és kínokkal teljes drágalátos éjszakát átvészeltem. Hála Istennek! Reggel a
bûnbánat szentségéhez járultam. Ott kaptam meg az erõt nagyobb türelem-
re. Majd a szentáldozásban megtapasztaltam Isten kegyelmét, aki kormányoz-
za és uralja lelkem bensejét. Néhány nap óta szívemben valamiféle erõ mûkö-
dését veszem észre, melynek természetét nem tudom hova sorolni...”
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Imádság:
Istenünk, te Szent Veronika szûzet Fiad szenvedéseinek jeleivel csodálato-

san kitûntetted. Példájára és közbenjárására add meg nekünk, hogy alázato-
san átölelve a keresztet hasonlók legyünk Krisztushoz, hogy dicsõségének
megnyilvánulásán szüntelenül örvendezhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus
által.

Július 11.
BOLDOG RUIZ EMMÁNUEL és hét társa vértanúk, I. r. (1860)

Szent Ferenc rendjének sok vértanúja akadt a századok során a mohame-
dánok lakta területeken. Ilyenek a damaszkuszi vértanúk is. A 19. század kö-
zepe táján Szíriában fellángolt a keresztényüldözés. Ennek egyik oka, hogy a
török-orosz háború (1854-55) után az európai nagyhatalmak a török kor-
mányt rá tudták venni egy olyan egyezség megkötésére, mely szerint a keresz-
tények a török fennhatóság alatt a mohamedánokkal egyenlõ jogokkal rendel-
keznek. Ez felbõszített egyes mohamedán csoportokat, így Szíriában a
drúzokat, hogy az európaiaktól nem ellenõrzött Líbiában bosszút álljanak a
védtelen keresztényeken. A Libanon vidékérõl, mint pusztító tûzvész terjedt a
keresztényüldözés, s 1860. júliusában eljutott Damaszkuszhoz. Itt a 150 ezer
lakosból 20 ezer volt a keresztény. Jórészt maroniták. A ferencesek a latin szer-
tartású katolikusok lelki gondozását látták el. Öt spanyol páter, 2 testvér, egy
tiroli páter lakott a rendházban. Nem menekültek el, jóllehet tudták, készen
kell lenniük a vértanúságra. A keresztények a városban el voltak készülve a leg-
rosszabbra. A mohamedánok kereszttel megjelölték a keresztények házait.
Júl. 9-én a déli harangszóra megindult az általános öldöklés. A támadók a
rendház erõs kapuit zárva találták, de éjfélkor egy áruló megmutatta nekik azt
a kis kaput, ahol könnyedén be tudtak hatolni. A misszionáriusok és maroni-
ta keresztények is nagy számban a templomban imával, buzdításokkal erõsí-
tették egymást. P. Emmánuel házfõnök úgy rendelkezett, hogy az oltáriszent-
séget vegyék magukhoz, nehogy azt a drúzok megszentségtelenítsék. Azok
vad gyûlölettel rontottak rájuk. Hittagadásra szólították fel õket. Mikor azok
megvallották hitüket, sorra öldösték le õket. Elõször a házfõnököt, aki az ol-
tárra hajolt, s így fejezték le. Másokat karddal vagy bunkós bottal végeztek ki,
két laikus testvért a toronyból dobtak le. P. Engelbert (33 éves) megkérdezte
az õt megölni készülõ drúzt: „Barátom, mit vétettem ellened, hogy meg akarsz
ölni?” – „Semmit - volt a válasz -, de te keresztény vagy!” Hajnalra véres tete-
meikkel borítva volt a templom és a rendház. A városban minden keresztényt
kiírtottak volna, ha sok jólelkû mohamedán el nem rejti õket házában. A 8 fe-
rences vértanút és három maronita keresztényt XI. Piusz pápa avatott boldog-
gá Szent Ferenc halála 700. jubileumi évében, 1926-ban.
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(Az ítéletkor) „az igazak teljes biztonsággal állnak szemben azokkal, akik sa-
nyargatták õket... Iszonyú félelem fogja el õket és nem tudnak hová lenni azok
nem várt üdvössége miatt. Bánkódva szólnak egymáshoz...:”Ezek azok, akiket
egykor kinevettünk és akikbõl gúnyt ûztünk. Mi esztelenek! Életmódjukat
õrültségnek tartottuk és halálukat dicstelennek. Hogy lehet az, hogy Isten fiai
közé sorolták õket és a szentek között van osztályrészük?” (Bölcs 5,1-4.)

Imádság:
Urunk Jézus Krisztus, te boldog Emmánuelnek és társainak megadtad a kegyel-

met, hogy hitük megvallását vérükkel pecsételjék meg, add kegyelmedet, hogy ér-
demük és közbenjárásuk által hitünkben megerõsödjünk és a hitetlen népek az
evangélium világosságára jussanak. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Július 12.
SZENT JONES* JÁNOS és SZENT WALL* JÁNOS vértanúk

Angliában VIII. Henrik után törvénytelen leánya, I. Erzsébet királynõ alatt
(1558-1603) szigorú törvények sújtották a katolikusokat: Felségsértés vádja
érte azt, aki papi szolgálatot végzett vagy aki ilyet elfogadott vagy aki papok-
nak szállást adott. Emiatt kb. 124 pap és 61 laikus szenvedett vértanúságot hi-
téért. Ezek között van Szent Jones János, aki Grenwich*-ben lett ferences,
szerzetesi neve: Gottfrid. Hamarosan számkivetésbe kellett mennie. Egy ideig
Franciaországban, majd Rómában élt, de 1592-ben titokban visszatért Angli-
ába, hogy katolikus honfitársainak segítségére legyen. 1596-ban felfedezték
kilétét s bebörtönözték. Kétévi fogság után ítélték halálra, felségsértés vádjá-
val. Õ elismerte, hogy mint katolikus pap a lelkek üdvéért tevékenykedett s
örömmel vállalta a vértanúhalált. 1598. júl. 22-én halt meg, felakasztották. XI.
Piusz avatta boldoggá, majd XII. Piusz szentté.

Szent Wall János 1620-ban született Angliában, de Rómában tanult és itt szen-
telték pappá. Szerzetesi neve: Szent Annáról nev. Joachim volt. 1655-ben újra an-
gol földre lépett és húsz évig tudott honfitársai között titokban mint pap mûködni.
1678-ban, II. Károly király alatt újabb katolikusüldözés tört ki. Akkor elfogták s be-
börtönözték. Halálra ítélték. Halála elõtt megjövendölte, hogy ez az utolsó üldözés,
melyet megélnek az angol katolikusok. „Remélem - mondta -, Isten megadja min-
denkinek a kegyelmet, s nekem is, hogy mindvégig kitartsanak. Isten akarata tel-
jesüljön a földön és a mennyben is, ahova kísérjen az Õ kegyelme.” Õt is felakasz-
tották 1679. aug. 22-én. XI. Piusz 1929-ben boldoggá, VI. Pál 1970-ben szentté
avatta õket. Egyébként XI. Piusz 137 angol vértanút avatott boldoggá II. János Pál
pedig 1987-ben újabb 85-öt. Ezek közt öt ferences pap vértanú van:

1. John Woodcock (+1646-ban), felakasztották, kegyetlenül megkínozták;
2. Thomas Bullaker (+1642-ben), felakasztották, élve kibelezték, lefejezték

Londonban;
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3. Henry Heath (+1643), Londonban felakasztották;
4. Arthur Bell (+1643), Londonban felakasztották;
5. Charles Mechen (+1679), Ruthinben felakasztották.

Szent Wall János szavai:
„Aki helyesen gondolkodik a földi dolgokról, elõnybe helyezi a börtönt a pa-

lotával szemben, és a hit miatti bebörtönzést jobban becsüli, mint a szabad-
ságot. Mindenesetre boldog vagyok, csak az Úr kegyelmet adjon és a hívek
imája kísérjen.”

Imádság:
Istenünk, te boldog vértanúidat a katolikus hit kiváló védõivé tetted. Köz-

benjárásukra kérünk, hogy azok a népek, akiket szintén kereszténynek nevez-
nek, az igaz hit egységére jussanak. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 13.
MARSCIANOI* Boldog ANGELINA III. r. (1377-1435)

Édesanyja után neve: Marscianoi. Angelina pedig Angyalkát jelent. Édesany-
ja ültette el lelkében az erények virágait, de õ korán meghalt. Angelina nemso-
kára örök szüzességet fogadott. Apja azonban - az õ tudta nélkül - Terni János
grófnak ígérte feleségül. Terni gróf viszont megígérte, hogy Angelina fogadalmát
tiszteletben tartja. Két évig tartott ez a József-házasság, akkor a gróf meghalt.
Angelina felszabadult. Elbocsátotta szolgálóit, felöltötte a ferences III. rendi ru-
hát. Hasonló származású és nemes eszmékért lelkesedõ leányokkal missziós te-
vékenységbe kezdett. Bejárták az Abruzzók falvait, kastélyait, buzdították az em-
bereket, hogy törõdjenek üdvösségükkel; emlékezetükbe idézték hitünk legfõbb
igazságait. Többen kedvet kaptak a szerzetesi életre is. Bevádolták a nápolyi ki-
rálynál, hogy eretnekséget hirdet. Ti. hogy elítéli a házaséletet: Õ ezt nem tette,
hanem a szüzesség értékét emelte ki. Egy csodás halottfeltámasztás az õ javára
fordította a helyzetet: a király elejtette a vádat, de kitiltotta királysága területérõl.
Angelina erre társnõivel Assisibe távozott. Ott Szent Ferenc sírjánál megvilágo-
sításban részesült, majd Folignoba ment, ahol a jóindulatú püspök engedélyé-
vel és támogatásával kolostort alapított. Itt Szent Ferenc III. Rendje szabályzata
szerint közös életet kezdett (1397-ben). Ez volt az elsõ ún. reguláris (szerzetben
elõ) III. rendi kolostor. Mivel a nõvérek tevékenysége az imaéleten kívül betegek
és szegények gondozása volt, rendjét Árpádházi Szent Erzsébetrõl nevezte el.
Angelina 16 ilyen kolostort alapított. V. Márton pápa 1428-ban a kolostorokat
egy kongregációban egyesítette, ekkor lett generális anya. 59 évesen
Folignoban halt meg: A betegek szentségének felvétele után elragadtatásba
esett, így költözött át az örök hazába. 67 évvel késõbb koporsóját felnyitották:
testét épségben találták. XII. Leó (1823-29) avatta boldoggá.

198

*Marsánói



A II. Vatikáni Zsinat tanítása a szüzességrõl:
„A legjelesebb evangéliumi tanács, amelyet némelyeknek megad az Atya,

hogy szüzességben élve könnyebben tudják osztatlan szívvel csak Istennek
szentelni magukat. Ezt a teljes és a mennyek országáért vállalt önmegtartóz-
tatást mindenkor különös tiszteletben tartotta az Egyház, mint a szeretet jelét
és a lelki termékenységnek egy egészen sajátos formáját a világban.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Angelinát kitûtetted az alázatosság és a szeretet aján-

dékaival. Add, hogy példáját követve mi is elérjük az örök boldogságot. A mi
Urunk, Jézus Krisztus által.

Július 14.
SZOLÁNÓI SZENT FERENC misszionárius (1549-1610)

Kordova közelében született. Szülei mélyen vallásosak voltak. Ferencet a mon-
tillai jezsuiták kollégiumába adták, ahol már kitûnt buzgóságával. 16 évesen be-
lépett a motillai ferences kolostorba. Nyelvének fékezésével, az imádságban és az
Eucharisztia iránti lángoló szeretetében példaképe lett rendi testvéreinek. Felszen-
telése után elöljárói egy idõre az ének tanításával (cantus magister) bízták meg.
Szépen tudott hegedülni. Hegedûjét késõbb Amerika vadonjába is magával vitte.
Néhány év múlva újoncmester, majd gvardián lett. Mindenütt lelkiismeretesen tel-
jesítette a rábízott feladatokat. Andalúzia apostolaként emlegették. 1583-ban a
dögvész sújtotta vidékek fáradhatatlan látogatója és a betegek gondozója. A nagy
tisztelet elõl menekülve és a lelkek üdvétõl indíttatva Dél-Amerikába ment, ahol
Tukumánia és Peru népeinek apostola lett. Rövid idõ alatt elsajátította az indiánok
nyelvét s tizenöt évi lankadatlan munkával hirdette az evangéliumot, sok ezret ke-
resztelt meg közülük. Betegeket gyógyított, prédikált a népnek s mindenki Isten
küldöttének tekintette. Még ma is tisztelik azt a helyet, ahol a szent lakott, étke-
zett vagy éppen hegedült. 1595-ben elöljárói a limai kolostor vezetését bíztak rá.
Élete utolsó éveiben mindenkit bámulatba ejtett csodáival, amelyekért „azt Újvi-
lág csodatevõje” névvel illették. 1610. július 14-én, szent Bonaventura ünnepén
halt meg a limai nagy konvent miséje alatt, ezekkel a szavakkal: „Egyedül Isten-
nek legyen tisztelet és dicsõség.” Lima város tanácsa a nép sürgetésére pár év
múlva különleges patrónusának hirdette ki. XIII. Benedek pápa avatta szentté
1726-ban. Õ a ferences missziók égi pártfogója.

Szolánói Szent Ferenc kortársi életrajzából:
Halála elõtt egyik rendtársa kérte: „Atyám, most, hogy az Isten téged az ég-

be fölvesz, emlékezzél meg rólam, midõn örök országába jutsz.” Õ pedig ör-
vendezve így válaszolt: „Valóban az égbe jutok, de egyedül csak Krisztms
Urunk halálának és szenvedésének érdemei által, mert én nagy bûnös vagyok,
de amint az égi hazába érkezem, jóbarátod leszek.”
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Imádság:
Istenünk, te a dél-amerikai pogányok közül sokakat vezettél Szent Ferenc által

az Anyaszentegyház kebelébe. Érdemeiért és könyörgésére szívünket vond ma-
gadhoz szeretettel, a pogányoknak pedig, akik még nem ismernek téged, add
meg kegyesen szent neved félelmét és szeretetét. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 15.
SZENT BONAVENTURA püspök, egyháztanító (1218-1274)

1218 körül született Bagnoregio*-ban, Viterbo közelében. A keresztségben
apja után a János nevet kapta. Saját vallomása szerint kiskorában súlyos be-
tegségébõl Szent Ferene közbenjárására gyógyult meg s a Bonaventura nevet
(jelentése: jószerencse) maga Szent Ferenc adta neki. Ez az esemény hozzájá-
rult ahhoz, hogy felserdülve Szent Ferenc rendjébe lépett. Hamarosan Párizs-
ba került az egyetemre s Halesi Sándornak, az elsõ ferences egyetemi tanár-
nak lett a tanítványa. „Bonaventura olyan - nyilatkozta róla mestere -, mintha
benne Ádám nem is vétett volna.” 27 évesen már tanárként mûködött a pári-
zsi egyetemen. Hamarosan Szent Tamás mellett ünnepelt tanár lett, de hírne-
ve nem tette hiúvá. Megõrizte alázatosságát. Az isteni tudományokat inkább
szívvel, mint ésszel közelítette meg. Aszkézise átlagos volt, a szigorú vezeklés-
ben nem követte rendalapító atyja példáját. De nagy szeretet volt benne. Áhí-
tata különösen az Úr Jézus szenvedésére irányult. A hagyomány szerint egy-
szer felkereste õt Szent Tamás és megkérdezte, hol a könyvtára. Õ a feszületre
mutatott: Ez az én könyvtáram!

1257-ben a rend általános fõnöke (generálisa) lett. Az egymással hadakozó
spirituális és konventuális irány, a két véglet között biztos kézzel vezette szer-
zetét. A rendi történészek a rend második alapítójának is nevezik: üdvös intéz-
kedéseivel megóvta a rendet a széteséstõl s biztosította további fejlõdését. A
rendi káptalan megbízásából megírta Szent Ferenc életét, ez volt egy ideig a
hivatalos életrajz. X. Gergely pápa a közelgõ lyoni egyetemes zsinaton fontos
szerepet szánt neki, ezért kinevezte püspöknek és bíborosnak. Csak a pápa ki-
fejezett parancsára fogadta el a kitûntetõ hivatalt. A zsinatara a görögkeleti
egyház (rövidéletû) egyesülése a nyugati egyházzal jórészt az õ érdeme. A zsi-
nat ideje alatt halt meg 1274. júl. 15-én. Temetésén részt vett a pápa és a zsi-
nati atyák. Sírja a lyoni Szent Ferenc templomban van. A ferences IV. Sixtus
(1480 körül) avatta szentté, az ugyancsak ferences V. Sixtus pedig egyháztaní-
tóvá nyilvánította (Szeráfí Doktor a címe). Misztikus jellegû teológiai mûvei egy
Istent igazán szeretõ ferences léleknek a megnyilatkozásai.

Tanítása:
„Akiben a teremtett dolgok nem gyújtanak világosságot, az vak; aki hangos

szavukra nem ébred fel, az süket; aki a teremtett dolgokért nem áldja az Is-
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tent, az néma; aki ezek tanúságát figyelmen kívül hagyja, az esztelen: nem is-
meri az Õskezdetet. Nyisd hát ki szemed, fülelj, ajkaid mozduljanak, és legyen
készséges a szíved, hogy minden teremtményben Istenedet lássad és dicsõ-
ítsd, szeresd, tiszteld és áldjad.” (Itinerarium)

Imádság:
Mindenható Istenünk, add meg nekünk, akik Szent Bonaventura püspök

égi születésnapját ünnepeljük, hogy kiváló tudásából gyarapodjunk, lángoló
szeretetét pedig szüntelenül kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 16.
Hét SZENT FERENCES MÁRIA MISSZIÓS NÕVÉR vértanú (1900)

A Ferences Mária Missziós nõvérek társulatát Szenvedésrõl nev. Mária anya
alapította a 19. század utolsó évtizedeiben. Az alapító anya lelkülete sugárzott
át a hét missziós nõvérre, akik Kínában a boxerlázadás idején életüket áldoz-
ták Krisztusért 1900. júl. 9-én több ferences atyával és kínai kereszténnyel
együtt. 1896-ban Torinoban missziós kiállítás volt, melyen részt vett a feren-
ces Fogolla Ferenc kínai misszionárius (késõbb püspök), aki püspöke nevében
nõvéreket kért a Mária Missziós nõvérek közül. Az alapító anya magáévá tette
a kérést s kiválasztott nõvérei közül hetet, akik megfelelõ elõkészület után
1899. március elején indultak Marseillesbõl hajón a kínai misszióba. Május 4-
én érkeztek meg Tajjuanfuba, a misszió székhelyére, ott átvették 200 árva gon-
dozását. Grassi Gergely püspök atyai jósággal segítette õket. 1900 tavaszán
hozzákezdtek egy nagyobb árvaház, zárda és kórház építéséhez. Mûködésük
lelki erõforrását az Oltáriszentség elõtti imádási órák nyújtották. Az üldözés ki-
törésekor Fogolla püspök többször is kérte a nõvéreket, utazzanak vissza Eu-
rópába, hogy majd késõbb visszatérjenek. Õk azonban - Mária Hermina anya
lelkesítésére - vállalták mindazt, amit ottmaradásuk magával hoz, még a vér-
tanúságot is. Ez be is következett. Júl. 5-én Yü-Sien gyámkirály õket is börtön-
be vetette, majd júl. 9-én a mandarin székhelye udvarában a rájuk úszított ka-
tonák és boxerek kegyetlenül legyilkolták õket. A fogságban szünet nélkül
imádkoztak és bátorították egymást. Sírni is látták õket. Szemtanú vallomása
szerint az árvák sorsát siratták s a maguk szüzességét féltették. A jövõ veszé-
lyeire vonatozóan egyre hajtogatták: Legyen meg Isten akarata. Amikor Euró-
pában az alapító anya értesült leányai vértanúságáról, így nyilatkozott: Ezek az
én hét fájdalmam és hét örömem. Szerzete nagy dicsõségének tartotta a hét
nõvér vértanúságát, akiket II. János Pál 2000-ben szentté avatott.

A nõvérek:
1. Jézusról nev. Mária Hermina anya (34 é), francia,
2. Békérõl nev. Mária nõvér (25 é), olasz,
3. Szt. Natáliáról nev. Mária (36 é), belga,
4. Mária Klára nõvér, (28 é), olasz,
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5. Szt. Jusztuszról nev. Mária nõvér, (34 é), francia,
6. Mária Amandina nõvér, (28 é), francia,,
7. Mária Adolfina nõvér, (31 é), holland.

Marseillesben a búcsúzáskor mondotta Dupré atya:
„Mi teremti a missziós hivatást? Ehhez kettõ kell: eszmény és a buzgóság

lángja… Egy szép napon a Miatyánk e szavai: Jöjjön el a te országod, megihlet-
nek egy lelket... Ez egész valóját átadja Krisztusnak, hogy országa terjesztésén
dolgozzék... Kettõs láng emészti: Krisztus szeretete és a lelkek iránti szeretet.”

Imádság:
Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, amikor a hét ferences Mária misszi-

ós nõvér vértanúságára emlékezve hozzád könyörgünk. Add, hogy az irántad
való szeretet folytonosan növekedjék bennünk, és mindvégig állhatatosak ma-
radjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 17.
POSTEL SZENT MÁRIA MAGDOLNA szûz, III. r., rendalapító (1756-1864)

Franciaország észak-nyugati részében volt a hazája. A keresztségben a Júlia
nevet kapta. Már gyermekkorában kitûnt jámborságával, felebaráti szeretetével.
Egyszer két, párbajozni készülõ férfit akadályozott meg, hogy párbajozzanak. Fe-
születtel a kezében közéjük vetette magát, s kérte õket, béküljenek ki. Bencés nõ-
véreknél nevelkedett. 18 évesen szülõvárosában nevelõotthont nyitott
szegénysorsú lányok számára. Úgy élt, mint egy szerzetesnõ. Böjtölt, vezeklõövet
viselt. 33 éves volt, amikor kitört a francia forradalom. Az egyházüldözés közepet-
te vállalta, hogy házában kápolnát rendezzen be s ott az Oltáriszentséget õrizze.
Mikor erre lehetõség nyílt, Cherbourg*-ban megkapta a forradalom alatt elûzött
„Isteni Gondviselés Nõvérei” zárdáját s ott iskolát létesített. Három nõvérrel letet-
te a szerzetesi fogadalmat. A közösség az Irgalmasság Szegény Nõvérei nevet vi-
selte, Júlia pedig a Mária Magdolna nevet vette fel. A nõvérek fõként oktatással,
de betegápolással is foglalkoztak. Közben kapcsolatba jutott a Ferences III. Rend-
del, a normandiai ferencesekkel s a III. rend tagja lett. Négy év múlva át kellett
adnia a kolostort az elûzött nõvéreknek, akik visszatértek. Ekkor Saint-Sauveur*-
ben egy bencés apátság birtokba jutott, ez lett a rend anyaháza. 1837-ben a
kongregáció új szabályzatot kapott az iskolatestvérek mintájára. Új fogadalmat is
tettek. Utolsó éveiben a Saint-Sauveur-i tartózkodás kérdésessé vált zaklatások
miatt, de ennek ellenére a kangregáció tovább fejlõdött. Alázatossága ellenére
sem maradtak rejtve nõvérei elõtt rendkívüli karizmái: csodák, jelenések, jöven-
dölések, extázisok. De mindig egyszerû, barátságos, jóságos tudott lenni. Miután
elõre megmondta halála napját, 1846. júl. 16-án 90 éves korában elhunyt. 1925-
ben avatták szentté. Halála évében a kongregációnak 37 intézménye volt.
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„A forradalom utáni években sokszor került abba a veszélybe, hogy letartóz-
tatják, mégis házába befogadta az üldözött papokat, összehívta a környék la-
kosait, hogy éjszaka szentmisén vegyenek részt, a gyermekeket elkészítette
gyónásra, elsõáldozásra, s a betegekhez elvitte az Oltáriszentséget. A szent-
téavatási okirat ezért „virgosacerdos”-nak, papi szûznek nevezi õt.”

Élétrajzából.
Imádság:

Add, Urunk, Istenünk, hogy Szent Mária Magdolna szûz példája szítsa fel szí-
vünkben az istenszeretet lángját, amelyet szerzetescsaládja tagjaiban is fellob-
bantott Egyházad elmúlhatatlan dicsõségére. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 18.
BOLDOG CRISCI (CRESCI*) PÉTER III. r. (+1323)

A 13. század második felében Foligno*-ban született. Mint Szent Ferenc, õ is
gazdg kereskedõ fia volt s fiatal éveiben világias életet élt. Bár szülei arra töreked-
tek, hogy jó keresztényt neveljenek belõle, õ léha életû társaival kicsapongó éle-
tet folytatott. Harminc éves korában gyökeresen megváltoztatta életét. Szüleit eb-
ben az idõben veszítette el s ez mélyen megrendítette. Ekkor lépett be a ferences
III. rendbe. Az isteni kegyelem hatása alatt belátta a földi élvezetek haszontalan-
ságát. Eladta gazdag örökségét s a pénzt teljes egészében a szegényeknek adta.
Munkájával szerzett keresetébõl tartotta fenn magát, de annak nagy részét is a
szükséget szenvedõknek adta, maga pedig nagyon szûkösen élt. Sokszor hete-
kig kenyéren és vizen böjtölt. Nem lévén saját lakása, éjszakára rendszeresen a
templom harangtornyában húzta meg magát. Gyakran elzarándokolt Rómába,
Assisibe. Különösen kedves volt számára a Porciunkulai kápolna. A nép nagy ré-
sze épült megváltozott élete példáján, de régi rossz barátai nem tudták neki meg-
bocsátani, amiért elhagyta õket, megfosztva az ingyen evéstõl-ivástól és szórako-
zásoktól. Egy helybeli bíróságnál eretnekséggel vádolták be. De ártatlansága
hamar beigazolódott és magaviselete a legnagyobb dícséreteket érdemelte ki. Is-
ten csodákkal is megmutatta, mennyire kedvét lelte Péter életében. 1323. júl. 18-
án bekövetkezett halála után Foligno népe mindjárt mennyei közbenjáróként
kezdte tisztelni. Hivatalosan VI. Orbán pápa erõsítette meg tiszteletét 1385-ben.

A Ferences Martyrologium ezt írja róla:
„Folignoban Boldog Crisci Péter hitvalló a III. rendbõl, aki egyszerûségével,

bûnbánatával, a könnyek adományával és csodáival tûnt ki, kinek ünnepét
apostoli engedéllyel ugyanott szentmisével júl. 19-én ünneplik meg.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Pétert a világias életbõl Szent Ferenc atyánk követése

útjára vezetted, add, hogy bûnbánó és erényes élete példáját követve eljus-
sunk a mennyei dicsõségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
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Július 19.
BOLDOG ANNA ROSA GATTORNO szerzetesnõ, III. r. (1834-1900)

Genuában született. 21 éves korában férjhez ment. Elsõszülött lánya egy be-
tegség következtében süketnéma lett. Három gyermeke közül az egyik fiú kis-
korában meghalt. Bankcsõd miatt szegények lettek, férje távol keresett mun-
kát. Nemsokára megbetegedett és meghalt. A megpróbáltatások Annát Isten
felé és a mélyebb lelki élet felé irányították. Elhatározta: életét egészen Istennek
és felebarátai szolgálatnak szenteli. 26 éves korában belépett a ferences III.
rendbe. Az evangéliumi tanácsok megtartására magánfogadalmat tett. Hama-
rosan megkapta Jézus sebhelyeit, de ezek: láthatatlanok maradtak. A genusi
érsek rábízta az orsolyiták társulata (ez nem az orsolyita rend) elnökségét. 30
éves korában sugallatot kapott, hogy alapítson saját kongregációt. Sokat imád-
kozott, vezekelt, hogy világosságot és erõt nyerjen. Végül a pápához fordult, azt
remélve, hogy IX. Piusz elutasítja. A pápa azonban egy magánkihallgatáson bíz-
tatta: „Ez az intézmény galambszárnyak gyorsaságával terjed majd el a világ kü-
lönféle részein. Isten majd gondoskodik gyermekeidrõl, te csak törõdj Isten
mûvével!” Az új alapítás Piacenzá*-ban kezdte meg mûködését (Szt. Anna Le-
ányai kongregáció). Karitatív tevékenységet folytatnak a szegények, betegek,
idõsek, magányosok, veszélyeztetett fiatalok segítésére. 1879-ben nyertek vég-
leges jóváhagyást a Szentszéktõl. A siketnémák számára is alapítottak intéze-
tet. 1900-ban, Anna Rosa halála évében a nõvérek sok országban, 368. ház-
ban 3500-an tevékenykedtek. II. János Pál avatta boldoggá 2000. ápr. 9-én.

A zsinat „Perfectae caritatis” (szerzetesekrõl szóló) határozatából:
„A szerzetesek csak úgy lesznek képesek hivatásuknak megfelelni, annak,

hogy kövessék Krisztust és szolgáljanak Krisztusnak és az õ tagjainak, ha apos-
toli tevékenységük a Krisztussal való egészen bensõséges egyesülésbõl fakad.
Ez az egyesülés pedig növeli magát az Isten és embertárs iránt való szeretetet.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Anna Rózát az élet különbözõ szakaszain át a misztikus

élet magaslatára vezetted s általa a szegények és betegek gyámolítására Egy-
házadat új szerzetescsaláddal gyarapítottad, add, hogy a mulandó dolgok
vonzásából mi is egyre jobban kiemelkedjünk és téged egyre igazabb szeretet-
tel szeressünk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Július 20.
BOLDOG MARIA-ELISABETH HESSELBLAD brigitta nõvér (1870-1957)

Svéd lutheránus családban született. Szülei korán meghaltak. Hogy kisebb
testvérein segítsen, kivándorolt Amerikába, ott egy kórházban vállalt munkát.
1902-benn látogatóba visszajött Európába. Brüsszelben elhatározta, hogy ka-
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tolikussá lesz. Visszatérve Amerikába, hat hónapi elõkészület után felvették a
katolikus egyházba. Szerette volna befejezni orvosi tanulmányait, de egyre job-
ban elhatalmasodó betegségét az orvosok gyógyíthatatlannak minõsítették.
Visszatért Európába, Rómába, s abban a házban akart meghalni, ahol Szent
Brigitta fejezte be életét. Felajánlotta életét a katolikus egyháztól elszakadt svéd
honfitársaiért. X. Piusztól azt a kegyelmet is elnyerte, hogy felöltötte a Brigitta
apácák ruháját és ünnepélyes fogadalmat tett. S nem halt meg, hanem vissza-
nyerte egészségét. 1908-tól végigjárta a még létezõ Brigitta-rendi kolostorokat,
ajánlotta, hogy módosítsák Regulájukat a megújulás végett. De igen sok értet-
lenséggel találkozott. Visszatérve Rómába megalapította a Legszentebb Üdvö-
zítõrõl nevezett Brigitta Nõvérek rendjét, s számukra olyan ökumenikus szabály-
zatot adott, mely alkalmas volt arra, hogy összekösse Svédországot Rómával
(1911-ben). 1923-ban sikerült a rendet Svédországban is letelepítenie. A II. vi-
lágháború alatt sok zsidó életét mentette meg. 1957-ben halt meg Rómában
a Szent Brigitta házban „a szegények anyja és a lelkek mesternõje”. Ma a rend
13 országban kb. 600 nõvérrel fejt ki áldásos tevékenységet. II. János Pál 2000-
ben avatta boldoggá. Ha hivatalosan nem is tartozott a ferences családhoz, a
ferences III. rendi Szent Brigitta révén a rendhez közel áll.

A II. Vatikáni zsinatnak az ökumenizmusról szóló tanításából:
„Kijelenti a zsinat, hogy meggyõzõdése szerint az összes keresztények kien-

gesztelõdése Krisztus egy és egyetlen egyházában emberi erõket és képessé-
geket meghaladó szent szándék. Ennélfogva Krisztusnak az egyházért mon-
dott imádságába, az Atyának irántunk való szeretetébe és a Szentlélek erejébe
veti minden reményét.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária-Elisabeth nõvért változatos életúton vezetted a

katolikus hitre és a Szent Brigitta rend új közösségének megalapítására, add
meg nekünk, hogy itt a földön erényes életét kövessük s így az örök boldog-
ságban egykor társai lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 21.
BRINDISI* SZENT LÕRINC kapucinus, egyháztanító (1559-1619)

Brindisiben, a nápolyi királyság területén született. De Rossi Gyulának hív-
ták. Hivatása korán jelentkezett. 16 éves korában Velencében lépett be a ka-
pucinus rendbe. 24 évesen lett pappá. Hamarosan több rendi elöljárói tisztet
töltött be, 1602-ben a rend legfõbb elöljárója lett. Az erények ápolásával
együtt haladt a tudományokban való elõrehaladása, annyira, hogy nemcsak
hazája nyelvén, hanem francia, német, spanyol, görög, sõt héber nyelven is
hirdette Isten igéjét. Rómában héber nyelven prédikált a zsidóknak, ered-
ménnyel. Kitûnt Szûz Mária tiszteletével; hangoztatta, hogy tudását az õ köz-
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benjárásának köszönheti. Egy ideig a törökök elleni keresztesek tábori papja
volt. Mint ilyen részt vett 1601-ben a Székesfehérvár melletti csatákban. Lovon
ülve, kereszttel a kezében buzdította a sereget, mely gyõzelmet aratott a túlerõ
felett. Rendfõnöksége ideje leteltével részint mint pápai legátus, részint mint
európai uralkodók követe diplomáciai küldetéseket teljesített, de közben pré-
dikált, írta hittudományi és igehirdetõ mûveit. Szentmiséi közben mélysége-
sen átélte Urunk szenvedéseit, közben kiadósan siratta maga és az emberiség
bûneit. Ezért az oltár szélére kendõket szoktak készíteni (ezek gyógyító erejû-
ek voltak). Szentmiséi mind hosszabb ideig tartottak (3-4, néha több óráig),
ezért azokat inkább magánkápolnában mutatta be. Münchenben egy ilyen
szentmiséjén ministránsa, Rovigoi András kapucinus testvér látta, amint úrfel-
mutatáskor a szentostya helyén a kis Jézus jelent meg bájos gyermek alakjá-
ban, kezét a szent felé nyújtotta, közben a kápolnát nagy fényesség töltötte be.
Utolsó útja Nápoly érdekében történt. Kérték, hogy szabadítsa meg õket
Osszuna herceg zsarnokságától. Betegsége ellenére vállalkozott a hosszú és
veszélyes útra: Madridba, III. Fülöp királyhoz. Madridból azonban tovább kel-
lett utaznia Lisszabon felé, mert a király ott tartózkodott. Közbenjárása ered-
ményes volt: a király visszarendelte Osszunát s mást tett meg alkirállyá. Akik
Lõrinc utolsó óráján mellette voltak, tanúsították, hogy arcáról békesség és
boldogság áradt. Lisszabonban halt meg 1619. júl. 22-én. XIII. Leó avatta
szentté 1881-ben, XXIII. János pedig egyháztanítóvá tette.

Brindisi Szent Lõrinc tanítása:
„A lelki élethez két dolog szükséges: a kegyelem kenyere és az Isten szere-

tetének kenyere. A kegyelem azonban szeretet és hit nélkül semmi: hit nélkül
ugyanis nem lehetünk kedvesek Isten elõtt. A hit azonban nem verhet gyöke-
ret Isten igéjének hirdetése nélkül; a hit a prédikációból fakad, a prédikáció
krisztusi megbízatásból. Testi életünk fenntartásának biztosítása a kenyérga-
bona elvetése, a lelki életé: Isten igéjének hirdetése.”

Imádság:
Istenünk, te Brindisi Szent Lõrincnek neved dicsõségére és a lelkek üdvös-

ségére megadtad a jótanács és erõsség Lelkét. Közbenjárására add meg ne-
künk is Szentlelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk és azt meg
is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 22.
XIII. LEÓ pápa, III. r. (1810-1903)

Gioacchino Pecci* Carpineto-ban született. Alsófokú iskoláit Perugiában, a
magasabb fokúakat Rómában végezte. 27 évesen szentelték pappá. 31 éve-
sen belgiumi apostoli nuncius, 36 évesen püspök Perugiában, 1871-ben bíbo-

206

*Dzsoakkino Pekcsi



ros, majd 1878-ban pápa. Fõ törekvése: összhangba hozni az egyházat a kul-
túrával, részt venni a társadalmi problémák megoldásában, párbeszédet foly-
tatni a világiakkal. Mindezek elõre mutattak a 20. századra, a II. Vatikáni Zsi-
natra. Legismertebb körlevele a Rerum Novarum a társadalmi kérdésekkel
foglalkozik (1891). Ha törekvései nem is értek el átütõ eredményeket, de se-
gítették az Egyházat abban, hogy kiszabaduljon elszigeteltségébõl. A hitélet te-
rén sok intézkedése, buzdítása maradandó lett az egyházban: sokat tett a ke-
resztény oktatás, vallásos nevelés javítására, az Oltáriszentség, a Jézus Szíve
tisztelet, a Mária-tisztelet (szentolvasó imádságra buzdítás), a Szent Család
tisztelete elõmozdítására, a harmadik rendek, s különösen a ferences III. rend
életének megújítása terén. Püspök korában lépett be a ferences III. rendbe, s
ettõl kezdve – pápasága idején is – beszédeivel, írásaival, körlevelekkel buzdí-
tott a III. rendbe való belépésre, a rendi élet javítására. A pápa életrajzírói mind
megemlítik izzó lelkesedését Szent Ferenc és rendje iránt. A szentatya buzdí-
tásai nyomán kimutatható a Ferences Világi Rend gyarapodása, felvirágzása
világszerte. Az I. Renddel is törõdött: a négy ágra szakadt rendet (Ordo
Fratrum Minorum) egyesítette és megreformálta.

A nagy jubileum évében, 1900-ban egyik beszédben így vallott a Ferences
III. Rendrõl: „Mivel mi is a Harmadik Rendhez tartozunk, különbözõ módon bi-
zonyítottuk, milyen értékesnek tartjuk és szívünkben mennyire kedveljük ami-
óta elhivattunk a pápai trónra. És ezt méltán tettük, mert mindig meg voltunk
gyõzõdve, hogy Szent Ferencnek ez az intézménye, ha jól és a szabályok sze-
rint élnek benne az emberek, igen alkalmas arra, hogy meggyógyítsa az em-
beri társadalomnak mindazokat a betegségeit, melyekben ma szinte végsõt
vonaglik a meggyötört emberiség.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû XIII. Leó pápát Egyházad pásztorává rendelted

és az erényes élet és a bölcs tanítás fényével övezted, add meg nekünk, hogy
jótetteinkkel világoskodjunk az emberek elõtt, szeretetünk pedig szüntelenül
elõtted égjen. Krisztus, a mi Urunk által.

Július 23.
SZENT BRIGITTA özvegy, III. r., rendalapító (1303-1373)

Gazdag, vallásos svéd szülõktõl született. Apja egy tartomány fõbírája, any-
ja rokonságban volt a királyi családdal. 14 éves korában férjez ment Ulf
Gudmarsson nemes ifjúhoz. Házasságukból nyolc gyermek született, köztük
Katalin, a szent. 1341-43-ban elzarándokoltak Compostellába. Visszatértük-
ben Ulf megbetegedett s hamarosan meghalt. Brigitta ekkor a családi vagyont
gyermekei közt szétosztotta, s õ maga egy ideig visszavonult egy ciszterci ko-
lostor vendégházába. Ettõl kezdve látomásai sûrûbbek lettek. Már gyermekko-
rában is egyszer, 9 éves korában, egy szentbeszéd után a feszület elõtt imád-

207



kozva hallotta Jézus szavát: „Nézz ide, mennyi sebet ejtettek rajtam!” „Ó
Uram, ki tette ezt veled?” - kérdezte Brigitta. A válasz: „Azok, akik megvetnek,
és megfeledkeznek arról, hogy szeressenek.” Brigitta látomásaiból megértet-
te, hogy új rendet kell alapítania. Miután megbízottai nem értek célt, maga in-
dult el többedmagával Rómába, ahova 1350-ben, a szentévben érkezett meg.
Ott is maradt haláláig. Háza svéd honfitársai számára zarándokszállás lett, fel-
karolta a betegeket, szegényeket. Látomásai folytatódtak, le is írta azokat
(Revelationes, 7 kötet). Sokat fáradozott az egyház és az egyháziak megrefor-
málása ügyében, ostorozta a visszaéléseket; szívós munkával, tárgyalásokkal
sikerült elérnie, hogy a pápa Avignonból visszatérjen Rómába. 1370-ben a pá-
pa jóváhagyta a Legszentebb Üdvözítõ Rendjének Reguláját (Brigitta-rend), de
a kolostori életet igazában leánya, Katalin valósította meg Svédországban
(Vadstenában) anyja halála után. Brigitta még végigzarándokolta Itáliát, el-
ment a Szentföldre is, ahonnan 1372 végén tért vissza Rómába. Itt halt meg
71 éves korában. Holttestét néhány hónap múlva gyermekei Vadstenába vit-
ték. Már 1391-ben szentté avatta IX. Bonifác pápa. Szent Ferenc III. rendjéhez
tartozott. Ferences vonás nála a szegények felkarolása és az Egyház megújítá-
sának szolgálata.

Mikor férjhez ment, maga az Úr Jézus nyugtatta meg a házasság szent vol-
ta felõl: „Egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gõgös
szûz; s egy istenfélõ asszony ugyanúgy szolgálhat engem, mint egy tiszta és
alázatos szûz. Ha két lélek a szeretetben eggyé lesz - és Isten dicsõségére
gyermekeket hoznak a világra és nevelnek föl - a lelki templomban, amelyet
szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként.”

Imádság:
Urunk, Istenünk, te Szent Brigittának egyszülött Fiad által mennyei titkokat

nyilatkoztattál ki, hathatós közbenjárására segíts bennünket, hogy egykor el-
jussunk mennyei dicsõséged szemlélésére. Aki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké.

Július 24.
SZENT KINGA szûz, klarissza (1224-1292)

Szülei: IV. Béla király és Laszkarisz Mária. A szülõi ház vallásos, ferences lég-
köre, nagynénjének, Szent Erzsébetnek példája nagy hatással voltak rá. Nem
csodálkozhatunk azon, hogy fiatalon szüzességi fogadalmat tett. Szülei azon-
ban eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Kinga nem kis vívódás után be-
leegyezett a házasságba. Az országra szóló esküvõ után (1239) nagynehezen
sikerült királyi férjét rávenni, hogy Szent József-házasságban éljenek. Életrajz-
írói szerint Kinga élete állandó növekedés volt a hitben, amely tettekben nyil-
vánult meg. Különösen a szegények iránti szeretetben. Ugyanakkor az erõslel-
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kû asszony részt vett férje kormányzó tevékenységében, aki oly nagyra tartot-
ta tanácsait, hogy a rendeleteken Kinga aláírása is szerepel. Hálája jeleként
férje megajándékozta ószandeci területtel, ahol klarissza zárdát építtettek. Kin-
ga a tatárok elvonulása (1242) után hazalátogatott Magyarországra, majd az
apjától kapott bányászok szegítségével Krakkó mellett megnyittatta a
wieliczkai sóbányát. Férje hosszabb betegeskedés után 1279-ben meghalt. Te-
metésén Kinga már klarissza ruhában jelent meg, jelezve jövõ szándékát. El-
vonult az ószandeci kolostorba s élete utolsó éveit ott töltötte Szent Klára re-
gulájának betartásával. Amikor bevonult a zárdába, azt mondta: „Feledjétek el,
hogy ki voltam. Csak azért jöttem, hogy mint a legutolsó, szolgáljak nektek.”
Végezte a legalábbvaló munkákat, söpörte a folyosókat, mosogatta az edénye-
ket s szolgálta a betegeket. Késõbb a nõvérek apátnõvé választották. Türelem-
mel viselt többhónapi szenvedés után 1292. júl. 24-én fejezte be életét. 1690-
ben VIII. Sándor pápa avatta boldoggá, II. János Pál pedig 1999. jún. 16-án
Ószandecen szentté.

Részlet II. János Pál széntté avatáskor mondott beszédébõl:
„Kinga és Hedvig Magyarországról érkeztek. Beléptek a lengyel történelem-

be, és tovább élnek a nemzet emlékezetében. Mint Hedvig, úgy Kinga is ellen-
állt az idõ könyörtelen törvényének, mely mindent eltöröl. Évszázadok múltak
el, és életszentsége nemcsak hogy nem halványodik el, hanem méginkább ra-
gyog a jövõ nemzedékek számára. Nem felejtették el a magyar király leányát.
Szentté avatásának napja ennek a legnagyszerûbb bizonyítéka.”

Imádság:
Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességit és ar-

ra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megõrizze. Add kérünk, hogy
közbenjárására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és õt követve mi is
örvendezõ lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 25.
BOLDOG LUCCI* ANTAL minorita hittudós (1682-1752)

A nápolyi királyság Agnoni* nevû helységében született. A keresztségben az
Angyal, Miklós nevet kapta. 15 éves korában lépett be a minorita ferencesek
közé, s ekkor kapta az Antal nevet. Védõszentjét, Páduai Szent Antalt egész
életében tisztelte. Tanulmányait Venafroban kezdte, itt meleg barátság szövõ-
dött közte és Fasani Antal rendtársa között, akit az Egyház a szentek között
tisztel. Assisiben szentelték pappá, majd tovább folytatva tanulmányait, elnyer-
te a teológiai doktori címet. Elõbb Nápoly környéki hittudományi fõiskolákon,
majd Rómában tanított. Kidolgozta a ferences teológiát a ferences hagyo-
mány alapján, mûve kéziratban maradt. Közben rövid ideig tartományfõnök is
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volt. 1729-ben, 47 éves korában a pápa kinevezte Bovino püspökévé. Elha-
gyatott egyházmegyéjét buzgón látogatta, mindent megtett, hogy elõmozdít-
sa a hitélet megújítását és a tridenti zsinat szellemében a papság képzését. So-
kaknak véleménye volt, hogy XIV. Benedek Ubi primum körlevele, mely a
püspökök feladatáról szólt, róla vette a mintát. Nagy gondja volt a szegények
felkarolása, szinte mindenét nekik adta, még adósságba is keveredett, hagy
rajtuk segítsen. Amikor 1752-ben meghalt, ravatala körül rendkívül kellemes
illat volt érezhetõ. Õszintén gyászolták hívei, különösen a szegények. Lucci
atya a hittudományok mûvelése közben jutott el az életszentségre, mert - Sze-
ráfi Atyja intelme szerint - megõrizte az imádság szellemét. II. János Pál pápa
avatta boldoggá 1989-ben.

Szent Ferenc levele Szent Antalhoz:
„Antal testvérnek, az én püspökömnek, Ferenc testvér üdvöt kíván. Nagyon

örvendek annak, hogy a testvéreket hittudományra tanítod; de kérem õket,
hogy a tanulmányok miatt ki ne oltsák magukban az imádság és áhítat szel-
lemét, amint ezt a Regula is mondja.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antalt a szent tudományok kiváló tanítójává s néped-

nek gondos pásztorává tetted, segíts minket, hogy erényeit kövessük s egykor
részesei legyünk örök dicsõségednek. Krisztus, a mi Urunk által.

Július 26.
SZENT ANNA tisztelete rendünkben mindig virágzott, ünnepét már jóval

elõbb megünnepeltük, mint a világegyházban.

Boldog Szent Annáról nevezett GALVAO* ANTAL (1739-1822)

Brazília észak-keleti részén, Guarantingueta* városban született. Szülei te-
hetõs, tekintélyes emberek voltak, gyermeküket megfelelõ iskolai és vallásos
nevelésben részesítették. 20 éves korában az alkantarínus ferencesek közé lé-
pett, 1762-ben szentelték pappá. Utána néhány évig Sao Paolo*-ban tanul-
mányait folytatta a Szent Ferenc kolostorban, majd nagy buzgalommal kezd-
te meg apostoli munkáját mint igehirdetõ, gyóntató és házgondnok. Ez utóbbi
beosztása alkalmat adott neki arra, hogy sok emberrel érintkezzék, s szerete-
tét kiárassza a szegények, betegek felé. Nagy ügybuzgósággal békítette a vi-
szálykodó házastársakat s szolgálta a házasságok egységét és békéjét.

A Mária-tisztelet kiváló terjesztõje volt, õ maga, követve Grignon Szent La-
jos ajánlását, Mária gyermekének és örökös szolgájának ajánlotta fel magát.
Felkarolta a Szent Terézia recesszusházat, ahol szerzetesek módjára éltek buz-
gó nõk (a polgári rendeletek tiltották, hogy szerzetesi fogadalmat tegyenek).
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Ezt a közösséget, melynek gyóntatója, vezetõje volt, elnevezte a „Fény
Recesszusának”; a közösség késõbb csatlakozott a koncepcionista nõvérek-
hez. (Alapítójuk Szt. Beatrix, lásd. szept. 1.) A nõvéreknél bevezette az örökös
szentségimádást, új Regulát is írt számukra. Közremûködött új rendház és
templom építésén.

Elöljárói, püspökök, rendtársai s a civil hatóságok is nagyra becsülték, fon-
tos hivatalokat bíztak rá: volt tartományi definítor, általános vizitátor, káptalani
elnök, a ferences III. rend komisszáriusa. Irányította Sorocaba*-ban a Szent
Klára recesszus alapítását. Élete utolsó éveit a Fény recesszusházban töltötte,
továbbra is vezetve a közösséget. Türelmesen elviselt szenvedések után 1822.
dec. 23-án hunyt el szentség hírében. „Isten igaz férfija, Szent Ferenc és Al-
kantarai Szent Péter igaz tanítványa, aki mindig a hit fényében járt és sok cso-
dálatos erénnyel tündökölt” - így jellemzi õt a római dekrétum. II. János Pál
avatta boldoggá Rómában 1998-ban, sok brazíliai honfitársa és rendtársa je-
lenlétében.

„Nehéz idõkben, mint amilyen a mostani, különösen szükség van a szeretet
és a béke embereinek tanúságtételére, mint amilyen Boldog Antonio is volt.”

A boldoggá avatási beszámolóból.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antal hitvallódat a szerzetesi élet felvirágoztatására

mennyei kegyelmekkel és kiváló erényekkel ruháztad fel, segíts minket is,
hogy példájára mindig a hit fényében járjunk s a jócselekedetek gyümölcseit
teremjük az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.

Július 27.
BOLDOG MARTINENGO MÁRIA MAGDOLNA szûz, klarissza (1687-1737)

Bresciában* született nemes szülõktõl. Édesanyját már kiskorában elvesz-
tette. Apja késõbb apácák intézetébe adta be neveltetésre. Itt annyira haladt
az erényes életben, hogy kemény önmegtagadásokat gyakorolt, szüzességet
fogadott, és elhatározta, hogy amint lehet, szerzetbe lép. 17 éve betöltése
után, miután több nehézséget legyõzött, belépett a kapucinus klarisszák közé.
Kezdettõl fogva kitûnt szerénységével, türelmével, készséges engedelmessé-
gével. Legkedvesebb idõtöltése az ima és elmélkedés volt és az Úr megláto-
gatása a tabernákulumban. Jézus szenvedése oly mélyen meghatotta, hogy a
rá gondolás közben egészen elalélt. Mint a novíciák mesternõje, késõbb mint
apátnõ, az erények ragyogó példájával tündökölt a nõvérek elõtt. Úgy tûnt,
hogy onnan felülrõl részesül megvilágításban. Életszentségének hírére a vá-
rosból sokan felkeresték, hogy vigaszt, tanácsot kapjanak. Karizmatikus sze-
mélyiség volt. Belelátott a szívekbe, bátortalan lelkeket felemelt, ellenségeket
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kibékített, bûnösök megtérésén erdményesen fáradozott, elõre megmondta a
jövendõt. Gyóntatója parancsára megírta önéletrajzát és több más, lelkiélettel
kapcsolatos írása is maradt ránk.

A bresciai kapucinus kolostorban Mária Magdolna hasonló szenvedéseket
élt át, mint Giuliani Veronika: hasonló karizmáknak is lett részese: az Istennel
való bensõséges egyesülés, a töviskorona s a szent sebhelyek veselése. Ötve-
nedik évében ereje – inkább a munkától, önsanyargatástól, mint az öregség-
tõl megfogyatkozván 1737. júl. 27-én szent halállal halt meg. Életszentség-
ének s halála után történt csodáknak híre messzi vidéken elterjedt, ezek
hatására XIII. Leó pápa 1900-ban boldoggá avatta.

Boldog Mária Magdolna Az alázatosság c. mûvébõl:
„Nem hatódom meg attól a dicsekvéstõl, amellyel bármelyik ember dicsek-

szik, s valamely erénytõl, melyben tündöklik, sem a böjttõl, sem a látszólagos
alázatosságtól. Úgy gondolom, annál szentebb az illetõ lélek, minél inkább ki-
üresedett, mert akkor az isteni szentségnek részese lett. Annál jobban, minél
jobban kiüresedett. Valójában, én Istenem, egyedül csak te vagy szent! Tégy
szentté mindnyájunkat, Uram, tedd semmivé bennünk mindazt, ami a te
szentségednek ellenáll.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Magdolnát a szegény és alázatos Krisztus köve-

tésére vonzottad; közbenjárására add meg, kérünk, hogy hivatásunkban hû-
ségesen járjunk az igazság és igazságosság ösvényén és eljuthassunk hozzád.
Krisztus, a mi Urunk által.

Július 28.
BOLDOG MODESZTÍNUSZ pap (1802-1854)

Frattamaggiore* községben, Nápolyhoz közel látta meg a napvilágot. Szü-
lei szegény iparosemberek voltak s fiukat a születése utáni napon megkeresz-
teltették Domonkos névre. Gyermekkorában buzgó volt az imában, ministrá-
lásban, mások is épültek viselkedésén. A papi hivatás egyre jobban
megérlelõdött benne. Felvételt nyert az aversai* egyházmegyei szeminárium-
ban, ahol hét évet töltött. Amikor az õt jóakarattal pártfogoló püspök meghalt,
szeminarista társai - nem bírván elviselni egy szentet - elérték, hogy Domon-
kost elbocsássák a szemináriumból. Egy ideig a szülõi házban élt, reverendá-
ban járt, gyermekeket oktatott a hitre és gyakorolta a szeretet cselekedeteit.
Eljárt az alkantarínus ferencesek templomába, egyre inkább vonzotta Szent
Ferenc, míg 1822-ben felvételét kérte a ferencesek nápolyi tartományába. Ek-
kor kapta a Jézusról és Máriáról nev. Modesztínusz nevet. Pappá szentelése
(1827) után több kolostorban is mûködött, s igyekezett a jó Pásztort követni.
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Egy ideig házfõnök is volt. Amikor az elöljáróságtól felmentették, Nápoly kül-
városában egészen a gyóntatásnak, igehirdetésnek és a felebaráti szeretet
gyakorlásának szentelte életét. A szegények, akiket sûrûn látogatott, sokszor
csodás módon tapasztalták segítségét. Keresett gyóntató volt. Gyónói érezték,
hogy kitárul elõttük Isten végtelen irgalmának, Isten szívének ajtaja. Nagy sze-
retettel fogadta mindazokat, akik bármily ügyben hozzá fordultak, vigasztalta,
jó tanáccsal látta el õket. Buzgón tisztelte Máriát, a Jó Tanács Anyját, az õ tisz-
teletét terjesztette, képét elvitte a betegekhez, a börtönlakókhoz, mindenhova,
ahol vigaszt nyújthatott, sebeket gyógyíthatott. Külön gondja volt a szülõ
anyákra, akiket buzdított az anyaság elfogadására és az anyaságnak keresz-
tény szellemben való megélésére. Prófétai jellegû volt ez az apostolkodása és
szól a mi korunknak is: „Szent az emberi élet kezdettõl fogva!” Szeretete ak-
kor nyilvánult meg léginkább, amikor a városban pestis ütötte fel a fejét, s õ
élete kockáztatásával látogatta a pestises betegeket, mígnem maga is meg-
kapta a betegséget és a szeretet áldozataként halt meg 52 éves korában.
Szentsége híre még életében elterjedt, halála után pedig erõsödött. Boldoggá
avatási eljárása 1870-ben kezdõdött el, de maga a boldoggá avatás csak
1995-ben történt meg.

A Szentté avatási Kongregáció dekrétumából (1984):
„Modesztínusz atya Isten embere, a nagy ferences család dísze. Mostani

idõkre szóló izenete elsõsorban a szerzetesekhez szól, akik teljesen Istennek
szentelve kell, hogy napról napra tökéletesebben járják a Krisztus követése út-
ját, hûségesen és örvendezve éljenek az Evangélium tanításából, valamint sa-
ját szerzetük lelkiségébõl, kegyelmi adományaiból.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Modesztínusz szolgádat különös utakon vezetted Szent

Ferenc rendjébe s a papi hivatásban a Jó Pásztor követésére. Add, hogy pél-
dáját és tanítását követve megtaláljuk az utat Jézus irgalmas Szívéhez. Ki élsz
és uralkodol mindörökkön örökké.

Július 29.
LIPNICAI BOLDOG SIMON (kb.1432 –1482)

Lipnicában, Lengyelország északi részén született. Krakkóban végezte egye-
temi tanulmányait, igen jó eredménnyel. Kapisztrán Szent János akkoriban,
1453 nyarán járt Krakkóban. Beszédei hatására elõkelõ ifjak, egyetemisták,
egyetemi tanárok több mint 130-an léptek be a Ferenc-rendbe, köztük Simon
is. A hivatások ily nagy száma páratlan még Szent János életében is, sehol
máshol nem olvasunk hasonló jelenségrõl. Igazában a szentek tudnak mások-
ban is hivatást ébreszteni a szent életre. (A lengyel nép vallásossága is szere-
pet játszott ebben.) Simon pappá szentelése után Krakkóban kezdte meg ige-
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hirdetését. Szavainak és imáinak hatására sok bûnös is jó útra tért. Naponta
több órát szentelt az imának; a Boldogságos Szûzet külön imákkal tisztelte,
ünnepeit megünnepelte. De ellátta a rendházban az egyszerû munkákat is, ke-
rülte az emberek dicséretét.

Több évi apostolkodás után engedélyt kapott arra, hogy a Szentföldre za-
rándokoljon. Elindult azzal a titkos szándékkal, hogy ott vértanúságot szenved-
jen. Ez a reménye azonban nem teljesült. Visszatérve folytatta az igehirdetést.
Beszédeit akárhányszor úgy fejezte be, hogy hallgatóival háromszor kiálttatta
Jézus nevét. Néhány krakkói kanonok ezt nehezményezte, szükségtelen újítás-
nak tartotta. Simon a legközelebbi beszédében olyan ékesszólóan beszélt Jé-
zus neve erejérõl, dicsõségérõl, megemlítve Szent Bernardint, aki Jézus neve
hirdetéséért üldözést szenvedett, de végül diadalmaskodott, hogy a kanono-
kok visszavonták megrovásukat s már nem emeltek kifogást az újítás ellen.
Rendjében többféle hivatalt is viselt, egy idõben tartományfõnök volt. Testének
alig engedett pihenést, „majd az örök nyugalom idején lesz idõ a pihenésre” -
szokta mondani. Az 1482. évi pestis idején hõsiesen ápolta a pestises
betegeketn Õ is elkapta a járványos betegséget s Krakkóban 1482. júl. 18-án
a felebaráti szeretet áldozataként halt meg. Ilyen módon teljesedett vágya a
vértanúság után. Krakkóban a Szent Bernardin templomban temették el. Sír-
jánál hamarosan sok csodás gyógyulás történt. XI. Ince pápa (1680 körül)
hagyta jóvá tiszteletét.

Jézus szavai: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja
felebarátaiért.” (Jn 15,13.)

Imádság:
Istenünk, add, hogy Boldog Simon példájára mi is tiszteljük Jézus Szent ne-

vét, s a Boldogságos Szûz segítségül hívásával felebarátunk és saját magunk
üdvösségét elnyerjük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Július 30.
SZENT LIPÓT kapucinus (1866-1942)

Dalmáciában, Castelnuovo-ban született mint vallásos, földmûves szülõk
12. gyermeke. Vezetékneve apja után: Mandich, keresztneve: Bogdán (Isten
ajándéka). Testileg gyenge, fejlõdésben visszamaradt. Már gyermekkorában
érezte, hogy Isten a szerzetesi életre hívja. A kapucinusokhoz jelentkezett, re-
mélve, hogy ott a keresztény egység apostola lehet. Pappá szentelése (1890)
után a velencei rendtartományban több kolostorban mûködött. 1909-ben ke-
rült Páduába gyóntatónak, s mint ilyen, ott is maradt haláláig. Az egyszerû és
szerény páter rövidesen közkedvelt gyóntató lett Páduában, de messzi vidék-
rõl is felkeresték. Szavaiból megértés, együttérzés és vigasz áradt. Egyre töb-
ben tapasztalták tanácsának és imájának sokszor rendkívüli hatását. Sokat
imádkozott gyónóiért, gyakran vállalt értük penitenciát. Ha szükség volt rá, tu-
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dott szigorú is lenni. A keleti egyház közeledését, egységét szívügyének tartot-
ta. Ezért sokat imádkozott, felajánlotta áldozatait, a gyóntatás fáradalmait.
Rendszerint korán reggel mutatta be a szentmisét, utána beült a gyóntatóhe-
lyiségbe s ott maradt egész nap. De ha hívták, éjszaka is a gyónók rendelke-
zésére állt. „Prónto!” (Készen!) volt a felelete, akármikor hívták. Ezt az életmó-
dot követte 40 éven át. 1940-ben elõre megmondta, hogy Páduát bombázni
fogják, elpusztul a kolostor is, de gyóntató cellája megmarad. Így is lett (1944-
ben). A Szûzanyát gyermekként tisztelte. „Még mint kisgyermeket - vallotta - a
Szûzanyának szenteltek. Õ óvta, védte hivatásomat.” Nagybetegen, még a ha-
lála elõtti napon is gyóntatott. Amikor a haldoklók imái közt a Salve Regina-t
imádkozták, ezeknél a szavaknál lehelte ki lelkét: „Ó irgalmas, ó kegyes, ó
édes Szûz Mária.” A halála után közbenjárására történt feltûnõ imameghallga-
tások és életszentsége miatt az Egyház már 1976-ban boldoggá, 1983-ban
szentté avatta.

VI. Pálnak a boldoggá avatáskor mondott beszédébõl:
„Bár kiesdené Boldog Leopold a tévtanoktól félrevezetett és közönyössé

vált ifjúságnak a kegyelmet, hogy felismerje a bûnbánat szentségében az Úr
Jézus felbecsülhetetlen ajándékát, hogy segítségével megtanuljon találkozni
Krisztussal s töltekezni a Szentlélek titokzatos, lelket újító ajándékaival.”

Imádság:
Istenünk, aki a tökéletes egység és a legfõbb szeretet vagy, te betöltötted Li-

pót áldozópapot a bûnösök iránti irgalmassággal és a keresztények egységé-
ért való buzgalommal. Közbenjárására add meg nekünk, hogy lélekben meg-
újulva mindenkire kiárasszuk szeretetedet, a hivõk egységét pedig bizalommal
és a szeretet kötelékeivel munkáljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Július 31.
BOLDOG CALATAPHIMO*-I ARKANGYAL (+1480)

Calataphimo Szicília nyugati részén, Palermo-tól mintegy 50 km-re fekszik.
Nemesi családból való volt, de már fiatal korában a remeteéletre adta magát.
A remeteség eszméje Egyptomból és a Szentföldrõl terjedt át a nyugati orszá-
gokba. Szícilía éghajlata különösen alkalmas volt erre az életmódra. Szentéle-
tû ferences remeték (Piacenzai Konrád, Scicli Vilmos) is követésre ösztönöz-
hették a nemes ifjút. A remeteségben buzgó imádságos élete jutalmaképpen
többször is megjelent neki a Boldogságos Szûz. Életszentségének híre egyre
jobban terjedt, s mind többen keresték fel, hogy imáját, tanácsát kérjék, bete-
geik számára gyógyulást nyerjenek. Ezért otthagyta helyét, Alcamoba* ment
(közeli város), s ott a Szent Antal kórházban betegeket ápolt. Amikor itt is
kezdték tisztelni, elvonult egy barlangba, hogy ott csak Istennek éljen. (A bar-
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langot azóta Boldog Arkangyal barlangjának nevezik.) Nemsokára hírét vette,
hogy V. Márton pápa betiltotta a szicíliai remeteségeket, s elrendelte, hogy a
remeték valemelyik szerzetbe lépjenek be. Ez 1425 körül volt. Arkangyal a Pa-
lermo közelében lévõ obszerváns ferences kolostorban jelentkezett. Bizonyára
ismerõs volt számára ez a kolostor és annak alapítója, Agrigentoi B. Máté
(+1451). Maga Máté atya vette fel. A novíciát után fogadalmat tett és pappá
szentelték. Ezután engedélyt kapott rá, hogy Alcamoban a közben üressé vált
kórházat rendházzá alakítsa át. Itt tevékenykedett tehát rendtársaival Isten di-
csõségére s a lelkek javára mint hitszónok, késõbb mint vikárius provinciális
(vagyis tartományfõnök), az obszerváns reform-mozgalom kíváló híve, aki a
szerzetszabály lelkiismeretes megtartását, s a példaadó szerzetesi életet képvi-
selte és szorgalmazta. Isten csodatevõ és prófétai képességgel is felruházta.
Emellett igen alázatos volt: nem akarta, hogy érdemeit emlegessék.
Alcamoban halt meg 1460. júl. 26-án. Halála után is sokan tapasztalták cso-
dás segítségét. Évszázados tiszteletét XVI. Gergely pápa hagyta jóvá.

Isten magányban való keresésének vágya modern korunkban is jelentkezik.
Charles de Foucauld, a Szahara remetéje (1858-1916) példája nyomán százak
és százak indulnak manapság is a „puszta szent magányába”, különösen
Franciaországban, az Egyesült Államokban, Palesztinában. Néhány újonnan
alakult szerzet remete-jellegû vagy remeteágat is létesített, mint pl. a Klarissza
Remete Nõvérek (Rameau de Sion, Franciaország).

Imádság:
Istenünk, te Boldog Arkangyalt a remeteségbõl a szerzetesi életre hívtad s

rendkívüli kegyelmi adományokkal halmoztad el, közbenjárására segíts min-
ket is, hogy egykor részesei lehessünk örök dicsõségednek. Ki élsz és
uralkodol mindörökké.
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AUGUSZTUS

Augusztus 1.
BOLDOG FREDERIK (FRIGYES) JANSSOONE* (1838-1916)

Franciaországban, Ghivelde községében született földmûves szülõktõl. A
Ferenc-rendbe lépése és pappá szentelése után tábori lelkész volt a porosz-
francia háború alatt (1870), majd a Szentföldre helyezték misszionáriusnak.
Egy ideig a Szentföldi Kusztódia (ferences rendtartomány) vikáriusa volt. Ilyen
minõségben bejárta Franciaországot és Kanadát, gyûjtött a szentföldi szent
helyek helyreállítása javára. Jézus életének színhelyén ferences lelkülettel élte
át Krisztus misztériumait (megtestesülés, szenvedés, feltámadás), különösen
a szentmiseáldozat bemutatás közben. A 80-as években Kanadába került, itt
fejtett ki áldásos papi mûködést. „A jó Páter Frederik”-ként emlegették. Meg-
mutatta, hogy az ima, a szemlélõdés nem gátolja, inkább fokozza az apostoli
tevékenységet. Aki közel van Istenhez, az közel tud lenni az emberekhez is. Ka-
nadában 28 éven át volt szentföldi komisszárius: feladata a szentföld iránti ér-
deklõdés felkeltése s a szentföldi missziók erkölcsi és anyagi támogatása volt.
A Szentföldön is, de még inkább Kanadában törekedett megismertetni a fe-
rences III. rendet, annál is inkább, mert ebben az idõben hívta fel erre a feren-
cesek és papok figyelmét XIII. Leó pápa körlevelében (1882), majd a követke-
zõ évben egy másik körlevelében korszerûsítette a ferences III. rend
Rendszabályát, hogy ezáltal a világi híveknek a rendbe való belépését meg-
könnyítse. Frigyes atya papok körében is népszerûsítette a III. rendet, a nekik
tartott lelkigyakorlatok alkalmával. Apostoli tevékenysége kiterjedt a. csalá-
dokra, „figyelmes és testvéri szeretettel fordult a legkisebbek, a szegények fe-
lé, minthogy õk is Krisztushoz tartoznak; példájával és szavával kortársait az
evangélium vonzó és lelkes tanúivá igyekezett tenni. Bárcsak az õ megdicsõí-
tése (boldoggá avatása) hozzájárulna ahhoz, hogy Szent Ferenc rendjében és
az Egyházban újraéledjen az életszentség és az apostoli buzgóság vágya” (II.
János Pál boldoggá avatási beszédébõl). A pápa Frederik atyát 1988-ban avat-
ta boldoggá.

XIII. Leó „Auspicato concessum” körlevelébõl - 1882. Szent Ferenc születé-
se hétszázadik évfordulójára:

„Legyen gondotok arra, hogy a Világi Rendet megismerje a nép és azt a
maga komoly értéke szerint nagyra becsülje; gondoskodjatok arról, hogy
azok, akik a lelkek gondozásával vannak elfoglalva, szorgalmasan oktassák ki
a hívõket a III. rend mibenlétérõl, elsõbbségérõl, egyszerûségérõl, értékérõl és
kiváltságairól.
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Imádság:
Istenünk, Boldog Frigyes atya mint az evangélium vonzó és lelkes tanúja,

sokoldalú apostoli tevékenységével javára volt rendjének és egyházának, add,
hogy közbenjárására egyre gyarapodjunk a kegyelemben. Ki élsz és uralkodok
mindörökkön örökké.

Augusztus 2.
PORCIUNKULA  ÜNNEPE

Az 1973-ban jóváhagyott Ferences szentek és ünnepek Zsolozsmájában az
ünnep elnevezése: Szûz Máriának, a porciunkulai Angyalos Boldogasszonynak
ünnepe. Régebben az ünnep nevében a templombúcsú kifejezés is szerepelt,
jelezve, hogy az ünnep egyúttal a porciunkulai templom (bazilika) felszentelé-
si napja.

A régi, romos kis templomot maga Ferenc építette újjá; itt kapott megvilá-
gosítást a rend jövõ hivatása felõl (Mátyás-napi evangélium); az elsõ Regula
1209-i jóváhagyása után ezt a kis templomot kérte és kapta meg a subasoi
bencésektõl - mintegy bérbe -. A név: porciunkula jelezte, hogy a templomhoz
kicsiny birtok tartozik, ezért vált a szentferenci szegénység jelképévé. Itt tele-
pedett le Ferenc elsõ társaival, a templom körül sajátkezûleg épített szegényes
kunyhókban; itt növelte meg az Úr követõinek számát; a helyet úgy tekintette,
mint a rend bölcsõjét s a modellt, mely az eszményt képviseli minden kisebb
testvér számára. Itt fogadta és öltöztette be 1212-ben Klárát a Szegény Úrnõk
ruhájába. Itt részesült az angyaloktól kísért Boldogságos Szûz gyakori megje-
lenésében s lett a hely számára a Szûzanya iránti tiszteletének kiváltságos he-
lyévé.

Itt nyerte el a neki megjelenõ Úr Jézustól a teljes búcsú kiváltságát, melyet
1216-ban III. Honoriusz pápa szóban jóváhagyott. (Az eseményrõl a szemta-
nú, Masseo testvér késõbb, 1270 körül beszámolt Arezzoi B. Rajnérnak, aki
mindezt írásba foglalta.) A búcsú kiváltságát más pápák is megerõsítették, ki-
terjesztették. 1968, a búcsúk új rendje életbe lépése óta a porciunkulai búcsú
aug. 1-én és 2-án napjában csak egyszer nyerhetõ el.

A legnevezetesebb esemény, mely Porciunkulához kötõdik: itt fejezte be Fe-
renc-atyánk szent halállal földi életét.

A jelenlegi bazilika, mely magában foglalja a régi kis templomot, 1569-
1679-ig épült s a Kisebb Testvérek (Ordo Fratrum Minorum) Rendje fõtemlo-
ma.

„A szent minden másnál jobban szerette ezt a helyet. Állítása szerint Isten
kinyilatkoztatta neki, hogy a Szent Szûz tiszteletére világszerte épült templo-
mok közül ezt különlegesen szereti; ez okból maga a szent is minden másnál
jobban szerette.” (2 Ce1. 12. f.)
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Imádság:
Urunk, a Boldogságos Szûz Mária, az Angyalok Királynéja dicsõséges em-

lékezetét ünnepelve arra kérünk, hogy közbenjárására kegyelmed bõségébõl
mi is meríthessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 3.
SZENT EYMARD PÉTER JULIÁN III. r., rendalapító (1811-1868)

A dél-franciaországi La Mure* helységben született. Apja kereskedõ ember
volt s ellenezte fia papságát, kivette az iskolából és mesterségre taníttatta. Mé-
lyen vallásos anyja halála után apja is beleegyezett, hogy belépjen a Szeplõte-
len Szûz Oblátusai közé. Betegsége miatt azonban haza kellett mennie. Ké-
sõbb Grenoble-ban végezte el a teológiát és 1834-ben pappá szentelték.
Ekkor lépett be Szent Ferenc III. rendjébe. Egész életén át megõrizte Szent Fe-
renc iránti meleg szeretetét. 3 évig káplán volt, majd szülõfalujához közel lett
plébános. A hívekre nagy hatással volt imádságos lelkülete, órákat töltött az
Oltáriszentség imádásában. Egyre erõsödött benne a vágy szerzetes közösség
után, ezért kétévi plébánosi mûködése után a maristák rendjébe lépett, mely
iskolai oktatással és neveléssel foglalkozik. Itt több elöljárói tisztséget is betöl-
tött. 12 év múlva belsõ kinyilatkoztatás nyomán megérlelõdött benne a gon-
dolat egy új papi közösség alapítására, mely az Oltáriszentség imádását és
tiszteletét volt hivatva elõmozdítani. Tervét Vianney Szent János is támogatta,
de sokkal többen ellenezték. 1856-ban elszakadt a marista rendtõl és hozzá-
látott az Oltáriszentségrõl nevezett Papok Kongregációjának szervezéséhez.
Párizs érseke és IX. Piusz pápa is támogatta. Megszervezte az örökimádást,
egy nõi munkatársa segítségével megalapította a hitoktatásban segítõ nõk kö-
zösségét és más eucharisztikus mozgalmakat is szervezett. Könyvet is írt az Ol-
táriszentségrõl, mely magyarul „Az isteni nagy szentség” címen jelent meg. A
sok fáradság, gond, testi szenvedés, aztán a sátán évekig tartó zaklatása kime-
rítették erejét. 57 éves korában halt meg szülõfalujában. Boldoggá avatása
1925-ben, szentté avatása 1962-ben volt.

Belsõ misztikus életérõl csak keveset árulnak el írásai. Ilyen vonatkozásban
mégis felszínre került egy s más: rendkívüli jelenságek, extázisok, jövendölé-
sek, szellemek megkülönböztetése formájában. Erõs természetfeletti kisugár-
zása megragadott mindenkit, aki közelébe került.

Imádság:
Istenünk, te Szent Péter Julián papot az Oltáriszentség buzgó tisztelõjét új

papi közösség alapítására indítottad, add, hogy közbenjárására a szentségi Jé-
zus buzgó tisztelete által az örök életre jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
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Augusztus 4.
VIANNEY SZENT JÁNOS MÁRIA III. r. (1786-1859)

Lyontól 8 km-re Dardilly faluban született földmûves szülõktõl. A francia forra-
dalom utáni válságos idõkben szülei papokat rejtegettek, titokban vehettek részt
szentmisén, titokban volt János elsõáldozó 13 éves korában. Iskolába nem járha-
tott, pásztorkodott és földmûves munkát végzett, sokat imádkozott. A papi hiva-
tás korán jelentkezett nála, de csak apja halála után léphetett be Ecullyben a
Balley plébános által létesített kisszemináriumba. Nehezen tanult. Sokat böjtölt,
imádkozott, zarándokutat is megtett azért, hogy kiesdje pappá szentelését. Köz-
ben behívták katonának; akarata ellenére katonaszökevény lett, s egy évig rejtõz-
ködött. Közkegyelem folytán vissza tudott térni a kisszemináriumba. Majd a Lyo-
ni nagyszemináriumba került, ahol nehezen haladt elõre a hittudományban s
csak jámborsága és Balles plébános hathatós pártfogása miatt szentelték pappá
1815-ben. Elsõ papi éveiben Balley plébános káplánja volt, majd annak halála
után 1818-ban egy kis faluba, Ars*-ba került plébánosnak. Itt a vallásos élet na-
gyon kialvóban volt, az emberek közömbösek voltak. János imádkozott, vezekelt,
szegényen élt. Szépítette a templomot, iskolát létesített, melyet Gondviselés né-
ven nevezett. Szent élete lassan átalakította a falu életét. Kevés tudása és egyes
ijedelmet okozó szentbeszédei miatt a szomszédos papok megszólták, püspöké-
nél feljelentették. Alázata itt mutatkozott meg igazán. Amellett 35 éven át a sátán
zaklatta, sokszor feltûnõ módon. Csodák is történnek imájára, melyeket õ Szent
Filoménának tulajdonít. Többször kísérli meg elhagyni faluját - alkalmatlannak
érezte magát -, de szökését észreveszik, visszahozzák. Egy alkalommal egy kapu-
cinus páternál jelentkezett, hogy szerzetes szeretne lenni. A páter azt ajánlotta ne-
ki, lépjen be a ferences III. rendbe. Ezt meg is tette, sõt hívei közül is néhányan
követték példáját. 1828 óta naponta 12-14 órát gyóntatott. Messzirõl felkeresték,
feltûnõ megtérések történtek. A fáradság és a böjtölés felemésztette erejét, 73
évesen csendesesen halt meg aug. 4-én. Sírjánál sok csoda történt. X. Piusz bol-
doggá, XI. Piusz a jubileumi 1925-ös évben szentté avatta, 1929-ben a plébáno-
sok védõszentjévé nyilvánította. 1904-ben testét épségben találták.

Egy csoda és a szent nagy alázata.
Egy asszony odavitte gyermekét, kinek súlyos szembaja volt, s kérte, érintse

meg a gyermek szemét. A baj azonnal megszûnt. „Hogy szégyelltem magamat -
vallotta. Ha találtam volna egy egérlyukat, eltûntem volna benne.” Kezébe temet-
te arcát s úgy futott el a csoda színhelyérõl, mint akit bottal kergetnek.

Életrajzából.
Imádság:

Mindenható és irgalmas Istenünk, te Vianney Szent János áldozópapot
csodálatos lelkipásztori buzgósággal tûntetted ki. Add, hogy közbenjárására
és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és
velük együtt eljussunk az örök diesóségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 5.
BOLDOG ALVERNAI JANOS (1259-1322)

A Marche tartomány Fermo nevû városában született elõkelõ szülõktõl. Ak-
kori szokás szerint már tízévesen a székeskáptalan kanonokjai közé választot-
ták. Már akkor aszkéta életet kezdett, amit társai nem néztek jó szemmel. 13
éves korában Szent Bonaventura engedélyével a rendbe lépett. Kiváló újonc-
mestere szavait nagy lelki szomjúsággal hallgatta s mindenben követte. Pap-
pá szentelése után hamarosan az alvernai remetekolostorba került s ott is ma-
radt évtizedekig. Ezért nevezzük Alvernai-nak. Volt külön egy remetekunyhója,
oda vonult el áhítatgyakorlataira. Mezítláb, kopott csuhában járt, ágynak a
puszta földet használta. Évente hat negyvennapi böjtöt tartott kenyéren és ví-
zen. A test sanyargatásában sokszor túlzásba esett. Jóllehet nem volt járatos
a teológiában, de nagy jártassággal rendelkezett a szentírásban és a lelkiélet
dolgában. Mint gyóntató és igehirdetõ is messze földön ismert volt, különösen
Marche és Toszkána tartományban. A misztikus jelenségek (extázisok, látomá-
sok, stb) gyakoriak voltak nála. A Fioretti öt fejezetben is szól róla. Elmondja,
hogy háromévi lelki örvendezés után mint szakadt rá a lelki szárazság, vigasz-
talanság ideje, hogyan kereste Urát, Krisztust sóhajok és könnyek közt min-
denfelé, míg végre Krisztus megjelent neki s elhalmozta vigaszával. Máskor
Szent Ferenc, majd õrangyala jelent meg neki. Szentmiséje bemutatása köz-
ben többször esett elragadtatásba. Egy alkalommal közelmúltban elhunyt Ja-
kab rendtársa jelent meg neki túlvilági dicsõségben. 1312-ben Alvernára láto-
gatott VII. Henrik császár, s a vele való társalgáson annyira épült, hogy Alverna
hegyét császári oltalomba vette. Aug. 10-én, az általa nagyon tisztelt Szent Lõ-
rinc vértanú ünnepén halt meg 1322-ben. Rendtársai mindjárt boldogként
kezdték tisztelni; tiszteletét hivatalosan XIII. Leó pápa hagyta jóvá l882-ben.

Boldog János egyszer a mindenszentek ünnepe utáni napon (halottak nap-
ján) oly áhítattal és együttérzéssel mutatta be a szentmisét, s amikor Krisztus
testét a magasba emelte, különösen kérte a mennyei Atyát, szabadítsa ki õket
a tisztítóhelyrõl, látomása volt: megszámlálhatatlan sok lelket látott mint lobo-
gó tûzbõl kiröppenõ szikrákat szállni fölfelé. „Egyenesen az égbe repültek
Krisztus érdemei által, aki mindennap fölajánlja magát élõkért és holtakért a
szentmisében.” (Fioretti 50. f.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost a remeteéletre és apostoli tevékenységre indí-

tottad, add, hogy közbenjáró imádságától megerõsítve a szeretet útján mi is
elõbbre juthassunk. Krisztus, a mi Urunk által.
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Augusztus 6.
BOLDOG SAVOYAI LUDOVIKA klarissza (1461-1503)

A savoyai nagyhercegség, mely ma Franciaország része, a 15. században
bizonyos fokú önállósságot élvezett. Itt látta meg Ludovika a. napvilágot mint
Amadé nagyherceg leánya. Anyja XI. Lajos francia király huga volt. Hogy val-
lásilag kitûnõ nevelésben részesült, azt garantálja apja életszentsége, mert õt
a boldogok közt tiszteljük. Igen ritka eset ez a reneszánsz korban. Apjától ta-
nulta a buzgó imaéletet, a. szentmise és szentségek kultuszát, a fényûzés ke-
rülését, a szegények fölkarolását. Hajlott a szüzesség vállalása felé, de mivel
szüleit korán elveszítette, gyámja, nagybátyja akaratából férjhez ment Chalon
hercegéhez, Hugóhoz, akivel nagy szeretetben éltek. Gyermekük valószínûleg
nem született. Házasságában is megõrizte ifjúkora erényeit: szerényen élt, az
udvari élet felkínálta élvezeteket kerülte, s ami nagy dolog: imádságos életé-
vel, jó példájával környezetére is jó hatással volt: vallásosságban, jó erkölcsök-
ben jó elõmenetelt tettek. Férje is a tökéletességre törekvésben követte példá-
ját. Amikor 27 évesen megözvegyült, ellenállt rokonai únszolásának, hogy újra
férjhez menjen; minden törekvése az volt, hogy családi, anyagi ügyeit elren-
dezve régi vágyát követi: a ferences szerzetesi életre vállalkozik. Ebben az át-
meneti idõben még következetesebben fordult Isten felé, tekintélyes javait,
melyekkel rendelkezett, a szegények, az Egyház, a szerzetesnõk javára fordítot-
ta, látogatta a betegeket, elhagyottakat. Végül rokonai ellenkezését legyõzve
belépett az orbei klarissza kolostorba, mely a mai Svájc területén van. Itt gyor-
san kitûnt a szerzetesi erényekkel: a szerzetesi szabályok megtartásával, aláza-
tossággal, engedelmességgel, a szegénység vállalásával. Gyengéd áhítattal
fordult a szenvedõ Úr Jézus és az õ szent Anyja felé. 42 évés korában súlyos
betegség érte, melyet türelemmel viselt, majd a szentségek buzgó felvétele
után, a Szûzanyát köszöntve azon a napon, melyet elõre tudott, elköltözött eb-
bõl a világból. Tiszteletét XVI. Gergely pápa erõsítette meg a 19. században.

„Kívánom, hogy az asszonyok tisztességes ruhába járjanak, szemérmesen
és szerényen ékesítsék magukat: ne fodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és
drága ruhában, hanem amint istenfélelemben élõ asszonyokhoz illik, jótettek-
kel.” (1 Tim 2,9.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ludovikát az élet különbözõ útjain példaképül állítottad

elénk. Add kérünk, hogy õt utánozva neked szüntelenül engedelmeskedjünk,
hitben és cselekedeteinkben tetszésedre legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus
által.
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Augusztus 7.
BOLDOG AGATANGELUS és KASSZIÁN kapucinus vértanúk (1638)

Agatangelus 1598-ban a franciaországi Vendome-ban, Kasszián 1607-ben,
Nantes-ban született. Elõbbi 1607-ben Libanonba került mint misszionárius,
utána Aleppoba. Jól megtanult arabul. 1634-tõl Kairóban a misszió elöljárója.
Kasszián 1633-ban került Aleppoba, 1934-ben Kairóba, ahol csatlakozott
Agatangelushoz. Abesszíniába igyekeztek, hogy elõmozdítsák a szakadárok
egyesülését a Római Egyházzal. Szentföldi zarándokútjuk után még várakoz-
niuk kellett a római megbízásra. Közben Abesszíniában egy német evangéli-
kus orvos, a katolikus Egyház nagy ellensége, Markosz abunát (kopt pátriár-
kát) és a négust a római egyház ellen hangolta. A négus rendeletet adott ki,
hogy minden katolikus papot, aki Abesszíniába lép, fogjanak el, állítsák bíró-
ság elé s ítéljék halálra. A két misszionárius errõl mitsem tudott, amikor 1638-
ban csatlakoztak egy karavánhoz s kopt szerzetesnek öltözve bejutottak az or-
szágba. Alig lépték át a határt, átkutatták csomagjaikat s megtalálták ott a
kelyhet és miseruhát. Azonnal fogságba vetették õket. Kasszián a láncok lát-
tán így kiáltott fel: „Ezek azok a kincsek, a drágakövek, amiket kerestünk!” Ké-
szek voltak a vértanúságra. Egy hónapig sínylõdtek börtönben, azután folyto-
nos kínzás közben a júliusi forróságban Gondar-ba kísérték õket. A négus
hittagadásra és a kopt szakadárokhoz való csatlakozásra szólította fel õket.
Bátran megvallották hitüket s azt a szándékukat, hogy ezerszer inkább készek
elszenvedni a halált, mint elhagyni hitüket. „Nem akarjuk halhatatlan lelkünk
árán élvezni a tiszteletet és gazdagságot, melyet ti felajánlotok nekünk.” Erre
mindkettõt akasztásra ítélték. Amikor a poroszlók kötél után néztek, a két
misszionárius így szólt: „Kötélre van szükségtek? Itt vannak a mi köteleink a
derekunkon!” Így saját kordájuknál fogva akasztották fel õket 1638. aug. 7-én.
X. Piusz pápa avatta boldoggá a két hõs vértanút.

Szent Ferenc buzdítása azokhoz, akik a hitetlenek közé mennek, hogy hir-
dessék Isten igéjét.

„Hirdessék Isten igéjét, buzdítsák hallgatóikat, hogy higgyék a mindenható
Istent, az Atyát és a Fiút és a Szentlelket, mindenek Teremtõjét és a megváltó
és üdvözítõ Fiúistent, és keresztelkedjenek meg, legyenek keresztények, mert
„ha valaki újra nem születik vízbõl és Szentlélekbõl, nem léphet be az Isten or-
szágába.”

Imádság:
Istenünk ,te Boldog Agatangelusz és Kasszián vértanút a katolikus hit kivá-

ló terjesztõjévé tetted. Közbenjárásukra add meg, hogy minden nép eljusson
az igaz hit egységére. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 8.
SZENT DOMONKOS rendalapító (1175 k-1221)

A róla elnevezett rend alapítója. A Domonkos-rend testvérrendje a Ferenc-
rendnek. Napját a ferencesek is ünnepként ülik meg. A hagyomány tud róla,
hogy a két rendalapító találkozott egymással vagy 1215-ben Rómában, vagy
1218-ban Assisiben.

Spanyolországban, Kasztíliában Calaruega községben született nemesi csa-
ládból. Fiatal pap korában a Szent Ágoston Reguláját követõ osmai kanono-
kok közt alperjel volt. Püspökét elkísérte Dél-Franciaországba, itt nagy benyo-
mást tett rá az emberek hitbeli tudatlansága és a tévtanok (albi eretnekség)
terjedése. Az apostolok mintájára papokból igehirdetõ csoportot alakított, ez
lett a Prédikátorok Rendje kezdete. III. Ince a IV. Lateráni Zsinaton 1215-ben
szóbelileg jóváhagyta az új rendet, de azt kívánta, hogy válasszanak egy már
meglévõ Regulát. Szent Ágoston Reguláját választották, ezen késõbb módosí-
tottak. III. Honorius pápa bullájával (1218) elõsegítette a rend fejlõdését, a
központ Bologna. lett. 1220-ban a Bolognában megtartott elsõ nagykáptalan
megerõsítette a teljes szegénység elvét: a prédikátor testvéreknek semmijük
sem lehet, alamizsnából kell megélniük - hasonlóképpen a ferencesekhez.
Domonkos Bolognában halt meg 1221. aug. 6-án. Rendje kiváló szolgálatot
tett Isten országa terjesztése, a hit védése, a hittudomány mûvelése terén. Sok
kiváló szent is akadt soraikban, mint Aquinói Tamás, V. Piusz, a nõi ágon pe-
dig Sienai Katalin, Árpádházi Margit. A két testvérrend évszázadok folyamán
általában együttmûködött, de egyes, még nem végleges hitigazság elfogadá-
sánál (pl. a Szeplõtelen Fogantatás), ellentétben álltak egymással. Domonkos
szentté avatása halála után 13 évvel, 1234-ben volt. Sírja Bolognában van.

„Apostoli Domonkos és Szeráfi Ferenc, õk tanítottak minket, Uram a te tör-
vényedre” -éneklik a domonkosok és ferencesek.

„Szavai és tettei által evangéliumi emberként ismertük meg. Szívélyes volt,
türelmes, irgalmas szívû; testvérei vigasztalója „ (Kortárs). IX. Gergely: „Benne
találtam meg azt az embert, aki teljesen újraélte az apostolok életét.”

Imádság:
Urunk, Istenünk, segítse Egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása.

Õ, aki oly kíválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk le-
gyen. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 9 .
BOLDOG MÁRIA MARGIT CAIANI* szûz, III. r., rendalapító (1863-1921)

Toszkána tartomány egy falujában, Podioban született: Mária Anna Róza
névre keresztelték. Eleven természetû, értelmes leány. Iskolái elvégzése után a
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házimunkákkal van segítségére övéinek. Beteg bátyját évekig ápolja. Apja,
anyja halála után 30 éves korában belép a bencésekhez, egy hónap múlva
azonban eltávozik, mert úgy látja, neki más a hivatása. Oktatni kezdi faluja
gyermekeit, akik számára egy társával iskolát nyit. Néhány társával közös éle-
tet kezd és ebbõl a kis közösségbõl nõ ki a Ferences III. Rendi Legkisebb Nõ-
vérek Jézus Szívérõl nevezett kongregációja, mely önmaga megszentelése
mellett apostolkodással, gyermekek oktatásával foglalkozik. 1900-ban ideigle-
nesen jóváhagyják konstitúciójukat. A következõ évben öltik magukra a szer-
zetesi ruhát s fõnöknõvé Margitot választják. 1915-tõl haláláig õ az általános
fõnöknõ. A jelentkezõket csak alapos válogatás után fogadta be. „Nem az a
fontos, hogy mennyien vagyunk - vallotta -, hanem hogy akik megmaradnak,
alapos képzést nyerjenek s Jézus Szíve szerinti nõvérek legyenek.” Szelídség-
gel, alázattal, anyai szeretettel vezette a rábízottakat. Az igazi szeretetre nevel-
te õket s a „vadállatnak”, a rendetlen önszeretetnek legyõzésére. Kiengeszte-
lõdõ és szolgáló nõvéreket akart. A feddésnél mérsékelt volt, nem mulasztotta
el a dicséretet sem. „A dicsõség Istené - mondta, a munka a mienk.” A bete-
gek: a mi kincseink. Nem oltotta el a füstölgõ mécsbelet... Mint hasonló eset-
ben, neki is sok kellemetlenséget kellett elviselnie elöljárók, papi tanácsadók
s a nõvérek részérõl; vádakat, rágalmakat viselt el, de közben nem veszítette
el lelki békéjét s bizalmát Istenben. Imádkozott és imára buzdított különösen
a papságért. Betegeknél sokszor éjszakán át virrasztott, gondja volt arra, hogy
felkészítse õket a szentségek felvételére. A szegényeknek naponta osztott élel-
met, jó tanáccsal látta el a hozzá fordulókat, asszonyokat. Isten akarata a leg-
fõbb törvény volt számára. Gondja volt az istentisztelet, zsolozsma, egyházi
ének méltó kultuszára. 1921. aug. 8-án hunyta le szemét. Ekkor 21 házban
mintegy kétszáz volt a nõvérek száma. Életszentsége híre halála után sem
csökkent; II. János Pál pápa 1989-ben avatta boldoggá.

Boldog Mária Margit tanítása az engedelmességrõl:
„Kedves leányaim! Mindenekelõtt az engedelmességet ajánlom nektek,

mely az igazi szerzetes erénye. Gyakoroljátok nemcsak nagy dolgokban, ha-
nem a kicsiny és közömbös dolgokban is. Szokjatok hozzá, hogy készséggel
engedelmeskedjetek és sohase kételkedjetek, jó-e, jogos-e a parancs.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Margitot, Jézus Szíve tisztelõjét a Szent Szív kul-

tuszának elmélyítésére és az ifjúság nevelésére új szerzetes társaság alapításá-
ra indítottad, add, hogy erényes életét kövessük itt a földön s egykor az örök
boldogságban társai lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 10.
BOLDOG SEFERINO GIMENEZ MALLA* vértanú, III. r. (1861-1936)

Katalóniában született. Hosszú éveken át vándorcigány életet élt. Nem járt isko-
lába, írástudatlan maradt. Élete derekán telepedett le Barbastro-ban, Spanyolor-
szág északi részén. Kosárfonással, majd állatkereskedéssel foglalkozott. Cigány-
módra kötött házasságot, csak késõbb, 50 éves korában kötötte meg a
házasságot az egyház elõírása szerint. El Pelé-nek, kopasznak hívták. Becsületes
kereskedõ volt. Különleges képessége folytán békét tudott teremteni a perlekedõk
között. Gyengéd szeretettel közeledett a gyermekekhez. Beszélt nekik Jézusról s
templomba vitte, a természet és az állatok szeretetére tanította õket. Házasságuk-
ból nem született gyermek, de örökbe fogadtak egy rokon lányt. Felesége halála
után még 14 évig élt. Belépett a ferences III. rendbe. Befogadta házába a koldu-
sokat és mindenét megosztotta velük. Minden este elimádkozta a rózsafüzért, lá-
togatta a menedékházak öregeit és imádkozni tanította õket. Élete utolsó húsz
évében napi áldozó volt. Az élet nehézségeit lázadások nélkül elfogadta. „Isten aka-
rata – szokta mondani -, õ tudja, mit tesz.” Nagy tisztelõje volt Isten Anyjának. Ked-
velt fohásza: „Szûz Mária, anyám, légy mellettem minden utamon!” Mindenhol
szeretetet sugárzott maga körül. 1936-ban, a spanyol polgárháború idején már a
75. évében járt. Júl. 25-én szemtanúja volt, amikor katonák egy fiatal papot bán-
tottak. „Szûzanyám! – mondta – ennyien egy ártatlan ellen!” A katonák erre õt is
elfogták, s mivel rózsafüzért találtak nála, börtönbe vitték. 15 napi fogság után ki-
végezték 12 elítélt társával együtt. Utolsó szavai ezek voltak: „Éljen Krisztus Király!”
Tömegsírba temették. Késõbb holttestét sikerült azonosítani. II. János Pál pápa
avatta boldoggá, elsõként a roma származásúak közül, 1997-ben.

„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki Te-
remtõjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Itt már
nincs görög vagy zsidó, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad, hanem
minden és mindenben Krisztus.” (Kol 3,11)

Imádság:
Add nekünk mindenható Istenünk, hogy Boldog Seferino vértanú közben-

járására a test és a lélek minden bajától megszabaduljunk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.

Augusztus 11.
SZENT KLÁRA szûz, rendalapító (1193-1253)

Szülei vagyonos nemesek Assisiben. Apja Favarone lovag, anyja Hortulana,
aki a Szentföldre is elzarándokolt. Klára 17 éves korában kereste fel Szent Fe-
rencet, hogy tanácsát kérje a tökéletesebb életre. Ferenc példája és buzdítása
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nagy hatással volt rá. Vagyonának rá esõ részét pénzzé tette s a szegények közt
osztotta ki. 1212. virágvasárnap utáni éjjel titokban elhagyta szülõi házát, a
porciunkulába ment, ahol Szent Ferenc lenyírta haját s beöltöztette szerzetesi
ruhába. Egy ideig egy közeli bencés nõi kolostorban volt, ahonnan rokonai
erõvel haza akarták vinni, de Klára ellenállt. Innét Szent Ferenc a San
Damjánói templom melletti kicsiny rendházba vitte, ez lett a klarissza rend böl-
csõje. Kezdetben Szegény Nõvéreknek vagy Úrnõknek nevezték õket. Ide ha-
marosan többen is követték, elsõnek Ágnes huga, késõbb egy másik huga,
Beatrix és anyja. Rokonai, ismerõsei közül is követték példáját. Így lett Szent
Ferenccel együtt rendalapító, aki Regulát is írt rendje számára s aki Szent Fe-
rencnek leghûségesebb követõje volt, különösen a szegénységben. 1216-ban
kieszközölte III. Ince pápától a „privilegium paupertatis”-t, a szegénység privi-
légiumát, hogy ti. semmi tulajdonnal ne rendelkezzenek. Nõvéreit sokszor
buzdította: „A szegénység fészkében hasonuljanak a szegény Krisztushoz, akit
szegény édesanyja annak idején mint kisdedet szegényes jászolba fektetett.”
Jó példájával, anyai gondoskodásával, bölcsességgel 41 évig vezette a nõvé-
reket, magát a nõvérek szolgálójának nevezve, csak kényszerbõl viselte az
apátnõi címet. A nevéhez fûzõdõ csodák közül életrajzai kiemelik a szaracénok
megfutamítását, ami 1240-ben történt, Klára imája és az Oltáriszentség által.
(Ezért ábrázolják az Oltáriszentséggel.) Betegsége idején csodás módon látta
cellájában a karácsonyi templomi szertartást - XII. Piusz ezért nyilvánította a
televízió égi pártfogójának. Halála elõtt súlyos betegségében meglátogatta a
pápa. 1253. aug. 11-én halt meg, IV. Sándor két év múlva szentté avatta. Épen
maradt testét az assisi Santa Chiara bazilikában õrzik. A klarissza rend ma is a
legelterjedtebb nõi rendek közé tartozik több mint tízezer nõvérrel.

Idézet Szent Klárának Prágai Szent Ágneshez írt levelébõl:
„Isten segítõtársnõjének tekintelek, és támasz vagy az õ titokzatos teste tö-

rékeny tagjai számára”. Hugolino bíboros, a késõbbi IX. Gergely pápa pedig
imáiba ajánlja magát, „én ugyanis - írja neki - bizonyos vagyok abban, hogy
eléred a legfõbb Bírónál azt, amit állhatatos önátadásoddal és számtalan
könnyeddel kérsz.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Klárát irgalmasan a szegénység szeretetére vezetted, köz-

benjárására add meg nekünk, hogy a lelki szegénységben Krisztust kövessük,
és szent színed látására jussunk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 12.
AVIANOI Boldog MÁRK kapucinus (1631-1699)

17 éves korában lép be a kapucinus rendbe a velencei rendtartományban.
24 éves korában pappá szentelik ugyan, de az igehirdetésre és gyóntatásra
nem kap engedélyt, csak 11 év múlva, miután a teológiát sikeresen elvégez-
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te. A hosszú várakozás (próbatétel) után nagy erõvel lát az igehirdetéshez. Az
emberek életének megjobbítása és a vallásosság elmélyítése terén nagy ered-
ményeket ér el. Többször megismétlõdik a Schio-i eset: a beszéd végén sírt a
hallgatóság, az emberek mellüket verve könyörögtek Isten irgalmáért. 1676-
ban Páduában a 13 éve ágyban fekvõ Vicenza nõvér Márk atya áldására gyor-
san meggyógyul. Ettõl kezdve áldása sokszor bizonyul csodás erejûnek. Velen-
cei missziójáról a házfõnök azt írja: „Ha Márk atya beszél és áldást ad, tömve
a templom. Ha a városban jár, vagy egy házba betér, körülözönlik a segélyké-
rõk. Két hét alatt mozgásba jött egész Velence.” De Márk atya a lényegesre tö-
rekszik. Többre tartja az emberek megtérését, mint a gyógyulását. A szentsé-
gek (gyónás, áldozás) feltétele annak, hogy valaki méltó legyen a gyógyulás
elnyerésére. Sokszor beszél a bûn súlyosságáról (errõl könyvecskét is ír), ha-
sonlóképpen a tökéletes bánatról. (Az inkvizíció azonban gyanúsnak tartja a
dolgokat. Megtiltják Márk atyának, hogy nyilvánosan áldást adjon. A tilalom
nem sokáig marad érvényben, mert maguk az orvosok veszik az atyát védel-
mükbe, igazolva, hogy a gyógyulások természetes okokkal nem magyarázha-
tók.) A törökveszély árnyékában missziókat tart Észak-Olaszországban, Dél-
Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában,
Svájcban. (Franciaországból a Napkirály, XIV. Lajos kitiltja, mert Márk atya mû-
ködése számára nemkívánatos.)

Mikor a török sereg már Bécshez közeledik, XI. Ince pápa õt bízza meg,
hogy szövetségbe tömörítse a keresztény uralkodókat. Ez sikerül is. I. Lipót
császár, Sobjeski János lengyel király, a bajor és környékbeli hercegek mint-
egy 60 ezres serege 1683. szept. 12-én Bécs mellett döntõ gyõzelmet arat a
túlerõben lévõ (200 ezres) török sereg fölött. A következõ években felszabadít-
ják Budát (1686), majd csaknem az egész országot (1699). Mindebben elvitat-
hatatlan érdeme van Avianoi Márk atyának. Bécsben halt meg szentség híré-
ben 1699. aug. 13-án. Ott is van eltemetve a kapucinusok kriptájában.
Boldoggá avatási eljárása 1912-ben kezdõdött el, s 2002-ben fejezõdött be.

A tökéletes bánat. (A gyónás alkalmával vagy életveszély esetén kell felindí-
tani.)

Teljes szívembõl bánom minden bûnömet, mert azokkal jó és szeretetremél-
tó Istenemet megbántottam. Erõsen fogadom, hogy többé nem vétkezem, és
a bûnre vezetõ alkalmakat elkerülöm.

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Márk atyát néped javára sokféle karizmával

tûntetted ki s a kereszténység erõs védelmezõjévé tetted; segíts minket, hogy
lelkünk javát és felebarátaink megsegítését mindig tevékenyen szolgáljuk. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 13.
Boldog XI. INCE pápa (Odescalchi* Benedek) (1611-1689)

Szentéletû testvéreink esetében néha kevés adat áll rendelkezésünkre an-
nak bizonyságára, hogy a ferences III. rendhez tartoztak. Ilyen az eset B. XI. In-
ce pápánál is. Megbízható ferences történész (P. Steck) állítja, hogy a III. rend
tagja volt. Ilyen alapon soroljuk õt rendi boldogjaink közé. Észak-Itáliában,
Como-ban született. Apja bankár volt. Egy ideig katonáskodott, majd jogot ta-
nult. Két kapucinussal való találkozása a papi hivatás vállalására ösztönözte.
Iskolázottsága, képességei miatt hamar (34 évesen) eljutott a bíborosságig.
Ferrarában pápai követként mûködött. A háború sújtotta szegény nép a „sze-
gények atyja” jelzõvel illette. Utána négy éven át püspök volt a novarai egyház-
megyében. Gyenge egészsége miatt visszavonult a püspökségtõl s Rómában
visszavonultan élt. 1670-ben a konklávén megkapta a bíborosok többségének
szavazatát, de XIV. Lajos vétója miatt nem lehetett pápa. Hat évvel késõbb új-
ra megválasztották, ekkor a király nem emelt ellene kífagást. 65 évesen lett
pápa, 13 éves pápasága legfõbb eredménye a törökök elleni Szent Liga létre-
hozása s a törökök visszaszorítása. Õ küldte követének Avianoi Márk atyát, aki
lángoló prédikációival fölrázta fél Európát és az államok vezetõit. XII. Piusz pá-
pa apostoli levelében így emlékezik meg nagy elõdjérõl:

„Érdemei között meg kell említenünk a törökök elleni küzdelemre való buzdí-
tását, melynek gyümölcse az a minden idõkre szóló gyõzelem, amellyel 1683.
szept. 12-én Bécs a török támadás alól felszabadult; nem kevésbé értékes és cso-
dálatos eredménye Buda felszabadítása 1686. szept. 2-án, ugyancsak a török
megszállás alól. E gyõzelmeknek és Szûz Mária segítségének emlékére a szent
pápa az egész Egyház számára ünnepet rendelt Szûz Mária szent nevének tiszte-
letére. A Szentszék anyagi javainak kezelésében rendkívüli adottsággal rendelke-
zett: amikor a kincstár kimerült, és nem állt elegendõ élelem a rendelkezésre, In-
ce pápa akkor is bõkezû tudott lenni a szegényekhez... Életében többféle
betegség gyötörte, úgy, hogy háziorvosa tanúsága szerint a pápa életének utolsó
szakasza kimondhatatlan vértanúság volt, csak csodálni lehet hõsies türelmét, lel-
kierejét, életszentségét... A halált örvendezõ szívvel és bizalommal fogadta. - A Fe-
rences Harmadik Rend részére rendeleteket adott. Szorgalmazta, hogy a közös-
ségnek legyen egy tanácsa, mely a rendi igazgatónak segítsen a szerzet
vezetésében. (A VI. Pál által jóváhagyott jelenlegi Regula még jobban kiemeli a ta-
nácsok szerepét.) Hazánk vezetõsége 1936-ban Budavárán szobrot emelt a pá-
pának, hálája jeléül. XI. Ince pápát XII. Pius avatta boldoggá 1956-ban.

Imádság:
Istenünk, te Boldog XI. Ince pápát csodálatos lelkierõvel ruháztad fel, hogy Egy-

házad szabadságát megvédje és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa.
Közbenjárására add, hogy erõsek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit le-
gyõzzük, és elnyerjük tõled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 14.
SZENT MAXIMILIÁN KOLBE minorita vértanú (1894-1941)

Zdunska Wolában született szegény szülõktõl, akik késõbb Pabianicebe köl-
töztek. Bátyjával együtt lépett be a lembergi ferencesek középiskolájába, itt is
lett novícius 1910-ben. Elöljárói, látva tehetségét, 1912-ben Rómába küldték,
ahol filozófiai és teológiai doktorátust szerzett s 1918-ban pappá szentelték.
Egyik elsõ szentmiséjét „az apostoli buzgóság és vértanúság kegyelméért”
mutatta be. 1919-ben tért vissza hazájába, ott elõbb Grodnóban kezdetleges
körülmények között, majd a Varsó mellett saját maga alapította
Niepokalanowban (a Szeplõtelen városa) folyóiratot ad ki (A Szeplõtelen Lo-
vagja), és sajtótevékenységét rendtársai közremûködésével hatalmas méretû-
vé fejleszti. 1929-ben missziós kisszemináriumot létesít. 1930-ban Japánba
megy misszióba és fõképp sajtótevékenységével nagy eredményeket ér el.
Elõre látja a II. világháborút és annak szörnyûségeit. 1939-ben, a világháború
elsõ évében internálják, de decemberben szabadul. 14 hónapon át a sebesül-
tekkel, üldözöttek megsegítésével törõdik, majd 1941 februárjában másod-
szor is elhurcolják, elõbb a varsói Pawiak börtönbe, majd Auschwitz-ba. Ott
saját szenvedései közepette még marad ereje ahhoz, hogy fogolytársait is vi-
gasztalja, figyelmüket Isten felé és a Szent Szûz felé irányítsa. „Egész élete –
állapítja meg róla VI. Pál pápa – tanúságtétel volt Isten- és emberszeretetérõl.”
Július végén a blokkból, ahol Miksa atya is élt, megszökött egy fogoly. Meg-
torlásul a táborparancsnok tíz foglyot ítélt éhhalálra. Amikor az egyik fogoly,
kinek nevét az elítéltek között olvasták, felzokogott: „Szegény feleségem, sze-
gény fiaim!” – Miksa atya kérte, hadd mehessen helyette a halálba. Az éhség-
bunkerbõl, ahol az elítéltek szenvedtek, jajgatás és káromkodás helyett ima és
ének hallatszott. Õ maradt életben legtovább: a 14. napon, aug. 14-én a meg-
bízott fegyõr fenol-injekcióval végzett vele. Utána testét elégették. 1971-ben
VI. Pál pápa boldoggá, 1982-ben II. János Pál pápa szentté avatta mint a sze-
retet vértanúját.

Kolbe atya édesanyjától tudjuk, hogy amikor fia, Rajmund kilenc éves volt,
álmot (vagy jelenést) látott: Megjelent neki a Szûzanya és két koronát tartott a
kezében: egy fehéret (ez a szûzi tisztaságot), és egy bíborszínût (a vértanúsá-
got) jelezte. Kérdezte, melyiket választja. Rajmund azt felelte: mind a kettõt.
Élete és halála bizonyság a látomás hitelessége mellett.

Imádság:
Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a

Szeplõtelen Szûz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az embe-
rek iránti szeretettel. Közbenjárására add, hogy dicsõségedre embertársainkat
buzgó lélekkel szalgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent Fiadhoz ha-
sonlítsunk. Aki veled él és uralkodik Isten mindörökké.
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Augusztus 15.
BOLDOG NOVELLONUSZ III. r . (1224-1280)

A bûnbánó szentek között foglal helyet. Romagna* tartomány Faenza* vá-
rosában született. Buzgó szülei jó kereszténynek nevelték. Cipészmester lett,
azonban kicsapongó életével ismerõseinek botrányt, szüleinek sok szomorú-
ságot okozott. Fiatalon megnõsült, életmódja azonban ezzel nem változott
meg. Édesanyja sokat könyörgött érte; imái és könnyei nem voltak hiábava-
lók. 24 éves korában súlyos betegség érte. Ekkor végre Isten kegyelme által
belátta bûneinek súlyosságát s a halál közelsége megnyitotta szemét. Megfo-
gadta, hogyha felgyógyul, egész életén át bûnbánó életet folytat s elzarándo-
kol Rómába az apostolok, valamint Compostellá*-ba, Szent Jakab sírjához. Is-
ten elfogadta felajánlását. Egyik napról a másikra csodás módon visszanyerte
egészségét. Igéretéhez hûen elsõ tette volt, hogy belépett Szent Ferenc III.
rendjébe. A szentrõl eddig is hallott, de ettõl kezdve követni is akarta. A szor-
galmas munka és imádság mellett felkarolta a szegényeket. Keresetébõl csak
annyit tartott meg, amennyi családjának megélhetéséhez szükséges volt, a
többit a szegények, betegek javára fordította. Felesége kezdetben helytelení-
tette bõkezûségét, de amikor látta férje munkájának bõséges jutalmát, õ is
részt vett a jótékonykodásban. Felesége halála után még jobban segítette a
szegényeket s élte vezeklõ életét. Sõt másokat is fellelkesített példájával.
Faenza kézmûveseit vezeklõegyesületbe tömörítette, s a zarándoklatokra tett
fogadalmát is teljesítette. Többször is elzarándokolt gyalog, mezítláb Rómába,
Compostellába. Karitatív tevékenységét egészen haláláig folytatta, s Isten a
csodatevés karizmájával is kitûntette. Egyes adatok szerint 56, a breviárium
szerint 80 éves korában hunyt el 1280. júl. 27-én. Faenza a város
pátrónusaként tisztelte halála óta. Tiszteletét VII. Piusz pápa hagyta jóvá 1817-
ben.

„Légy készen mindenkor és úgy élj, hogy a halál soha készületlenül ne ta-
láljon.

Mikor eljön az utolsó óra, egészen másképp látod majd elmúlt életedet, és
igen megbánod, hogy olyan rest és tunya voltál.” (Kempis: Krisztus követése
I. 23.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Novellonuszt édesanyja könnyes imádsága által a bû-

nös életbõl megtérésre és szent életre vezetted, minket is alakíts át a régi em-
berbõl új emberré. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 16.
BOLDOG SZANKTESZ (kb. 1340-1390)

A Marche tartomány Montefabro városában született nemesi szülõktõl, akik
magasabb tanulmányok végzésére Urbinoba küldték. Húszévesen visszatérve
szülõvárosába egyszer egy társa, aki távolról rokona is volt, kivont karddal tá-
madt rá. Szanktesz a jogtalan támadó ellen védekezett, s nála is kard lévén a
támadó combját akaratlanul úgy megsebesítette, hogy az pár nap múlva sé-
rülésébe belehalt. Az eset igen mélyen érintette, s hogy tettét jóvátegye, elha-
tározta, hogy belép a Ferenc-rendbe, és ott vezeklõ élettel éli le életét. A laikus
testvérek közé jelentkezett, fel is vették. A novíciát éve után fogadalmat tett,
majd fegyelmezett életével oly példaadó szerzetesnek bizonyult, hogy megbíz-
ták a novícius laikus testvérek képzésével. Amikor ezt a hivatalt letette, minél
nehezebb és alantasabb munkákat vállalt, s buzgó imaéletével, gyakori böjtö-
lésével, virrasztrásaival, egyéb önmegtagadásaival kivált rendtársai közül. Az
Oltáriszentség és Jézus szenvedése iránti tisztelet is jellemezte. Ismételten kér-
te Istent, hogy bocsásson rá hasonló szenvedést, mint amit õ okozott ellenfe-
lének. Kérése meghallgatásra talált: combján nyílt seb keletkezett, mely meg-
maradt élete végéig, ezt viselte nagy türelemmel s vezeklõ lelkülettel. A
mindenható sok vigasztalással és rendkívüli kegyelmekkel halmozta el, az em-
berek részérõl is elismerésben, tiszteletben volt része. Halála 1390 körül tör-
tént. Mindjárt szentként tisztelték, s tisztelete - a közbenjárására történt cso-
dák nyomán egyre nõtt. Ezt a tiszteletet XIV. Kelemen pápa erõsítette meg
1770 körül.

Az alábbi történet emlékeztet a Fiorett-i legendájára (Szent -Ferene és a far-
kas) vagy még inkább Szent Korbinián esetére, kinek öszvérét széttépte egy
medve, mire õ átrakta a medvére a málhát és az szolgált neki az öszvér he-
lyett:

Egyik kolostor közelében egy erdõbõl fát szállított Szanktesz egy szamaras
kordéval. Egy farkas támadt a szamárra és széttépte. Mire a testvér: „Hohó,
farkas koma. Ne szaladj el! Te kárt okoztál a kolostornak. Ki fogja most húzni
a kordét? Gyere csak ide!” S átrakta a hámot a farkasra, befogta. S az enge-
delmeskedett neki. Azt is mondja a legendás történet, hogy a farkas továbbra
is a rendház szolgálatában maradt.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Szankteszt bûnbánó életre indítottad, közbenjárására

alakíts minket is tetszésed szerint, hogy egykor örök dicsõségednek részesei
lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
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Augusztus 17.
SZENT RÓKUS zarándok, III. r. (1295-1327)

Életrajzi adatai hiányoznak. Mintegy 60 évvel halála után legendák keletkez-
tek róla, csak ezekbõl ismerhetjük meg. Eszerint 1295 táján született a fran-
ciaországo Montpellier* városában gazdag szülõktõl, akik hosszas várakozás
után nyerték el egyetlen fiukat Isten kegyelmébõl. Amikor a szülõk meghaltak,
Rókus pénzzé tette és a szegények közt osztotta ki az örökségét, majd zarán-
dokútra indult. Útközben Rómáig több városban is ápolta a pestises betege-
ket, sokat közülük meggyógyított a kereszt erejével. Visszatértében Piacenzá*-
ban hosszabb ideig maradt, ápolta a betegeket, végül õ maga is észrevette
magán a pestis tüneteit. Nem akart terhére lenni másoknak, ezért elhúzódott
egy közeli erdõbe, ahol elhagyott kunyhóra talált. Már eszméletlen állapotban
volt, amikor egy szomszédos földbirtokosnak, Gotthardnak kutyája rátalált,
nyalogatta sebeit. Aztán elszaladt s attól kezdve naponta egy darab kenyérrel
a szájában jött. Az õ nyomában megtalálta õt Gotthard is, de Rókus elhárítot-
ta ajánlatát, hogy térjen házába. Végül is a kutya által hozott kenyér és a kö-
zeli forrásvíz által visszanyerte egészségét. Hazament szülõvárosába. Ott azon-
ban kémnek nézték s bebörtönözték. Õ nem tiltakozott, mindezt vállalta
Krisztus iránti szeretetbõl. Öt évet töltött már a börtönben, amikor érezte, föl-
di zarándokútja végéhez ért. Papot hivatott. A szentségek vétele után a pap
nyomban ment a kormányzóhoz és kérte, vizsgálják felül a fogoly ügyét. A ki-
küldött emberek azonban késõn érkeztek: A fogoly már halott volt. Mellette
különös írást találtak: „Aki meg akar szabadulni a döghaláltól, hívja bizalom-
mal Szent Rókus nevét.” Ekkor derült ki, hogy a fogoly nem más, mint a kor-
mányzó unokaöccse. Szentnek kijáró temetésben részesült. Igen sokan hívták
segítségül, különösen a pestises betegek. A konstanzi zsinat (1414-18) idején
a zsinati atyák is tanúsíthatták, mint szûnt meg a pestis a környéken az õ köz-
benjárása által. Ez a tény nagyban hozzájárult tisztelete elterjedéséhez. A 15-
18. századig Európa egyik legnépszerûbb szentje volt. Szent Ferenc Rendje
különösen tiszteli, mint a III. Rend tagját. Tiszteletét a rend részére XII. Ince pá-
pa (1691-1700) engedélyezte. Kutyával ábrázolják. Kórházak (pl. a budapesti
Rókus kórház) viselik nevét.

Egy szent, akirõl csak legendák maradtak… Szent Rókus példája bizonyít-
ja, hogy lehet egy szentet tisztelni ilyen alapon is, mert tiszteletben kell tarta-
nunk a hagyományt, és figyelembe kell vennünk az imameghallgatásokat is.
Ha a legendás részek nem is felelnének meg a valóságnak, biztos, hogy Ró-
kus hõsiesen gyakorolta a betegápolás erényét. Emiatt tisztelete indokolt.

Imádság:
Vezesd Urunk népedet folytonos jóakaratoddal, és boldog Rókus érdemeiért

mentsd meg minden testi és lelki ragálytól. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 18.
BOLDOG NANCY*-I SEBESTYÉN vértanú és társai (1794)

A francia forradalomban 1794-ben több mint 800 papot és szerzetest hur-
coltak Rochefort*-ba, mert nem voltak hajlandók letenni az eskût a Papság
Polgári Alkotmányára, mely a klérust el akarta szakítani Rómától. Borzalmas
körülmények között tartották õket fogva; ócska hajókra zsúfolták õket össze,
amilyeneken régen néger rabszolgákat szállítottak. A dél-amerikai Guayanaba
akarták õket számûzni, de az Angliával fennálló viszony miatt nem vághattak
neki az óceánnak. A foglyok kegyetlenségeknek és szörnyû megaláztatások-
nak voltak kitéve. Ilyen körülmények között a hithez és a római egyházhoz va-
ló hûség hõseként nem egész egy év alatt 547-en haltak meg, köztük feren-
cesek, (kapucinusok 22-en). A vértanúk közül II. János Pál pápa 1995. okt.
1-én 64-et avatott boldoggá, köztük a következõ kapucinusokat:

Nancy-i Sebestyén (szül. 1749-ben), kíváló szerzetes és lelkipásztor. A hajón
halt meg aug. 10-én. Haldokolva szemét az ég felé emelve, térdenállva imád-
kozott, így halt meg békében.

Séesi Protáz (szül. 1747-ben), jeles igehirdetõ, volt tartományi titkár, egy
kegyhely igazgatója. Aug. 23-án halt meg.

Besanconi Jean-Louis* (szül. 1720-ban), kitûnõ lelkipásztor, példás életû
szerzetes. Máj. 19-én (vagy aug. 23-án) halt meg.

Utóbbi kettõrõl olvassuk a ferences Martyrológiumban: A bíróság elõtt bát-
ran megvallották hitüket. Ugyanazzal a hajóval vitték õket számkivetésbe, a
hajón fejezték be életüket ugyanazon a napon, hogy hitvallásuk jutalmát
együtt nyerjék el Krisztustól a mennyben.

Egy túlélõ pap (Claudio Masson) tanúbizonyságából:
„A börtönõrök úgy tekintettek minket, mint a természet fölöslegeit, akik

minden emberi jogot elveszítettek, akiket el lehet taposni, mint hitvány férge-
ket anélkül, hogy igazságtalanság történne. Isten megengedte ezt, hogy így
növekedjék szenvedéseink jutalma, és még tökéletesebben hasonlítsunk iste-
ni Fiához a szenvedésben.

Imádság:
Istenünk, te megadtad a boldog vértanúknak, Nancy-i Sebestyénnek és tár-

sainak a hûség és a megbocsátás kegyelmét a kínok között is. Közbenjárásuk-
ra add meg nekünk is az Egyházadhoz való hûséget és a készséget a testvé-
reinkkel való kiengesztelõdést. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 19.
SZENT LAJOS püspök (1274-1297)

Apja II. Anjou* Károly nápolyi király, anyja Mária, V. István magyar király
lánya révén rokonságban volt Szent Lajos francia királlyal és Árpádházi Szent
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Erzsébettel. 14 éves korában apja helyett túszként az aragóniai király fogságá-
ba került és hét év múlva szabadult ki. A fogságban Barcelonában sokat járta
a templomokat és a kórházakat, s kapcsolatba került két ferencessel, tõlük te-
ológiát tanult, velük együtt zsolozsmázott. A fogságban megérlelõdött benne
a ferences hivatás. 1295-ben meghalt bátyja s a trónöröklés Lajosra szállt. Õ
azonban abban az évben, októberben szabadulván a fogságból, be akart lép-
ni a ferencesek közé. A rendfõnök nem merte felvenni, mert félt Lajos apja ha-
ragjától. Lajos ekkor Rómába ment, ahol VIII. Bonifác karácsonykor szub-
diákonussá szentelte. Ezután Nápolyba ment és lemondott a trónról testvére,
Róbert javára. Nápolyban az érsek pappá szentelte. Már katalóniai fogsága
idején feltûnt egyszerûsége, alázatossága és jámborsága, melyekben szente-
lése után tovább tökéletesedett. Vágya, hogy ferences lehessen, nem csök-
kent. Ezért, amikor a pápa 1296 decemberében Toulouse* püspökévé akarta
kinevezni, csak úgy fogadta el, ha ferences lehet. Még abban az évben a ró-
mai Art Coeli templomban letette a szerzetesi fogadalmat, majd püspökké
szentelték. 1297. májusában érkezett Toulouse-ba, ahol nagy ünnepléssel fo-
gadták. Egyházmegyéjét rövid ideig kormányozhatta. A legszükségesebb java-
in kívül mindent a szegényeknek adott. Hogy a léleknek alávesse, testét böjt-
tel és más módon sanyargatta. Augusztus elején meglátogatta szülõvárosát,
Brignoles*-t, ahol váratlanul megbetegedett és augusztus 19-én meghalt. A
marseilles*-i ferences templomban temették el. Temetése után a sírjánál cso-
dák történtek. XXII. János pápa avatta szentté 1317-ben.

Egy kortárs életrajzából:
Betegségének tizenötödik napján szüntelenül mondogatta: „Imádunk té-

ged, Krisztus” és az „Ifjúságom bûneit…” kezdetû imákat. Gyakran megerõsí-
tette magát a dicsõséges szent Szûz köszöntésével és keresztvetéssel. Amikor
megkérdezte a mellette lévõ testvér, miért mondja oly gyakran az üdvözlégy
Máriát, így válaszolt: „Mert hamarosan meghalok, és a Boldogságos Szûz meg
fog menteni.” Kedves volt tehát Lajos mind az Istennek, mind az embereknek.

Imádság:
Istenünk, te Szent Lajos püspököt arra tanítottad, hogy a mennyek orszá-

gát a földi ország elé helyezze, és ártatlansággal meg a szegények iránt való
nagy szeretettel ékesítetted, add meg nekünk is, hogy erényeit utánozva: a föl-
dön, vele együtt koronát nyerjünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Kr. által.

Augusztus 20.
BOLDOG MONTALDI PAULA klarissza szûz (1442-1514)

A reneszánsz korban humanista mûveltséggel rendelkezõ nõk sokszor elõ-
kelõ családokból valók, Szent Klára nõvéreinek szegény, egyszerû életmódját
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választották. Egyesek közülük értékes vallásos mûveket, költeményeket, íráso-
kat hagytak az utókorra, mint pl. a mantuai zárdában élõ Gonzaga Cecilia
(1425-1451), vagy Bolognában Bolognai Szent Katalin, (máj. 9),
Camerinoban B. Baptista Varano (máj. 31).

A Montaldiak nemesi családjából való Paula Voltában, Mantua közelében
született. 15 éves korában - ráébredve arra, hogy a világban a sok csábítás mi-
att üdvössége veszélyben van, a mantuai klarissza zárdába menekült, ahol
szívvel-lélekkel a tökéletességre törekedett.

A mantuai zárda reformzárda volt. Sienai Szent Bernardin, az obszerváns re-
form-mozgalom élharcosa nemcsak az I. rendben terjesztette a reformot, ha-
tása elérte a II. rendet, a klariszsza rendet is. Paula Malatesta* mantuai her-
cegnõ 1420-ban pápai engedéllyel reform-kolostort alapított, a Szent Paula,
vagy más néven Corpus Domini kolostort. A szellemi irányítás a milánói Szent
Orsolya kolostor kiváló tagjától, Franceschina da Giussano*-tól jött, aki a her-
cegnõ kérésére a mantuai zárda elsõ apátnõje lett (+1442).

Paula oly nagy elõhaladást tett a szerzetesi erényekben, hogy egymásután
háromszor választották meg apátnõnek. Mint elöljáró a zárda gyarapodását, a
hivatások számának növekedését s a nõvérek tökéletesedését eredményesen
mozdította elõ, fõként a maga jó példájával, bensõséges imaéletével, böjttel,
virrasztással, önsanyargatással. Minden jónak ellensége, a sátán ismételten
zaklatta, próbálta eltéríteni a jó útról, de Paulának sikerült minden támadást
legyõznie. Inkább az önsanyargatástól, mint az öregségtõl legyengülve 72
éves korábán Isten békéjével a szívében hunyt el 1514. aug. 18-án. Évszáza-
dos, több püspök által is megerõsített tiszteletét IX. Piusz hagyta jóvá.

Szent Klára Regulájából:
(Az apátnõ) „igyekezzék másokat inkább erényeivel és szent erkölcseivel

kormányozni, semmint hivatalából (fakadó hatalmával), hogy így a nõvérek,
akiket az õ példája késztet, inkább szeretetbõl engedelmeskedjenek neki, mint
félelembõl. Óvakodjon a kivételezõ szeretettõl, nehogy míg egyeseket jobban
kedvel, minden nõvérben botrányt okozzon. Vigasztalja a szenvedõket.”

Imádság:
Segíts meg minket, üdvözítõ Istenünk, hogy amint most Boldog Paula szûz

emlékezetén örvendezünk, odaadó életének példáján épüljünk. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

Augusztus 21.
SZENT X. PIUS pápa (1835-1914)

Családi neve: Giuseppe Sarto*. Treviso-hoz közel, Riese faluban született
szegény földmûves családból. Heten voltak tesvérek. Jótevõk pártfogásával
végezte iskoláit. Trevisoban szentelték pappá 24 évesen. Pályája „szabályosan”
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ívelt a pápasag felé. 9 évig káplán, 9 évig plébános, 9 évig püspöki irodaigaz-
gató, majd helynök Trevisoban, 9 évig püspök Mantuában, kb. 9 évig bíboros
pátriárka Velencében. 1903-ban választották meg pápává, amibe nehezen
nyugodott bele. Elsõ körlevelében meghirdette programját: Mindent megújí-
tani Krisztusban. Szívügye volt, hogy az egyház papjai hivatásuk magaslatán
álljanak. Rendet teremtett a liturgiában, az egyházi törvények szövevényében,
sürgette a gyakori gyónást, áldozást, az elsõáldozás korhatárát a 7 éves korra
szállította le. Küzdött az ún. „modernizmus” ellen, mely sok tévtant hirdetett.
A hívõ vallásos emberek, de papok is felfigyeltek életszentségére; már életé-
ben szentnek tartották. Az elsõ világháborút elõre megjövendölte. S amikor az
kitört, csak egy hónappal élte túl: szomorúságában halt meg. Sírjára ezt írták:
„X. Piusz pápa, aki szegény volt és gazdag, szelíd, alázatos szívû, a katolikus
ügynek erõs védelmezõje, törekedett mindent megújítani Krisztusban, jámbo-
rul elhunyt aug. 20-án.” XII. Piusz 1954-ben avatta szentté.

Már fiatalon a ferences III. rendbe lépett. Mint salzanoi plébános, majd mint
mantuai püspök, velencei pátriárka, lelkes terjesztõje volt a világi rendnek. Pá-
paként is pártfogolta a rend ügyét. 1909-ben, amikor az egyház Szent Ferenc
rendje fennállásának 700. évfordulóját ünnepelte, brévéjében ezeket írta: „A
Harmadik Rend csodálatosan azért van, hogy a keresztényekben a jó erköl-
csöt és az életszentséget elõmozdítsa. Elmondhatjuk, ha Ferenc semmi mást
nem tett volna, minthogy a Harmadik Rendjét megalapította, ezért az egyet-
len mûvéért is méltó arra, hogy az Egyház legnagyobb jótevõi közé soroljuk.”

Imádság:
Istenünk, te Szent X. Piusz pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erõvel

töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisz-
tusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 22.
XI PIUSZ pápa III. r. (1857-1939)

Achille Ratti Észak-Itáliában, Desio kisvárosban született. 1879-ben szentel-
ték pappá. Rövid ideig káplán, majd Milánóban teológiát tanított, pár év múl-
va 1888-ban a milánói Ambrosiana könyvtár prefektusa, 1914 óta a vatikáni
könyvtár igazgatója lett. 1918-ban a pápa kinevezte lengyelországi apostoli
vizitátornak. Az I. világháború vérzivataros évében nagy lelki erõvel és okosság-
gal látta el feladatát, mire 1921-ben kinevezték pápai nunciussá címzetes ér-
seki ranggal. Ekkor szentelték püspökké. Júniusban visszatért Itáliába, ekkor
a pápa kinevezte milánói érsekké és bíborossá. Jó félév múlva, 1922. febr. 6-
án õt választották meg pápává. Elsõ körlevelében így fogalmazta meg jelmon-
datát: „Krisztus békéje Krisztus országában.” Sok állammal lépett diplomáciai
kapcsolatba, de legjelentõsebb az Olaszországgal megkötött Lateráni Egyez-
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mény (1929), melyben rendezõdött az 1870 óta húzódó áldatlan állapot. A pá-
pa lemondott minden területi követelésrõl, de az olasz állam elismerte a Vati-
kán Állam szuverenitását. A pápa ekkor kijentette: „Ez a szerzõdés visszaadta
Istent Itáliának: és Itáliát Istennek.” A fasiszta rendszer, nemkülönben a nem-
zeti szocialista rendszer s a kommunista diktatúra káros voltára mind szavak-
kal, mind körleveleivel (Mit brennender Sorge, Divini Redemptoris 1937) fel-
hívta a világ figyelmét. Az egyházi tudomány fejlesztése végett szorgalmazta
katolikus egyetemek alapítását, sokat tett a missziókért s a Katolikus Akció
megvalósulásáért. Már 18 éves kora óta a ferences III. rend tagja volt. Milanói
érseksége, valamint pápasága idején is felkarolta a rend ügyét. Többször
büszkén vallotta magát Szent Ferenc családja tagjának. 1932-ben mondotta
a római terciáriusoknak: „Milyen az az életmód, melyet egy jó terciárius foga-
dott? Lányege nem a fogadalmak betûjéhez való ragaszkodás, nem a közös-
ségi szellem, nem szerzetes-élet folytatása, hanem a Regula szelleme szerinti
élet! Ennek kell érvényesülnie a családban, a mindennapi életben s a világ kül-
sõ körülményeiben... A te egyenruhád legyen a keresztény szerénység, kam-
rád az istenfélelem, kolostorod területe a szegények, betegek házai, a temp-
lom, a missziók ügyei..., megkülönböztetõ jeled pedig az, hogy a Nagy Király
Követének hûséges tanítványa vagy.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû XI. Piusz pápát egész Egyházad pásztorául ren-

delted, apostoli erõvel és bölcsességgel övezted. Add meg nekünk, akik en-
nek a kiváló pápának életére emlékezünk, hogy jótetteink világoskodjanak az
emberek elõtt, szeretetünk pedig szüntelenül elõtted égjen. Krisztus, a mi
Urunk által.

Augusztus 23.
BOLDOG OFFIDAI BERNÁT kapucinus testvér (1604-1694)

Földmûves szülõktõl származott. Ifjúkorában pásztorkodott. Szokása volt,
hogy kiakasztott valami fára vagy bokorra egy szentképet és az elõtt imádko-
zott. Pásztortársait is oktatta a hit igazságaira. Egyébként írástudatlan volt. 22
éves korában lépett be a kapucinusok közé. Különbözõ kolostorokban több-
féle beosztásban munkálkodott, alig tûnt fel életszentsége. Amikor visszakerült
szülõföldjére, az offidai kolostorba mint kapus és alamizsnagyûjtõ, akkor kezd-
tek rá felfigyelni. Egyesek látták imádság közben fénytõl körülvéve vagy a le-
vegõben lebegve. Megrögzött bûnösök tértek meg szavai hatására. Imádkoz-
ta és másokat is buzdított a rózsafüzér imádkozására, mert ezáltal sok
kegyelmet tudunk kieszközölni. Két püspök állította, hogy Bernát testvér az
egyházmegyében többet tett, mint nagy szónokok és népmisszionáriusok. Bé-
keszerzõ tevékenysége is jelentõs volt. A tanulatlan testvér nehéz hitbeli kérdé-
sekre tudott bámulatos feleletet adni. Tudós egyházi és elõkelõ világi szemé-
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lyek is jöttek hozzá tanácsot kérni. A szegények szerették mint igaz barátjukat
és jótevõjüket. Nagy tisztelettel volt a papok iránt. Azt szokta mondani: ha pa-
pot láttok, a lábuk nyomát kellene megcsókolni, mert õk azok, akik a szentsé-
gek által biztosítják, hogy a kegyelem állapotában legyünk; nagyrészt tõlük
függ üdvösségünk. A szentséget Szent Ferenc módjára élte. Takarékos volt, s
másokat is intett, ne hagyják, hogy az étel tönkremenjen, mert Krisztus szegé-
nyeinek szükségük van rá. 90 éves korában halt meg szülõvárosa kolostorá-
ban. VI. Piusz avatta boldoggá 1795-ben. Sírja az offidai kapucinusok templo-
mában van.

Boldog Bernátnak a betegek iránti törõdésérõl:
„Ha egy testvér súlyos beteg volt, kérte a páter gvárdiánt, maradhasson a

beteg mellett a betegszobában. Elöljárója azt is megengedte neki, hogy kis
ablakot nyithasson, mely a templomra nyílt. Ebbõl egyrészt az a haszon szár-
mazott, hogy a beteg is a nyitott ablakon át részt tudott venni a szentmiséken,
másrészt Bernát az Oltáriszentség elõtt tudott imádkozni olyan idõben, ami-
kor nem kellett a beteggel foglalkoznia.”

A Szertartások Kongregációja okmányaiból.

Imádság:
Istenünk, te a felebaráti szeretetben foglaltad össze parancsaidat. Add,

hogy Boldog Bernátot utánozva életünket testvéreink szolgálatára szenteljük
és így a te áldottaid legyünk a mennyek országában. A mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.

Augusztus 24.
SZENT VIALAR EMÍLIA III. r., rendalapító (1797-1856)

A franciaországi Gaillac-ban született gazdag, de nem igazán vallásos szü-
lõktõl. Anyját 13 évesen elveszítette. 19 éves korában egy missziós beszéd
igen nagy hatással volt rá: eddigi vallásossága mélyebb lett, szüzességi foga-
dalmat tett s a szegényekre fordította minden szabad idejét. Misztikus kegyel-
mekben is részesült. Alkalmas lelkivezetõt talált, s egyre jobban foglalkoztatta
egy leendõ szerzetesrend eszméje. Amikor nagybátyja után tekintélyes össze-
get örökölt, megvett egy házat és három társnõjével együtt itt kezdett közös
életet. Új jelentkezõk is csatlakoztak hozzájuk és 1833. március 19-én megtör-
tént az elsõ beöltözés. Az alakuló szerzetesi közösségnek a Megjelenésrõl ne-
vezett Szent József Nõvérei nevet adta s két év múlva Albi érseke jóváhagyta
a társulat szabályzatát, mely a Reguláris Ferences III. Rend alapján készült. A
nõvérek szegénygondozással és oktatással foglalkoztak. Két év múlva meghí-
vást kaptak Algírba. Ott hamarosan egy kórház ellátását vállalták el, járóbeteg-
ellátó állomást s a hajléktalanok részére menhelyet állítottak fel. Iskolában is
oktattak. Néhány év múlva azonban az algíri püspök ellenkezése miatt el kel-
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lett hagyniuk az ígéretes munkateret. A következõ 12 évben a kongregáció
több országban is elterjedt. 1852-ben Marseilles*-ben Eugene de Mazenod*
püspök pártfogolta a kongregációt, itt novíciátot létesítettek. Új alapítások jöt-
tek létre Ázsiában, Indiában, Ausztráliában. Emília anya 1856-ban, 59 éves ko-
rában hunyt el, XII. Piusz pápa 1951-ben avatta szentté. Kíváló szervezõ, ha-
tározott egyéniség volt, aki szívos állhatatossággal küzdött a jó ügy érdekében
elviselve az algíri püspök és saját nõvérei részérõl sok megaláztatást, meg-
nemértést.

A szerzetesek testvéri szeretetérõl:
„A szerzetesek, mint Krisztus tagjai, elõzzék meg egymást tiszteletadásuk-

kal és hordozzák egymás terhét. A szerzetesi közösség ugyanis, mint igazi jó
család, amely az Úr nevében gyûlt össze, az Úr jelenlétének örvendhet, miu-
tán Isten szeretete kiáradt szívükbe a Szentlélek által. A szeretet pedig a tör-
vény tökéletes teljesítése.

A II. Vatikáni Zsinatnak a szerzetesekrõl szóló határozatából.

Imádság:
Istenünk, te Szent Emíliát arra választottad ki, hogy a szegények és a bete-

gek istápolására s az ifjúság oktatására új szerzetesközösséget alapítson s köz-
ben a megpróbáltatásokat nagy lelki erõvel viselje el. Add, hogy példáját kö-
vetve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden
igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Augusztus 25.
SZENT LAJOS király, III.r. (1219-1270)

Apját, VIII. Lajost 12 éves korában elveszítette, így anyja, Blanka királynõ ne-
velte vallásos szellemben. Kiskorúsága idején anyja uralkodott helyette. Õ
gondoskodott számára feleségrõl is. Provence*-i Margittal Lajos 1234-ben kö-
tött házasságot, de csak hat év múlva keltek egybe. Házasságukból 11 gyer-
mek született. Mintaszerûen nevelték õket. Lajos, a király inkább szerzetesi,
mint fõûri életet élt: naponta részt vett szentmisén, végezte a szerzetesek zso-
lozsmáját, kerülte a fényûzést, lemondott a vadászatról is, böjtölt, ostorozta
magát, vezeklõ övet viselt. Életrajzírói kiemelik türelmét és alázatosságát, bé-
keszeretetét. Nem viselt hódító vagy támadó háborút, sõt az angoloknak visz-
szaadott olyan területeket, melyeket nagyapja jogtalanul foglalt el. Szigorú tör-
vényekkel igyekezett a rendet fönntartani, Isten parancsainak érvényt szerezni
(kemény büntetések a káromkodókra, eretnekekre). Támogatta a ferencese-
ket, domonkosokat, õ maga Szent Ferenc III. rendjébe lépett. Kétszer viselt ke-
resztes háborút a Szentföld visszafoglalásáért. 1249-ben elfoglalta Damiette
várát, de nemsokára Manzurah közelében vereséget szenvedett, maga is a
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mohamedánok fogságába esett és csak súlyos váltságdíj ellenében szabadult
ki. 1253-ban hazatért, miután anyja halála hírét vette. A második keresztes há-
borút 1270-ben indította, de Tunisz közelében táborát pestis támadta meg.
Fia, Trisztán halála után õ is a pestis áldozata lett. Halála közeledtét érezve -
Szent Ferencet követve - hamut teríttetett a földre s arra feküdt. Utolsó szavai:
„Jeruzsálem, Jeruzsálem! . Megyünk Jeruzsálembe.” Ez a Jeruzsálem a meny-
nyei Jeruzsálem volt. VIII. Bonifác avatta szentté halála után 27 évre. Benne a
Ferences Világi Rend égi pártfogóját tiszteli. Egyúttal a középkor legkiválóbb
lovagkirálya volt.

Egy francia történetíró így jellemzi Szent Lajost:
“Ez a szent király, a béke embere, szívének egyszerûségében többet tett a

királyság érdekében, mint a legkörmönfontabb tanácsosok és tíz harcias ural-
kodó. A király ügy tûnt fel a nép szemében, mint a rend és igazságosság meg-
testesülése.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Lajost a földi kormányzás gondjai közül a mennyei ki-

rályság dicsõségébe emelted. Kérünk, közbenjárására add meg nekünk, hogy
szolgálatunkban, melyet a földön betöltünk, örökkévaló országodat keressük.
Krisztus a mi Urunk által.

Augusztus 26.
Boldog TIMÓTEUSZ (1444-1504)

Aquila környékén Montecchio*-ban (latinosan Monticulo*) született. Fiata-
lon lépett be a ferencesek közé. A róla szóló zsolozsma szövege szerzetbe lépé-
se indítékául felhozza: kerülni akarta a világ bûnre vivõ alkalmait és Isten szolgá-
latára akarta szentelni életét. Feltételezhetjük, hogy a szentek példája is szerepet
játszott hivatása keletkezésében. Különösen Sienai Szent Bernardin példája.
Timóteusz abban az évben, 1444-ben született, amikor Bernardin Aquilában
meghalt. Rá hat évre már szentté is avatták. Talán õ is ott volt gyermekként
Aquilában a nagy ünnepségen. Késõbb díszes templomot is emeltek a szent
tiszteletére. Bizonyára ebben is megfordult. Bernardin hatása más vonatkozás-
ban is kimutatható: Az Aquila körzetében élõ ferencesek a 15. században mind
lelkes hívei voltak az obszerváns eszmének. Timóteusz is. A Breviárium szerint „a
Regula szerinti élet következetes mûvelõje” volt. Szerzetesi erényei közül kieme-
lik alázatát, önmegtagadását, türelmét. Igehirdetésérõl nem szólnak az életrajz-
ok, inkább a bensõ életnek, imának, szemlélõdésnek volt a mûvelõje. Külön ki-
emeli a Breviárium, hogy szentmiséi közben Isten látomásokkal tüntette ki.
Nagyon buzgón és összeszedetten misézett. - Egyszer a szentmisében nagyon
kérte egyik novíciusa számára az állhatatosság kegyelmét. Úrfelmutatáskor láto-
mása volt, ebbõl megtudta, hogy kérése meghallgattatást nyert. - Más alkalom-
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mal egy elõkelõ nõ azt kérte tõle, imádkozzék a szentmisében az õ egészségé-
ért. Timóteusznák tudtára adta Jézus, hogy az illetõ akkor gyógyul meg, ha le-
mond az öltözködésben való hiúságáról. Timóteusz hatvan éves korában az
Aquilához közeli Ocra* rendházában halt meg, a kolostor templomában temet-
ték el. Évszázados tiszteletét IX. Piusz hagyta jóvá.

„Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek majd nevemben az Atyától,
megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek
és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,23-24.)

„Ha kértek, nem kaptok, mert helytelenül kértek, hiszen bûnös kívánságai-
tok kielégítésére akarjátok fordítani.” (Jak 4, 3)

Imádság:
Boldog Timóteusz közbenjárására alakíts minket Istenünk tetszésed szerint,

hogy egykor részesei legyünk örök dicsõségednek. Ki élsz és uralkodol mind-
örökkön örökké.

Augusztus 27.
(BOLDOG) BLANKA királynõ III. r. (+1252)

A „boldog” jelzõt a hagyományos tisztelet adta neki, az egyház hivatalosan
nem avatta boldoggá. 26 éven át élt férjével, VIII. Lajos francia királlyal har-
monikus házasságban. Két gyermekét emelte az oltárra az egyház: fiát, Lajost
és leányát, Izabellát. Az evangéliumban áll: „Gyümölcseikrõl ismeritek meg
õket.” Blankának mindenképpen érdeme gyermekeinek életszentsége. Intel-
me, melyet fiához intézett, minden vallásos nevelés alapelve lehet: „Inkább
lássalak a koporsóban, mint halálos bûnben.” Fiával együtt belépett Szent Fe-
renc III. rendjébe, leánya pedig Szent Klára rendjébe. Amikor férje, VIII. Lajos
meghalt, Lajos fia még 12 éves sem volt. Ezért öt évig helyette anyja uralko-
dott. Õ gondoskodott fia számára menyasszonyról. Provence-i Margit még
csak 13 éves volt, amikor házasságra lépett a 15 éves Lajossal, de Blanka úgy
intézte, hogy még hat évig távol éljenek egymástól, csak utána kelhettek egy-
be. Utána is beleszólt a fiatalok életébe, akik ezt csak nagy önuralommal tud-
ták elviselni. Ettõl eltekintve Blanka királynõ okosan tudott uralkodni, nem-
csak fia kiskorúsága idején, hanem 1249-52-ig, amíg fia keresztes háborút
viselt a Szentföldért. Amikor Lajos meghallotta anyja halálhírét, visszatért a
Szentföldrõl és átvette az uralkodást. Anyja a ciszterci apácák között hunyt el,
de a ferences III.rend ruhájában temették el nagy tisztességgel annak a kolos-
tornak a templomában, melyet maga építtetett.

IX. Szent Lajos király intelmei fiához:
„Õrizd meg, fiam, magad mindentõl, amirõl tudod, hogy nem tetszik Isten-

nek. Tudniillik minden halálos bûntõl. Annyira, hogy inkább szakadjon rád a
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vértanúság minden kínja, minthogy beleegyezzél a súlyos bûnbe... Ezen felül,
ha az Úr megengedi, hogy valami megpróbáltatás érjen, jó szívvel viseld el és
adj hálát érte. Gondolj arra, hogy mindez javadra történik, amire talán rá is
szolgáltál.” (Blanka nevelõi elvei hasonlók.)

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Blanka királynõt arra segítetted, hogy gyermeke-

it életszentségre nevelje, add meg nekünk, hogy a btínt mint legnagyobb rosz-
szat kerüljük és szeretetedben gyarapodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 28.
GILBERT MIKLÓS (GABRIEL AB AVE MARIA) I. r. (1463-1532)

Már ifjúkorában nagy tisztelõje volt a Boldogságos Szûznek. Egyszer egy fe-
rences szentbeszédét hallotta a Szeplõtelen Fogantatásról: a beszéd hatására
jelentkezett ferencesnek. Tudása és erényei miatt többféle rendi hivatallal is fel-
ruházták, híre azonban egy rendalapítással kapcsolatban lett közismert. Valois
Johanna királynõ, III. rendi, 1499-ben lett a Berry tartomány úrnõje, s ekkor
határozta el, hogy régi tervét, a Boldogságos Szûz tiszteletére egy nõi szerze-
tesrend alapítását megvalósítja. A szerzetesi közösséget ferences szellemben
kívánta megalapítani, elnevezése: A Boldogságos Szûz tíz öröme (vagy gyö-
nyörûsége) rendje, másként az Angyali Üdvözletrõl nevezett rend. Feltárta ter-
vét ferences gyóntatója, Gilbert Miklós atya elõtt, aki a rend eszméjét öröm-
mel tette magáévá és segített mind az új tagok toborzásában, mind az
életszabály összeállításában. Az alapgondolat Johannától származott, õ
ugyanis éveken át. elmélyedt Mária tíz erényébe s ezekre építette föl rendjét. A
tíz erény Mária tíz öröme: tisztaság, okosság, alázat, hit, imádság, engedel-
messég, szegénység, béketûrés, jóság, együttszenvedés. A szerzetes közössé-
get röviden annunciátáknak nevezték, mivel keletkezése az Angyali Üdvözlet-
tel (Annunciatio) van kapcsolatban. A szerzet egyházi jóváhagyása 1502-ben
történt VI. Sándor pápa által és ebben nagy szerepe volt Gilbert atyának is. Jo-
hanna (1920 óta a szentek közt tiszteljük) 1505-ben halt meg. Utána Gilbert
atya lett a rend védõje, terjesztõje, X. Leó pápa óta a Szent Szûz egész rend-
jének generálisa. X. Leó adta Gilbert atyának az új nevet: Gabriel ab Ave Maria.
Erre az elnevezésre rá is szolgált: Mária-tisztelete miatt. Szentbeszédeiben leg-
többször a Magnificat egy-egy versét választotta témául. Amikor Párizsban
gvárdián volt, egy teológiai tanár elõtte támadta a Szeplõtelen Fogantatás ta-
nát. Õ olyan meggyõzõen érvelt, hogy végül a tanár bevallotta vereségét. Ha-
lála elõtt mondta: Még ma látni fogom a dicsõséges Istenanyát. És elkezdte a
Magnificat-ot. A végsõ vershez érve boldogan távozott a földi életbõl. Aug 27-
én halt meg. Az annunciáta nõvérek bourges-i* templomában temették el.
Boldoggá avatási eljárását elindították, de még nem fejezõdött be.
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Imádság:
Istenünk, te boldogemlékú Gilbert Miklós atyát arra választottad ki, hogy a

Szûzanya erényeinek követésére alakuló új szerzetesrend társalapítója legyen.
Segíts minket, hogy Mária erényeinek követése által Istennek tetszõ életet él-
jünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Augusztus 29.
BOLDOG PERUGIAI JÁNOS 

és SAXOFERRATOI PÉTER vértanúk (1231)

Vértanúságuk leírása Szent Antonin (1389-1459) Krónikák könyvébõl való.
Hogy mennyi ebben a történelmi valóság és mi a legenda, nehezen állapítha-
tó meg. Hogy XI. Kelemen 1700 körül évszázados tiszteletüket jóváhagyta,
nem jelenti azt, hogy a Szent Antonin Krónikájában szereplõ adatokat is
szentesítette, csupán vértanúságukat erõsítette meg. A Krónika szerint: Jánost
(aki pap volt) és Pétert maga Szent Ferenc küldte Spanyolországba.
EljutvaTeruelbe, a ferences kolostorba, igehirdetésükkel és imáikkal Krisztus jó
illatát árasztották. Aztán a móroktól lakott Valenciába mentek, ahol egy Azotus
nevû hírhedt keresztényüldözõ uralkodó uralkodott. A két ferences hitbuzgó-
ságtól és a vértanúság vágyától hajtva bement Valenciába és ott a szaracénok-
nak Mohamed vallása hamisságáról prédikáltak. Amikor errõl Azotus hallott,
elfogatta és börtönbe záratta õket. Sok ígérettel próbálta õket hittagadásra és
saját vallására való áttérésre bírni. Amikor õk erre nem voltak hajlandók, elren-
delte, hogy Valencia fõterén fejezzék le õket. Mindez 1231-ben történt. Sírjuk-
nál azonban csakhamar csodák történtek. Abban az idõben Jakab aragóniai
király harcban állott Azotussal. Azotus tapasztalta, hogy a két ferences vérta-
núsága óta egyre csak vereséget szenved a keresztényektõl. Amikor már igen
szorongatott helyzetben volt, tárgyalásba kezdett Jakab királlyal Valencia át-
adásáról és saját megtérésérõl. Jakab király meg is ígérte, hegy ha megtér,
maradhat palotájában. Valencia bevétele után Azotus valóban megkeresztelke-
dett, sõt palotáját felajánlotta a ferenceseknek kolostorul. „Hitetlenségemben
- mondta - megöltem testvéreiteket, amit szívbõl sajnálok. Kárpótlásul vegyé-
tek palotámat, melyben oly sok vértanú vére folyt, úgyhogy ezt a helyet a vér-
tanúk vére szentelte meg. Tegyétek e megszentelt helyet kolostorrá”. Így ezen
a helyen áll ma a ferencesek. kolostora.

„Dicsõ Király, a vértanúk kezedbõl kapnak koszorút,
a földi létet megvetik s te otthont az égben adsz nekik.
Füledbe, Urunk, jusson el szavunk, mely kérõn esdekel:
míg gyõztes dalunk énekel, minden vétkünk töröljed el.”

Himnusz a vértanúk zsolozsmájából.
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Imádság:
Istenünk, támogasson minket Boldog János és Péter vértanú közbenjáró

imája, és adjon nekünk erõt, hogy Fiad evangéliumához hûségesen ragasz-
kodjunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörök-
kön örökké.

Augusztus 30.
MÁRTON ÁRON püspök, III. r. (1896-1980)

Csíkszentdomokoson született. Az elsõ világháború idején mint kispapot
behívják katonának. Végigharcolja a háborút, fõhadnagyként szerel le. A
teológiát 28 éves korában fejezi be, ekkor pappá szentelik. Káplán, hittanár,
plébános, 1932-tõl püspöki titkár és kolozsvári egyetemi lelkész, 1936-tól ko-
lozsvári plébános. A pápa 1938. dec. 24-én kinevezi gyulafehérvári megyés-
püspöknek. Hamarosan kitör a II. világháború. Közben a bécsi döntés követ-
keztében Észak-Erdély egy része visszakerül Magyarországhoz. Õ
Gyulafehérváron marad. 1944. máj. 18-án, három nappal a zsidók deportálá-
sának megkezdése után az egész magyar nyelvterületen elsõként tiltakozik
nyilvánosan az elhurcolások ellen. A háború után bátor lélekkel védi az Egyház
jogait a kormányzat elnyomó törekvéseivel szemben. Ezért 1949-ben a. csík-
somlyói búcsú után (mintegy 150.000 a résztvevõ) Tövis közelében a román
hatóság letartóztatja és évekig tartó börtönnel igyekszik õt megtörni, de ez
nem sikerül. 1954-ben felajánlják szabadon bocsátását, ha elszakad Rómától.
Egy év múlva azonban szabadon engedik. Elsõ körlevelében bûnbánatra szó-
lítja azokat a papokat, akik vétettek az egyházi elõírások és a hûség ellen. Már
a következõ évben internálják a püspöki palotában. Csak 1967-ben mozoghat
újra szabadon. 1970-ben találkozhat Rómában VI. Pál pápával. Az erdélyi ka-
tolikus és magyar ellenállás eszményképe lett, akit úgy emlegettek, mint „az
erdélyi Mindszentyt”. 1980. szept. 29-én halt meg 84 éves korában. Boldoggá
avatási pere 1992-ben kezdõdött meg. Szent Ferenc III. rendjének tagja volt.

Márton Áron kolozsvári papszentelési beszédébõl (1944):
„Lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni és

sárral fognak megdobni. Lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság
lesz a fizetségtek. De a szent hivatásunkkal járó kötelességek teljesítésétõl
nem riaszthat vissza sem börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmé-
ben és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és a börtön nem szégyen, ha-
nem dicsõség.”

Imádság:
Istenünk, te Áron püspököt nehéz idõkben népednek jó pásztorául adtad s

úgy rendelted, hogy hitéért, magyarságáért üldözést, börtönt szenvedjen, se-
gíts, hogy példája minket is erõsítsen hitünkhöz, egyházunkhoz való hûsé-
günkben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Augusztus 31.
BOLDOG MOGLIANOI* (MOLLEANI) PÉTER (kb. 1415-1490)

A Marche tartománybeli Mogliano helységben született vallásos szülõktõl.
Perugiában egyházi és világi jogból daktorátust szerzett. Ekkor hallott egy fe-
rences atyától egy szentbeszédet, melynek hatására ferencesnek jelentkezett.
Bizonyára régebben is foglalkozott a szerzetbelépés gondolatával. A rendben
teológiai tudásban is annyira elõrehaladt, hogy tudása és erényei révén egy-
aránt ismeretessé vált. Mint pap hamarosan Marchiai Szent Jakab kísérõje és
munkatársa, késõbb utódja lett. Hogy mennyi ideig volt Szent Jakab kísérõje,
nem tudjuk, mert az õ mûködése 1422-tõl 1476-ig nemcsak Itáliára, hanem
más országokra is kiterjedt. Péter is nagy népmissszionárius, bûnbánathirde-
tõ, fáradhatatlan gyóntató, s különösen a viszályok békés elrendezése terén
fejtett ki áldásos tevékenységet: Szelid, rokonszenves egyénisége alkalmassá
tette, hogy az ellenségeskedéseket elsimítsa, a haragosokat kibékítse. Egy-
másra fegyverrel támadó városok tették le a fegyvert az õ szavára. Rendtársai
nagyra értékelték tevékenységét s kétszer a marchiai, egyszer a római rendtar-
tomány tartományfõnökévé (vikáriusává) választották. Mûködése során több-
ször idõzött Camerino*-ban, ahol kapcsolatban volt a klarissza rendházzal,
Boldog Baptista Varanoval. Halála is itt következett be. Érdekes, amit Boldog
Baptista feljegyzett utolsó napjairól: „Betegsége utolsó szakaszában mindig vi-
dámnak, mosolygónak láttuk; arra törekedett, hogy vigasztalja rendtársait,
mindig olyan dolgokat mondott, amivel megörvendeztette õket - amint ezt
életében is tette. Úgyhogy apám, az „illusztrisszimusz herceg” többször is
mondta neki: Páter Vikárius, maga bizonyosan nevetve fog meghalni.” Ez nem
egészen így történt, mert a pátér halála elõtt nem ágyában akart megáldozni,
hanem levitette magát a templomba, ott áldozott meg és vette fel a szent ke-
net szentségét. A herceget és fiait Isten törvényeinek betartására, rendtársait
a Regula szerinti életre buzdította, majd Jézus szenvedése történetét olvastat-
ta fel Szent Máté szerint. Így halt meg 1490. júl. 25-én. XIII. Kelemen pápa
hagyta jóvá tiszteletét.

„Óvakodjanak a testvérek attól, hogy magukat külsõleg szomorúnak, ko-
mor tekintetû képmutatónak mutassák, hanem legyenek vidámak, illõ módon
kedvesek és örvendezõk az Úrban.”

Meg nem erõsített Regula 7. f.
Imádság:

Istenünk, te Boldog Péter szolgádat lelkipásztori és szerzetesi feladatai ellá-
tására kiváló erényekkel ékesítetted. Add, hogy közbenjárása segítsen, példá-
ja ösztönözzön egyszülött Fiad követésére. Ki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké.
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SZEPTEMBER

Szeptember 1.
SZENT BEATRIX szûz, rendalapító (1424-1490) (Beatrix de Silva)

Ceutában (Marokkó) portugál szülõktõl származott; családja rokonságban
volt a portugáliai királyi családdal. Gyermekkora óta különösen tisztelte a szep-
lõtelenül fogantatott Szûz Máriát. Fiatal korában udvarhölgynek II. János kasztí-
liai király udvarába került. Izabella királynõ féltékenységbõl üldözte s börtönbe
záratta, ahonnét a Szent Szûz tapasztalható segítségével kiszabadult és ártatlan-
sága is igazolódott. Ezek után elhagyta a királyi udvart és Toledó felé indult. Út-
közben megjelent neki Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal, akik lelkileg
erõsítették és tudtára adták, hogy egy új szerzetesrend alapítója lesz. Toledóban
a ciszterci nõvérek fogadták be; köztük élt mintegy 40 évig. Nem lépett be a
rendbe, de a szerzetesek életét élte. Akkor a Szent Szûz bíztatta, hogy alapítson
rendet, mely Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatásáról legyen elnevezve s az õ tisz-
teletét terjessze a nép között. Elhagyta a ciszterci monostort, s a királynõ által
felajánlott házba költözött 12 társnõjével. Itt kezdték meg szerzetesi életüket.
Szabályukat VIII. Ince pápa 1489-ben jóváhagyta, nagyjából a ciszterci rend sza-
bályait követték. Egy év múlva Beatrix a Szûzanyától értesült közeli haláláról. Fel-
kereste ferences gyóntatóját, áhítattal felvette az Egyház szentségeit. Majd beöl-
tözött a rend ruhájába (fehér szövet, égszínkék skapuláré és köpeny) s letette a
fogadalmakat. Így költözött át az örök hazába 66 éves korában. Halálakor arca
fénylõvé vált s homlokán aranyszínû fénylõ csillag volt látható. Halála után 3 év-
vel VI. Sándor pápa Szent Klára reguláját írta elõ számukra, s 1511-ben a Szep-
lõtelen Fogantatás rendjét (vagy ahogy nevezték: koncepcionisták) ilyen formá-
ban II. Gyula pápa újra jóváhagyta s a ferencrend obszerváns ága alá helyezte.
Spanyolországban Agredai Mária (1602-1665) alapított koncepcionista zárdát. A
20. század közepe táján spanyol és portugál nyelvterületen kb, 3000 a nõvérek
száma. Az alapítónõvért XI. Piusz boldoggá, VI. Pál pedig 1976-ban szentté avat-
ta. Minthogy élete több vonatkozásban a Ferenc-rendhez kötõdik és rendje is fe-
rences rend, ezért méltán tiszteljük a ferences szentek között.

Az alapító anya ezeket tartja legfontosabbnak nõvérei számára:
a) Kitartani amellett, amit a szent engedelmesség követel.
b) Legyünk alázatosak, kerüljük a feltûnést.
c) Mindenkit szeressünk, igyekezzünk mindenkinek mindene lenni az

ima, a munka, az áldozatok által.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Beatrix szûzet a Szeplõtelen Szûz iránti különös tiszte-

lettel ékesítetted. Közbenjárására és példájára add meg nekünk, hogy ártatla-
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nul élve és mindig az égiekre vágyakozva, egykor a mennyei dicsõségnek ré-
szesei lehessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 2.
BOLDOG POSATI APOLLINÁR és társai vértanúk (1792)

A francia forradalom második évében a nemzetgyûlés törvényt hozott, me-
lyet a papság polgári alkotmányának neveztek. Rómától független francia egy-
házat akartak. Elrendelték, hogy a papság tegyen esküt a törvényre, máskü-
lönben mint papok nem mûködhetnek. Az eskût a papság nagyobb része nem
tette le. Ezeket egyrészt számûzték, másrészt fogságra vetették. 1792. aug.
11-tõ1 kezdve a hónap végéig kb. 160 papot vittek Párizsban a kármeliták
templomába. Szept. elsõ napjaiban, amikor a porosz csapatok Párizst fenye-
gették, Párizsban kb. 1400 személyt öltek meg. Ezek közül XI. Pius pápa
1926-ban 191-et avatott boldoggá. A 191 vértanú közül 95-en a börtönné ala-
kított kármelita templomban voltak fogságban, és itt vagy a templom kertjé-
ben szenvedtek vértanúságot szept. 2-án. Közülük 3 volt püspök, 67 világi pap
és 25 szerzetespap. Szent Ferenc rendjéhez hárman tartoztak:

1. Posati Morel Apollinár kapucinus páter, aki elõbb újoncmester volt, majd
több évi igehirdetés után Párizsba került a németajkú hívek lelkipásztori
gondozására.

2. János Ferenc Burté* minorita atya, és
3. Severin Girault* III. rendi pap, aki Párizsban apácák gyóntatója, több éven

át a Szabályozott (Reguláris) III. Rend általános titkára, majd fõelöljárója
volt. Õ volt az elsõ akit karddal, késszúrásokkal halálra sebeztek, amikor
a forradalmárok behatoltak a kármeliták kertjébe. Éppen a zsolozsmát
imádkozta. Mind a hárman kitûntek papi buzgóságukkal, az üldözöttek
iránti szeretetükkel, egyházhûségükkel és bátorságukkal, mellyel vállalták
hitük megvallásáért a vértanúságot.

A vértanú-aktákból:
„A forradalom feldúlt minden világi és egyházi intézményt s kegyetlenkedett

az Egyház és annak szolgái ellen is. Elvetemült emberek megszerezve a hatal-
mat... igyekeztek kitörölni a keresztény nevet a nemzetbõl. Oly magasra csa-
pott a dühük az Egyház szolgái, a fõpapok és papok ellen, akik elítélték go-
nosz törvényeiket és bátran védelmezték a katolikus hitet, hogy úgy tûnt,
mintha visszatért volna a régi üldözések ideje, és az Egyház, Krisztus szeplõte-
len jegyese, ismét a vértanúság koronájával kezdett tündökölni.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Apollinárnak és társainak megadtad a vértanúság ke-

gyelmét és dicsõségét. Add, hogy tisztelettel ünnepeljük áldozatukat és utánoz-
zuk az Egyház iránti tökéletes odaadásukat. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Szeptember 3.
BOLDOG CLAUDIO GRANZOTTO* (1900-1947)

Trevisohoz közel egy kis faluban született. Richárd névre keresztelték. Szülei
sok bajjal küszködõ szegény földmûvesek voltak, õ volt a kilencedik gyermek.
Szülei azonban anyagi javak helyett sok másfajta gazdagságot tudtak rá hagy-
ni: istenfélelmet, vallásoságot, szeretetet, segítõkészséget és munkaszeretetet.
Egy ideig a család javára földmûves munkát végzett, 29 éves korában plébá-
nosa támogatásával elvégezte Velencében a Szépmûvészeti Akadémiát, meg-
szerezve a szobrászmûvészi fokozatot. A mûvészet szereteténél is nagyobb volt
azonban benne a szerzetesi hivatás. 33 éves korában felvételét kérte a Ferenc-
rend velencei tartományába. A szobrászmûvészetet a szerzetben is tovább mû-
velhette, Jézus- és Mária szobrai Észak-Olaszország több templomában is lát-
hatók. A szobrászat Claudio testvér számára az apostolkodás eszköze lett,
alkotásai által a természetfeletti szépség érzéklését kívánta elérni. Szobrainál
maradandóbb és értékesebb azonban fõ életmûve: az életszentség, melyre el-
jutott. Magát egészen Krisztusnak szentelte. Szerzetesi kötelességei, áhítatgya-
korlatai mellett gondja volt a szegényekre, betegekre, elhagyottakra is: vigaszt
és reményt nyújtott mindazoknak, akik hozzá fordultak. Igyekezett követni a
Boldogságos Szûznek, akit nagyon szeretett, názáreti rejtett életét. Agydaga-
nat (rákbetegség) okozta korai halálát, mely 1947. nagyboldogasszony ünne-
pén érte az egyik padovai kórházban. Boldoggá avatási eljárását az akkor
Vittoria Veneto-i püspök, Albino Luciani, (késõbb I. János Pál) indította el
1957-ben. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1994-ben.

II. János Pál boldoggá avatási beszédébõl:
„Claudio testvér Szent Ferenc igazi fia volt. A szobrászmûvészetben igyeke-

zett kifejezni Isten végtelen szépségét: Életszentsége különösen a szenvedések
és a halál elfogadásában nyilvánult meg, ezeket a. szenvedõ Jézussal egyesül-
ve viselte és fogadta el. Példát ad a szerzeteseknek: az Úr szeretetének való tel-
jes önátadás átélésére; a mûvészeknek: Isten szépsége keresésére; a betegek-
nek a Keresztre feszítettel szeretetben történõ egyesülésre.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Claudiot arra segítetted, hogy dicsõségedet erényes

élete példájával és mûvészi tehetségével is szolgálja, segíts minket, hogy ké-
pességeinket a jóra használva, Egyházadnak és embertársainknak hasznára
legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Szeptember 4.
VITERBÓI SZENT RÓZA szûz, III. r. (kb. 1230-1252)

Nevét az 1166-ban elhunyt Palermói Szent Rózától kapta. Születési éve bizony-
talan. Már gyermekkorában böjtölt, vezeklõinget viselt, buzgón imádkozott s állító-
lag imájára halott nagynénje újraéledt. Megjelenése tisztaságot sugárzott. Kertjük-
ben remetelakot rendezett be, oda vonult imádkozni. Az õ életében is szerepel a
rózsacsoda-legenda, akárcsak a XIII. század másik két ferences III. rendi szentjé-
nél: Árpádházi Szent Erzsébetnél és Szent Zitánál. Súlyos betegségében megláto-
gatta a Szûzanya és az õ buzdítására ferences III. rendi ruhát öltött. Rövidesen rá
megjelent neki a Megfeszített Krisztus. „Ó Jézusom, - kiáltott fel - miért vagy ilyen
állapotban?” Az Úr válasza: „Az emberek iránti nagy szeretetem miatt.” - És ki kín-
zott meg ilyen rettenetesen? - A bûn - hangzott a felelet. Róza erre magára ütött,
miközben ismételte: A bûn, a bûn... Majd kereszttel a kezében végigjárta Viterbo
utcáit, s a keresztre feszített Úr Jézusról és a bûnrõl mondott megindult szavakat.

Isten a bûnbánat hirdetése mellett azt a feladatot is bízta Rózára, hogy az
embereket a pápához való hûségben megerõsítse. Abban az idõben Itália nagy
részét megosztotta II. Frigyes császár harca a pápa ellen. Az egyes városállam-
ok is hadakoztak egymás ellen, a pápapárti welfek a császárpárti ghibellinek el-
len. IV. Ince pápa idejében az I. Lyoni (és XIII. Egyetemes) Zsinat 1245-ben ki-
közösítette a császárt esküszegés, szentségtörés, eretnekgyanússág és az
Egyház elnyomása miatt. Frigyes azonban annál hevesebben támadott. Az egy-
házi állam meghódítására törekedett. Viterbo is uralma alá tartozott. Róza so-
kat imádkozott az Egyház békéjéért, ugyanakkor a pápa iránti hûségre buzdí-
totta a lakosságot. II. Frigyes katonái ezért elûzték a városból, rokonait is
számûzték Sorianoba. (Egyes beszámolók arról szólnak, hogy itt, Sorianoban
Rózát eretnekséggel vádolták, s õ, hogy igazát bizonyítsa, kész volt máglyára
menni, ahol három órán át volt a tûzben, de épségben maradt.) Megjövendöl-
te a császár közeli halálát, ami 1250-ben következett be. Ezután visszatért
Viterboba, ahol mint a város szabadsághõsét fogadták. Szeretett volna bejutni
a Rózsákról nevezett Szûz Mária monostorba, (egyes szerzõk klarisszákat emle-
getnek), de szegénysége miatt nem vették föl. Megjövendölte, hogy halála után
mégis be fog jutni a rendházba. Két évig élt még kerti remeteházában, 1252.
márc. 6-án halt meg. Holttestét, mely kellemes illatot árasztott, csodás fényes-
ség ragyogta be. Két és fél év múlva testét felvették sírjából s épségben talál-
ták. Abba a Szûz Mária templomban temették el, ahova jövendölése szerint be
kellett jutnia. A templom azóta az õ nevét viseli. A város lakói ettõl kezdve ün-
nepét zsolozsmával és szentmisével ünnepelték, de évszázadok óta fennálló
tiszteletét végül is XI. Ince pápa (1680 körül) terjesztette ki az egész Egyházra.

Imádság:
Istenink, te Szent Rózát megajándékoztad a lelki erõsség és a ragyogó ártatlan-

ság ajándékával. Add nekünk, hogy erényeit követve itt a földön, egykor vele együtt
az örökkévaló örömökben részesülhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Szeptember 5.
BOLDOG GENTILISZ vértanú? (1275-1340)

Kb. 1275-ben született az Ancona (Marche tartomány) közelében fekvõ
Matelica* városkában a Finiguerra nemesi családból. Kiváló képességû, buzgó
papként pályája gyorsan ívelt a tartományfõnökségig, utána az alvernai kolostor
gvárdiánja lett. Majd elöljárói engedélyével Keletre, misszióba ment. Kairóban az
arab nyelv tanulása igen nehezen ment neki, ezért visszaindult hazájába. Útköz-
ben - ahogy életrajza írja -, találkozott egy ismeretlen ifjúval, aki kérdezte, miért
megy hazájába. Megmondta, miért. Az ifjú azt felelte: „Fordulj csak vissza, az Úr
nevében biztosítlak, fogsz tudni beszélni arabul.” Valóban, attól kezdve csodála-
tos módon elsajátította a nyelv ismeretét. Egy másik csodálatos eseményt egy
velencei ismerõse, akibõl késõbb dozse lett, Marco Cornaro* beszél el: Zarán-
dokútján (a Sinai hegy felé) vele volt Gentilisz atya is. Egyszer azt mondja neki:
Marco, isteni sugallatból megtudtam, hogy szüleim utolsó órájukat élik. Nekem
el kell mennem haza, hogy még meglássam õket és ott legyek temetésükön.
Holnap estefelé itt leszek. Akkor Gentilisz eltûnt. Másnap a jelzett órában újra ott
termett. Késõbb Marco a helyszínen, Matilicában ellenõrizte, vajon ott volt-e
Gentilisz szülei temetésén. Meggyõzõdött róla, hogy ott volt. Utóbb Gentilisz Per-
zsiában fejtett ki missziós tevékenységet, s a zsolozsmáskönyv szerint több mint
tízezer embert keresztelt meg. Taurus-ban (ma Tebriz), Salmastro-ban (Tebriz
kõzelében) tartózkodott hosszabb ideig. Tebrizben halt meg 1340-ben.

Egy velencei kereskedõ késõbb holttestét Velencébe vitte, a feje Marco
Cornarohoz került. Nagy tisztelettel illették, körmenetet is tartottak a szent
ereklyékkel. A körmenet alatt egy ifjú háborgott: hogy lehet szentként tisztelni
valakit, akinek ki sem vizsgálták életszentségét? Erre a szája szétnyílott a két
füléig. Amikor megígérte, hogy elmegy a szent sírjához tiszteletét tenni, meg-
gyógyult. A breviárium vértanúnak nevezi, de vértanúsága egy téves elíráson
alapszik. (Legrégibb életrajzai nem tudnak vértanúságáról, viszont egyik ké-
sõbbi életrajza kimutathatóan a „minister Marchiae” szavakat „martyr
Marchiae”-re írta át tévesen.) Gentiliszt VI. Piusz avatta boldoggá.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Gentiliszt arra késztetted, hogy a hitetleneknek eredmé-

nyesen hirdesse az evangéliumot, add meg kérünk, hogy azt a hitet, melyet õ
fáradhatatlan igyekezettel hirdetett, állhatatosan megvalljuk és tettekre vált-
suk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 6.
BOLDOG LAURO-I LIBERÁT (kb. 1220-1260)

A Brunforte grófi család sarjaként lépett be a grófi kastélytól nem messze
lévõ Soffiano-i ferences kolostorba. Habár pappá szentelték, elöljárói engedé-
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lyével mégis szemlélõdõ életet élt. A csend, a magány annyira életelemévé
vált, hogy igen keveset beszélt, még rendtársaival is alig váltott szót. Önsa-
nyargatás, extázisok, hosszú imák töltötték ki napjait: inkább angyali, mint
emberi életet élt. Arcáról nagy boldogság sugárzott; inkább az istenszeretet-
tõl, mint betegségtõl felemésztve fejezte be rövid életét - utolsó szavaival a
menny örömeirõl beszélt. IX. Piusz erõsítette meg évszázados tiszteletét.

A rövid életrajzhoz a Fioretti egyik elbeszélését csatoljuk a 20. fej.-bõl, hogy
szemléltessük: milyen volt egy 13. századbeli ferencesnek az elképzelése a
mennyei boldogságról. (Egy novícius látomásáról, aki el akarta hagyni a szer-
zetet.)

„A novícius... azon az éjszakán, amikor már távozni készült, bement a temp-
lomba s az oltár elõtt Isten csodás látomásban részesítette. A szentek végte-
lennek tünõ sorát látta maga elõtt elvonulni párosával, mint valami körmenet-
ben. A legszebb és legdrágább szövetekbe voltak öltözve, arcuk és kezük
fénylett, mint a nap, s angyalok éneke és muzsikája mellett haladtak. Közülük
kettõ a többieknél is finomabb és díszesebb ruhát viselt, és akkora fény vette
õket körül, hogy aki látta, nem tudott betelni vele... Amikor elhaladtak már,
utánuk szaladt s az utolsó pártól elfogódottan kérdezte, kik azok a fönséges
alakok, akik ebben a fényes körmenetben mennek. Azt a választ kapta, hogy
mind kisebb testvérek, s a kettõ, akik fényesebben tündökölnek a többieknél,
Szent Ferenc és Szent Antal… Amikor az ifjú magához tért, erõt merített a lá-
tottakból s nem hagyta el többé a szerzetet.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Liberátnak erõt adtál, hogy életét imádságban és ma-

gányban élje le, közbenjárására segíts bennünket, hogy hivatásunkban hûsé-
gesen kitartsunk, és eljussunk a tökéletességre, melyet megmutattál nekünk
szent Fiadban, Jézus Krisztusban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben Isten mindörökkön örökké.

Szeptember 7.
BOLDOG PEREGRIN (kb. 1198-1232)

A Fioretti 27. fejezete arról szól, hogy Szent Ferenc, amikor Bolognában az
egyik téren ihletett beszédet mondott, két joghallgató diák, Rizzerio és
Pellegrino a beszéd végén hozzá járultak és kérték, vegye fel õket a rendbe.
Szent Ferenc akkor így szólt Rizzeriohoz: „Te pap leszel, az apostoli élet útját
járod, és különbözõ hivatalokban fogod Istent és testvéreidet szolgálni.”
Pellegrinonak pedig azt mondta: „Te pedig, Pellegrino, mint egyszerû testvér
fogsz Istennek szolgálni, s mindenek fölött az alázatosság útját fogod járni.”
Szent Ferenc szavai sorsmeghatározók voltak Pellegrino életében. Önkéntele-
nül is arra gondolunk, hogy talán megfordulhattak ilyen gondolatok Pellegrino
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fejében: Miért legyek én egy fráter, Rizzerio pedig pap és elöljáró? (Késõbb va-
lóban tartományfõnök lett.) Képességem szerint nem vagyok én is alkalmas
arra., amire Rizzerio? Ha akkor Pellegrinoban gyõz a gõg és nem tudta volna
választani az alázatosság és az engedelmesség útját, sose lett volna belõle
szent.

Egyébként az Ancona* közelében lévõ Falerone helységben született tehe-
tõs szülõktõl. Neve (latinosan: Peregrinus) vándort, zarándokot jelent. Élete to-
vábbi folyásáról azt tudjuk, hogy hozzátartozóival ritkán találkozott, akkor is
nem profán dolgokról, hanem üdvösségük munkálásáról beszélt velük. A vér-
tanúság vágyától vezetve elzarándokolt a Szentföldre, ahol az evangéliummal
a kezében járta be a szent helyeket. (Valóban ez a legjobb szentföldi zarándok-
lat.) Élõ hite a mohamedánokat is tiszteletre indította. Visszatérve hazájába
Marche tartomány rendházaiban élte alázatos, szolgáló életét. Quintavallei
Bernát, Szent Ferenc elsõ követõje mondta róla: „Nem habozom kimondani:
Pellegrino egyike a legtökéletesebb szerzeteseknek az egész világon. Amint
neve is mutatja; valóbán vándor és jövevény õ a földön, gondolatai és törek-
vései az ég felé irányulnak.” A Sanseverino*-i kolostorban hunyt el 1232-ben.
Sírjánál sok csoda történt. Tiszteletét VII. Piusz erõsítette meg.

„Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok
a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek. Viselkedjetek helyesen a
pogányok között, hogy jótetteitek láttára magasztalják majd Istent látogatása
napján.” (1 Pét 2,11-12.)

„Az alázatos embert Isten védelmezi és megszabadítja: az alázatost szereti
és vigasztalja. Az alázatos emberhez lehajol, az alázatost kegyelmével halmoz-
za el, és a megvettetés után megdicsõíti. Az alázatos elõtt felfedi titkait.”
(Kempis: Krisztus köv. II. 2.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Peregrint arra késztetted, hogy Szent Ferenc tanácsát

követve alázatosságban és szolgálva kövesse a szegény és alázatos Krisztust,
add, hogy példája minket is ösztönözzön Krisztus követesére. Ki élsz és
uralkodol mindörökkön örökké.

Szeptember 8.
BOLDOG SZERAFÍNA klarissza (1428-1478)

Marche tartományban, Urbino városban született grófi családból. Anyja
Colonna* Katalin, V. Márton pápa unokahuga. Keresztneve: Szuéva. Szüleit ko-
rán elvesztette, ezért Rómában, a Colonna grófok palotájában nevelkedett.
1448-ban az özvegy Sforza* Sándor gróf felesége lett s Pesaroba költözött. Ne-
velte férje elsõ házasságából született két fiát mint saját gyermekeit. Közben fér-
je hosszabb ideig volt távol, más asszonyt szeretett meg. Feleségét megúnta,
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sõt többször is életére tört, végül kényszerítette, hogy a pesaroi klarissza zárdá-
ba költözzön. Szuéva rokonai felelõsségre vonták a grófot, mire az jegyzõvel vo-
nult fel a kolostor beszélõszobájába, ahol a rokonok és felesége várták. Ott
Szuévát házasságtöréssel vádolta. A vád annyira váratlanul érte az asszonyt,
hogy szóhoz sem tudott jutni. Mire a jegyzõ a hallgatást beleegyezésnek véve
írta: Mindent beismert. A gróf kárörömmel távozott, a rokonok is eloldalogtak.
(A jegyzõ kezét, mellyel a jegyzõkönyvet írta, még aznap összemarta egy meg-
vadult szamár, mire a jegyzõ szétkiabálta a csalást.) Szuéva lelkében fájdalmas
volt a seb. A szenvedõ Úr Jézus adott neki erõt, hogy a rágalmat elviselje. Mert
õ még többet szenvedett. Kérte a nõvéreket, fogadják be klarisszának. Ez
1460-ban történt. Szerafina néven 18 évig élt a klarisszák között, közben meg-
választották apátnõnek is. Példaadó volt az alázatban, a fegyelem megtartásá-
ban, a házimunkában, betegek gondozásában. És engesztelt azokért, akik vét-
kükkel nemcsak õt, hanem az Urat is megbántották. Sforza gróf egy idõ múlva
ráúnt szeretõjére is, akit elkergetett. Az elûzött asszony magábaszállt, bûnbána-
tot tartott. S úgy látszik, Szerafina engesztelése kedves volt Isten elõtt: Sándor
gróf is megtért s a kolostornak küldött ajándékokkal igyekezett jóvátenni elõzõ
gonoszságát. Szerafina 1478-ban, kisboldogasszony napján halt meg. Évszáza-
dos tiszteletét XIV. Benedek pápa hagyta jóvá 1754-ben.

Szent Bernát a rágalomról:
„Könnyû kimondani a szót, de súlyos sebet okoz; gyorsan elhangzik, de so-

káig tart az okozott fájdalom. Azért is a rágalom nagy vétek, nagy bûn, nagy
gonoszság.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Szerafinát a türelem hõsi példájaként állítod elénk,

hogy tanuljunk tõle béketûrést, közbenjárása pedig minden bajtól oltalmaz-
zon. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 9.
BOLDOG OZANAM FRIGYES (Frederik) (1813-1853)

A Szenttéav. Kongr. 1354. évi dekrétuma írja Ozanamról: „Tertii Franciscalis
Ordinis ferventissimus fuit filius” Magyarul: „A Ferences III. rendnek igen buz-
gó fia volt.” Ennek alapján valószínû, hogy ferences III. rendi volt.

Milánóban született francia szülõktõl. Tanulmányait Lyonban végezte, 20
éves korában Párizsban mint egyetemista több társával szeretetszolgálatot vé-
gez a város szegényei között. Megalapítják a Szeretet Konferenciáját (közössé-
get) Szent Vince példájára és védnöksége alatt. Ebbõl nõ ki a világméretû
Szent Vince konferenciák tábora közel egy milliónyi önkéntessel. Ozanamban
ifjú korában tudatosult, hogy nemcsak beszélni kell a szeretetrõl s az Egyház-
nak a világhoz szóló küldetésérõl, hanem ennek a keresztények, a szegények
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iránti tényleges elkötelezettségben kell megvalósulnia. II. János Pál így jelle-
mezte Boldog Ozanamot: „Tudós egyetemi tanár, példás férj és családapa a
19. század laikátusának nagy alakja, aki fontos szerepet játszott kora szellemi
áramlatainak alakításában. A hit és tudomány harmoniáját hirdette, s fényes
cáfolatát adta annak a vádnak, mintha az Egyház nem törõdne a szociális kö-
vetelményekkel.” Szent Ferenchez és rendjéhez szoros és bensõséges szálak
fûzték. 1847-ben huzamosabb ideig tartózkodott Assisiben, behatóan foglal-
kozott a ferences irodalommal. A ferences rendfõnök õt a rend konfráterévé
avatta, ami a rendhez tartozásnak egy különleges formája. Ezért a rend õt a
ferences rendhez tartozónak tekinti. II. János Pál pápa 1997. aug. 22-én avat-
ta boldoggá Párizsban.

II. János Pál boldoggá avatási beszédébõl:
„A most élõ fiatalok ismerjék fel, hogyha igazán keresztények akarnak ma-

radni, ezen az úton (Boldog Ozanam útján) kell útjukat folytatniuk. Krisztus va-
lamennyiüket nevükön szólítja, és kéri, ismerjék fel: íme, ez az én utam. Aki
már a szeretet szemével lát, az lehet igazi vezetõje azoknak a fiataloknak, akik
ma példaképet keresnek.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Frigyest kiváló képességekkel áldottad meg, hogy

nagyrészt hitetlen századában az értelmiségiek között a hit védõje legyen, mi-
közben a szegények megsegítésére világméretû szervezetet hozott létre. Se-
gíts, hogy hitünket mi is szóval és tettekkel megvalljuk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.

Szeptember 10.
45 BOLDOG FERENCES JAPÁN VÉRTANÚ (1622-1628)

A szentté avatott nagaszaki vértanúk vértanúsága (1597) után a misszioná-
riusok egy ideig még folytathatták tevékenységûket. 1614-ben legalább
300.000 volt a keresztények száma. Az akkor uralkodó Jeyasu császár keresz-
tényellenességét növelték a pogány papok, egyes féltékeny holland protestáns
kereskedõk, továbbá egyes keresztény tartományurak (daimiók) felkelései.
Jeyasu 1613-ban, majd 1614-ben adott ki rendeletet a keresztények üldözé-
sére: a misszionáriusok távozzanak, a templomokat le kell rombolni, s akik
nem tagadják meg hitüket, ki kell végezni. Az üldözés, mely mind kegyetleneb-
bé vált, hasonlóvá lett az elsõ századok üldözéseihez, sõt azokon túl is tett.
Ugyanakkor a keresztények hõsiessége is emlékeztet az elsõ keresztény vérta-
núkra. Több ezer volt a vértanúk száma. Ezek között papok, püspökök, csa-
ládapák, családanyák gyermekeikkel, idõsek és fiatalok, elõkelõk és egyszerû-
ek adták hõsies példáját hithûségüknek. A sok vértanú közül, akik
1617-1632-ig szenvedtek vértanúságot, IX. Piusz pápa 1867-ben 205-öt ava-
tott boldoggá, ezek közt 45 a ferences; 18-an az I. rendhez, 27-en a III. rend-
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hez tartoznak. A 18 ferences közül 10 spanyol, 6 japán, 1 belga és 1 mexikói.
Köztük van a spanyol Sotelo Lajos kinevezett püspök is, aki azelõtt a japán
uralkodó követe volt a pápánál és egy európai uralkodónál. A ferences naptár-
ban szept. 10-én Boldog Apollinárisz és 44 társa vértanúk. néven szerepelnek.
Apollinárisz atya a japáni misszió vezetõje, komisszáriusa volt. A III. rendi vér-
tanúk közt kiemelkedik Tomachi János, aki négy fiával (7-16 é) halt meg, és a
80 éves Lúcia Freitasz (Fleitesz?), aki 24 keresztény társával máglyahalált szen-
vedett. Kereszttel a kezében õ vezette társait, a litániát énekelve. A lángok közt
is társait erõsítette és Istent magasztalta. A vértanúk egy része 1622-ben,
1624-ben, a többi 1627-28-ban szenvedett vértanúságot.

„Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és a gyötrelem nem érheti
õket... Isten próbára tette és magához méltónak találta õket. Mint aranyat a
kohóban, megvizsgálta és elfogadta õket égõáldozatul. Látogatásuk idején
majd felragyognak..., nemzetek fölött ítélkeznek majd és népeken uralkodnak;
s az Úr lesz a királyuk mindörökre.” (Bölcs 3, 1-8.)

Imádság:
Kérünk mindenható Istenünk, hogy Boldog Apollinárisz és vértanú társai

példáján felbuzdulva, inkább elszenvedjünk minden bajt, minthogy lelkünk
kárt szenvedjen. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 11.
BOLDOG BARCELONAI BONAVENTURA testvér (1620-1684)

A 17. század kevés szenttel dicsekszik (Copertinoi József, B. XI. Ince). A
janzenizmus életszentség szempontjából terméketlen talajnak bizonyult.
Bonaventura azért kapta a „Barcelonai” jelzõt, mert ferences élete nagyobb ré-
szét a városban töltötte. Már gyermekkorában kitûnt a vallás buzgó gyakorlá-
sával s a Szûzanya iránti tiszteletével. Apja akaratából megnõsült, de a. házas-
ság József-házasság volt és 16 hónapig, felesége haláláig tartott. Akkor
belépett a Ferenc-rendbe. Kitûnt önmegtagadásával, engedelmességével,
imádságos lelkületével és a Regula szigorú megtartásával. Elöljáröi engedélyé-
vel gyalog elzarándokolt Loretoba, Assisibe. Itt Szent Ferenchez hasonló ke-
gyelemben részesült: a San Damjanoi templomban amikor az Oltáriszentség
elõtt imádkozott, ezeket a szavakat hallotta: „Menj Rómába, és örvendeztesd
meg házamat!” Rómába ment tehát és kérte VII. Sándor pápától, engedje
meg neki, hogy Rómában remetekolostort (ritiri) alapítson. Néhány évig kel-
lett várnia, akkor is a befolyásos Barberini bíboros közbenjárására kapta meg
az engedélyt: elõbb a S. Maria in Ponticelli rendházban, majd Róma környé-
kén (Vicovaro) alapított ritirit. Legkedvesebb helye a római Szent Bonaventura
rendház és templom lett, mely a szegénység fészkét képviselte a hajdan leg-
hatalmasabb császár, Augusztus palotája romjainál. Az õ reformkezdeménye-
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zését folytatták többen is a következõ században, pl. Cori Szt. Tamás, aki
Civitellában (Bellegra) alapított remetekolostort. A pápa parancsára az elöljá-
rói tisztet is vállalnia kellett. Természetfeletti megvilágosításban részesült, ezért
tanácsért hozzá fordultak egyszerûek és rangosak, bíborosok, sõt maga a pá-
pa is. 64 éves korában lázas betegség ragadta el. Sírja Rómában, az általa épí-
tett Szent Bonaventura templomban van. X. Piusz avatta boldoggá.

Szent Ferenc Végrendeletébõl:
„Én két kezemmel dolgoztam... és határozottan kívánom, hogy a többi test-

vér is dolgozzon… És akik jöttek hogy elfogadják ezt az életmódot, mindazt,
amijük csak volt, a szegényeknek adták. És beérték kívül-belül foltozott habi-
tussal, övvel és alsóruhával. És nem akartunk többet birtokolni... Tanulatlan
emberek voltunk, és mindenkinek alárendeltjei.”

Imádság:
Istenünk, te boldog Bonaventura hitvallódban az evangéliumi tökéletesség

csodálatos példáját adtad nekünk, közbenjárására add, hogy igyekezzünk
megismerni, ami elõtted kedves, és azt késedelem nélkül meg is tegyük. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 12.
CALTAGIRONE*-I BOLDOG LÚCIA szûz, III. r. (+1400 körül)

Nemes és jámbor szülõktõl született a szicíliai Caltagirone városban. Hagy
Isten különös oltalma alatt állt, mutatja az eset, amikor hatéves korában egy
hirtelen támadt viharban villám sújtotta azt a fügefát, melyen õ volt. A földre
esett s halottnak látszott. Ekkor megjelent egy idõs ember, Lúciát egy közeli
házhoz vitte. A lány életre kelt. Kérdezte az idõs embert, hogy kicsoda. Azt fe-
lelte: „Szent Miklós vagyok, akit szüleid tisztelnek. Miattuk különös pártfogá-
somba vettelek.” Attól kezdve Lúcia példaadóan gyakorolta vallását, különö-
sen szeretett a szegényeken segíteni. Serdülõ korában egy ferenes III. rendi nõ
jött rokoni látogatásra Salerno*-ból. Lúcia megismerkedett vele s társául sze-
gõdött. A lelki életben vezetõjének tekintette. Belépett õ is a III. rendbe. Ami-
kor az asszony visszatért Salernoba, Lúcia vele tartott. Az õ házában élt, mint
buzgó III. rendi, segítette a betegeket és szegényeket. Lelki anyja halála után
belépett a salernoi III. rendi Szent Mária Magdolna zárdába, ahol szerzetesi éle-
tet kezdett. Különösen kitûnt az alázatosságban és engedelmességben. Krisz-
tus szenvedésérõl naponta elmélkedett; virrasztással, önmegtagadás gyakor-
lásával igyekezett hasonlóvá válni isteni Üdvözítõjéhez. Isten különös
kegyelmekkel tûntette ki, ezek hírére sokan fordultak hozzá a környékbõl is,
hogy tanácsát, imáit kérjék. Mindenki megvigasztalódva távozott tõle, sok bû-
nös is megtért szavaira, mások a szent életre nyertek tõle indítást. Hosszú és
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kínos szenvedés után 1400 körül szept. 26-án halt meg. Sírjánál sok csoda
történt, különösen vakok, szembajosok gyógyultak meg közbenjárására. X.
Leó pápa tiszteletét a Szent Mária Magdolna zárda részére engedélyezte, XII.
Ince pedig ezt a tiszteletet kiterjesztette az egész Ferenc-rendre.

„Öleld át Krisztust, aki megvetetté lett éretted... Egy pillanatra se szûnj meg
magad elé idézni, nézni, szemlélni Jegyesedet, aki üdvösségedért az emberek
legutolsójává, megvetetté, megkínzottá és egész testében sokszorosan meg-
ostorozottá alacsonyította magát, s végül a kereszt gyötrelmei között lehelte ki
lelkét... Ha a kereszten osztozol vele kínjaiban, a. szentek fényességében fo-
god birtokolni az örök hajlékokat.”

Szent Klára levelébõl Prágai Ágneshez.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lúciát gondviselésed titokzatos útján a szerzetesi élet-

re vezetted és csodálatos erényekkel és karizmákkal kitûntetted. Segíts ben-
nünket, hogy mindig a jóra törekedjünk s felebarátainkkal minél több jót te-
gyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szeptember 13.
CALDEROLAI BOLDOG FERENC (kb. 1440-1507)

Calderola városban született. A Ferenc-rendbe lépve az egyházi és világi tudo-
mányokban nagy jártasságra tett szert. Amellett igyekezett követni szentéletû
rendtársai példáját, akik oly nagy számmal tették híressé Marche tartamányt.
Pappá szentelése után nagy buzgósággal szolgálta Isten dicsõségét és a lelkek
üdvét. Nappal Isten igéjét hirdette vagy gyóntatott hosszú órákon keresztül. S
amikor a fáradt test nyugalomra vágyott, õ az éjszaka nagy részét imára, Isten
dicséretére fordította, hogy így biztosítsa apostoli fáradozásaira Isten áldását.
Különösen érezhetõ volt a kegyelem áradása a bûnösök megtérése terén. Isten
különös képességgel áldotta meg õt a viszályok elsimítására s a gyûlölködõk ki-
békítésére, ezért is a béke angyalának nevezték. Nagyon tisztelte a Boldogságos
Szûz Máriát szentbeszédeivel, imák, énekek terjesztésével. Õ maga szobrot is fa-
ragott, melyet az általa alapított testvérületnek adományozott. A szoborral kap-
csolatban késõbb sok csoda is történt. Ezt a Mária-szobrot koronázta meg a
tolentinói Szent Miklós székesegyházban VII. Piusz pápa, miután kiszabadult a
Napóleon-féle fogságból 1814-ben. Ferenc erényei közül kiemelendõ alázatos-
sága: jóllehet nagy volt a tudása, szentbeszédeiben alkalmazkodott az egyszerû
emberekhez, szívesen hozott példákat a szentek életébõl. Ezért mindig özönlött
a nép szentbeszédeire. „Minden cselekedetét, gondolatát Isten dicsõségére irá-
nyította” - mondja róla a breviárium. A sok apostoli munka, önmagát nem kí-
mélõ buzgóság miatt kimerülve Colfano*-ban fejezte be életét 1507-ben. A sír-
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jánál történt csodák hatására holttestét oltárra emelték, tiszteletére évente ájta-
tosságokat, könyörgõ napokat tartottak. Szívét értékes ereklyetartóba helyezték.
A camerino*-i püspökök jóváhagyásával boldogként tisztelték. Ezt az évszáza-
dos tiszteletet hagyta jóvá XVI. Gergely pápa 1840 körü1.

„Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsõség és imádás és minden áldás.
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.”

Szent Ferenc Naphimnusza kezdõ sorai.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ferencben egyházadat kiváló lelkipásztorral ajándékoz-

tad meg s a viszálykodók kibékítésére csodás képességgel ruháztad fel. Érde-
mei és közbenjárása által add, hogy szeretetedben megerõsödjünk, és tõled
semmi viszontagság el ne szakítson. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 14.
108 BOLDOG LENGYEL VÉRTANÚ (1939-1945)

„Jézus tanítványai, elviselve üldözést, éhséget, ruhátlanságot, még a halált
is, gyõzelmet tudnak aratni. Ilyen gyõzelmet arattak azok a vértanúk is, akik
Lengyelországban 1939 és 1945 között a nemzeti szocializmus gyûlöletének
áldozataiként föláldozták életüket és elnyerték a halhatatlanság koronáját. A
boldoggá avatott 108 Isten szolgája különbözõ hivatalt töltött be az Egyház-
ban, voltak köztük püspökök, papok, szerzetesek, világiak, különbözõ módon
és helyeken ölték meg õket, de mindannyian tanúskodtak az Evangélium mel-
letti hûségükrõl s a kereszt útját járták a hit, a béke és megbocsátás lelkületé-
vel.” (A boldoggá avatási bullából.) Legtöbben a hírhedt koncentrációs tábo-
rokban (Auschwitz, Sachsenhausen, Dachau) haltak meg. A 108 vértanú
közül 18-an (és ha ideszámítjuk az orsolyita Klemensa nõvért, 19-en) tartoztak
Szent Ferenc rendjéhez: Öten a Kisebb Testvérek (OFM), heten a minoriták,
öten a kapucinusokhoz és egy kapucinus klarissza nõvér. Az öt kisebb testvér:

1. P. Pankiewicz Anasztáz, 60 éves, több rendházban házfõnök; 1941 októ-
berében tartóztatták le, Dachauba vitték; a betegek krematórium felé
történt szállítása közben halt meg 1942. májusában.

2. P. Turchan Nárcisz, 53 éves, több helyen volt házfõnök. 1941. októberé-
ben tartóztatták le, Daehauba vitték, ahol az elviselt szenvedések miatt
meghalt 1942. márciusában.

3. P. Gondek Krisztián, 31 éves, a letartóztatása elõtti másfél éven át egye-
dül látta el Wloclaweck város lelkipásztori szolgálatát, mert a többi pa-
pot mind elhurcolták. Sachsenhausenbe, majd Dachauba került, ahol
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az elviselt szenvedések következtében 1942. júliusában halt meg.
4. Fr. Oprzadek Marcin, 58 éves, 1940. augusztusában vitték el Dachauba,

ahol 1942. májusában gázkamrában végezték ki.
5. Fr. Zembol Bruno, 37 éves, szakács és orgonista több rendházban;

1939-ben deportálták. Dachauban halt meg, feláldozva életét áldozatul
a békéért és egy új, jobb emberiségért 1942. augusztusában. Végkime-
rülésben halt meg.

A 108 lengyel vértanú boldoggá avatása 1999. jún. 13-án történt Varsó-
ban a Viktória téren.

A szentatya boldoggá avatási beszédébõl:
„Örülj Lengyelország! az új boldogok miatt... Tetszett Istennek, hogy meg-

mutassa kegyelmének roppant gazdagságát fiaid és leányaid jósága által Jé-
zus Krisztusban. Neki legyen dicsõség mindörökkön örökké.”

Imádság:
Istenünk, te megadtad a boldog lengyel vértanúknak, hogy Krisztusért vér-

tanúhalált szenvedjenek, isteni erõddel támogass minket, esendõ embereket,
hogy példájukra mi is bátran vállaljuk a hitünk szerinti életet. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.

Szeptember 15.
GENUAI SZENT KATALIN özvegy, III. r. (1447-1510)

Gazdag genuai családból származott, apja még az õ születése elõtt meg-
halt. Anyja nevelte négy testvérével együtt. Már mint gyermek sokat imádko-
zott és mély részvétet érzett a szenvedõ Úr Jézus iránt. 16 évesen Giuliano*
Adorno gazdag nemes hitvese lett, de éveken át sokat szenvedett férje hûtlen-
sége, zabolátlan természete miatt. Már a kétségbeesés környékezte, mikor 26
éves korában egy gyónása alkalmával elárasztotta „a végtelen istenszeretet –
a maga szegénységének, hibáinak és Isten jóságának belsõ szemléletével”. A
lelki élmény életfordulót, megtérést eredményezett nála. Néhány hónappal ké-
sõbb férje is megtért. Feleségével együtt letelepedett egy kórházhoz közel, és
mindketten a betegek és a szegények szolgálatának szentelték magukat. Fe-
rences történészek határozottan állítják, hogy ekkor már mindketten ferences
III. rendiek voltak, a férj felesége ösztönzésére lépett a terciáriusok közé. Lelki
vezetõik az obszerváns ferencesek voltak. Katalin gyakran gyónt, mindennap
áldozott, ami abban az idõben nem volt szokás. 1489-ben a kórház vezetõje
lett nyolc éven át, férje haláláig. A városban ezekben az években többször is
dühöngött a pestis, ez különösen alkalmat adott a hõsies szeretetszolgálatra.
Katalin lett lelki vezetõje szerzeteseknek, világiaknak, akik sokféle karitatív és
másirányú tevékenységet fejtettek ki. Gyakran részesült kinyilatkoztatásban a
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tisztítóhelyen szenvedõ lelkekrõl. Utolsó évei a misztikus próbatételek és a be-
tegségek ideje volt, ezek haláláig kísérték. Szülõvárosában hunyt el 1510.
szept. 15-én. Romlatlan testét ugyanott õrzik. A város védõszentjeként tiszte-
li. Szentté avatása 1737-ben volt.

Szent Katalin írja a tiszta szeretetrõl a Lelki Párbeszédben:
„A Lélek mondja: Sohasem akarom, hogy választhass, mindig mások aka-

ratát kell tenned… Meg akarlak tisztítani minden tökéletlenségtõl, és nem sze-
retném, hogy valaha vesztegelj, akár tetszésbõl, akár nemtetszésbõl. Olyannak
kell lenned, mintha meghaltál volna… Olyan próbák elé akarlak állítani, ame-
lyeket jónak látok.”

Imádság:
Istenünk, te rendkívüli kegyelmeiddel Szent Katalint képessé tetted, hogy

felebarátai javára sok jót tegyen és érted sok megpróbáltatást elviseljen, add,
hogy kegyelmeddel és az õ közbenjárására mi is jótettekben és erényekben
gyarapodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 16.
(BOLDOG) FOLIGNO*-I TAMÁS III. r. (1327-1377)

Születési helye az Assisitõl nem messze esõ Nocera* vagy annak környéke.
A Ferences Martirológium kiemeli: „kitûnt önmegtagadó életével, csodatétele-
ivel és prófétáló tehetségével.” Már kiskorában megengedték neki, hogy feren-
ces (III. rendi) ruhában járjon. 24 évesen megismerkedett a szentéletû Gualdi
Péter III. rendi remetével, aki mestere volt az életszentségre vezetõ úton. 1367-
ben a mester a tanítvány karjai közt hunyt el. Tamás ezután beköltözött Péter
szûk cellájába. Hétfõn és csütörtökön étkezett, a többi napokon böjtölt. A sá-
tán zaklatásait nagy lelki erõvel viselte el. A püspöknél bevádolták, hogy külö-
nös szokásokat követ s nem engedelmeskedik az egyházi vezetõknek. Tamás
elment, térdre vetette magát a püspök elõtt, aki meggyõzõdve engedelmessé-
gérõl, hazabocsátotta.

Egyszer látomása volt: Szent Ferenc atyát és a Rendszabály hûséges megtar-
tóit látta a szentek dicsõséges seregében. Ez a látomás akkora hatással volt rá,
hogy nagy lelkesedéssel nekiindult s a környéken hirdette a bûnbánatot. Mint
engedelmes férfiú, ezt mindenképpen fölöttesei engedélyével tette. Versbe is
szedte mondókáját s szavalva adta elõ az embereknek. A szokatlan prédikáció
nagy hatást váltott ki mindenütt. Az egyházhoz, a pápához való hûséget is hir-
dette - erre a legenda szerint angyal biztatta - bár ez nem volt hálás feladat ab-
ban az idõben, amikor a pápá távol, Avignonban* élt s a pápai államban
(Umbria is ide tartozott) idegen kormányzók zsoldos hadseregei garázdálkodtak.
Nagy volt az elkeseredés, itt-ott lázadás is felütötte fejét, mint pl. Firenzében.
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Befejezve küldetését Folignoba tért egy remeteségbe s ott halt meg. (Más
változat szerint Folignoban betegek ápolása közben mosolygó arccal fogadta
a Halál nõvért 50 éves korában.)

Tamást a nép Tomasuccio*-nak, Tamáskának nevezte. Ez azt jelzi, hogy
közkedveltségnek örvendett. Nem viselt rangot, még csak papi méltóságot
sem, szavai utat találtak a nép szívéhez. Természete a maga egyszerûségével,
vidámságával Szent Ferencre emlékeztetett. S ha az egyház nem is avatta hi-
vatalosan boldoggá, a nép Folignoban boldogként tisztelte és tiszteli máig is.

Ilyen buzdítást tarthatnak a testvértek az Úr áldásával:
Féljétek és dicsõítsétek és áldjátok, adjatok hálát és imádjátok az Urat, min-

deneknek Teremtõjét. Tartsatok bûnbánatot, teremjétek a bûnbánat méltó
gyümölcseit, mert hamar meghalunk. Boldogok, akik bûnbánatot tartva hal-
nak meg, mert a mennyek országába jutnak.”

Meg nem erõsített Regula.
Imádság:

Istenünk, te Tamás testvér szent életével, imáival és lelkes szónoklataival
Umbria népét a hitben és egyházhûségben megerõsítetted, add, hogy erénye-
it követve eljussunk. az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.

Szeptember 17.
SZENT FERENC ATYÁNK STIGMATIZÁCIÓJA

Sent Ferenc atyánk a megfeszített Krisztust megtérése elsõ pillanatától ha-
láláig lángoló áhítattal és tisztelettel övezte, õt szóval és cselekedettel hirdette.
1224-ben, két évvel halála elõtt elvonult Alverna hegyére, hogy ott Szent Mi-
hály tiszteletére 40 napos böjtöt tartson. Szept. 14-én, Szent Kereszt Ünnepén
vagy akörül, amikor imádságba merült, megjelent neki a megfeszített Krisztus
szeráf alakjában. „Örvendett annak a kedves tekintetnek, amellyel Krisztus õt
nézte, de a keresztre feszítés a résztvevõ fájdalom tõrével az õ lelkét is átjárta.”
A látomás után vette észre, hagy testén viseli Krisztus öt sebét. Igyekezett eze-
ket elrejteni, de ez nem sikerült. Több tanú is bizonyítja, hogy látta kezein, lá-
bain ás oldalán a be nem gyógyult sebeket. Õ az elsõ az Egyház történetében,
akirõl tudjuk, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta. XI. Benedek pápa (1303-
1304) engedélyezte az ünnepet Szent Ferenc rendje számára.

„Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kora hajnalban
cellája ajtajában így imádkozott: Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tõ-
led, mielõtt meghalok. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben,
amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszen-
vedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben,
amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely T’éged, Isten Fiát arra
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indított, hagy értünk, bûnösökért oly szörnyû szenvedéseket önként és szíve-
sen magadra vállalj.”

Fioretti. Függelék: Szent Ferenc sebhelyeinek története.

Imádság:
Istenünk, te Fiad szenvedésének jegyeit Szent Ferenc atyánk testében cso-

dálatosan megújítottad, hogy szívünket szereteted tüzével lángra lobbantsad.
Add, hogy Fiadat követve halálának hasonlóságában, föltámadásának is ré-
szesei lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Szeptember 18.
COPERTINO*-I SZENT JÓZSEF minorita pap (1603-1663)

Copertinoban, a nápolyi királyság egy kis falujában született szegénysorsú
szülõktõl. Szelíd, magábavonuló természetû volt, és kemény megpróbáltatáso-
kat kellett elviselnie. Késõbb mondta, hogy a novíciátust õ már gyermekkorában
elvégezte. 17 évesen felvették a kapucinusok, de gyenge egészsége és a mun-
kára való alkalmatlansága miatt nyolc hónap múlva elbocsátották. Utána, némi
nehézségek után, szolgának felvette egy minorita kolostor. Itt megtanult írni, ol-
vasni. Végül jámborsága miatt felvették a rendbe, méghozzá klerikusnak. 3 év
múlva, 1628-ban nem annyira tudása, mint inkább életszentsége miatt pappá
szentelték. Isten bámulatos karizmákkal ruházta föl engedelmes, türelmes és
alázatos szolgáját: Extázisai órákig tartottak, a levitációk (földrõl felemelkedések)
is gyakoriak lettek szentmise közben is, annyira, hogy sokan azt mondták: szer-
zetesi élete felét a föld felett élte le. De a gonosz lélek is sokszor zaklatta, néha
látható alakban. Egyszer a protestáns János Frigyes herceg részt vett szentmi-
séjén és látta õt elragadtatásban; ennek hatására két év múlva katolikussá lett.
Rendi elöljárói, hogy a néptömegek áramlását megakadályozzák, sokszor áthe-
lyezték eldugott kolostorokba. Az inkvizíció is vizsgálatokat tartott több alkalom-
mal, így Nápolyban, Rómában. X. Ince pápa egyik kapucinus kolostorból a má-
sikba helyeztette. Végül 1657-ben került vissza újra minorita rendházba,
Osimo*-ba. 64 éves korában egy orozva rátörõ láz következtében halt meg.
Utolsó szavai: „Keresztrefeszített Jézusom, vedd magadhoz szívemet és gyújtsd
föl benne szereteted tüzét.” XIII. Kelemen pápa 1767-ben avatta szentté.

A Szûzanya iránti gyermeki tisztelete mutatkozik meg a következö párbe-
szédben: „Az én anyám önfejû. Hozok neki virágot, nem törõdik velük; ked-
veskedek neki cseresznyével, nem kell neki. Kérdezem hát, mit akar? S azt fe-
leli: A szíved kell nekem. Szíved hódolata az én eledelem.”

Imádság:
Istenünk, te csodálatos bölcsességeddel azt akartad, hogy mikor egyszülött

Fiad a földrõl fölmagasztaltatik, mindeneket magához vonzzon. Szent József
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érdemeiért és példájára add, hogy a földi vágyaktól megszabadulva, tökélete-
sen hasonlók lehessünk Szent Fiadhoz. Aki veled él és uralkodik mindörökké.

Szeptember 19.
BOLDOG BERZOI INCE k:apucinus áldozópap (1844-1890)

Brescia* közelében Niardo községben született. Pappá szentelése után né-
hány évig egyházmegyés papként szemináriumi vicerektorként mûködött, de
szerzetesi hivatása egyre jobban érlelõdött benne. 30 éves korában belépett a
kapucinusok közé. Több rendházban is lakott, legtöbb ideig Bornoban. Itt a
novíciusok segédmagisztere, a jelöltek magisztere volt. Nevelési elve: figye-
lembe kell venni kinek-kinek adottságát, természetét. Egyiknek több kímélet-
re van szüksége, mint a másiknak. Van, aki jobban bírja az önsanyargatást, a
másik kevésbé. A böjtrõl azt vallotta: óvakodni kell az evésben, ivásban a mér-
téktelenségtõl, de a böjtölésben is a túlzástól. A testnek meg kell adni, ami
szükséges. Isten irgalmasságot akar inkább, mint áldozatot. A külsõ önmeg-
tagadásnál fontosabb a belsõ. A külsõ szigor belsõ önuralom nélkül képmu-
tatás és értéketlen zsarnokság, amely elõbb utóbb felforduláshoz vezet. Sze-
rette a rábízottakat, s azok is szerették õt. Néha vállalta lelkigyakorlatok
tartását (Milánóban, Albinoban, Bresciában. Bergamoban), vagy ha a szükség
úgy hozta, az alamizsnagyûjtés feladatát is. Alázatos, magánykedvelõ szerze-
tes volt. Szentségének alkotóelemei az ún. „negatív” erények (alázatosság,
szegénység, lemondás), de ezek teszik ragyogóvá alakját. Kerülte a külsõ sze-
replést, feltûnést. Bergamoban halt meg 56 éves korában, de Bornoban te-
mették el. XXIII. János pápa avatta boldoggá 1961-ben.

Részlet VI. Pál pápának bíboros korában mondott beszédébõl:
„Itt egy igaz ferences van, egy igazi fia Assisi Ferencnek, akit 7 évszázad

után is csodál a világ… Amitõl az emberek félnek, a szegénységben és a föl-
di javakról való lemondásban találjuk szószerinti, szinte fényképszerû meg-
egyezést Szent Ferenc és Ince között – és ez nem kis dolog. Azt jelenti, hogy
Boldog Ince valóban belép azon „hitelesek” sorába, akik valóban követték a
Ferences Család szent alapítójának példáját.”

Imádság:
Istenünk, te megadtad Boldog Incének a kegyelmet, hogy tökéletesen kö-

vesse a szegény és alázatos Krisztust. Add meg nekünk is, hogy hivatásunk-
hoz híven éljünk, elnyerjük a.tökéletes szeretetet, amelyet kinyilatkoztattál ne-
künk Fiadban, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten
mindörökké.
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Szeptember 20.
XV. BENEDEk pápa, III. r. (1854-1922)

Della Chiesa* Jakab genovai grófi családból származott. Miután elvégezte a
pápai külügyek akadémiáját, Rampolla államtitkár mellé került, hamarosan al-
államtitkári beosztással. De amikor nem Rampolla lett a pápa, X. Pius bolo-
gnai püspökké nevezte ki (1907-ben). Csak 1914-ben lett bíboros, és három
hónap múlva pápa. Az I. világháború kezdetén körlevelében a béke mellett
szállt síkra. Ugyanígy többi iratban és beszédében is. Elítélte az értelmetlen há-
borút, és újra meg újra tárgyalásra szólította fel a nagyhatalmakat. Békeaján-
latot is tett több alkalommal. Törekvései azonban meghiúsultak a nemkato-
likus vagy liberális és militarista politikusak ellenállásán. A pápa azon is
fáradozott, hogy enyhítse a háború áldozatainak szenvedéseit. Szeretetmûvek
támogatásával igen sokat tett a hadifoglyok, menekültek, sebesültek és eltûn-
tek ügyben mind a háború alatt, mind utána. Elítélte a legyõzött népekre
kényszerített békediktátumokat (amilyen a trianoni békeszerõdés is volt). 1882
óta a ferences III. rend tagja volt. 1921-i körlevelében tekintélyének egész sú-
lyával ajánlotta a rendet mint gondviselésszerû intézményt. Büszkén vallotta
magát terciáriusnak s hivatkozott rá, hogy annakidején az Aracoeli bazilikában
tette le fogadalmát. Ír arról, mennyi sok jótékony intézményt hívtak létre a vi-
lági rendiek a társadalom nyomorának enyhítésére (itt a reguláris III. rendi kö-
zösségekre is gondol), ne hiányozzanak a lelki nyomorban élõ testvéreik meg-
segítésében sem - Szent Péter apostol buzdítása értelmében: „A pogányok...
látván jótetteiteket magasztalják majd Istent látogatása napján” (1 Pét,2)

XV. Benedeknek a Ferences III. Rend 700. jubileumi évében kiadott „Sacra
propediem” körlevelébõl (1921)

„Hasonlóképpen kell a ferences terciáriusoknak terjeszteni Krisztus jó illatát
a hit épségében, az élet ártatlanságában, az apostoli lelkesedés buzgalmában,
hogy ez figyelmeztetésül és hivásul szolgáljon a helyes ösvényre az eltévelye-
dett testvéreknek, ezt kívánja s ezt várja tõlük az Egyház.”

Imádság:
Istenünk, te háborús idõben adtad Egyházadnak XV. Benedek pápát mint a

béke apostolát, add, hogy Szent Ferenc atyánk és e kiváló pápa példáját kö-
vetve mi is azok közé a békességesek közé tartozzunk, akiket boldognak mond
az Úr. Ki él és uralkodik mindökökkön örökké.

Szeptember 21.
BOLDOG SPANYOL FERENCES VÉRTANÚK (1936)

2001. márc. 11-én II. János Pál 233 vértanút avatott boldoggá, akik az
1936-39-ig tartó polgárháború alatt szenvedtek vértanúhalált. Ezek közül 46-
an tartoztak a Ferenc-rendhez.
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Hatan MINORITÁK, s a Barcelona közelében lévõ Granollers város rendhá-
zában éltek. Mind a hatan 1936-ban szenvedtek vértanúságot.

1. Dionisio Vicente Ramos* 67 éves, pap, már vak volt s a közeli kórház-
ban húzta meg magát, de onnét is elhurcolták s agyonlõtték júl. 31-én. 

2. Alfonso Lopez, 61 éves, pap, a klerikusok magisztere aug. 3-án lõtték
agyon. Utolsó szavai: Uram, bocsáss meg nekik!

3. Francisco Remón Jativa* sekrestyés-testvér, 46 éves. Ismerõseihez me-
nekült, de felfedezték, fogságba hurcolták és júl. 31-én kivégezték. 

4. Modesto Vegas 24 éves, pap. Júl. 27-én végezték ki. Örömmel vallotta
magát ferencesnek és papnak.

5. Miguel Remon Salvador 29 éves, laikus testvér. Augusztus 3-án fogták
el és végezték ki. „Sohasem tagadom meg - vallotta - azt, amit szerze-
tesként fogadtam!”

6. Pedro Rivera 24 éves, elõzõ évben szentelték pappá. Hûséges fia volt
Szent Ferencnek. Júl. 25-én elfogták, rövid idõre szabadon engedték,
majd egy hónapra rá újra elfogták és agyonlõtték.

A boldoggá avatott vértanúkat az Egyház szept. 22-én ünnepli. Egy szakér-
tõ történész a Spanyolországban fellépõ egyház- és vallásellenes tombolásnak
három fõ okát így jelöli meg:

a.) nagyfokú vallási tudatlanság az alsó néposztályban,
b.) az Egyháznak nem sikerült a társadalom megnyerése,
c.) vallás-és egyházellenes erõk fölerõsödése a 19. század óta.

„Ez a három év a pusztításnak, rombolásnak és a halálnak az ideje volt. A
gyûlölet áltál megosztott Spanyolországban sokan haltak meg a béke és az
igazság védelmében. Az Egyházban igen sokan lettek a hit megvallói és vérta-
núi.”

„A vértanúk a hit igazságáról minden szónál hatásosabb bizonyságot tesz-
nek s vértanúságuk a legkegyetlenebb halálnak is emberi arcot kölcsönöz” -
mondotta a szentatya. Beszéde végén egy különleges kérést intézett a boldog
vértanúkhoz, „melyet minden jóérzésû ember a szívében hordoz: Érjen véget
Spanyolországban a terrorizmus, melyet semmiféle ok vagy ideológia nem
igazolhat.”

Imádság:
Istenünk, te a vallás ellen tobzódó spanyol polgárháború idején Szent Fe-

renc családjából számos vértanút támasztottál, add, hogy lelki erejük és egy-
házhûségük számunkra is mindig a hithûség és lelki erõ forrása legyen. Krisz-
tus, a mi Urunk által.
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Szeptember 22.
BOLDOG SPANYOL FERENCES VÉRTANÚK (1936)

Az 1936-tól 1939-ig tartó véres spanyol polgárháború alatt „minden korú és
állapotú férfiak és nõk, egyházmegyés és szerzetespapok, szerzetesnõk, család-
apák és anyák, fiatalok és idõs hitvalló világiak haltak meg. Megölték õket, mert
keresztények voltak, mert hittek Jézus Krisztusban, mert az Egyház tevékeny tagai
voltak. Kimondottan vallásuk miatt haltak meg. Az ünnepélyes boldoggá avatás-
sal az Egyház elismeri, hogy ezek a férfiak és nõk Isten kegyelmi segítségével a
bátorságnak és a hitben való állhatatosságnak példái.” II. János Pál pápa mon-
dotta ezeket 2001. márc. 11-én, amikor a hitükért életüket áldozók közül 233-at
a boldogok sorába iktatott. Negyvenhatan tartoztak Szent Ferenc rendjéhez:

Négyen a Kisebb Testvérek, hatan a minoriták, tizenhárman a kapucinusok,
négyen a kapucinus nõvérekhez és tizenkilencen a ferences III. rendhez, kik
kapucinus irányítás alatt voltak.

A négy kisebb testvér:
1. Fortuno* Almela pap, 50 éves, a valenciai ferences novícius-rendházban

helyettes házfõnök volt. Készen állt a vértanúságra. Az üldözés kitörése-
kor rokonaihoz Villarealba ment, onnét hurcolták el 1936. szept. 7-én s
a következõ nap kivégezték. Az egyik kivégzõje késõbb úgy nyilatkozott:
„Ha igaz az, hogy vannak szentek, akkor õ egy volt azok közül.”

2. Placido Garcia Gilabert* pap, 41 éves, aki Rómában egyházjogi dokto-
rátust szerzett, okos, jóságos, áldozatos lelkû pap volt. Rokonai körébõl
hurcolták el s kegyetlen kínzás után másnap hajnalban 1936. aug. 16-
án kivégezték. Elõzõleg rokonai biztatták, tegye le szerzetesi ruháját, mi-
re õ így válaszolt: „Mi baj érhet? Elveszik életemet? De hiszen én öröm-
mel adom oda!”

3. Alfredo Pellicer Munoz*, 22 éves, a forradalom elõtt pár nappal elõbb
tette le örökfogadalmát. Még kispap volt. Szüleihez költözött. Ajánlották
neki, válasszon civil életpályát; õ azonban azt mondta: „Inkább vállalom
ezerszer a halált, mintsem hitemet megtagadjam vagy ferences hivatá-
somat elhagyjam.” Okt. 4-én, Szent Ferenc napján lõtték agyon.

4. Salvatore Mollar* Ventura, szerzetes testvér, 40 éves, buzgó, imádságos
lelkû sekrestyés volt a valenciai rendház templomában. Vidám, derûlá-
tó, áldozatos lelkû szerzetes, akirõl azt mondta valaki, hogy olyan, mint
az örökmécs az Oltáriszentség elõtt. Rokonai körébõl vitték el és az
1936, okt. 27-rõl 28-ra virradó éjszaka agyonlõtték.

Imádság:
Istenünk, te a vallás ellen tobzódó spanyol polgárháború idején Szent Fe-

renc családjából számos vértanút támasztottál, köztük négy boldog kisebb
testvért. Add, hogy hõsiességük minket is bátorítson hitünk megvallására és a
testvéri szeretetre. Krisztus, a mi Urunk által.

267

*Viszente Ramosz   *Fransziszko Remon Hativa



Szeptember 23.
PIETRELCINAI* SZENT PIO atya (1887-1968)

Dél-Olaszországban szegény földmûves szülõktõl született. Apja, hogy fia
továbbtanulását biztosítsa, kivándorolt Amerikába munkát vállalni. 16 évesen
jelentkezett kapucinusnak. Azt újoncév leteltével megkezdte a teológia végzé-
sét. A gonosz lélek zaklatásai már ekkor elkezdõdtek, késõbb, különösen elsõ
papi éveiben fokozódtak. 1907-ben egy évre betegsége miatt szülõvárosában
kellett tartózkodnia. 1910-ben szentelték pappá Beneventoban. Ekkor életét
felajánlotta áldozatul a bûnösökért s elvállalt minden büntetést, amit Isten bû-
neikért rájuk mér. A gyóntatási felhatalmazást felszentelése után csak hat év
múlva kapta meg. 1915-ben, amikor betegsége miatt újra Pietrelcinában volt,
megkapta, most még láthatatlanul, a szent sebeket. Utána egy ideig Foggiá*-
ban volt a rendházban, onnét, fõleg egészségi okokból San Giovanni*-ba he-
lyezték. Itt bontakozott ki nagyarányú lélekmentõ tevékenysége, az õ „nagy
küldetése”, mely szoros kapcsolatban volt önfelajánlásával, gyóntatói tevé-
kenységével és a szent sebhelyekkel.

A stigmákat 1918. szept. 20-án kapta a rendház oratóriumában, ahol szent-
miséje után hálaadást végzett. Ezek orvosi és egyházi kivizsgálása sokáig elhú-
zódott és neki magának sok szenvedést okozott. A Hittani Kogregáció egyen-
lõre nem ismerte el valódiaknak a stigmákat, s más körülmények miatt
1923-tól 1933-ig eltiltotta õt minden nyilvános szerepléstõl. Át is akarták he-
lyezni, eldugni az õt felkeresõ sokaság elõl, de ez meghiúsult a község lakói-
nak mindenre elszánt fellépésétõl. Amikor ismét nyilvánosan misézhetett,
gyóntathatott, igen sok feltûnõ megtérés történt általa. Megkapta Istentõl a lé-
lekbelátás, a távolbalátás, jövõbelátás, bilokáció és csodás gyógyítás adomá-
nyát. A betegek javára új, modern kórházat létesített (1956), imacsoportokat
szervezett az imaapostolkodás végett. Miután elmondta a szent sebhelyek vi-
selése 50. évfordulóján szentmiséjét, a rá következõ éjszaka, 1968. szept. 23-
án csendesen elhunyt élete 82. évében. Tisztelete halála után változatlan erõs-
ségû maradt. Boldoggá avatása 1999-ben, szentté avatása pedig 2002-ben
történt.

Egy tisztelõje nyilatkozata Pio atya halála után:
„Pio atya szent volt, Páduai Szent Antal, Szent Bernardin és Szent Ferenc tí-

pusából.”
Medi professzor, az Euratom volt h. igazgatója

Imádság:
Istenünk, te dicsõségedet és irántunk való szeretetedet leginkább Fiad

szenvedése és kereszthalála által mutattad meg. Add meg nekünk, hogy Bol-
dog Pio atya érdemeiért és közbenjárására a bûnt kerüljük, és keresztjeinket
Jézus iránti szeretetbõl türelemmel hordozzuk. Krisztus, ami Urunk által.
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Szeptember 24.
SZENT PACIFIK (1653-1721)

Közép-Olaszországban, San Severino*-ban született. Korán árvaságra jutott,
ekkor egy pap nagybátyja vette magához, de inkább illendõségbõl, mint igaz
szeretetbõl. A cselédek látták, hogy nagybátyja éppen csak megtûri, ezért meg-
vetették, bosszantották. Ha valami rosszat tettek, ráfogták. Így gyakori szidásban
volt része. Õ azonban mindezt türelemmel viselte: a béketûrés iskolájában edzõ-
dött meg az Istennek tetszõ életre. Iskolába azért járhatott. Tanítói és társai egy-
aránt szerették, tisztelték. Jelenlétében nem mertek illetlen szót mondani. Gyón-
tatóatyjával történt megbeszélés után 17 éves korában jelentkezett ferencesnek.
A foranói kolostorban végezte a novíciátust. A szerzetesi fegyelem, a szentek pél-
dája nyomán gyorsan haladt az életszentség útján. A fogadalom letétele után
bölcseletet és teológiát tanult s készült a papszentelésre. Gyakran fohászkodott:
„Én Istenem, én mindenem! Csak tebenned tudok megnyugodni. Te vagy egye-
dül a Jó, a magasztos. Nálad van a teljes vigasztalás. Te vagy egyedül a szépség
és a szeretet. Te a szentség és maga a fölség.” Ez az áradozó, lelkendezõ oda-
adás nyert szentségi megpecsételést az 1677. jún. 4-i papszentelésen.

Utána egy ideig a filozófia tanára volt, szíve azonban a lelkipásztorkodás fe-
lé vonzotta. Vágya hamarosan teljesült: az Appenninek hegyei közt élõ, sok-
szor templomtól, paptól messze esõ nép gondozását bízták rá. Egész lélekkel
végezte feladatát, fáradságot nem kímélve járta a vidéket, prédikált, kiszolgál-
tatta a szentségeket. Pár év múlva lábai felmondták a szolgálatot, ekkor fõ fel-
adata a gyóntatás lett. Egy ideig házfõnök is volt. A szegénység, alázat jó pél-
dájával járt elõ szerzettársai elõtt. 40 éves korában elvesztette hallását, már
nem tudott gyóntatni sem. Elfogadta betegségeit, fölajánlotta áldozatul Isten-
nek. Az Úr rendkívüli kegyelmekkél ha1mozta el: a szemlélõdés magas fokára
jutott, szentmisébe közben gyakran esett elragadtatásba. Ilyenkor arca úgy ra-
gyogott, mint egy szeráfé. Késõbb meg is vakult. Most már nem is misézhe-
tett. „Legyen úgy, ahogy az Úr akarja” - mondta. Ekkor legtöbbször a temp-
lomban, az Oltáriszentség elõtt idõzött. 1721. szeptemberében érkezett
szenvedései végére. Mikor ágyánál a haldoklók imáját mondták: „Költözzél el
keresztény lélek” - mosolyogva s a szent engedelmesség nevében indult útnak
Isten mennyei országába. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.

„Nagy, rendkívüli kegyelmeket kapott Istentõl, mégis egyetlen biztos útnak
a ferences szabályt tekintette. Meg is tartotta utolsó betûig, másoknak is ezt
ajánlotta. Igehirdetésének, lelki irányításának ez volt a témája: hûség a min-
dennapi kötelességek teljesítésében.”

Életrajzából.
Imádság:

Istenünk, te nekünk Szent Pacifikot a béketûrés, az apostoli buzgóság és
az imádságos lelkület példaképéül adtad. Közbenjárására segíts minket, hogy
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mindennapi kötelességeinket hûségesen teljesítsük és szenvedéseinket türe-
lemmel viseljük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szeptember 25.
CAMPOROSSO*-I SZENT FERENC MÁRIA kapucinus testvér (1804-1866)

Családi nevén Croese János a San Remo melletti faluban született. Húsz
éves koráig pásztorkodott, aztán Genovában belépett a kapucinusokhoz. Elõ-
ször a konyhán dolgozott, majd betegápoló volt, utána pedig alamizsnagyûj-
tõ. Elment a gazdagok palotájába, de még inkább a szegényekhez, ahol sok-
szor az összekoldult alamizsnát szétosztotta. Bemerészkedett a hírhedt
kikötõnegyedbe is, ahol eleinte ellenségesen fogadták, késõbb azonban befo-
gadták. Hamarosan csodálatos dolgokat beszéltek róla. Gyógyításokról, meg-
térésekrõl. Az egyszerû testvér hathatós imájába ajánlotta magát sok pap, pre-
látus, köztük a késõbbi genovai bíboros. Szent életmódja miatt Padre
Santo-nak, szent atyának nevezték. Szenvedett amiatt, hogy a nap folyamán
olyan kevés ideje jut imádságra. Számtalan ügyért kellett imádkoznia. Imád-
kozott koldulás közben, de különösen a tabernákulum elõtt az éjszakai órák-
ban. Számtalan levélre is kellett válaszolnia. Megható volt a Szûzanya iránti
szeretete. A Mária-ünnepek számára örömnapok voltak. Ha segítséget kértek
tõle, gyakran küldte az illetõt a Mária-templomba: „Mondd meg az Istenanyá-
nak, én küldelek téged, én az õ kis szolgája!” Hitte, hogy a Szent Szûz szere-
tete határtalan: nem tud ellenállni a gyermeki kérésnek. 28 éve apostolkodott
már Genovában. Ekkor, 1866-ban pestis tört ki a városban. Megérlelõdõtt
benne az elhatározás: felajánlja életét a Szent Szûz keze által mint engesztelõ
áldozatot. Isten elfogadta áldozatát. Halála után a pestis megszûnt. IX. Piusz
boldoggá, XXIII. János pápa pedig szentté avatta 1962-ben.

Genovai síremlékén a felírás:
Camporosso Ferenc, született 1804. dec. 24-én, meghalt 1866. szept. 17-

én. Krisztus szegénye boldogabb volt, ha adhatott valakinek, mint amikor
megajándékozták. Bajban, szükségben, szenvedésben kenyeret, tanácsot és
vigaszt nyújtott. Szerzetesi életét életszentséggel koronázta meg: a járvány fel-
léptekor életét áldozta a népért 1866-ban.

Imádság:
Istenünk, te alázatos szolgádban, Szent Ferenc Máriában a cselekvõ szere-

tet csodálatra méltó példaképét adtad. Közbenjárására és példájára add meg
nekünk, hogy mindig megmaradjunk testvéreink õszinte és alázatos szolgála-
tában. A mi Urunk Jézus Kr. által.
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Szeptember 26.
SZENT ELZEÁR és BOLDOG DELFINA III. r. (1282-1323 és 1280-1360)

Mindketten elõkelõ grófi családból származtak, Elzeár a Sabran*, Delfina a
Glandeves* családból. Szüleiktõl kiváló vallásos nevelében részesültek. Kette-
jük házassága II. Anjou Károly nápolyi király terve szerint jött létre 1299-ben:
a 17 éves E1zeár feleségül vette a nála pár évvel idõsebb Delfinát. Delfina a
házasságkötés után tárta fel Elzeár elõtt szüzességi fogadalmát, melyet a há-
zasságban is meg akart õrizni. Férje hajlott felesége kérelmére, így házassá-
guk Szent József-házasság maradt. Elzeár halálos ágyán ezeket vallotta: „A
gyarló férfit megmentette a jámbor asszony. Szûzként vettem õt magamhoz,
szûzként hagyom itt.” Mindketten a házasságkötés ideje táján léptek be a fe-
rences III. rendbe, így Szent Ferenc III. Rendjét az erény új nemével ékesítet-
ték. Hét évig Elzeár nagyszüleinél laktak Rabais*-ban, innen saját otthonukba
költöztek. A ház alkalmazottai (udvari személyzet) számára házirendet állítot-
tak össze, melyben szerepelt a napi szentmisehallgatás, szentbeszéd, heti gyó-
nás, havi áldozás, ima és munka beosztása, tilos a szerencsejáték, a károm-
kodás, stb. Szinte szerzetesi életvitel! A házirend általuk bevezetett formája
elterjedt más fõuri, fõpapi házakban is.

Elzeár a nápolyi királyság területén is örökölt egy grófságot (Ariano), a vidék
lakossága a „szegények pártfogói” nevet adta nekik. Elzeár egy alkalommal
részt vett a királyi sereg egyik csatájában, amiért Krisztustól kemény megro-
vásban részesült. Gyakran terelte a szót az örök életre. „Micsoda szomorú do-
log - mondta -, azért vagyunk a földön, hogy kiérdemeljük a mennyországot,
és alig beszélünk róla!” Legjellegzetesebb erénye az imádságos lelkület volt,
mely állandóan biztosította számára Isten közelsége átélését. Egy alkalommal
Elzeárnak hosszabb ideig kellett távolmaradnia feleségétõl, ekkor Delfina leve-
let küldött utána s hívta haza. A férj azt válaszolta: „Ha látni kívánsz, keress az
Úr Jézus oldalsebében.” Nápolyban Károly Róbert király megkérte, legyen
Károly fia nevelõje. Elzeár elvállalta s igyekvése sikerrel is járt: a rakoncátlan-
ságra hajló királyfi keze alatt megkomolyodott. A papi zsolozsmát 15 éves ko-
ra óta mindennap elmondta. Súlyos betegségében erõs kísértések lepték
meg. Az imából merített erõt. 1323. szept. 27-én fejezte be életét. Delfína jó-
val túlélte, kb. 80 éves korában halt meg. Elzeárt V. Orbán pápa (saját kereszt-
fia!) avatta szentté 1369-ben, Delfina tiszteletét pedig XII. Ince pápa hagyta jó-
vá 1695 körül. Mindkettõ sírja a provence*-i Apt ferences templomában van.

Imádság:
Istenünk, te Szent Elzeár és Delfina házaséletében az erények ragyogó pél-

dáját adtad nekünk. Add, hogy akikre tisztelettel emlékezünk a földön, azok-
kal együtt lehessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Szeptember 27.
PÁLI SZENT VINCE III. r. rendalapító (1581-1660)

Több ferences szerzõ a Ferences III. Rend tagjai közé sorolja. Lélekben, kü-
lönösen a szegények felkarolásában mindenképpen közel áll Szent Ferenchez.
Szülei szegények voltak. Iskoláit részben ferences iskolában végezte. Pappá
szentelése után egy ideig plébános volt és törekedett minél jobb anyagi körül-
mények közé jutni. Saját leírása szerint török kalózok fogságába esett, ahon-
nan csodás módon szabadult, s ehhez kötõdik megtérése. Ennek a történet-
nek hitelességét igen sokan kétségbe vonják. Megtérése azonban valóság.
Mindinkább mások baja, nyomorúsága felé fordul. Egymás után kelti életre a
különféle társulatokat az emberi nyomorúság enyhítésére: a Szeretet Testvér-
ületet a szegény betegek gondozására, az Oltáriszentségrõl nevezett Társula-
tot a gályarabok sorsának enyhítésére, az árva gyermekek felkarolására egy in-
tézményt. Két legjelentõsebb alapítása a Lazaristák rendje, melynek hivatása,
hogy pap tagjai népmissziókat tartsanak a vidéki emberek hitéletének fellen-
dítésére, a másik a Szeretet Leányai, vagy Irgalmas Nõvérek Társulata a sze-
gények, betegek szolgálatára. Ez utóbbit Marillac Szent Lujzával együtt alapí-
totta. Ez intézmények létrehozásában megnyilávánult Vince szervezõkészsége,
gyakorlati érzéke. Sok tevékenysége mellett nem hanyagolta el a lelkiéletet
sem, sokat imádkozott, virrasztott. Sok levele is fennmardt. Már életében
szentként tisztelték. 80. évében rövid haláltusa után hunyt el, utolsó szava:
Confido: bízom. 1737-ben avatták szentté, XIII. Leó pápa pedig a szeretetmû-
vek, karitatív intézmények égi pártfogójává nevezte ki.

Szent Vince a szegények iránti szeretetrõl:
„Isten, aki szereti a szegényeket, szereti azokat is, akik a szegényeket szere-

tik. Hiszen ha valaki elõtt egy ember kedves, akkor szeretetébe fogadja azokat
is, akik ennek az elõtte kedves embernek barátai, vagy szeretetszolgálatot tesz-
nek neki. Ezért merjük remélni, hogy a szegények iránti szeretetünk miatt
majd minket is szeret az Isten.”

Imádság:
Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére apostoli eré-

nyekkel töltötted el Páli Szent Vince áldozópapot. Adj nekünk is lelki buzgósá-
got, hogy szeressük, amit szeretett, és tettekre váltsuk, amit tanított. A mi
Urunk...

Szeptember 28.
FELTREI BOLDOG BERNARDIN (1439-1494)

1456-ban Marchiai Szent Jakab Padovában nagyböjti beszédeket tartott.
Ezek a fiatal Márton joghallgatóra oly nagy hatást gyakoroltak, hogy gazdag
feltrei családjának búcsút mondott és ferences lett. Maga Szent Jakab öltöz-
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tette be és adta neki a Bernardin nevet – nagyhírû elõdje tiszteletére, akit pár
évvel elõbb avattak szentté. Ezután Velencében végezte tanulmányait, majd
1463-ban pappá szentelték. Néhány évig a rendi növendékek oktatója volt,
igehirdetõ és népmisszionáriusi tevékenysége 1469-ben kezdõdött meg. Egy-
re több beszéd tartására kérték fel, úgyhogy a végén nem tudott eleget tenni
a hívásoknak, elöljáróját kérte, hogy õk jelöljék ki, hova menjen. Kis növésû
volt, ezért „kis Bernardin”-nak mondták. Rendje szabályait egész életében hû-
ségesen megtartotta. Bár elöljárói, gyenge alkata és rossz egészségi állapota
miatt könnyítéseket engedélyeztek számára, ezekkel a legritkábban élt.

A szegény népréteget akkoriban igen súlytotta az uzsorakamat, rajtuk is akart
segíteni nemcsak prédikációival, hanem olyan pénzkölcsönzõ intézetekkel, me-
lyek csekély kamat ellenében adtak kölcsönt a rászorulóknak. Ezeket az intéze-
teket Monte di Pieta-nak, (latinul Montes Pietatis: az irgalmas szeretet hegyei-
nek) nevezték. Azok a pénzemberek (uzsorások), akiket érzékenyen érintettek a
Monte di Pieta-k mûködése, igyekeztek megvesztegetéssel rávenni egyes váro-
sok tanácsát: tiltsák meg a nemkívánatos prédikátor mûködését. Velencébõl és
Firenzébõl ki is tiltották. Szûz Mária szeplõtelen fogantatását is hirdette és véd-
te az ellenzõkkel szemben; egy ízben a tûzpróbát is felajánlotta igaza bizonyítá-
sára, de ezt ellenfele nem vállalta. Utolsó éveiben már betegsége miatt nem tu-
dott vállalni népmissziót. A páviai ferences kolostorban halt meg 1494. szept.
28-án. Temetésekor fehérruhás gyermekek csapata táblát vitt a felirattal: Mons
pietatis. X. Ince pápa 1654-ben iktatta a boldogok sorába.

Amikor Marchiai Jakab Bernardint beöltöztette, azt mondta a körülötte lé-
võknek: „Ma Jézus Krisztus seregébe egy új katonát soroztunk be, aki nagy
fényt fog árasztani rendünkre. Nagy hatással fog mûködni Isten dicsõségére
és a lelkek javára, megtöri a Sátán hatalmát.” (Találó jellemzés Bernardinról.)

Imádság:
Istenünk, te gyújtottad fel kegyesen apostoli buzgalommal Boldog

Bernardint, hogy a keresztény népet kiragadja a bûnök szennyébõl. Add ke-
gyesen, hogy közbenjárására minden bûntõl és veszélytõl megszabaduljunk és
az örök hazába eljussunk. A mi Urunk...

Szeptember 29.
DUKLAI SZENT JÁNOS (1414-1484)

Dukla a Kárpátokhoz közeli (Duklai hágó) kicsiny, de régi város, itt született
János vallásos szülõktõl. Felnövekedve egy ideig a városon kívüli, erdõs-he-
gyes vidéken egy remeteségben élt, majd belépett a minorita ferencesek kö-
zé. Pappá szentelése után kb. húsz évig fejtett ki áldásos igehirdetõ és gyón-
tató tevékenységet nemcsak a lembergi (ma: Lvov) rendtartomány területén,
hanem Ukrajnában, Moldvában, Belorussziában is. Több ízben volt házfõnök,
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majd a lembergi rendi tartomány fõnöke (akkor vikárius provinciális néven).
1452-53-ban a környéken járt a ferences obszerváns mozgalom nagy aposto-
la, Kapisztrán Szent János. Hatására János atya is elhatározta, hogy az obsz-
erváns tartományba lép át. Erre hivatali lekötöttsége miatt még évekig kellett
várnia (1463-ig). Itt még ugyancsak kb. 20 évig mûködött, s különösen kitûnt
a szerzetesi fegyelem megélésében. Szinte állandóan nála volt a Regula, azt ol-
vasta vagy felolvastatta. Sokszor könnyezett, amikor tapasztalta, hogy annak
rendelkezéseit még kicsiny dolgokban is - megszegik. Szívügyének tekintette
az Egyház egységét; párbeszéd által igyekezett meggyõzni az elszakadtakat,
ruténeket, örményeket. „A hit buzgó propagátora” néven nevezték. Egyéb eré-
nyei: a tisztaság, készséges engedelmesség, böjt, önmegtagadás, a viszályko-
dók kibékítésének s a szomorúak megvigasztalásának karizmája. Élete utolsó
éveiben a vakság keresztjét viselte, de még akkor is prédikált, gyóntatott, ta-
nácsot osztogatott. Lembergben halt meg 70 éves korában, szept. 29-én,
Szent Mihály napján, miután rendi testvéreivel a bûnbánati zsoltárokat imád-
kozta. Sírja elõbb Lembergben volt, most földi maradványait Duklában õrzik,
ahova régebben is, mostanában is zarándokolnak a lengyelek. Lengyelország
is, Litvánia is égi párfogójául tiszteli, különösen boldoggá avatása, 1733 óta.
XII. Kelemen avatta boldoggá, II. János Pál pedig szentté 1997-ben.

II. János Pál pápa, mielõtt Duklai Jánost szentté avatta, 1997. jún. 9-én
Duklában járt (nem elõször!). Utalt János atyának Krakkóhoz való kapcsolatá-
ra, ahol a teológiát végezte Szent Hedvig fejlesztette bõkeztû adományaival a
Jagello egyetemet s szerezte meg a teológiai fakultás felállítását is, pár évti-
zeddel elõbb. Másnap, jún. 10-én a közeli Krosno* város repülõterén avatta
szentté Duklai Jánost. Részlet a pápa homiliájából:

„Az Úr Lelke rajtam. Õ kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegények-
nek... Ezek a szavak érvényesek mindazokra, akiket Isten arra hívott, hogy
Krisztus küldetését folytassák. Ezek közé sorolhatjuk Duklai Jánost is, akit ma
az Egyház szentjei közé iktathatok.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Jánost szerzetesi erényekkel és a hit hirdetésére apostoli

buzgósággal ruháztad fel. Add, hogy példájára és közbenjárására mi is erények-
ben gyarapodjunk és a keresztények egységén munkálkodjunk. A mi Urunk...

Szeptember 30.
BOLDOG FURCA* PALENAI MIKLÓS pap, remete, III. r. (1350-1449)

Valahol Közép-Itáliában, egy kis községben született. Ifjú éveit imában,
jámborságban töltötte. Belépett Szent Ferenc III. rendjébe, majd pap lett és
szülõföldjén mûködött éveken át. A magány utáni vágy azonban egyre erõsö-

274

*Krosznó  *Furka  



dött benne. Minden bizonnyal püspöke engedélyével Rómába ment és néhány
társával remeteéletet kezdett. Majd Nápoly közelében vállalta egy remetekö-
zösség vezetését, ahol Szûz Mária tiszteletére rendházat is létesített. Újra visz-
szatért az Örök Városba, ahol találkozott Boldog Gambacorti Péterrel, aki hoz-
zá hasonló remeteközösséget vezetett. Közösen elhatározták, hogy a két
közösséget egyesítik s a Ferences III. Rend Reguláját követik. Miklós kiválósá-
gát IV. Jenõ pápa is értékelte s Firenzébe küldte néhány monostor fegyelmé-
nek helyreállítása végett. Ezt a feladatot elvégezve visszatért Rómába, itt a
Gianicolo* dombot választotta tartózkodási helyéül, ahol a világ zajától távol
élhette társaival remeteéletét. Itt tíz évvel halála elõtt kápolnát és remetekolos-
tort épített és idõs korához mért vezeklést folytatott társaival együtt. Különö-
sen a szemlélõdésben, a böjt és önmegtagadás gyakorlatainak végzésében
tûnt ki. Rendkívüli kegyelmi adományokkal és csodákkal ékesen 100. Évében
távozott a földi életbõl. Tiszteletét XIV. Kelemen pápa hagyta jóvá.

„Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Aki szereti a világot,
abban nincs meg az Atya szeretete. Minden, ami a világon van: a test kíván-
sága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az atyától származik, ha-
nem a világtól. De elmúlik a világ és annak bûnös kívánsága. Csak aki meg-
teszi Isten akaratát, az él örökké.” (1 Jn 2, 15-17.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Miklóst a remeteélet felvirágoztatására kiváló erények-

kel és karizmákkal ruháztad fel. Add, hogy közbenjárására Istennek tetszõ mó-
don éljünk. A mi Urunk...
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OKTÓBER

Október 1.
BOLDOG ALFONZIA klarissza nõvér, III. r. (1910-1946)

Teljes neve: A Szeplõtelen Fogantatáról nevezett Alfonzia nõvér

India déli részén, Arpukara községben született, neve: Muttathupadathu An-
na. Édesanyját korán elvesztette, ezért nagynénjéhez került, õ nevelte s járat-
ta iskolába. Malabár nyelven beszélt. Amikor eladó sorba jutott, nagynénje ki
akarta házasítani, õ azonban a végsõkig ragaszkodott ahhoz, hogy szerzetes-
nõ legyen. Ezt el is érte: 17 éves korában a Bharanang-i klarisszák konviktu-
sába került; a következõ évben posztuláns lett, ekkor kapta az Alfonzia nevet.
A beöltözése 1930-ban, egyszerû fogadalma 1931-ben volt. Ez az indiai klaris-
sza rend nem az igazi klarissza rend, hanem annak egy módosult változata: fe-
rences III. rendi klarisszák. Nem éltek szigorú klauzúrában, iskolában is taní-
tottak, így Alfonzia is 1932-33-ban, amikor még egészsége engedte.
Örökfogadalmát 1936-ban tette le. Alfonzia nõvér kitûnt a szerzetesi hivatás
nagyra értékelésével, nagy vágy élt benne az evangéliumi tökéletesség és
szentség után, és a vágy, hogy Jézushoz hasonlóan õ is áldozattá legyen a vi-
lág üdvéért. Betegsége miatt kétségessé vált az örök fogadalom letétele. Imá-
jával elérte, hogy annyira csökkent a láza, hogy le tudta tenni fogadalmát.

A szentek tiszteletében is kitûnt: különösen a Boldogságos Szûznek, Szent Jó-
zsefnek, Szent Ferenc és Klárának és Kis Szent Teréznek tiszteletében, de õket
iparkodott követni is. Szent Ferenc hû tanítványaként a tökéletes örvendezést át
tudta élni a betegségben, megpróbáltatásban, megaláztatásban is. Kis Szent Te-
réz kis útját járta. Önéletrajza, nemkülönben a Krisztus Követése könyv állandó
lelki tápláléka voltak. Szívügye volt a hitterjesztés, sokat imádkozott, másokat is
buzdított, hogy imádkozzanak: minden nép találja meg az utat a katolikus Egy-
házba. A palajai püspöknek nyilatkozta, hogy neki az az Istentõl kapott hivatása,
hogy Krisztussal együtt magát áldozatul ajánlja fel a mennyei Atyának az embe-
rek bûneiért és az egész világ üdvéért. „Amióta Krisztus menyasszonya lettem -
mondta -, azóta Jegyesem megosztotta velem szenvedéseit. Már nem vagyok a
magam ura, mert egészen átadtam magamat Jegyesemnek.” Amikor hallott
egy püspök betegségérõl, azt kérte az Úrtól, tegye rá a püspök betegségét, amit
azonnal meg is kapott. Valaki megkérdezte, hogyan tud egész éjszakán álmatla-
nul szenvedni, és mit csinál ilyenkor, azt felelte: „Szeretek.” Utolsó éve állandó
haldoklás volt. Utolsó napján emberfeletti erõvel eltámolygott az oratóriumba,
megáldozott. Júl. 28-án fejezte be életét. Másnap már el is temették. 1957-ben
a boldoggá avatási eljárás során újratemették, ettõl kezdve sírjánál csodás illat
volt érezhetõ. Nemcsak a katolikusok, hanem másvallásúak is felkeresik sírját.
II. János Pál 1986-ban avatta boldoggá Indiában, szír-malabár rítus szerint.
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Alfonzia nõvér vallomása:
„Jézus iránti szeretetbõl, aki annyi sok szeretettel halmoz el, kész vagyok ar-

ra, hogy nemcsak a mostani szenvedéseimet viseljem el, hanem minden más
szenvedést is egész a világ végéig. Teljesedjék tökéletesen rajtam Isten akara-
ta. Minden legyen szent és jó Jézusom tetszése szerint.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Alfonziát arra indítottad, hogy Krisztusért életét áldoza-

tul ajánlja fel a világ üdvéért, Add, hogy mi is mindenben keressük Isten aka-
ratát és tudjuk követni Urunkat a kereszt útján. Krisztus, a mi Urunk által.

Október 2.
Isten szolgája CHEVRIER* ANTAL pap, III. r., rendalapító (1826-1879)

Egyszerû családban született Lyonban. Elõször a párizsi külmisszió iránt ér-
zett vonzódást, de aztán egészen hazája szegényei evangelizálásának élt.
1857-tõl a lyoni „Gyermek Jézus Városának” lett lelkésze, aztán egy társával
és két nõvérrel gyermekek elsõ áldozási elõkészítésével kezdett foglalkozni. A
St. André plébánia mellett megvett egy Prado nevû ismert nagy tánctermet.
Jövendõ két közösségének ez lett elsõ „háza” és késõbbi központja. A szegény
gyermekeket gyûjtötte össze, húsz éven át tanította õket. Megérte, hogy elsõ
tanítványai átvették és folytatták életmûvét. „Isten és a lelkek; magunkért sem-
mit, mindent Istenért és a lelkekért” - ez társainak szóló utolsó tanítása. Antal
atya két alapítása: A Prado - világi intézmény a szegény gyermekek szolgála-
tára. Tagok száma kb. 900. Prado Nõvérei. 1925 óta közös életet folytató tár-
saság, a ferencesek nagy családjához tartoznak. Szegény gyermekeket és az
Egyháztól távol állókat szolgálnak mintegy 50 házban, Franciaországon kívül
Marokkó, Chile, Algéria, Banglades, India, Dél-Korea. Chevrier atya boldoggá
avatása folyamatban van.

„Mivel Jézus Krisztus megragadott minket és elindított követése útján; mi-
vel õ alázatos és szegény és a szegényeket helyezi elsõ sorba; mivel õ minden
ember Világossága és élete, az örömhír hirdetõiként akarunk élni. Hisszük,
hogy az emberek mindennapi életük szívén találkozhatnak Istennel. Hisszük,
hogy a társadalom peremére szorultaknak van mondanivalójuk a világ számá-
ra. Hisszük, hogy a barátság, a közös küzdelem és a biztonság kockáztatása
örömöt és reményt ébreszt. Jézus Krisztus szegénységének útját választjuk,
mert ez a szabadság és a szeretet útja.”

A Prado Nõvérei Életszabályából.

Imádság:
Istenünk, te Antal szolgádat arra hívtad, hogy a szegények felkarolásáról in-

tézményesen gondoskodjék. Add, hogy kövessük példáját, aki téged fáradha-
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tatlan buzgósággal tisztelt és a szegényeknek kifogyhatatlan szeretettel viselte
gondját. A mi Urunk Jézus krisztus által.

Október 3.
BOLDOG FÉLIX MÉDA klarissza (1378-1444)

Milánóban a nemesi Meda családból származott. Szüleitõl gazdag öröksé-
get örökölt, de õ már ifjú korától az Istennek szentelt életet választotta. Örök-
ségét a szegények javára szétosztotta, majd belépett a milánói Szent Orsolya
klarissza zárdába. A Breviárium olvasmánya erényei közül kiemeli imádságos
lelkületét (éjjel-nappal imádkozott), önsanyargatását, alázatát: akaratát telje-
sen alávetette elöljárója akaratának. A gonosz lélek évekig zaklatta, különbö-
zõ ijesztõ alakban jelent meg elõtte, néha nagy üvöltözések és zaj közepette;
többször meg is verte. Nem sikerült azonban õt megfélemlíteni, sem buzgó-
ságától eltéríteni, sõt a támadások fokozták bátorságát s ellenállását. Amint ez
várható volt, a nõvérek - látva erényeit - apátnõvé választották több alkalom-
mal is. Mint elöljáró, a többiek szolgája akart lenni, s az alávaló munkákat ma-
gának tartotta fenn. Minden kötelességének nagy lelkiismeretességgel igyeke-
zett megfelelni. Szentségének híre messzire terjedt: Sokan keresték fel, hogy
tanácsát, segítségét kérjék, elsõsorban lelki ügyekben.

Bekapcsolódott abba a megújulási mozgalomba, mely a ferences férfi ág-
gal párhozamosan a II. rendben is kibontakozott: visszatérni a Regula eredeti
szigorúságához. Az itáliai megújulásnak egyik jelentõs központja volt a milá-
nói Szent Orsolya kolostor. Egyébként Sienai Szent Bernardin, az obszerváns
mozgalom nagy apostola 1417-42-ig többször is járt Milánóban, egész bizto-
san kapcsolatban állt a klarisszákkal. 1420-ban a mantuai hercegnõ, Paola
Malatesta, pápai megbízással Mantuában és Pesaroban klarissza zárdát alapí-
tott (Corpus Domini néven), s ide a milánói klarisszáktól kért nõvéreket, hogy
e két helyen az eredeti Regula szerinti életet meghonosítsák. Milánóból a meg-
újulás két fõ képviselõje ment el: Franceschina da Giussano* Mantuába, Fé-
lix pedig Pesaroba több fogadalmas nõvérrel. Félix anya itt négy évig irányítot-
ta a nõvéreket nagy okossággal s ferences szellemben. A milánói, mantuai és
pesaroi reformkolostorok hatása kisugárzott más zárdákra is (Verona, Vicenza,
Pádua, Ferrara). Félix anya 66 éves korában hunyt el Milánóban. Életében s
halála után csodákkal tündökölt, egy pestis idején különösen tapasztalták se-
gítségét. VII. Piusz pápa avatta boldoggá.

„Akit megválasztanak (elöljárónak), az fontolja meg, milyen terhet vett ma-
gára, és ki elõtt kell majd számot adnia a rábízott nyájról. Igyekezzék másokat
inkább erényeivel és szent erkölcseivel kormányozni, semmint hivatalából fa-
kadó hatalmával.”

Szent Klára Regulájából.
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Médát meghívtad arra, hogy a tökéletes szeretet útját

járja, és így már ebben a világban a te országodat keresse. Add, hogy közben-
járására a szeretet útján mi is örvendezõ szívvel elõbbre juthassunk. Krisztus,
a mi Urunk által.

Október 4.
ASSISI SZENT FERENC rendalapító (1182-1226)

A Szeráfi Rend három ágának: a Kisebb Testvérek, Klarisszák Rendjének és
a III. Rendnek (Világi rend) alapítója, atyja. Assisi város szülötte. Apja Pietro
Bernardone posztókereskedõ, anyja Pika asszony. Ifjúkorában világias életet
élt. Megtérése után Krisztust akarta követni, különösen a szegénységben.
Emiatt apjával konfliktusba került, aki õt ki is tagadta. Ferenc a ruháit is visz-
szaadta atyjának. 12 elsõ követõjével kérte III. Ince pápától alakuló rendje jó-
váhagyását; a pápa ezt szóbelileg meg is tette (1209). Az Egyház megújításá-
ra kapott felhívást a San Damiano-i feszület elõtt: „Menj, Ferenc, építsd újjá
egyházamat, mely omladozik.” Mindig vidám, tisztelt minden élõ és élettelen
teremtményt, „mert azok jelentést hordoznak a fölséges Istenrõl”. Szeráfi a jel-
zõje, mert „lelkét a szeráfi szeretet tüze hatalmas erõvel emésztette”. Nagy ha-
tással volt korára és az utókorra: a szentek sokaságát, mûvészeket, költõket és
írókat ihletett meg példája. Feltárta elõttük a jászolyban fekvõ betlehemi Kis-
dednek és a szenvedõ Istenembernek irántunk való végtelen szeretetét. Halá-
la elõtt két évvel Alverna hegyén részesült az Úr szent sebhelyei viselésének
kegyelmében. Assisiben, az Angyalos Boldogasszony (Porciunkula) templo-
mocskánál fejezte be életét 1226. okt. 3-án. IX. Gergely pápa, aki õt ismerte,
tisztelte, 1228-ban avatta szentté. Sírja Assisiben, a nevérõl elnevezett bazilika
altemplomában nagy tiszteletnek örvend.

Szent Ferenc „sienai”* végrendelete:
„Írd, hogy megáldom összes testvéreimet, a szerzetben élõket és az ezután

következõket, egészen a világ végéig… Ebben a három mondatban adom tud-
tára akaratomat minden testvéremnek: Áldásom és végrendeletem emlékeze-
tének jeléül mindig szeressék egymást; azután mindig szeressék és õrizzék meg
úrnõnket, a szent szegénységet; végül mindig legyenek hûségesek az Anya-
szentegyház elöljárói és minden klerikus iránt, és legyenek az õ alattvalóik.”

Imádság:
Istenünk, te megadtad Szent Ferenc atyánknak; hogy szegénységben és

alázatosságban Krisztushoz hasonlóvá legyen; add meg nekünk is, hogy az õ
nyomába lépve örvendezõ szeretettel kövessük Fiadat, és adjuk neked egész
életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Október 5.
BOLDOG SCHAFFER ANNA szûz, III. r. (1882-1925)

Bajorországban, Mindelstettenben született. Apja asztalos és muzsikus volt,
aki már 1896-ban meghalt. Édesanyja vidám, vallásos lelkületû asszony volt.
Nagy szegénységben éltek, ezért Annának már 14 évesen el kellett szegõdnie
cselédnek. 18 éves korában Stammham községben egy erdészházban szol-
gált, amikor mosás közben társa meggondolatlan tette következtében bele-
esett egy forró lúggal telt katlanba. Súlyos égési sebeket szenvedett s ettõl
kezdve 25 éven át ágyhoz kötve betegeskedett. Ez idõ alatt 30 fájdalmas és
hosszadalmas mûtéten esett át. Egy orvosnak az volt a véleménye, hogy meg-
magyarázhatatlan, miért nem tudták õt meggyógyítani. Az Úr Jézus adott er-
re vonatkozóan Annának felvilágosítást: „Én téged engesztelõ áldozatnak vá-
lasztottalak ki.” Szenvedéseit hõsiesen, Isten iránti szeretetbõl viselte el. Fõ
erõsítõje az imádság és a mindennapi szentáldozás volt. Az Úr Jézus, a Szûz-
anya és a szentek vigasztaló látomásokkal is erõsítették. Szenvedéseit felaján-
lotta az Anyaszentegyházért, a papokért, a bûnösökért s azokért, akik hozzá
fordultak. Húszéves korában belépett Szent Ferenc III. rendjébe. Rendi védõ-
szentje Boldog Kreszcencia (2001 óta szent). 1910. okt. 4-én, Szent Ferenc
ünnepén megkapta a szent sebhelyek (stigmák) karizmáját, de kérte az Úr Jé-
zust, hogy a sebek ne legyenek láthatók. Csak néhány, hozzá közelálló személy
tudott errõl (plébánosa is). Néhány évvel késõbb részesült az Úr Jézussal való
misztikus nász kegyelmében. Péntekenként elragadtatott állapotban átélte az
Úr Jézus szenvedéseit. Isten megengedte, hogy idõnként a Sátán zaklatásait
viselje. Látomásban megsejtette jövendõ megdicsõülését (látomás a három
sírról). Halála napján, 1925. okt. 4-én is megáldozott, ezzel teljesedett egy hõ
kívánsága. II. János Pál 1999. márc. 9-én avatta õt boldoggá.

Részlet Anna naplójából (a szentáldozásról):
„Amikor Jézussal egyesülök, boldog vagyok. És még ha a szenvedések át

meg át is járják testemet, szívemben mégis olyan boldogságot érzek, amit el-
mondani nem tudok. Ilyenkor nem cserélném el betegágyamat az egész világ
minden gazdagságáért, nem cserélnék egy hercegnõvel sem.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Annát meghívtad, hogy a szenvedés útján kövesse is-

teni Mesterét, s az õ szenvedése jeleivel is kitüntetted. Add, hogy mindennapi
keresztünket mi is készséggel hordozzuk, s ehhez erõt merítsünk az imából és
az Oltáriszentség méltó vételébõl. Krisztus, ami Urunk által.
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Október 6.
Öt Sebrõl nev. SZENT MÁRIA FRANCISKA szûz, III.r. (1715-1791)

Anna Mária Róza Nápolyban született egy középosztályhoz tartozó családból.
Anyja sokat szenvedett férje indulatos természete miatt. Szülése elõtt aggodal-
mak gyötörték, de a nápolyi ferences szent, János-József megnyugtatta, hogy
leánya a szentség magas fokára fog eljutni. Valóban a kis Anna már négyéves
korában feltûnõen imádságos lelkületû volt s fogékony a hit igazságainak meg-
ismerésére. Már hétévesen kérte lelkipásztorát, járulhasson a szentáldozáshoz,
aki meggyõzõdve a leány átlagot felülmúló hitbeli tudásáról, meg is engedett
neki. Napi áldozó lett. Segített szüleinek a házi munkában: testvérei között õ
volt a legügyesebb a csipkeszövésben. S amikor 16 éves korában apjától meg-
kérte lánya kezét egy gazdag ifjú, az apa készséggel meg is adta a beleegye-
zést. De Anna Krisztust választotta Jegyeséül, s ellenállt. Az apa dühöngve ve-
réssel akarta jobb belátásra bírni lányát, majd bezárta egy szobába s kenyéren
és vízen tartotta. Anna mindezt próbának vette, melynek kiállása által bizonyít-
ja hûségét isteni Jegyese iránt. A lelkipásztornak végre sikerült az apát jobb be-
látásra bírni, s beleegyezett, hogy lánya a ferences III. rend ruháját öltse magá-
ra, s otthon maradva szolgálja Istent szüzességben - ez akkoriban szokás volt.
Ekkor vette fel az Öt Sebrõl nev. Mária Franciska nevet.

A név elõre jelezte szenvedéseit, melyeket részint vállalt életformája, részint
a szenvedésre való kiválasztottsága miatt elviselt. Elragadtatásban gyakran vé-
gigszenvedte Jézus kínjait, haláltusáját. Elnyerte a Szent Sebek adományát
(stigmákat), prófétai és csodatevõ képességet. Amint ez történni szokott, test-
vérei csalással vádolták, sértegették, sokáig gyóntatója is gyanakodott és ke-
ményen bánt vele. Késõbb meggyõzõdött, hogy Isten mûveli benne a rendkí-
vüli dolgokat. Õ pedig Krisztus sebeiben talált menedéket. Amikor édesanyja
meghalt, egy ferences III. rendi közösséghez csatlakozott. Amikor betegen ér-
tesült apja haldoklásáról, kérte Istentõl, fogadja el szenvedéseit apja haláltusá-
ja helyett. Amikor VI. Piusz pápát megválasztották 1775-ben, látomásban tö-
viskoronával látta - ez a pápa valóban sokat szenvedett Napóleon önkénye
miatt. Megjövendölte a francia forradalom gyászos eseményeit, s kérte Istent,
vegye õt magához, mielõtt azok bekövetkeznek. Így halt meg 1791-ben, okt.
6-án, a szent keresztet szorongatva és csókolva. Isten sok csodával dicsõítet-
te meg halála után. IX. Piusz iktatta a szentek sorába 1869-ben.

Imádság:
Istenünk, te azt akartad, hogy Szent Mária Franciska szûz keresztrefeszített

Szent Fiad képére alakuljon; érdemeiért és közbenjárására add meg nékünk,
hogy mi is az õ képmása lehessünk itt a földön és vele együtt megdicsõüljünk
a mennyekben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Október 7.
XII. PIUS pápa, III. r.(1876-1958)

Rómában született, apja jogász volt. Fiatal pap korában Gasparri államtit-
kár mellett, mint annak bensõ munkatársa, tett szert a diplomáciában való jár-
tasságra. 1917-29 között Münchenben volt pápai nuncius. A németek barátja
lett, de nem folytatott „németbarát” politikát pápa korában sem. 1930 óta bí-
boros-államtitkár volt, akit XI. Pius legesélyesebb utódjának tartottak. 1939-
ben rövid konklávé után meg is választották pápának. Páratlan szellemi képes-
ségei, nagy mûveltsége, nyelvtudása, feddhetetlen élete, az Egyház ügyeiben
való jártassága ajánlották õt az Egyház vezetõjéül. Minden erejével törekedett
a béke megmentésére. „A békével nem veszett még el semmi, a háborúval
azonban minden elveszhet” - hangoztatta. Karácsonyi beszédei mindig a bé-
ke ügyét szolgálták. Bátran kiállt az üldözöttek védelmében is. Egyesek alap-
talanul és rosszindulatúan vádolták kollaborálással, gyávasággal. Rómát bátor
fellépése mentette meg a bombázásoktól s attól, hogy hadszíntérré váljon.
Jelmondata: Az igazságosság mûve a béke. VI. Pál így jellemezte elõdjét: „Úgy
kell emlékeznünk XII. Piusra, mint erõs és szeretõ szívû emberre, aki tevékeny
volt az igazság és a béke ügyében, akinek gondja volt minden emberi szeren-
csétlenségre, amelybõl volt épp elég a háború idején.” Jelentõsebb körlevele-
iben a szentírás korszerû értelmezésével, a liturgia megújításával s egyes tév-
tanok helyreigazításával foglalkozott. 1943-ban szentté avatta Árpádházi
Boldog Margitot. 1950. nov. 1-én kihirdette Mária mennybevitelének dogmá-
ját. Intézkedéseket tett az egyházi élet korszerûsítése terén, ezzel a II. Vatikáni
Zsinat útját egyengette. Elõdeihez hasonlóan õ is a ferences III. rend tagja volt.
Életszentsége miatt boldoggá avatási eljárása folyamatban van.

Lelki nagyságát Végrendelete bevezetõ mondatai mutatják: „Könyörülj raj-
tam, Istenem, a te nagy irgalmasságod szerint! Ezeket a szavakat, melyeket fo-
gyatékosságom tudatában megválasztásom feletti rémületemben mondtam
ki, most, amikor a hosszú pápaságom alatt oly nehéz idõben elkövetett ha-
nyagságaim, gyarlóságaim és hibáim legélesebben szemem elõtt lebegnek,
még jogosabban ismétlem meg.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû XII. Piusz pápát egész Egyházad pásztorává ren-

delted, és az erényes élet és bölcs tanítás fényével övezted. Add meg nekünk,
hogy jótetteink világoskodjanak az emberek elõtt, szeretetünk pedig szüntele-
nül elõtted égjen. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Október 8.
BOLDOG MÁRIA FRANCISKA RUBATTO III. r., rendalapító (1844-1904)

A torinoi egyházmegyében született Carmagnola* városban vallásos szülõk-
tõl, akik korán elhunytak. Ekkor Anna Mária Torinoba került s egy nemesasz-
szonyhoz szegõdött szolgálónak. Itt járt iskolába, majd késõbb munkája végzé-
se mellett talált idõt arra, hogy betegeket, szegényeket látogasson s
szeretetszolgálatot végezzen. Munkaadója halála után a tengerparti Loano-ba
ment, ahol a. kapucinusok templomába járva s velük kapcsolatba kerülve belé-
pett a. ferences III. rendbe, s rendi testvéreivel folytatta Torinoban kezdett szere-
tet-tevékenységét. Segítõtársaiból aztán szerzetes kongregáció alakult: az egy-
házmegyés püspök megbízásából õ lett a Loanoi Kapucinus III. rendi Nõvérek
alapítója s elsõ elöljárója. (Késõbb Rubatto anya Nõvéreinek is nevezték õket.) A
szerzetes társulat a kor szükségletét elégítette ki: a betegeket gondozták, elsõ-
sorban az otthonukban tartózkodókat, akiket felkerestek, s ha szükséges volt,
vallási oktatásban is részesítették õket. „A szegények szolgálói vagyunk, s tarto-
zunk nekik minden szolgálatot elvégezni” - tanította. Sok fáradozást, utazást is
vállalt a közösség ügyében. „Nem szükséges - vallotta -, hogy mindig a temp-
lomban legyünk; imádkozni és jó példát adni mindenhol tudunk.” Szent Ferenc
igazi követõje volt: lelkületben s a szegénység szeretetében, élésében. A közös-
ség évrõl-évre gyarapodott, Latin-Amerikában is letelepedtek. Amikor Uruguay-
ban, Montevideoban nõvéreit látogatta, súlyos betegségbe esett, ekkor a. lelki
erõnek s a türelemnek hõsi példáját adta leányainak. Itt halt meg 1904-ben. A
nõvérek, a szegények s a betegek egyaránt siratták. Boldoggá avatási eljárása a
montevideoi egyházmegyében 1941-49-ig tartott, a genovai érsekségen 1947-
48-ig. Boldoggá avatása 1993-ban történt.

„Isten szolgálója, Maria Franciska Rubetta. Istenhez hû, éber és tevékeny,
mindig kész testvérei megsegítésére, egész életét felebarátai szolgálatára
szentelte. Élete különleges tanúságtétel a szeretetrõl, melyet Isten a kicsinyek-
re és az alázatosakra áraszt.”

A boldoggá avatási dekrétumból.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Franciskát kiválasztottad, hogy a betegek és sze-

gények istápolására új szerzetescsaládot alapítson s jópéldájával elõttük vilá-
gaskodjék. Add, hogy akik õt a szeretetben követni igyekszünk, egykor dicsõ-
ségében is részesedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Október 9.
BOLDOG GUANELLA LAJOS III. r. (1842-1915)

A 19. századbeli nagy három torinoi szenthez (Cafasso, Cottolengo, Don
Bosco) csatlakozik negyediknek Boldog Guanella Lajos. Az elõzõ háromhoz
hasonlóan, mielõtt megalapította saját szerzeteskongregációját, tagja volt
Szent Ferenc III. Rendjének. Szüleinek 13 gyermeke közül õ volt a kilencedik.
A Como*-i egyházmegye egy kis falujában született. 1866-ban szentelték egy-
házmegyés pappá. 1875-1878-ig Don Bosco társa és a szalézi közösség tag-
ja volt, de amikor ideiglenes fogadalma lejárt, püspöke kérésére visszatért sa-
ját egyházmegyéje szolgálatába, Comoba. Miután több helyen mint
segédlelkész mûködött, Comoban megalapította a „Gondviselés Házai” elne-
vezésû intézménye elsõ házát. 1908-ban alapította meg a Szeretet Szolgái ne-
vezetû saját szerzeteskongregációját. Szent Ferenc és annak III. rendje iránt
megmaradt érdeklõdése. Rövid Szent Ferenc életrajzot írt, ebben ismertette a
III. Rendet s annak szerepét. Társ-alapítója lett egy szerzetesnõi kongregáció-
nak is, a Gondviselésrõl nevezett Szûz Mária Leányai kongregációnak. 1886-
ban Comoba telepítette át a nõvéreket s ezzel megszilárdította az intézményt.

Késõbb Szent X. Piusz pápa buzdítására és anyagi támogatásával Rómában
is alapított egy Gondviselés-házat, Szent Józsefnek, a haldoklók védõszentjé-
nek tiszteletére (1902). Nõi szerzetét 1912-13-ban Chicagoban telepítette le.
Washingtonban megcsodálta a ferences atyák kolostorát a Szentföld helyei-
nek másolataival. Hazatérve Olaszországba, hasonló másolatokat épített
Comoban a megnagyobbított Szent Szív templomban.

Életcélját így összegezte 1886-ban: „Össze akarom valahova gyûjteni az ár-
vákat, aggokat, süketeket, a szellemi fogyatékosokat, a társadalom kivetettje-
it. Lelki fiai és leányai ezeknek gondozását végzik a világ különbözõ részein.
Lajos atya 1915. okt. 24-én halt meg 73 éves korában.

VI. Pál pápa 1964-ben, Guanella atya boldoggá avatásakor mondta: „Bosco
Szent János az újonnan boldoggá avatottnak nagy barátja és tanítómestere
volt. Az õ tanítása és példája segítette Guanella atyát szerzetalapító hivatásá-
nak kifejlesztésében.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Lajost arra indítottad, hogy több karitatív intézményt

alapítson a szegények, fogyatékosok felkarolására. Ssgíts, hogy példáját kö-
vetve gyakoroljuk az irgalmas szeretet tetteit, és eljussunk szentjeid közé, aki-
ket egykor majd áldottnak nevezel. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Október 10.
SZENT DÁNIEL ÉS TÁRSAI vértanúk (1227)

A Ferenc-rend elsõ vértanúi (Berárd és társai) után hét évre Illés testvérnek,
a rend fõnökének engedélyével újabb hét ferences indult el Marokkóba, hogy
ott a mohamedánoknak hirdesse Krisztus tanítását és vállalja a vértanúságot.
A misszió vezetõje Dániel atya, a többiek (Angelus, Samuel, Donnulus, Leo,
Nicolaus, Hugoninus) többnyire laikus testvérek voltak. A spanyol kikötõvá-
rosból, Tarragonából indultak hajón s eljutottak az afrikai kikötõvárosba,
Ceutá*-ba. Itt néhány napig európai katolikus kereskedõk (genovaiak, pizaiak,
Marseilles-iek) között hirdették az igét, majd megtanácskozták; hogy vasárnap
a mohamedánoknak is prédikálnak. Elõzõ nap, szombaton elvégezték szent-
gyónásukat, megmosták egymás lábait (ez a nagycsütörtöki lábmosás szertar-
tása), megáldoztak és imádkozva s egymást buzdítva készültek a másnapra.
Vasárnap kora reggel titokban bementek a városba, s egyik térrõl a másikra
szaladva hirdették: Csak Jézus nevében van az üdvösség. A szaracénok rájuk
támadtak, ütötték-verték õket, s gyalázó szavakkal illették. Elfogták s megkö-
tözve az emírhez vezették õket. Az tolmács segítségével kihallgatta s elõször
eszelõsöknek tartotta s udvartartásával együtt kigúnyolta õket. Majd börtönbe
záratta s nyolc napon át válogatott kínzásokkal törekedett hittagadásra bírni
õket.

A börtönbõl levelet juttattak ki a város keresztényeihez (ismerõsökhöz),
melyben többek közt ez állt: „Habár sokat szenvedünk, mégis sok vigasztalás-
ban van részünk, s reméljük, Isten elfogadja életünk áldozatát. Egyedül neki
legyen tisztelet és dicsõség mindörökké.” 8 nap múlva az emír elé vezették
õket. Az kérdezte, megbánták-e, hogy Mohamed ellen és az õ törvénye ellen
beszéltek. Õk egyöntetûen válaszolták: semmit sem vonnak vissza, és hogy
másképp nem üdvözülhetnek, csak ha hisznek Jézusban és megkeresztelked-
nek. A mohamedánok tanácskoztak, aztán egyenként ígéretekkel hitük elha-
gyására akarták rávenni õket. Õk inkább készek voltak a halált vállalni, mint
hitüket elhagyni. Mire lefejezésre ítélték õket. A hat nagy örömmel futott Dá-
nielhez, kezét és ruháját csókolták s kérték, áldja meg õket. „Add rám, atyám,
áldásodat, s adj engedélyt, hogy testemet halálra adjam Krisztusért!” Dániel
könnyek közt adta rájuk áldását. Akkor ruhájuktól megfosztották, kezüket hát-
rakötözték s a kivégzés helyére hurcolták, majd lefejezték õket 1227. okt. 10-
én. Földi maradványaikat késõbb a keresztények Spanyolországba vitték, ahol
sírjuknál csodák történtek. X. Leó pápa 1520 körül avatta szentté õket.

Amit Szent Berárd és társai vértanúságánál (jan. 16.) megjegyeztünk, itt
is áll: ellen lehet vetni, hogy nem cselekedtek emberi okosság szerint s hogy
provokálták a vértanúságot. Mindezt azonban ellensúlyozza jószándékuk és
õszinte szeretetük Krisztusért, hogy érte kínzást s vértanúságot vállaljanak.
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Imádság:
Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent Dánielnek és társainak a ke-

gyelmet, hogy Krisztusért szenvedhettek; siess esendõ természetünk segítsé-
gére, hogy mint a vértanúk, akik nem vonakodtak érted meghalni, mi is ké-
szek legyünk hitünkben hûen kitartani. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 11.
BOLDOG MÁRIA ANGÉLA TRUSZKOWSKA 

III. r., társ-rendalapító (1825-1899)

Lengyelországban, Kaliszban született, keresztneve Zsófia. Szülei vallásosan
nevelték. A család 1837-ben Varsóba költözött, ahol Zsófia nemsokára meg-
ismerkedett a kapucinus Honorát atyával (bold. av. 1988), akit gyóntatóatyjá-
ul választott. Unokahugával, Klotilddal éveken át gyakorolta az irgalmasság
cselekedeteit a szegényekkel, idõsekkel, betegekkel, elhagyatott gyermekek-
kel. Ez utóbbiakat összegyûjtötte, két bérelt szobában írásra, olvasásra, vallás-
ra tanították õket. Vasárnaponként együtt elmentek a kapucinusok templomá-
ba és ott a Cantalicei Szent Félix oltárnál imádkoztak. A városban a fiúkat
Szent Félix fiainak, Zsófiát és társát pedig Szent Félix nõvéreinek, röviden feli-
ciána nõvéreknek nevezték. Ez az eredete a késõbbi Feliciána Nõvérek Kong-
regációja elnevezésnek. Zsófia és Klotild 1855-ben beléptek a Honorát atya
vezette ferences III. rendbe, két évvel késõbb Zsófia tizenketted magával ma-
gára öltötte a feliciána nõvérek ruháját, ekkor kapta a Mária Angéla nevet.
Mindjárt a nõvérek újoncmesternõje és általános elöljárója lett. 1860-ban a
kongregáció 12 tagja klauzúrás nõvér lett, hogy imájukkal támogasság a ka-
ritatív, oktató és egyéb tevékenységet folytató „aktív” nõvéreket. 1864-ben már
32 helyen tevékenykedtek. A kongregáció ferences irányítás alatt, ferences Re-
gulával mûködött. Az 1864. évben azonban – a lengyel felkelés leverése után
– a cári önkény sok szerzetesrend mûködését megszûntette. A nõvérek egy ré-
sze Krakkóba vagy olyan területre ment, ahol szabadon mûködhettek (így a
klauzúrás nõvérek is), a többiek titokban fejtették ki tevékenységüket. Angéla
anya ezután a klauzúrás nõvérekkel maradt, az aktív nõvéreknek másik nõvér
lett az elöljárója. Élete utolsó 30 évében – részben egyre növekvõ nagyothal-
lása miatt – visszavonultan élt Krakkóban, imában, testi-lelki szenvedései tü-
relmes viselése közepette. Lelkiatyjához, Honorát atyához írt levelei bevilágíta-
nak erõs., áldozatos lelkébe. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1993-ban.

Boldog Angéla anya buzdítása szétszórtságban élõ nõvéreihez:
„Ha nem engedik meg, hogy mint feliciána nõvérek éljetek, éljetek úgy,

mint Krisztus igaz szolgálói, a Legszentebb Szûz leányai. A szerzetesi ruha he-
lyett öltsétek magatokra a jámborság, alázatosság, szelídség, ártatlanság ru-
háját, így Krisztus jó illatát árasztjátok a világban és világít a ti világosságtok
az emberek elõtt, azok pedig magasztalják mennyei Atyátokat.”
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Imádság:
Add Urunk, hogy hûséges jegyesed, Boldog Mária Angéla példája szítsa fel

szívünkben az istenszeretet lángját, amelyet szerzetescsaládja tagjaiban is fel-
lobbantott, Egyházad dicsõségére. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 12.
SZENT SZERAFIN kapucinus (1540-1604)

Montegranaro-i Szerafinnak (Szeráf) is nevezik, szülõfaluja után (Loretohoz
közel). Apja kõmûves. Anyja vallásos nevelésben részesítette. 16 éves korában
egyszer bátyjával kõmûves munkát végzett egy szomszédos faluban. A házi-
gazda lánya, Ludovika a szentek életébõl olvasott fel ebédidõ alatt. Ebéd után
a fiú megkérdezte Ludovikát: „Mit tegyünk, hogy elkerüljük az ítéleten a meg-
szégyenülést? Nem jobb lenne legjobb elmenni remetének?” „Miért akarsz re-
mete lenni? - mondta a lány. Vannak a közelben kapucinusok. Ott imádkoz-
hatsz és vezekelhetsz.” Félix (ez volt a keresztneve) még többet is megtudott a
lánytól a kapucinusokról. El is határozta, hogy közéjük megy. Hamarosan fel
is vették. Legnagyobb keresztje az volt, hogy a munkák végzésében lassú és
ügyetlen volt. Emiatt házfõnöke sokat korholta, büntette. Egyszer már ereje is
elhagyta, elcsüggedt. Az Oltáriszentség elé borulva kérte az Úr Jézus segítsé-
gét. Az Úrtó1 ezt a feleletet hallotta: „Miért zúgolódsz a szenvedés miatt? Jól
tudom, mi ér téged, semmi sem történik akaratom ellenére. Ha kedvemet
akarod keresni és szolgálni akarsz nekem, tagadd meg magad. Gyakorold a
türelmet és járd a kereszt útját. Minden elõttem kedves léleknek az útját erre
az útra irányítom. Ez a királyi út, ezen az úton a kegyelem kísér.” E szavak után
újult erõvel viselte a megpróbáltatásokat: így hamarosan nagy tökéletességre
jutott. Az éjszaka legnagyobb részét imában töltötte. A kertben külön helyen
termelt növényeket a szegények számára. S az õ földje sokkal bõvebben ter-
mett, mint a kert többi része. Sok beteg gyógyulását is kiimádkozta. Szerafint
kereszttel és szentolvasóval ábrázolják, mert különös módon tisztelte a szen-
vedõ Jézust és a Szûzanyát. A madarakkal, más állatokkal oly bizalmas vi-
szonyban volt, mint szeráfi atyja. Utolsó éveiben már csodatevõ szentként tisz-
telték mindenütt. Egyik kolostorból a másikba helyezték, mert a hozzá tóduló
emberek felborították a kolostor rendjét. Utolsó helye Ascoli* volt, itt halt meg
szent halállal. XIII. Kelemen pápa 1767-ben avatta szentté.

A pápa szenttéavatási bullája írja:
„Minden aranynál, ezüstnél, országnál és királyi széknél értékesebb az a böl-

csesség, amely a mulandó dolgok megvetésére tanít... Közli ez magát a leg-
különbözõbb tehetségûekkel, és gazdagon szórja mennyei kincseit mindenki-
re. Idõnként mégis bõségesebben árad ki a tudatlanokra, hogy a világ
tudományától felfuvalkodott bölcseket megszégyenítse.”
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Imádság:
Istenünk, te Szent Szerafint Szentlelked sok ajándékával elhalmozva Krisz-

tus gazdagságának csodálatos tanújaként adtad nekünk. Add, hogy közben-
járására növekedjünk a te ismeretedben és az evangélium igazságaihoz hûen
éljünk. A mi Urunk...

Október 13.
BOLDOG BIALAI HONORÁT kapucinus (1829-1916)

Eredeti nevén Kozminski Vencel Biala-ban született. A tehetséges fiú Varsó-
ban építész-technikai szakközépiskolában tanult, közben a környezet, társak,
tanárok befolyására hite meggyengült. 17 éves korában összeesküvés vádjá-
val a cári orosz hatóság börtönbe vetette. Helyzete elég kilátástalan volt. Ha-
lálos ítélet várt rá. Tífuszban is megbetegedett. Ilyen állapotban három héten
át Isten ellen lázadt, megtagadta hitét, káromolta Istent. Édesanyja naponta
járt a várbörtönbe, hogy fia után érdeklõdjön, s mindennap a közelben lévõ
pálos templomban a Chestochowa-i Szûzanya-kép elõtt imádkozott fia szaba-
dulásáért. A két édesanya (a Bold. Szûz és anyja) imájára bekövetkezett elõbb
gyógyulása és megtérése, 1846. aug. 15-én, majd szabadulása „csodálatos
módon” 1847. márc. 27-én. Utána új életet kezdett. Befejezte tanulmányait,
majd egy szentgyónása után, melyet a varsói kapucinus templomban végzett,
elhatározta, kapucinus lesz. Édesanyja és rokonai le akarták szándékáról be-
szélni, de õ határozott maradt. 1848. dec. 21-én megkezdte a novíciátust, ek-
kor kapta a Honorát nevet. Felszentelése (1852) után Varsóban mûködött 11
évig igen eredményesen, közben tartományi titkár is volt 10 évig. Felvirágoz-
tatta a ferences III. rendet, 1857-ben megalapította a Feliciána Nõvérek Kong-
regációját, keresett szónok és gyóntató volt. A lengyel felkelés leverése után,
1864-ben, minthogy a cári uralom a papokat és szerzeteseket tartotta a felke-
lés fõ mozgatóinak, sok kolostort megszûntetett, Honorát atyát pedig
Zakroczimba számûzte. Itt 28 évet töltött és csak a gyóntatást engedték meg
neki. Így viszont sok buzgó lelket tudott vezetni, s rajtuk keresztül titokban 26
vallásos kongregációt, közösséget tudott megszervezni. Ezután Nowe Miasto-
ba került, ahol 24 évet töltött. Haldokolva mondotta a körülállóknak: „Atyák,
nem is tudjátok, hogy köztetek volt egy nagy bûnös. Fiatal koromban megta-
gadtam Istent.” II. János Pál 1988-ban avatta boldoggá.

Boldog Honorát tanúsága Szent Ferencrõl:
„Már a rendbe való belépésemkor nagy tisztelettel voltam Szeráfi Szent Fe-

renc atyám iránt. Késõbb, amint életét, erényeit, lelkületét jobban megismer-
tem, legkedvesebb szent lett számomra. Egyetlen kívánságom, hogy õt töké-
letesen követhessem, és Reguláját hûségesen megtartsam.”
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Honorát áldozópapnak megadtad a gyöngéd szeretet

lelkületét az emberek iránt, hogy a veled való kiengesztelõdésre vezesse õket.
Közbenjárására add meg nekünk, hogy megízleljük a te bocsánatod édessé-
gét és tökéletes szeretetben egyesüljünk veled. A mi Urunk Jézus által.

Október 14.
BOLDOG CERCHI* HUMILIÁNA özvegy, III. r. (1219-1246)

A firenzei õsi nemesi Cerchi családból született. 18-an voltak testvérek. Apja
15 éves korában odaígérte egy nemesembernek feleségül. A leány apjának aka-
ratát teljesítve hozzáment a férfihez, akitõl öt évig igen sok megbántásban volt
része. Hõsi erényei különösen kitûntek, amikor férje súlyosan megbetegedett.
Nemcsak áldozatos lélekkel ápolta haláláig, hanem hozományát is férje adóssá-
gainak kifizetésére ajánlotta fel. Aztán visszatért a szülõi házba. Mivel nem akart
másodszor is férjhez menni, apja és rokanai zaklatták. Még a szolgáló is büntet-
lenül bántalmazhatta. Ekkor újból elhagyta családját, belépett a ferences III.
rendbe, a Szent Kereszt templomban felvette a rendi ruhát. Elvonultságban élt,
onnan csak akkor jött elõ, amikor a templomba ment vagy a szegényeket, be-
tegeket látogatta. Apja erre megfosztotta minden, õt illetõ tulajdonától. De
Humiliána, mint Szent Ferenc hû tanítványa, örömét lelte abban, hogy szegény-
nyé lett. Hogy az Istennek szentelt szüzeken segítsen, koldult számukra. A sze-
gényeknek akárhányszor a maga szájától vonta el a falatot vagy saját ruháját ad-
ta oda. Vágyott arra, hagy Istenért vártanúságot szenvedjen vagy a legnagyobb
kínokat elviselje. Erre módja is volt hosszantartó betegsége idején és a sátán
zaklatásai közepette, akit a szent kereszt jelével futamított meg. Betegségét, fáj-
dalmait nemcsak, türelemmel, hanem hálaadással viselte. Az önsanyargatásban
alig ismert határt. Isten rendívüli karizmákkal ajándékozta meg: a jövõbe látott,
imádság közben gyakran esett elragadtatásba, saját leányát, aki hirtelen meg-
halt, imájával életre keltette. Egy férfi súlyos betegségét, szeretettõl indíttatva,
magára vállalta. Az valóban meggyógyult, míg õ maga nagy kínokat viselt el,
miktõl a neki megjelenõ Krisztus szabadította meg. Cellája olykor mennyei fény-
ben ragyogott. Mikor közelinek érezte elmúlását, gyóntatója kérte, emlékezzen
meg majd róla Istennél. Õ azt felelte, erre nem sokáig lesz módja, mivel õ is ha-
marosan követni fogja. Ez be is következett. Halála után a nép mindjárt szent-
ként kezdte tisztelni, ezt a tiszteletet XII. Ince pápa hagyta jóvá.

„Krisztus, ártatlanul magára vállalja minden ember szenvedését, mivel bû-
nüket veszi magára... Szenvedését mondhatjuk helyettesítõ szenvedésnek, de
mindenekfölött „megváltó szenvedésnek”... Szenvedésével azért töröltetnek el
a bûnök, mert csak egyszülött Fiúként vehette magára õket, azzal az Atya irán-
ti szeretettel, amely legyõzi a minden bûn mélyén rejlõ rosszat.”

II. János Pál Salvifici Daloris körlevelébõl.
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Imádság:
Istenünk, egyedül te vagy igazán szent, és nélküled senki sem lehet jó. Bol-

dog Humiliána közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor
részesei legyünk örök dicsõségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 15.
SARZIANOI ALBERT (1384-1450)

A toszkánai Sarzianoban született elõkelõ szülõktõl. 15 éves korában a feren-
cesekhez adták magasabb tanulmányokra, késõbb maga is a rend tagja lett:
nagytudású és erényekben is kíváló tagja. Latinosan Sarteanoina.k is nevezzük.
A 15. század olasz obszerváns mozgalom négy oszlopos tagjainak egyike. Ezek:
Sienai Bernardin, Kapisztrán János, Sarteanoi Albert és Márchiai Jakab. Firen-
zében Guarino mester elõadásait hallgatta, a görög nyelvet tanulta nála. Itt is-
merkedett meg Szent Bernardinnal, akinek tanítványává szegõdött. Mint igehir-
detõ nagy eredménnyel mûködött az 1420-as, 30-as években. Szószékét néha
50 ezer ember is körülvette. Egyesek a szónokok királyának, Kapisztrán Szent
János a Szentlélek trombitájának nevezte. Beszédeinek hatására jellemzõ, amit
egy ferrarai egyetemi tanár mondott tanítványainak: „Tõlem azt hallottátok, amit
tudnotok kell, most hallgassuk meg Albertet, hogy halljuk azt, amit tennünk
kell.” IV. Jenõ pápa 1439-re Firenzébe egyetemes zsinatot hívott össze, ezen cé-
lul tûzte ki az egység elõmozdítását a keleti egyházakkal. Pápai megbízottnak ki-
nevezte Albertet India, Ethiópia, Egyptom és Jeruzsálem komisszáriusává. Albert
hatalmas utakat tett meg. 40 hithirdetõvel Velencébõl indult Jeruzsálembe,
Konstantinápolyba, Perzsiába, majd Egyptomba. Abessziniába nem tudott eljut-
ni, ideje nem futotta, de az egyptomi kopt pátriárka követeivel elindult a zsinat-
ra. (Megbízottai, Firenzei Tamás testvér és társai késõbb sikertelenül próbálkoz-
tak bejutni Ethiópiába.) A firenzei zsinat eredménye rövid életû volt, a keleti
papság, szerzetesség és nép igazában nem fogadta el az egyesülést. 1442-ben,
amikor mind a konventuálisok vikárius generálisa (Casali Vilmos), mind az obsz-
ervánsoké (Sienai Bernardin) lemondott, IV. Jenõ Sarteanoi Albertet nevezté ki
az egész rend generális vikáriusává. A következõ évben azonban a Páduában tar-
tott választási káptalanon a konventuálisok Albert ellen szavaztak, mivel hogy
obszerváns volt, így Albert kénytelen volt visszavonulni. Érdemekben gazdagon,
szentség hírében halt meg Milánóban 1450. aug. 15-én. Kapisztrán János látta
lelkét az égbe szállni. Ha nincs is hivatalosan boldoggá avatva, a kiváló szentéle-
tû testvérek között tartjuk számon.

1439 nyarán két csapat találkozott össze Cortona határában: az egyik élén Al-
bert lovagolt a pápai követ jelvényeivel, kíséretével, a másik csapat Vincenzo
testvér és Bernardin volt. Amint Bernardin szeretett tanítványa közelébe ért, az
úton keresztbeállította csacsiját, s ezeket mondta Albertnek: „Albert testvér, gon-
dolj a halálra!” Albert sohasem felejtette el az alázatosságnak ezt a tanítását.
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Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Albert testvért rendje és Egyháza szolgálatában

naggyá tetted. Segíts, hogy példájára hivatásunkban hûségesen kitartsunk és
eljussunk a tökéletességre, melyet megmutattál nekünk Fiadban, Jézus Krisz-
tusban. Aki veled él és uralkodik mindörökké.

Október 16.
MONTECORVINOI* JÁNOS misszionárius (1247-1328)

Az olaszországi Montecorvinoban született. Fiatalon belépett a Ferenc-rend-
be. 32 éves korában indult az örményországi misszióba, ahol tíz évig mûködött.
Perzsiában is járt. Ayton örmény király 1289-ben saját követeként küldte a pá-
pához, akitõl miszszionáriusokat és az arabok ellen támogatást kért. IV. Miklós
több levéllel és megbízatással küldte Jánost Keletre. Már az 1289. év végén is-
mét Örményországba ért, teljesítette megbízatásait, majd Perzsiában maradt kb.
egy évig. Innen két kísérõvel a perzsa öblön át hajóval Indiát kerülte meg, köz-
ben Madrasban, Szent Tamás apostol sírja helyén idõzött egy évig. 1293-ban ér-
kezett meg Kambalekbe (ma: Peking), ahol többfajta népet talált sokféle vallás-
sal. Kubilai kán, akinek János átadta a pápa levelét, jóindulatot mutatott
irányában. Nyelvismerete révén hatásosan hirdette az evangéliumot és egyre
többen tértek meg. Megtérítette a távolabb élõ Tenduk nesztoriánus királyt, aki
nemsokára templomot is építtetett a Szentháromság tiszteletére. Sikereit meg-
irigyelték a nesztoriánusok, akiknek addig nagy befolyásuk volt a kánra. Sokfé-
le rágalommal illették Jánost, s öt évig kellett elviselnie áskálódásaikat, míg a
kán rájött, hogy vádaskodásuk alaptalan és rosszindulatú, erre vallási vezetõiket
számûzte a fõvárosból. János két templomot is építtetett Kambalekben. Megvá-
sárolt negyven, serdülõkorú fiút, akiket megtanított latin nyelven zsoltározni. Ma-
ga a kán is szívesen hallgatta éneküket. Levelében, melyet eljuttatott a pápához,
(ezt Perzsiából Tolentinói Tamás vitte tovább) hatezerre teszi a megkereszteltek
számát. Levelei nagy visszhangra találtak a pápai udvarban: 1307-ben a pápa õt
Kambalek érsekévé nevezte ki s egész Kelet pátriárkájává. Hét ferences újonnan
felszentelt püspököt is elküldött, hogy fejlõdjön az ígéretes misszió. A hét püs-
pök közül útban három meghalt, a többiek 1310-ben érkeztek meg
Kambalekbe. Ezek püspökké szentelték János atyát. Még 18 évig apostolkodott
a nagy misszionárius Kínában, 81 éves korában halt meg. Kínai hívei szentként
tisztelték. 1924-ben a Sanghai zsinat is kérte a pápától szentté avatását. XI. Piusz
1928-ban (János halála 700 éves jubileumi évében) levelében ünnepelte az
egyik legnagyobb ferences misszionáriust.

„Montecorvinói János a legnagyobb misszionárius - tekintve bátorságát, a
tõle elõször megtett roppant nagy utat, az egyedüllétben való hõsies kitartá-
sát. Levele szerint 11 évig egyedül hirdette a pogányok óceánjában és az eret-
nekek között az igaz vallást.” (P. Takács Ince: Assisi küldöttei. 206. o.)
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Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Jánost a missziós tevékenységben naggyá tet-

ted. Kérünk, közbenjárására áraszd ki a megígért Szentlelket, aki támasszon
missziós hivatásokat és szítsa fel a pogány népek szívében a hit lelkületét,
hogy eljussanak az evangélium világosságára és az üdvösségre. Krisztus, a mi
Urunk által.

Október 17.
CLAVARIOI BOLDOG BALTAZÁR (1419-1490)

Családi neve: Ravaschieri*. Gazdag grófi családból született a liguriai ten-
gerparti Clavario*-ban. Életrajza kiemeli, hogy édesanyja vallásosan nevelte s
különösen a szent tisztaság szeretetére, úgyhogy - tanúk állítása szerint - egész
életében nem vétett a tisztaság erénye ellen. Ennek alapján õt ferences Szent
Alajosnak nevezhetjük. Családi körülményeik is hasonlók voltak. A gazdagság,
fõúri udvar nem kedvez az ártatlanság megõrzésének.. Szent Alajos is kiskorá-
ban illetlen szavakat tanult el a katonáktól, melyeket egész életében siratott,
mintha bûnök lettek volna. A tisztaság megõrzése nála is küzdelmet kívánt: az
érzékek fékezését, imát, önmegtagadást. S aki ilyen módon tiszta marad, an-
nál a szerzetesi, papi hivatás jó talajra talál. Szent Alajos jezsuita lett, Baltazár
ferences. Egész biztosan hatással volt hivatása kialakulására az akkoriban
bontakozó obszerváns mozgalom. Sienai Szent Bernardin és Sarteanoi Albert
éppen Baltazár ifjúsága idejében járt észak-Itáliában. Kiváló szellemi képessé-
gekkel rendelkezett: pappá szentelése után évekig a teológiát tanította a gen-
uai rendtartományban, majd tartományfõnök lett. Természetesen õ is az obsz-
ervancia híveként vezette tartományát, s olyan erényekkel is ékeskedett,
melyek nem voltak magától értetõdõk egy grófi sarjnál. Keményen böjtölt,
zöldségen, fõzeléken, kenyéren és vízen; kopottas ruhában járt, s nem urasko-
dott, hanem úgy szolgált a testvéreknek, mint aki a legutolsó. Mint más, ko-
rabeli ferences szónok, õ is fényes sikereket ért el, a nép özönlött szószékéhez,
s csak Isten a tudója a gazdag aratásnak, mely munkája nyomán termett.

A tartományfõnökség letelte után egy eldugott helyet választott magának
Binasco* közelében, mely még a genuai provinciához tartozott; s ott folytatott
bensõ életet, de amellett igét hirdetett, gyóntatott, ezt még akkor is tette, ami-
kor betegsége miatt már a templomba se tudott elmenni. A hagyomány tud
róla, hogy egyszer az erdõben, ahol imádkozott, havazás közben rá nem esett
hó, egyszer pedig cellájában a Boldogágos Szûz megjelenésével tûntette ki.
73 évesen hunyt el: halálakor magától megszólalt a rendház harangja. Mind-
járt szentként kezdték tisztelni: épségben maradt holttestét a templomban
márványsírban s a földtõl felemelve tisztelik. Tiszteletét XI. Plusz pápa 1930-
ban erõsítette meg.
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„Igehirdetésünk nem megtévesztõ vagy hamis szándékból ered, és csalás-
sal sem jár, hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt, hogy rá-
juk bízza az evangélium hirdetését.” (1 Tessz 2, 3-4.)

Imádság:
Istenünk, te botladozó szolgáid elõtt az üdvösség útját szentjeid példájával

és közbenjárásával egyengeted. Add meg jóságosan, hogy Boldog Baltazár
példája közelebb segítsen minket hozzád. Ki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké.

Október 18.
BOLDOG PUCCI* BERTALAN (kb. 1270-1330)

Születési helye a toszkánai Montepulciano* (Cortonai Szent Margit itt élt -
még nem szentül - 1265-74-ig). Nemes ember volt, jámborul élt feleségével,
több gyermekével, míg egyszer csak, gyermekei felnövekedvén, felesége bele-
egyezésével belépett a Ferenc-rendbe. Eléggé hiányos életrajzai csak általános-
ságban okolják meg szokatlan lépését: a tökéletesebb élet vágyátöl ösztönöz-
ve. A szentek életében - ritkán ugyan -, de találkozunk hasonló esettel.
Leginkább Flüi Szent Miklós története világítja meg Bertalan döntésének hát-
terét is. Miklós, miután 10. gyermeke megszületett, 1467-ben, felesége bele-
egyezésével elhagyta családját és Ranft közelébe remeteségbe húzódott, ott él-
te le hátralévõ húsz esztendejét. Krisztussal akart bensõségesebb életet élni, ez
a vágy évek során egyre jobban megérlelõdött benne. Jellegzetes imája: Uram,
Istenem, végy el engem magamtól, hogy a tied lehessek! - Mindkettõnél lénye-
ges, hogy a feleség beleegyezésével teszik meg a döntõ lépést, a különbség,
hogy míg Miklós remeteségbe vonul, Bertalan a kibontakozást a szerzetesi élet-
ben s mint pap a felebarát üdvéért magát áldozatul hozásában találja meg. Vá-
rosában maradt, ott élte szerzetesi életét buzgó imában, szigorú önmegtaga-
dásokat vállalva, õrizve a szent tisztaságot és engedelmességet. Laikus testvér
akart lenni, de elöljárói akaratából vállalta a papságot, hogy még többet tehes-
sen felebarátai üdve javára. Rendalapító atyját követve õ is elhatározta, hagy
nem utasít el egy kérést sem, amit Krisztus nevében kérnek tõle. Isten megmu-
tatta, mily kedves elõtte ez a magatartás: nem egyszer megszaporította a bol-
dog által megáldott élelmiszereket. A szegények iránti szeretetét pedig egy al-
kalommal úgy jutalmazta az Úr, hogy maga a Boldogságos Szûz jelent meg
neki szegény asszony képében. Érdemekben. gazdag életét szent halállal, a
megfeszített Úr Jézus keresztjét átölelve fejezte be 1330. máj. 6-án. Évszázados
tiszteletét XIII. Leó pápa erõsítette meg boldoggá avatásakor.

Jézus Szent Péterhez: „Ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor,
amikor az Emberfia dicsõséges trónjára ül, együtt ültök vele tizenkét trónon,
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hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött. S mindaz, aki alhagyja értem ott-
honát, testvéreit, nõvéreit, atyját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét,
százannyit kap és örökségül kapja az örök életet.” (Mt 19,28-29.)

Imádság:
Istenünk, egyedül te vagy szent, és nélküled senki sem lehet jó. Boldog Ber-

talan közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor részesei le-
gyünk örök dicsõségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 19.
ALKANTARAI SZENT PÉTER (1499-1562)

Spanyolország egy kis városában, Alcantarában született. Teológiát a sala-
manca*-i egyetemen végzett, s innen lépett be az obszerváns ferencesekhez.
1524-ben szentelték pappá. Utána több kolostorban lett házfõnök, mialatt
missziós körútakat tett. Fõleg a megfeszített Krisztusról prédikált, s a népmisz-
szió végén a valóságos kereszt nagyságú keresztet állított fel, hogy a miszió-
nak maradandó emléke legyen. Egyszer valaki kérte, tanítsa meg jól imádkoz-
ni. Péter erre megírta az imádságra vezérlõ kalauzt, amit hamarosan „Az
elmélkedés aranykönyve” néven adtak kézrõl kézre. A könyvrõl XV. Gergely val-
lotta, hogy a Szentlélek közremûködésével készült. 1538-ban tartományfõnök
lett. Megpróbálta az általa elgondolt szabályzatot elfogadtatni, de ezt rendtár-
sai az 1540-ben tartott káptalanon nem fogadták el. Ezért amikor hároméves
hivatala lejárt, nem vállalta újra a tartományfõnökséget, hanem a portugáliai
Arabidába remeteségbe vonult, ahol néhány társával szigorú szabályok szerint
élt. Három évvel késõbb visszahívták tartományába, ahol az ellenkezések da-
cára sikerült a pápa jóváhagyásával több szigorú reformkolostort alapítani.
Ezekbõl 1561-ben új, önálló tartományt szervezhetett meg (alkantarínusok.).

Nagy Szent Teréziát tanácsaival támogatta a kármeliták reformjának ügyében:
személyesen is fölkereste, levélben is kifejtette véleményét, különösen a sze-
génység evangéliumi tanácsát illetõen. „Isten tanácsa csak jó lehet - írta -, és e
tanácsok megtartása csak azok számára nehéz, akik nem hisznek vagy nem bíz-
nak eléggé az Úrban, mert csak emberi okosság vezérli õket. Isten az erõt is meg
tudja adni e tanácsok megtartásához.” Szent Terézia így jellemzi Pétert: „Sovány,
száraz testét fagyökérhez hasonlíthattad volna, mert csak csont és bõr volt az
egész ember. Mégis annyi jóság, kedvesség s oly nagy életszentség töltötte el,
hogy jóllehet nagyon szûkszávú volt, senkit sem hagyott válasz nélkül... Minden
harmadik nap evett, de extázisai idején még tovább is étlen-szomjan volt.” Ha-
lála olyan volt, mint élete: térden állva~halt meg, miközben rendtársait buzdí-
totta. Halála órájában Szent Teréz látta Péter lelkét a mennybe szállni. Késõbb
megjelent Teréznek s azt mondta: „Ó boldog vezeklés, mellyel ekkora dicsõsé-
get érdemeltem ki.” Az Egyház 1622-ben avatta boldoggá, 1629-ben szentté.
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Szent Teréz írja: „Az Úr egyszer megígérte nekem, hogy mindaz, aki Péter
nevében kér tõle valamit, megkapja. Én magam tapasztaltam sok ügyemben,
hogy amit Péter oltalmába ajánlottam, a kívánt módon sikerült, amint ezt
megadta az Úr, akinek dicséret, tisztelet és dicsõség legyen mindörökkön-
örökké.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Pétert a csodálatraméltó bûnbánat és a legmagasabb

szemlélõdés kegyelmével tûntetted ki: engedd kegyesen, hogy érdemeinek
segítségével testünket mi is megfékezzük, és így a mennyei ajándékok része-
sei lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 20.
Boldog CONTARDO* FERRINI III. r. (1859-1902)

Milánóban született. Apja mûegyetemi tanár volt. Mint legidõsebb fiú a csa-
ládban ragyogó tehetségnek bizonyult. Elsõ szentáldozása (12 éves korában)
fordulatot hozott lelki életében. Késõbb hugának írt levelében elsõáldozása
napját „egy örök, kimondhatatlan szövetség” napjának nevezi. A tudós pálya
vonzotta. 17 éves korában kezdte meg jogi tanulmányait Páviában. Minden
erejével küzdött, hogy léha életû kollégista társai kõzött megmaradjon az eré-
nyek útján. A testiség kísértésével úgy fordult szembe, hogy fogadalommal
kötelezte el magát a szûzi tisztaságra. Társai Szent Alajosnak nevezték. A ta-
nulás mellett sokat imádkozott, elmélkedett s olvasta a szentírást. Naponta
részt vett a szentmisén és áldozott. Tanulmányait kiváló eredménnyel végezte
el, s jutalmul a berlini jogi egyetemre küldték a római jog tanulmányozására.
Két év múlva visszatért hazájába, ahol különbözõ egyetemeken húsz évig ta-
nított, legtöbbször Páviában. A húsz év alatt kétszáz tudományos munkát tett
közzé. Amint egyetemi évei alatt példájával diáktársai tükre volt, az maradt
hallgatói számára tanárkodása alatt is. Diáktársait lelkiekben is segítette, meg-
valósította a világiak apostolkodását.

Tanári éveinek elején, 1886-ban belépett Szent Ferenc III. rendjébe, éppen
akkor, amikor XIII. Leó pápa a III. rend felvirágoztatásán fáradozott. Nagy tu-
dása mellett alázatos ember maradt. Tudásánál többre értékelte lelkének Isten
felé való szárnyalását, az isteni titkokkal való gazdagodását. Mindennapi szent-
miséje elõtt egy negyedórát imádkozott, munkája közben gyakran emelte szí-
vét Istelhez, órák hosszat tudott imádkozni a Legszentebb elõtt. XI. Piusz még
mint Ratti Achilles Milánóban többször térdelt a templomban Contardo mel-
lett. Állította, hogy angyalként imádkozott. Fiatalon, 43 évés korában halt
meg. Mégis élete teljes, befejezett volt. Évente szüleivel a Lago Maggiore* tó
mellett szokta tölteni nyári szabadságát. Az egyik hegyi túrán fertõzött patak-
ból ivott s tífuszba esett, mely halálát okozta. Egész Itália szentnek tartotta. Ta-
nártársai voltak az elsõk, akik boldoggá avatása megindítását szorgalmazták.
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XI. Piusz azt mondta róla: „Az õ állásában és napjainkban gyakorolt hite és ke-
resztény élete valóságos csodának tûnik számomra.” XII. Piusz pedig a bol-
doggá avatáskor „korunkban a katolikus férfi mintaképének” nevezte. 1947-
ben történt a boldoggá avatása.

Egyik vasárnap valaki kereste. A portás így válaszolt: „Vasárnap nehezen le-
het megtalálni a professzor urat, mert a templomban van, és ott mindig sok
a tennivalója.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Contardot csodálatraméltóvá tetted azzal, hogy tudását

jámborságával egyesítette; add meg nekünk, szolgáidnak, hogy téged igaz Is-
tennek ismerjünk és mindenek fölött szeressünk. A mi Urunk Jézus Krisztus
által.

Október 21.
BOLDOG STREPA* JAKAB érsek (1350-1411)

1350 körül született lengyel fõnemesi családból. Egészen fiatalon lépett be
a Ferenc-rendbe. Hamarosan kitûnt tudásával és apostoli buzgóságával. Eb-
ben az idõben Oroszország missziós területnek számított: sokan pogányok
voltak, mások szakadárok. Néhány évig Jakab is ezen a területen mûködött
mint misszionárius, szép eredménnyel. Utána Lemberg gvárdiánja lett, majd
kinevezték az orosz missziók fõ elöljárójává. Tíz évig látta el ezt a feladatot és
sok misszionáriust küldött orosz területre. Hatékonyan támogatta a 13. szá-
zadban alapÍtott mozgalmat: a „Zarándoklat Krisztusért” nevû társulatot. Fe-
rencesek és domonkosok együttmûködése volt ez különösen a szakadárok s
hitetlenek: oroszok, lengyelek, litvánok, moldvaiak között A misszionáriusokat
zarándok prédikátoroknak nevezték.

Amikor meghalt a halicsi érsek, IX. Bonifác a lengyel (Jagello) király kérésé-
re Jakabot nevezte ki az érsekségre, amit nagy nehezen, az engedelmesség ne-
vében fogadott el. 1392-ben szentelték püspökké. (Késõbb az érsekség
Lembergbe került át.) Ettõl kezdve teljesen egyházmegyéje megújítására, a val-
lásos élet fellendítésére szentelte életét. Templomok építését szorgalmazta min-
denekelõtt, mivel a nagy távolság sokakat akadályozott a vasárnapi szentmisén
való részvételben. Új plébániákat létesített, ahova buzgó papokat küldött. Szer-
zetházak, kórházak építését is támogatta, gondja volt a szegényekre. Különös
buzgalommal ápolta a Szûzanya tiszteletét. Családi címerébe, érseki gyûrûjébe
az õ képét vésette, s mindenhol, ahol tartózkodott, a Szûzanya tiszteletére esti
ájtatosságot szervezett. Lembergben bevezette az örökös szentségimádást.
Évek folyamán egyre jobban változott meg egyházmegyéje arculata. Ferences
ruhában látogatta egyházmegyéje városait, falvait, mindenütt hirdette az igét.
Amellett a szigorú vezeklést sem hagyta el. Híveinek ideiglenes javáról is igye-
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kezett gondoskodni. Az állam vezetõinek oly hasznos tanácsokkal szolgált a ta-
tárok betörései kivédésére, hogy „az ország védelmezõje” címet adták neki. 19
évig tartó érseksége után 1411. jún. 1-én hunyt el s a lembergi ferencesek
templomába temették. VI. Piusz erõsítette meg tiszteletét.

Szent Ferenc „Jézus anyját mondhatatlan szeretettel vette körül, mivelhogy
testvérünkké szülte a fölséges Urat. Külön dícséretet költött tiszteletére, buz-
gón könyörgött hozzá, és olyan forró szeretettel adózott neki, amilyet és
amennyit emberi nyelv ki sem tud fejezni.” (Celano: Vita II. 198.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jakabot, a Szûzanya kiváló tisztelõjét mint jó pásztort

adtad Egyházadnak, hogy tanító szavával vezesse és példájával nevelje népe-
det. Közbenjárására õrizd bennünk kegyelmedet, s tarts meg azon az úton,
melyet példájával megmutatott. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 22.
BOLDOG JOSEPHINE LEROUX* szûz, klarissza vértanú (1747-1794)

Észak-Franciaországban született, keresztneve Anna-Jozéfa. 23 éves korá-
ban lépett be a klarisszákhoz Valenciennes*-ben. Ebben az idõben zajlottak a
francia forradalom véres évei. 1790-ben a forradalmi nemzetgyûlés feloszlat-
ta a szerzetesrendeket, kivéve a betegápoló és tanító rendeket. De két év múl-
va azokat is megszûntette. Így Jozefinának is el kellett hagynia kolostorát. Egy
ideig szüleinél tartózkodott, de a közös életre vágyott, ezért, amikor erre lehe-
tõség nyílt, Valenciennes-ben az orsolyitákhoz csatlakozott, akik visszakapták
rendházukat. A város ugyanis ebben az idõben osztrák uralom alatt állt. Nem
lépett az orsolyita rendbe, csak velük együtt élt. Itt lakott ugyanis húga, Mária
Skolasztika mint orsolyita nõvér. Azonban nem sokáig élhetett közös életet,
mert egy év múlva, a várost visszafoglalták a francia csapatok. Az orsolyitákkal
együtt neki is el kellett hagynia a kolostort. Nemsokára elfogták õket. Az elfo-
gására jött csapat vezérének mondotta: „Nincs szükség egy gyenge nõ elfo-
gására ennyi katonára!” Sõt megkínálta õket frissítõvel, majd amikor megbi-
lincselték nyugodtan követte õket az õrzõhelyre. Halálra ítélték az öt orsolyita
nõvérrel együtt, mivel háború idején elhagyták Galliát és a köztársaság törvé-
nye ellenére szerzetesi közös életet éltek. Jozefina nyugodtan fogadta a halá-
los ítéletet. A kivégzés elõtti éjszaka meg tudott áldozni, majd húgával és a
többi négy orsolyita nõvérrel együtt „örvendezõ arccal ment a vesztõhelyre,
szent énekeket énekelve, s örvendezve, hogy méltóvá lett katolikus hitéért a
halált elszenvedni. Fölkiáltott: Félhet-e az ember, ha megszabadul a számki-
vetésbõl s a mennyország szépségére gondol?” Hálája jeléül kezet csókolt a
hóhérnak, s kifejezte, hogy megbocsát üldözõinek- így szenvedte el a vértanú
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halált (lefejezést) az öt orsolyita nõvérrel együtt 47 évesen 1794. okt. 23-án.
XV. Benedek pápa avatta õket boldoggá.

E szüzed kettõs koronával ékes:
testének vágyát hogy igába törte,
s testében szerzett diadalt a véres, büszke világon.
Se halált nem félt, se halál követjét:
hóhér-kínzások ezer új alakját,
s vérét hullatván mehetett az égnek szent örömébe.

A vértanú szûz zsolozsmájából

Imádság:
Urunk, Jézus, öntsd szívünkbe az istenfélemlet és a szeretetet, hogy Boldog

Jozefína szûz érdemeiért és példájára inkább a halált válasszuk, minthogy Té-
ged valami bûnnel megbántsunk.

Október 23.
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS (1386-1456)

Dél-Itáliában Capestranoban született, valószínûleg német származású szü-
lõktõl. A perugia*-i egyetemen egyházi és világi jogi doktorátust szerzett, s
csakhamar a nápolyi legfõbb törvényszék elnöke lett. Egy perben igazságtalan
ítéletre kényszerítették, ezért lemondott, de a nápolyi király a 26 éves Jánost
Perugia kormányzójává tette. Ragyogó állása birtokában eljegyzett magának
egy grófi családból való leányt. Ekkor fordulat állt be életébe. A Perugia és
Malatesta közti háború folyamán elfogták, börtönbe vetették. Itt következett be
megtérése és elhatározása, hogy a Ferenc-rendbe lép. A gvárdián, akinél je-
lentkezett, kemény alázatossági próbának vetette alá szamárháton püspöksü-
veggel a fején végig kellett mennie Perugián. János kiállta a próbát.

A novíciátus után Sieniai Szent Bernardinnál végezte el a hittudományi ta-
nulmányokat és 1420-ban pappá szentelték. Ezután rövidesen megkezdte
nagyarányú igehirdetõ mûködését, melybõl 35 év Itáliára és Franciaországra,
a legjelentõsebb 5 év pedig Közép-Európára, fõként hazánkra esett. Mint bûn-
bánati szónok óriási tömegek elõtt prédikált. Harcolt a hit tisztaságáért, rend-
jében az obszerváns mozgalom sikeréért. Ahol csak megfordult, megreformál-
ta a kolostorokat vagy új konventeket alapított, melyek obszerváns szellemben
éltek. Mikor a törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt, a megnõtt tö-
rök-veszedelem láttára a pápa, III. Kallixtus õt bízta meg egy nemzetközi had-
járat megszervezésével. Majd amikor ez nem sikerült, megbízást kapott Ma-
gyarországon keresztes had toborzására. Ez már sikerült, és a mintegy 60 ezer
keresztes és Hunyadi seregei Nándorfehérvárnál a törökök fölött fényes dia-
dalt arattak. Ebben a gyõzelemben Kapisztrán Szent Jánosé a fõ érdem. Ez
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volt a szent élete mûvének megkoronázása, utána pár hónappal, okt. 23-án a
szerémségi újlaki ferences kolostorban meghalt. Az életében végbevitt igen
sok csodáról maradt fönn hiteles feljegyzés. 1690-ben avatták szentté

Kapisztrán Szent János vall fogságáról:
„Napi élelmem kis darab kenyérbõl és egy pohár vízbõl állt… Egyik éjjel ál-

momban nagy zajt hallottam, amely felébresztett. Láttam a nap egy sugarát,
amely a torony egész belsejét megvilágította. Felemeltem a fejemet, hogy Is-
tennek hálát adjak, s akkor magam fölött láttam egy ferences testvért, kinek
lábai át voltak fúrva. Amikor felemeltem a karomat, hogy megragadjam, hir-
telen eltûnt… Akkor rájöttem, hogy õ a mi atyánk, Szent Ferenc volt. Megér-
tettem Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot és Neki szolgáljak.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Jánost küldted szorongattatásban élõ híveid megerõsíté-

sére; add meg kérünk, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, s õrizd meg
Egyházadat szûntelen békében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 24.
CORTONAI* Boldog GUIDO (1190-1250)

Cortona a Romagna* tártományban található. Több ferencesrõl ís híres:
Cortonai Illésrõl, aki Szent Ferenc után a rend fõnöke lett, továbbá a bûnbá-
nó szentrõl, Cortonai Margitról, aki a század vége felé költözött a városba.
Guido jóhírû, vallásos szülõk gyermekeként a hagyomány szerint 1211-ben
hallgatta az ott idõzõ Szent Ferenc beszédét, majd utána kérte felvételét a
rendbe. A szent mindjárt rá is adta a szent ruhát, majd a Celle-nek nevezett
magányos helyre mentek, ahol jótevõk segítségével egyszerû rendház épült, itt
élt néhány rendtársával Guido buzgó imában, böjtölve és munkálkodva. Aztán
pappá szentelték. Abban az idõben a papságra való felkészülés a püspök be-
látásán múlott; sokszor elég volt némi jártasság a latin nyelvben, a szentírás-
ban és a szertartásokban, s pappá lehetett valaki. Guidót Szent Ferenc
Cortonába küldte, ahol szentbeszédeivel, szent életével, csodáival szép ered-
ményeket ért el. Abban az idõben egy-egy igehirdetõ nem maradt huzamosan
egy helyen, hanem bejárta a környék városait, falvait, így tett Guido is, míg-
nem 60. évében a Celle-i rendházban, ahol szerzetesi életét elkezdte, visszaad-
ta lelkét Teremtõjének. Halála elõtt megjelent neki Szent Ferene. „Nézzétek
Szent Ferenc atyánkat! - mondta a haldokló. Jöjjetek, menjünk elébe!” - Ezek
voltak utolsó szavai.

A kortónaiak nem hagyták holttestét a rendházban, hanem elvitték és váro-
suk legnagyobb templomában temették el szép márványkoporsóban. Isten
csodákkal dicsõítette meg sírját. Néhány év múlva ellenséges arezzói csapa-
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tok törtek be a városba, raboltak, fosztogattak, még a templomokat sem kí-
mélték. A templom sekrestyése ennek hírére Gudio fejét meg akarván mente-
ni, vászonba takarva leeresztette egy kútba. Három év múlva a kortónaiak ész-
revették, hogy a kútból fény sugárzik elõ. Megtalálták Guido fejét, mely telesen
száraz volt, s körmenettel vitték a templomba s tették újra a koporsóba.

Guido boldoggá avatása. két részletben történt: Elõször XIII. Gergely a
kortónai egyházmegye számára tiszteletére zsolozsmát és szentmisét engedé-
lyezett (1580), késõbb XII. Ince 1700 körül tiszteletét kiterjesztette a szeráfi
rendre.

„Mindenható, örök Isten!... Te szentjeidnek példás élete által bizonyságot te-
szel arról, mennyire szeretsz és pártolsz minket; s hogy üdvösségünk szent tit-
ka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerû példája sarkall minket, de imád-
sággal is közbenjárnak értünk, jóságodat mindenkor kérve.”

Prefáció a szentekrõl.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Guidót, Szent Ferenc tisztelõjét kiváló igehirdetõvé tet-

ted és csodatételekkel megajándékoztad. Közbenjárása tegye hatékonnyá a
mi életünkben is üdvözítõ kegyelmedet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 25.
PESAROI* BOLDOG FERENC remete, III. r. (1270-1350)

Az Adriai tenger partján fekvõ Pesaroban született gazdag és vallásos szü-
lõktõl, akiket azonban korán elvesztett. Életében megismétlõdött Remete
Szent Antal esete: követte Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett szavait: „Ha tö-
kéletes akarsz lenni, menj, add el amid van…, aztán jöjj és kövess engem.” Fe-
renc valóban szétosztotta örökségét a szegények között s belépett a ferences
III. rendbe. Szent Ferenc példája mindenképpen hatott rá. Annyi pénzt meg-
tartott magának, amibõl lakott területtõl távol három remetelakot épített, mel-
léjük kápolnát emelt a Szûzanya tiszteletére s itt remeteéletet kezdett. A go-
nosz lélek sokféleképpen csábította, hogy a világba visszatérjen, még életére
is tört, de Ferenc Isten segítségével legyõzött minden kísértést. Néhány év
múlva tanítványok is jelentkeztek, s kérték, hogy ugyanazt az életmódot követ-
hessék. Õ befogadta õket s a maga életmódja és erényei szerint nevelte õket.
Ferencnek szokása volt, hogy havonta egyszer elment a környezõ városokba,
falvakba s ott kéregetett. Az alamizsnának csak kis részét tartotta meg magá-
nak, a többit szétosztatta a szegények között. Társai is hasonlóképpen tettek.
Egy alkalommal, amikor Ferenc körútjáról visszatért, két rosszindulatú ember
õt szidni kezdte, képmutatónak, naplopónak nevezte. De Isten védelmére kelt
szolgájának: egyik becsmérlõje megbetegedett, a másik megnémult. Isten a

300

*Pezáró



csodatevés és a jövõbelátás adományával is megajándékozta hû szolgáját, akit
a nép tisztelt, de õt ez a tisztelet arra ösztönözte, hogy megfeleljen az elvárá-
soknak s fõleg Isten tetszésének. Idõs korában sem hagyta abba szigorú böj-
töléseit, virrasztásait. 80 éves korában csendesen hunyt el a Szûz Mária tiszte-
letére saját maga által épített kápolnánál a Granario hegyen. Holttestét nagy
ünnepélyesen helyezték el a pesaroi székesegyházban. Tiszteletét IX. Piusz pá-
pa hagyta jóvá.

„Adjátok el, amitek van és osszátok ki alamizsnaként. Készítsetek magatok-
nak ki nem merülõ erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tol-
vaj hozzá nem fér és a moly meg nem rágja. Ahol a kincsed, ott a szíved is.”
(Lk 12,33-34.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ferencet arra indítottad, vagyonát a szegényeknek ad-

ja és remeteként neked szentelje életét; segíts, hogy példájára téged minél
jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük. Krisztus,
a mi Urunk által.

Október 26.
POTENZAI* BOLDOG BONAVENTURA minorita (1650-1711)

Életét Nápoly közeli városokban élte le, Potenzában született, ahol gyermek-
korában szerény, magánykedvelõ, imádságos lelkû fiú volt. A minoritákhoz je-
lentkezett, ahol a novíciát elvégzése után megkezdte filozófiai tanulmányait.
Elöljárói azonban látták, hogy nem a filozófia és a skolasztikus viták valók
Bonaventurának, hanem õ inkább a szentek tudományában járatos. Ezért
hozzájárultak, hogy abbahagyja tanulmányait. Amalfiba helyezték, ahol az
imának, szemlélõdésnek élt és igen nagy elõrehaladást tett a szerzetesi eré-
nyekben, különösen az engedelmességben. Saját akaratát teljesen az elöljáró
akaratának rendelte alá. Arra törekedett, hogy önmaga megtagadása által mi-
nél inkább hasonlóvá váljék az Úr Jézushoz. Amikor felvehette a papságot,
nagy buzgósággal szentelte életét a lelkek üdvének szolgálatára. Fõ feladata
kezdetben az igehirdetés, hitoktatás és gyóntatás volt. Késõbb, amikor már
betegsége akadályozta, akkor is kitartott a gyóntatásban. A szegények iránt
nagy szeretettel volt: sokszor saját magától vonta meg a falatot vagy kérege-
tett nekik. A jótevõknek sokszor azzal hálálta meg jótékonyságukat, hogy
megszaporította olajukat, kenyerüket. Gyakran felkereste a börtönbe zártakat,
törekedett õket is bûnbánatra indítani. A betegeket is látogatta: egy járvány
idején nem egyet csodás módon gyógyított meg. Sok tennivalója mellett tu-
dott idõt találni az imádságra, néha egész éjszakákat átvirrasztott a szentségi
Jézus elõtt. Ágyát csak betegsége idején használta, egyébként a földön vagy
deszkán aludt néhány órát. Beszéde egyszerû, de eleven és hatékony volt, sok

301

*Potenca



bûnös tért meg. Elragadtatások, jövõbelátás, s a csodatétel karizmájával is ki-
tûntette az Isten. Ravelloban töltötte élete utolsó hónapjait. Amikor halálos
ágyánál gyülekeztek rendtársai, azt mondta: „Bevallom, méltátlanul hordtam
a szerzetesi ruhát.” S bocsánatot kért tõlük sok elkövetett hibájáért. VI. Piusz
avátta boldoggá.

Amalfiban történt, hogy Bonaventura elvesztette a sekrestye kulcsát. Bána-
tosan jelentette elöljárójának. Az tréfálkozva mondta: Keresd a kútban! Végy
egy kötelet, tégy rá horgot és halászd ki a kulcsot! Bonaventura habozás nél-
kül engedelmeskedett - és kihúzta a kulcsot a kútból.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bonaventura hitvallódban az engedelmesség kiváló

példáját adtad; kérünk, add nekünk, hogy példájára megfékezzük akaratunkat
és készek legyünk parancsaidat mindig követni. Krisztus, a mi Urunk által.

Október 27.
ROMAGNAI* BOLDOG KRISTÓF (1172-1272)

Romagna tartományból való, de a község ahonnan származott, ismeretlen.
Latinosan Romandiola-nak is írják. Cahors-i* Kristófnak is mondják halálozá-
si városáról. Romagnában elõbb világi pap, plébános volt, amikor megismer-
kedett Szent Ferenccel és magától a rendalapítótól kérte a rendbe való felvé-
telét. Ekkor kb. 44 éves volt. Szent Ferenc néhány testvér kíséretében
Dél-Franciaországba (Aquitánia) küldte, hogy ott a rendet meggyökereztesse.
Cahors városban telepedett le, itt kolostort is alapított. Élete hátralévõ kb. 56
évét nagyobbrészt itt töltötte. Prédikációival s erényeivel volt a hívek épülésé-
re. Erényei közül a zsolozsmáskönyv kiemeli egyszerûségét (mint a galamb),
alázatát, a szegények, betegek (köztük leprások) iránti segítõkész szeretetét.
Az idõt gondosan felhasználta, sohasem fecsérelte el. A környéken több ko-
lostort is alapított, hivatások is akadtak szép számmal. Élettörténetében nem
olvasunk arról, hogy kapcsolatba került-e az albi eretnekekkel, de ez nagyon
valószínû. 1224-27-ig Páduai Szent Antal is a közelben mûködött, elsõsorban
az eretnekekkel viaskodott (Toulouse*). Kristóf ott volt az 1226-os Arles*-i
káptalanon, ahol - Celanoi Tamás beszámolója szerint - Páduai Szent Antal
prédikált a megfeszített Krisztusról, s közben a levegõben lebegve megjelent
Szent Ferenc s áldást adott a testvérekre. Idõs korában külsõ tevékenység he-
lyett a bensõvel, imaélettel, szemlélõdéssel foglalkozott, s „méltó volt arra,
hogy a Szûzanya s egyes szentek megjelenjenek neki és beszélgessenek vele”.
Csodatevõ híre is volt a nép körében. Kb. 100 éves korában halt meg Cahors-
ban 1272-ben. Emberemlékézet óta meglévõ tiszteletét X. Piusz pápa hagyta
jóvá.
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„Kérlek benneteket,… hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek
részesei lettetek, igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek,
el egymást szeretettel.” (Ef 4, 1-3)

Imádság:
Kérünk, Urunk, add, hogy Szentlelked kegyelme világosítsa meg szívünket,

és Boldog Kristóf közbenjárására a tökéletes szeretet édességével töltse be
azt. Krisztus, a mi Urunk által.

Október 28.
BOLDOG GUYART* MÁRIA orsolyita (1599-1672)

Szent Márton városában, Tours-ban született. Apja pékmester volt. A hét
gyermek közül õ volt a negyedik. 15 éves korában szerzetesi hivatást érzett
magában, de 17 évesen – szülei akaratából férjhez ment Claude Martin* posz-
tókereskedõhöz. Kisfia megszületése után nemsokára férje meghalt. A 19
éves özvegy ekkor nõvére családjához költözött, s a fuvarozó vállalatot vezetõ
sógora igen ügyes munkatársa lett. Ekkor bontakozott ki misztikus élete. Ké-
sõbb, parancsra le kellett írnia élményeit. Innen tudjuk, hogy át kellett mennie
a lélek sötét éjszakáján; 26 évesen, pünkösd másnapján elragadtatásban a
Szentháromságot szemlélte, majd a lelki eljegyzés és Istennel való egyesülés
kegyelmében részesült. Miután sógorával el tudta fogadtatva távozását, fiáról
pedig gondoskodott, 1631-ben belépett a Tours-i orsolyitákhoz. Új neve: a
Megtestesülésrõl nevezett Mária lett. Fogadalma után nem sokkal megvilágo-
sodott elõtte missziós hivatása. Az Úr látomásban megmutatta neki Kanadát,
jövendõ küldetésének helyét. 1639-ben néhány nõvértársával elindult Kana-
dába, Quebec-be. Itt akkor még alig néhány épület állt. Nehéz körülmények
között sikerült kolostort építeniük, iskolát létesíteniük európai és indián gyer-
mekek számára. Megtanulta több indián törzs nyelvét, katekizmust szerkesz-
tett, szótárt állított össze. Közben sok nehézséggel kellett megküzdenie: anya-
giak hiánya, nyelvi nehézségek, létbizonytalanság, kemény telek, betegség,
állandó fenyegetettség fõként a vad irokéz indiánok részérõl (vértanúság várt
rájuk is, mint több jezsuita hithirdetõre és keresztény indiánra). 1650-ben le-
égett a kolostor, amit újból fel kellett építeni… 73. évében hosszú és fájdalmas
betegség elviselése után hunyt el, miután szenvedéseit és halálát felajánlotta
„a szegény bennszülöttekért, hogy valamennyi nép ismerje és dicsõítse Is-
tent”. A kolostorban ekkor már 30 nõvér élt. Ebbõl az elsõ rendházból nõtt ki
francia Kanada valamennyi orsolyita kolostora. Mária anya szoros értelemben
nem rendalapító, mégis „Kanada Avilai Teréze” néven emlegetik és szentként
tisztelik. Boldoggá avatása 1980-ban történt.

Mária anya missziós tevékenységének alapja, magyarázata Istennel megélt
bensõséges egyesülésben rejlik… „Ezt mondtam: Ó nagy Isten! Egészen elra-
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gad az az ismeret, amellyel megtöltöd lelkemet! Ezek az ismeretek az aposto-
li élet heves vágyát ébresztették fel bennem. Anélkül, hogy saját gyöngesé-
gemre tekintettem volna, úgy tûnt, hogy annak erejében, amit Isten szívembe
öntött, képes vagyok arra, hogy megtérítsem mindazokat, akik még nem is-
merik és szeretik Õt.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Máriát az élet különbözõ útjain hívtad a szerzetesi élet-

be és a misszióba. Add, hogy az üdvösséget, melyet Szent fiad a keresztfán
számunkra kiérdemelt, buzgó hithirdetõk szolgálata által minden nép örven-
dezve fogadja. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 

Október 29.
BOLDOG RESTITUTA KAFKA szûz, vértanú, III. r. (1894-1943)

Helena Kafka Morvaországban született szegény szülõktõl, akik vallásosan
nevelték gyermekeiket. Hamarosan Bécsbe költöztek, Helena itt járt iskolába.
A középiskola elvégzése után egy ideig dohányárudai elárusító volt, majd a
Bécs melletti Lainz külváros kórházában kisegítõ betegápoló lett. Itt megis-
merkedett a Keresztény Szeretet Ferences Nõvérekkel, s hivatást érzett, hogy
közéjük lépjen. Szülei ellenkezését legyõzve 1915-ben öltötte magára a nõvé-
rek ruháját és kapta a Mária Restituta nevet. 1919-tõl a mödlingi kórházban
tevékenykedett a sebészeten. Határozottság, kitartás, a betegek és a nõvérek
iránti szeretet jellemezték. Amennyire beosztása engedte, részt vett a közösség
életében, fogadalmát hûséggel tartotta, nagy szeretettel volt a betegek család-
tagjai iránt is. Ferences derûvel végezte feladatát, mint orgonista és kórusve-
zetõ is mûködött. Különös áhítattal volt az Oltáriszentség és a Boldogságos
Szûz iránt.

Amikor 1938-ban Ausztriát a nemzeti szocialisták megszállták, megváltozott
a nõvérek helyzete a kórházban. Különösen egy ateista és elvakult nácista or-
vos áskálódott a nõvérek, azok közt is Restituta ellen, mert õ nyíltan megval-
lotta hitét és hogy nem híve a nemzeti szocializmusnak. Amikor elrendelték,
hogy a feszületet a kórházi termekbõl el kell távolítani, õ ezt megtagadta. Ezért
a Gestapo 1942. febr. 18-án letartóztatta s börtönbe vitte. 13 hónapig volt a
börtönben, közben ott is apostolkodott. 1942. okt. 29-én halálra ítélték haza-
árulás és az ellenség pártolása ürügyén. Elõzõleg felajánlották a szabadságot,
ha megtagadja hitét és elhagyja szerzetét. Õ hitében rendíthetetlenül kitartott.
Kivégzése napján, 1943. márc. 30-án gyónt, áldozott, imádkozott Isten ellen-
ségei megtéréséért. Útban a vesztõhely felé azt mondta: Ünnepre megyek!
Majd: Krisztusért éltem, érte is akarok meghalni. Lefejezték. Nyilvánvaló volt,
hogy mint a hit vértanúja halt meg. A bécsi érsek 1988-89-ben folytatta le az
egyházmegyei boldoggá avatási eljárást, a boldoggá avatás pedig Bécsben a
Hõsök terén (Heldenplatz) történt 1998. jún. 21-én, amikor II. János Pál két
osztrák papot is boldoggá avatott.

304



„Boldog Restituta Kafka élete mutatja, hogy a belsõ érettségnek mily ma-
gas fokára juthat valaki Isten kegyelme által. A nõvér a kereszt megvallásáért
hajtotta fejét a bárd alá. A keresztet szívében õrizte, és kivégzése elõtt még
egyszer megvallotta, amikor kérte a börtönlelkészt, jelölje meg homlokát a ke-
reszt jelével.”

A szentatya boldoggá avatási beszédébõl.

Imádság:
Mindenható, irgalmas Istenünk, te Boldog Restituta vértanúnak erõt adtál,

hogy bátor lélekkel vállalja hitéért a halált. Közbenjárására segíts gyõzelemre
minket a bûn ellen vívott küzdelemben, s add meg a végsõ állhatatosság ke-
gyelmét. Krisztus, a mi Urunk által.

Október 30.
BOLDOG ACRI* ANGELUSZ kapucinus (1669-1739)

Acri-ban született vallásos szülõktõl. Gyermekkorában is buzgó, imádságos
lelkületû volt. 18 éves korában lépett be a kapucinusokhoz. Igen súlyos kísér-
tésekkel kellett küzdenie, ezek miatt kétszer is elhagyta a novíciátust (habitum
bis sumptum bis dimisit). Gyengeségét az ördög kísértésével magyarázta. De
nem adta föl! Leborult a feszület elõtt és könyörgött: „Uram, nem bízom már
magamban! Ismered gyengeségemet, jöjj segítségemre!” Harmadszor is
megkezdte az újoncévet mindenre elszántan (vincere aut mori paratus). Ez-
után már gyõzött a kísértés felett. Pappá szentelték, s igen nagy buzgósággal
látott hozzá az apostoli tevékenységhez. 36 évig mûködött mint népmisszio-
nárius Dél-Itáliában, s mint igehirdetõ és gyóntató csodálatos eredményeket
ért el. De nemcsak szavai által, hanem imáival, önmegtagadásai, böjtjei, vir-
rasztásai által. Egymás után több rendház élére állították, majd tartományfõ-
nök lett. Nagy határozottsággal, okossággal, rendtársai iránti megértéssel töl-
tötte be hivatalát. A viszálykodók között a béke helyreállításán sokat
fáradozott, ezért „a béke angyalának” nevezték. Egyszer baleset miatt lába el-
törött, de nagy fájdalmak között is megtartotta szentbeszédét, mintha egész-
séges lenne. Beszédében alkalmazkodott hallgatói felfogóképeségéhez, egy-
szerûen beszélt. Beszédeinek hatását növelték Isten rendkívüli adományai,
elragadtatások, más jelek. Szentség hírében halt meg 1737-ben okt. 30-án 70
éves korában. XII. Leó avatta boldoggá 1825-ben.

A szónok belesül a beszédbe.
Angelusz atya elsõ prédikációja közben történt, hogy a beszéd közepén

megakadt és sehogy sem tudta folytatni. Szégyenkezve el kellett hagynia a
szószéket. Cellájában elkeseredve leborult a térdeplõre. Ekkor hallotta Krisztus
szavait: „Ne félj, megadom neked a szó adományát… Ezentúl egyszerû mó-
don beszélj, hogy mindenki megértsen.” Most tudta meg, hogy el kell hagy-
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nia minden erõltetett, tudálékos szólamot, frázist, ehelyett evangéliumi egy-
szerûséggel kell hirdetnie Isten igéjét. Az eredmény nem maradt el.

Imádság:
Istenünk, te megadtad Boldog Angelusz áldozópapnak a kegyelmet, hogy

igehírdetés és csodák által a bûnösöket bûnbánatra vezesse. Érdemeiért és
imáira add meg nekünk, hogy méltán siratni tudjuk bûneinket és kiérdemel-
jük az örök élet elnyerését. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Október 31.
FIRENZEI BOLDOG TAMÁS (1375-1447)

Születési éve bizonytalan. Apja firenzei mészáros. Anyja jámborságra nevel-
te, de ifjú korában szenvedélyei rabja lett. Egy romlott erkölcsû gazdag firen-
zei férfi szolgálatába fogadta. Tamás meg is tett mindent, amivel ura megbíz-
ta, még életét is kockáztatta. Egyszer súlyos vétek gyanújával a hatóság elé
idézték. Ez esetben ártatlan volt. Gazdájához fordult, kérve, járjon közben ér-
te. Az azonban ezt nem vállalta, s kijelentette, szégyell vele az emberek elõtt
találkozni. Tamás ekkor rádöbbent, mennyire elhibázta életét. Szakított gazdá-
jával és Istennek akart ezután szolgálni, akiben nem csalódik. Találkozott a
szentéletû Stronconei* János testvérrel, a ferences obszervancia egyik neves
képviselõjével, az Fiesolé*-ben fölvette a rendbe segítõ testvérnek. Hamaro-
san az életszentség feltûnõ jeleit tanúsította, úgyhogy János társául fogadta
obszerváns rendházak alapításánál s a novíciusok képzésénél. Tamás kiváló
neveltje volt B. Stronconei Antal is, akivel az eretnek fraticellik ellen prédikált,
miután 1420-ban V. Márton pápától erre megbízást kapott. A firenzei Egyete-
mes Zsinat évében (1439) Sarteanói Albert, a pápa megbízottja (komis-
száriusa) magával vitte egyptomi útjára Tamás testvért is, három társával,
hogy a keletiek közeledését elõmozdítsa. Albert atya a kopt egyház néhány
képviselõjével visszaindult Firenzébe, Tamásnak és társainak pedig azt a meg-
bízást adta, hogy az abesszin koptokhoz menjen s hívja meg õket a zsinatra.
Rendkívül nehéz útra vállalkoztak: gyalog, pénz nélkül nekivágtak a hosszú út-
nak. Kisázsiában kétszer is fogságba kerültek, de konstantinápolyi kereskedõk
kiváltották õket. Etiópia határánál újra elfogták õket, s minden bírói ítélet nél-
kül száraz kútba dobták a gyanús európaiakat. El voltak készülve az éhhalálra.
Három hét múlva jószívû emberek naponta vízbe mártott kenyeret dobtak be
nekik a verembe. Fogságuk híre valahogy eljutott Rómába, s IV. Jenõ pápa te-
kintélyes összeggel kiváltotta õket három havi fogságukból. 1443-ban haza-
tértek, de a kiállott szenvedések miatt egymás után haltak meg. Tamás 1447-
ben. XIV. Kelemen avatta boldoggá. Benne a Ferenc-rend a nagy bûnbánót és
a vértanúságra kész misszionáriust tiszteli.
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Szent Ferenc tanítása:
„Boldogok azok a férfiak és nõk, akik a bûnbánat méltó gyümölcseit ter-

mik..., mert megnyugszik rajtuk az Úr lelke s lakóhelyet és szállást készít ná-
luk magának. És fiai lesznek a mennyei Atyának, akinek cselekedeteit megte-
szik.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Tamást különös módon vezetted a bûn útjáról az élet-

szentségre s a vértanúsággal egyenlõ szenvedések vállalására. Segíts, hogy
csodálatos állhatatosságát követni tudjuk s a kitartó hûség örök jutalmát el-
nyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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NOVEMBER

November 1.
AREZZOI BOLDOG RAJNÉR (kb. 1230-1304)

Arezzoban a nemes Mariani családból származott. Ifjúkorában nagy hatás-
sal volt rá Szent Ferenc és elsõ társainak példája, ezért jelentkezett a rendbe.
Habár a klerikusok közé könnyen felvették volna, õ alázatból laikus testvér ma-
radt. Példaképül a szent életre az Üdvözítõ Jézust választotta. Kereste Szent
Ferenc elsõ társai közül a még élõket, velük szoros kapcsolatba került, külö-
nösen Masseo testvérrel. Nagynevû honfitársának, Arezzoi Benedek atyának
pedig kísérõje és munkatársa lett szíriai, palesztinai apostoli útjain. Benedek
atya 1221-ig az anconai tartománynak volt provinciálisa, utána pedig a szent-
földi tartomány élére került hosszú ideig. Rajnér testvér az 1250-es években
csatlakozhatott hozzá. Ilyen példaképek láttán õ is kiváló szerzetes lett, külö-
nösen kitûnt alázatával, engedelmességével, a szegénység és türelem gyakor-
lásával. Éjszakákat virrasztott át könyörögve az emberek üdvösségéért. Isten
megáldotta a betegek gyógyításának karizmájával és hatalmat adott neki a
gonosz lélek fölött. Hogy a Szûzanyát igen tisztelte, annak bizonysága, hogy
nagy ügybuzgósággal járt utána a porciunkulai búcsú eredetének: följegyezte,
amit Masseo testvér errõl mondott, aki ott volt 1216-ban Szent Ferenccel
Perugiában III. Honoriusz pápánál, aki a búcsút engedélyezte. 1304. nov. 1-én
hunyt el az Arezzo melletti Borgo San Sepolcro rendházban. A breviárium ar-
ról ad hírt, hogy halálakor a kolostor templomának harangjai maguktól meg-
szólaltak, mire sok nép özönlött oda, Rajnért szentként tisztelve, kinek sírjánál
csodák történtek. 59 csodás eseményrõl hivatalos írást is készítettek, egy má-
solatot a testvér koporsója mellett helyezték el a templomban. Tisztelete szá-
zadokon keresztül élõ volt, azért VII. Piusz ezt a tiszteletet megerõsítette.

„Aki engem követ, nem jár sötétségben - mondja az Úr, Krisztus szava ez:
arra int, hogy az õ életét és erkölcsét kövessük, ha igazán világosságban aka-
runk járni. Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életérõl
való elmélkedés.” (Kempis: Krisztus követése 1,1.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Rajnért a betegek gyógyításának, a gonosz lelkek kiûzé-

sének hatalmával és különféle erényekkel ruháztad fel. Közbenjárására gyara-
pítsd bennünk üdvözítõ kegyelmedet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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November 2.
BOLDOG LOTHARINGIAI MARGIT klarissza (1463-1521)

Apja után Vaudemont* Margitnak is nevezzük. Királyi családokkal volt rokon-
ságban. Büszke volt rá, hogy õsei közt Árpádházi Szent Erzsébetet is tisztelheti.
Lotharingiában nevelkedett 10 éves koráig, utána Provence tartomány Aix* váro-
sába került, ott részesült a rangjához illõ mûveltség megszerzésében. Szívesen ol-
vasta a szentek életét is. Késõbb visszatért Lotharingiába s 25 éves korában férj-
hez ment René d’Alencon herceghez. Három gyermeknek adott életet: Károlynak,
Franciskának (a késõbbi IV. Henrik király nagyanyjának) és Annának. Férje halála
után, kiskorú fia helyett egy ideig õ intézte mint uralkadó a nagy kiterjedésû her-
cegség ügyeit. Anyagi ügyeit elrendezve hozzálátott kolostorok, templomok építé-
séhez, felújításához. Gondja volt az iskolákra, istenfélõ tanítók kiképzésére.
Mortagne-ban a kórházat megnagyobbíttatta s õ maga is részt vett a betegápolás-
ban. De törõdött a munkásokkal, a leendõ anyákkal. Tekintélyével támogatta az
akkor újdonságnak számító császármetszéssel történõ szülést, ezáltal sok anyá-
nak, gyermeknek mentette meg életét. Ekkor már a ferences III. rend tagja. Ami-
kor fia, Károly átveszi a hercegség kormányzását, még inkább Mortagne-ban lakik
s a szeretet gyakorlásának és az imádságnak szenteli idejét. Pár év múlva elhatá-
rozza, hogy belép a klarissza rendbe. Legyõzve hozzátartozói ellenzését, 1519. au-
gusztusában Argentan*-ban felölti a klarissza ruhát, egy év múlva leteszi örökfo-
gadalmát. Néhány hónap múlva megbetegszik s 1521. nov. 2-án a halottakért
végzett zsolozsma közben fejezi be életét. XV. Benedek pápa 400 évvel késõbb
avatta boldoggá. A ferences III. rend és a klarissza rend egyaránt tiszteli.

Kempis Tamás a szentek példájáról:
„Például állította õket az Úristen minden jámbor életû ember elé; úgy volna

rendjén, hogy az õ példájuk jobban ösztökéljen a jóban való haladásra, mint
sok lanyháé a lanyhaságra. Bárcsak ki ne aludna benned az erényekben való
gyarapodás vágya: hisz annyi istenfélõ ember szép példája áll elõtted.” (Krisz-
tus követése 1.18)

Imádság:
Istenünk, minden erény forrása, te Boldog Margit szolgálód élete különbö-

zõ szakában világoskodó példát adtál nekünk, add, hogy az õ közbenjárására
hivatásunk kötelességeit hûségesen ellássuk és embertársainknak jó példát
adjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

November 3.
PASSENBERGER HENRIKA ÉS 4 TÁRSA szüzek, III. r. (+1875)

Henrika nõvér és négy társa, Norberta, Aurea, Borbála és Brigitta a salzhot-
teni ferences reguláris III. rendi közösség tagjai voltak. 1875. dec. 6-án indul-
tak el hajóval Bremerhavenbõl, az uticél St. Louis volt. Azonban hajójuk, a
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Deutschland már a következõ napon homokzátonyra futott s kezdett elmerül-
ni. Mentõcsónakokkal az utasok egy részét sikerült kimenteni, de nagy részük
a hajóval együtt elmerült az óceánban. Amint ilyenkor történni szokott, az uta-
sok pánikba estek, csak a ferences nõvérek maradtak nyugodtak s a többiek-
ben is igyekeztek felkelteni az Istenbe vetett hitet. Elõimádkozták a hit, szere-
tet és a bánat imáit. Amikor felajánlották, hogy õket is megmentik, ezt nem
fogadták el. „Vannak itt apák, aggódó nõk és gyermekek. Nem akarjuk elõlük
elvenni a megmenekülés lehetõségét” - mondták. A hajó közepén felállva és
imádkozva várták a visszamaradt utasokkal együtt utolsó percüket. Amint a víz
folytonosan magasabbra emelkedett, a nõvérek felálltak egy asztalra, térdelve
s egymást átölelve, kezükben fogadalmi keresztjükkel merültek alá a hajóval
együtt az óceán mélységébe.

Négyük holttestét késõbb megtalálták, Stradfortba (Anglia) szállították, ahol
a papság és a nép nagy sokasága vett részt a temetési szertartáson. Manning
bíboros, a szertartás végzõje dicsérte a nõvéreket, akik a szeretet hõsi példá-
ját adták, amikor a bajbajutottakat erõsítették s felebarátaik helyett önzetlenül
föláldozták saját életüket. Alkalmazta rájuk Jézus szavait: „Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,14) és: „Bizony
mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe és meg nem hal, egyedül
marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24).

Ezek a ferences nõvérek ugyanazt tették, mint pár évtizeddel késõbb (1912-
ben) a Titanic katasztrófájánál a három pap: a litván Juosapas Montvila, a né-
met bencés Josef Benedikt Peruschitz és az angol Thomas Roussell.

„Õ velük fog lakni, azok pedig az õ népe lesznek, és maga Isten lesz velük.
Letöröl szemükrõl minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem jaj-
gatás. Ami eddig volt, elmúlt.” (Jel, 21,4.)

Imádság:
Istenünk, te Henrika nõvért és társait hõsies lelkülettel ajándékoztad meg,

hogy életüket áldozzák felebarátaikért. Add, hogy mi is áldozatos lelkülettel
szeressük felebarátainkat. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 4.
BORROMEO SZENT KÁROLY III. r. (1538-1584)

Apai és anyai ágon egyaránt nagyhírû grófi család sarja volt. A Ferences
Martirológium szerint a ferences III. rendhez is tartozott s egyúttal a Ferenc-
rend bíboros protektora volt. Akkori (nem helyeselhetõ) szokás szerint már 12
évesen megkapta a tonzúrát és a reverendát, s ezzel egyházi javadalmas lett.
16 évesen megkezdte jogi tanulmányait a páduai egyetemen. Annak elvégzé-
se után nagybátyja, Gian Angelo Medici* bíborost választották pápává (IV.
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Piusz), aki õt mindjárt Rómába hívta és bíborossá és milánói érsekké nevezte
ki. Ekkor még nem volt pappá szentelve. (Visszaélés, amit a tridenti zsinat
szûntetett meg.) Rómában fontos feladatokat kellett ellátnia: õ lett az egyházi
ügyek fõ intézõje (ez megfelelt az államtitkári hivatalnak), a szerzetesek ügye-
it is õ intézte. Rendkívüli munkabírással végezte teendõit, naponta alig aludt
négy óránál többet; imádkozott, böjtölt, példaadó életet élt. 1563-ban váratla-
nul meghalt bátyja, Frigyes gróf. „Ez a csapás oly szörnyû - írta egyik levelé-
ben -, hogy semmiféle emberi megfontolás nem tud megvigasztalni. Mégis,
belátom, nagy lépéssel vitt elõre a kegyelem útján, s megértette velem a mi
nyomorúságunkat s az örök dicsõség nagyságát.” Rokonai, a pápa is azt vár-
ták tõle, hogy megnõsül és átveszi a család ügyei intézését, õ azonban pappá
szenteltette magát, 150 szolgája nagy részét elbocsátotta, sok címét és hiva-
talát visszaadta a pápa kezébe s kérte, hogy érseki városába távozhasson. A
pápa pár nap múlva püspökké szenteltette, de mielõtt átvette a milánói egy-
házmegye tényleges kormányzását, részt vett a tridenti zsinat utolsó szakaszá-
nak (1562-63) munkálataiban s a végsõ határozatok megszövegezésében.

1565. szeptemberében vonult be Milánóba olyan pompával, mint akkoriban
ez õt megillette. Életének ezt az utolsó szakaszát a tridenti zsinat határozatai
végrehajtásának szentelte: lelkiismerettel látogatta egyházmegyéjét, még a leg-
eldugottabb plébániákat is; 17 egyházmegyei és egyháztartományi zsinatot hí-
vott össze; a kolostori fegyelmet mindenütt igyekezett helyreállítani (emiatt egy-
szer egy szerzetes merényletet is hajtott végre ellene, de az csak sebesülést
okozott); papnevelõ intézeteket állított föl. Õ lett „az élõ tridentinum”, megtes-
tesítõje a tridenti zsinat püspök-ideáljának, így nagyban hozzájárult az Egyház
megújulásához. A milánói pestis idején hõsiesen helytállt, látogatta a betege-
ket, lakását, minden jövedelmét a járvány és az ínség enyhítésére fordította. A
nagy munkában ereje már 46 éves korában elhagyta: teljes megnyugvással fo-
gadta a halált, fölvéve a betegek szentségét. V. Pál avatta szentté 1610-ben.

Imádság:
Urunk, Istenünk, õrizd meg népedben Borromeo Szent Károly püspök lel-

kületét, hogy Egyházad szüntelenül megújuljon Fiad képmására, és így meg-
ismertesse Krisztust a világgal. Aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.

November 5.
SANTHIAI SZENT IGNÁC kapucinus (1686-1770)

A Piémonte-i Santhia*-ban született nemesi családtól. Keresztneve: Lõrinc.
Apját már hétéves korában elveszítette. Anyja gondos nevelésben részesítette,
s késõbb tudós és szentéletû pap rokonára bízta. Így nem csoda, hogy Lõrinc
a papi hivatást választotta. Kezdõ papi éveiben sikeresen mûködött mint nép-
misszionárius és káplán. Szülõvárosában számítottak rá. Õ azonban 30 éves
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korában a szerzetesi hivatás mellett döntött s jelentkezett a kapucinusoknál,
ahol az Ignác nevet kapta. A novíciát után Torinoban és a környéken mûkö-
dött, majd 1731-ben a piemonti novíciusok magiszterévé nevezték ki. 14 éven
át összesen 121 kiváló - néhány széntéletû - szerzetes került ki keze alól. Krisz-
tus követésére nevelte õket ferences szellemben. 1744-ben egy volt tanítvá-
nya, akkor már Kongóban misszionárius megbetegedett, írt Ignácnak s imá-
ját kérte. Õ többet tett: a szentségi Jézus elõtt elvállalta rendtársa betegségét,
cserébe annak gyógyulásáért. Isten elfogadta felajánlását: a misszionárius
meggyógyult, õ pedig megbetegedett, s abba kellett hagynia újoncmesteri te-
vékenységét. Viasszakerült Torinóba. Élete utolsó 24 évét itt töltötte, az ún. ka-
pucinus dombi kolostorban; betegsége ellenére gyóntatott, prédikált, más
rendházakban lelkigyakorlatos beszédeket tartott, amellett rendszeresen le-
gyalogolt a városba betegeit látogatni, akik várták vigasztaló szavát s néha
csodásnak bizonyuló áldását. Szavajárása volt: „A mennyország nem a lustá-
ké, - dolgozzunk hát!” A Szûzanya iránti szeretete „õrömének oka” lett. Éjsza-
ka órákat töltött a szentségi Jézus oltára elõtt. Néha elragadtatott imában ta-
lálták, egyéb csodálatos eseményekrõ1 is tud a rendi hagyomány. Az
engedelmesség egyik fõ erénye volt életében, ehhez hûen fejezte be életét is.
Amikor azt imádkozták mellette: „Költözzél el e világból, keresztény lélek”, -
mosollyal az arcán halt meg 84 éves korában, szentség hírében. VI. Pál 1966-
ban boldoggá, II. János Pál 2002-ben szentté avatta.

Santhiai Szent Ignác mondásaiból:
„Az engedelmességnél nem tudunk Istennek kedvesebb dolgot felajánlani.”

„Nekünk, szerzeteseknek tudnunk kell, hogy a betegség, a kereszt: a jóságos
Isten megtisztelõ látogatásai számunkra. Azt akarja, hogy ezeket türelemmel
viseljük.”

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te azt akartad, hogy az engedelmesség állítsa hely-

re azt, amit a gõg elrontott. Engedd kegyesen, hogy Szent Ignác közbenjárás-
ára és példájára készek legyünk akaratod teljesítésére, hisz tanításod szerint ez
volt megváltásunk kezdete is. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 6.
BOLDOG MARIA CROCIFISSA SATELLICO* szûz, II. r. (1706-1745)

1706. dec. 31-én született Velencében. Amikor kérte felvételét a klarissza
rendbe, nem vették fel mindjárt. A kényszerû várakozást türelemmel viselte el.
Végül is felvették a Marche-tartománybeli Ostra Veteri* zárdába, mely a Monte
Nuovo-i Santa Lucia nevet viselte. 1726-ban 18 éves korában tett szerzetesi
fogadalmat. Erényei és rátermettsége folytán 35 évesen apátnõvé választot-
ták. Mint elöljárónak legfõbb erényei: nõvértársai iránti nagy szeretet, az élet-
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szentségre való törekvés, nagy türelem, alázat voltak. Nevének megfelelõen
(crocifissa: keresztre feszített) részt vett Krisztus szenvedésébõl - úgy is, hogy
arról gyakran könnyek közt megemlékezett, úgy is, hogy saját szenvedéseit
Krisztussal egyesülve viselte.

Elöljárósága idején újítást eszközölt: Az Ostra Veteri zárdához kapcsolódó
leánynevelõ intézetet létesített, egyikét Itáliában az elsõknek. Hasonló intéze-
tet elõször angol klarisszák alapítottak Franciaországban, ahova el kellett me-
nekülniük az angliai katolikusok és szerzetesek üldözése miatt. Az újítást az
enyhébb, ún. urbanista szabályzat tette lehetõvé, mely szerint az Ostra Veteri
rendházban éltek. Elöljárósága leteltével betegsége miatt nem választhatták
meg újra apátnõnek, csak helyettesének. Tüdõbajban szenvedett: fájdalmait
örömmel és Krisztus iránti szeretetbõl viselte, így adta vissza lelkét Teremtõjé-
nek 39 évesen. Szentnek tartották. Az illetékes senigalliai püspök 1752-55-ig
lefolytatta az egyházmegyei vizsgálatot. Rómában az apostoli processzus
1807-23-ig tartott, utána várakozás következett. 1914-ben Ostra Veteri-ben a
nõvér közbenjárására halálosnak ítélt gyomorbélhurutból gyorsan meggyógy-
ult a 7 hónapos Viola Sabbatini, ezt a gyógyulást 1993-ban csodásnak ismer-
te el a Szenttéavatási Kongregáció. Ezek után 1993-ban megtörténhetett a
boldoggá avatás.

„Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsõsége
megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek.” (1 Pét 4,13.)

„Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szen-
vedésébõl hiányzik, testének, az Egyáznak javára.” (Kol 1,24.)

Imádság:
Segíts minket, üdvözítõ Istenünk, hogy amint most Boldog Mária szûz em-

lékezetén örvendünk, odaadó életének példáján igazán épüljünk. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

November 7.
BOLDOG ENSELMINI ILONA (Helena) szûz, klarissza (1207-1231)

Életérõl kevés biztos adat maradt fönn. A legelfogadottabb adatokat közöl-
jük: Jómódú és rangos páduai családból született. 13 éves korában belépett
a helybeli klarissza rendházba, ahol a hagyomány szerint maga Szent Ferenc
öltöztette be. A kis kolostor neve Cella, vagy Régi Cella, késõbb: Arcella. Itt
halt meg Szent Antal a klarissza nõvérek rendháza mellett épült kis házban,
ahol néhány kisebb testvér lakott, akik a nõvérek lelki gondozását látták el.
Szent Antal már mint tartományfõnök, késõbb mint a páduai ház fõnöke láto-
gatta a nõvéreket. A régi zsolozsmáskönyv szerint „Szent Klára nyomdokait
igyekezett követni. Lelkét gyakori szemlélõdéssel táplálta. Különösen az Úr
szenvedése iránt viseltetett nagy tisztelettel... Szent Antal lelki vezetése alatt
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gyorsan haladt a tökéletesség útján.” Gyakran betegeskedett. Szent Antal
részvéttel volt iránta, imádkozott érte, bátorította. Õ maga is imáiba ajánlotta
magát - tartja a páduai hagyomány. Isten elhalmozta rendkívüli kegyelmi ado-
mányaival, látomásokkal, belsõ megvilágosításokkal. A Szent Szûz elõre jelez-
te megbetegedését. (Ebbõl következtetjük, hogy az õ fõhivatása a Krisztusért
viselt szenvedés felajánlása volt „az Úr testének, az Egyháznak a javára.”) Fo-
kozatosan megbénult, megvakult, süket lett. Így élte misztikus életét. Látomá-
sait, tanításait tudta közölni környezetével: valószínûleg jelekkel és viasztáblá-
ra való írással. Közlései másolások útján terjedtek, de sajnos, nem maradtak
fönn. Adatunk van róla, hogy 1370-ben egy páduai ferences páter látta még
az iratokat. Helena halála elõtt három hónapon át nem tudott sem enni, sem
inni. 24 éves korában, Szent Antal halála után öt hónappal halt meg a szere-
tet áldozata gyanánt. A hagyomány tud az általa mûvelt csodákról is. Késõbb,
1695-ben avatta az Egyház boldoggá. Teste épségben maradt.

Szent Antal tanítása (Boldog Ilonára vonatkoztatható):
„Az alázatosak, akiket nem ismernek, akik örülnek, ha elfeledkeznek róluk

az emberek, tudják igazán utánozni Jézus rejtett názáreti életét. Emberek, aki-
ket senki sem ismer, akikre senki sem gondol, s akik mindennap a béketûrés,
önmegtagadás, lemondás és szeretet kincseit gyûjtik - anélkül, hogy tudatá-
ban lennének érdemüknek. Minden este tiszta, bûntelen szívet ajánlanak fel Is-
tennek.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ilona szûzet csodálatos lelki erõvel tüntetted ki beteg-

ségében s elhalmoztad rendkívüli karizmákkal. Add, hogy keresztjeinket mi is
türelmesen hordozzuk, életünket megjobbítsuk, s így az örök életet elnyerjük.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 8.
BOLDOG DUNS SCOTUS* JÁNOS egyháztanító (kb. 1265-1308)

Skóciában született. Kb. 15 éves korában lép be a Ferenc-rendbe, 1291-
ben szentelik pappá. Tanulmányait Oxfordban, majd Párizsban végzi, ahol
1296 óta tanít. 1303-ban el kell hagynia Párizst, mert nem írta alá Szép Fülöp
zsinathoz szóló fellebbezését VIII. Bonifác pápa ellen. 1304-ben visszatér Pá-
rizsba. 1308-ban Kölnbe helyezik, ahol pár hónapos tanárkodás után meghal.
Sírját évszázadokon keresztül nagy tiszteletben tartják. II. János Pál 1993-ban
avatja boldoggá.

Legjellemzõbb tanításai:
Filozófiájában a létnek, erkölcstanában az akaratnak, teológiájában a szere-

tetnek adja az elsõbbséget. Az örök boldogság mibenlétét Szent Tamással el-
lentétben nem Isten értelmi szemlélésében, hanem az Istennel szeretetben va-
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ló egyesülésben látja. Egyes tanításai, mint pl. Krisztus primátusságáról (akkor
is megtestesült volna, ha Ádám nem vétkezik), profétikus jellegûek. Hasonló-
képpen a Szeplõtelen Fogantatásról szóló tanítás. A hittudósok közül szinte
egyedül hirdette ezt a tant a XIII. század végén. Érdeme, hogy elhárította az
akadályt a dogma elfogadása elõl s olyan érveket hozott bizonyítására, melyek
örök érvényûek. 1305-ben a párizsi egyetemen nyilvános vita során megcáfolt
200 ellenvetést a tan ellen olyan elmeéllel, hogy akkor nevezték el „doctor sub-
tilis”-nek, éleselméjû hittudósnak - másik elnevezése: doctor marianus: Mária
hittudósa. A fényesen sikerült bizonyítás után a párizsi egyetem azonnal elfo-
gadta a Szeplõtelen Fogantatás tanát, s ünnepét már 50 év múlva megünne-
pelte. A hagyomány szerint a vita elõtt Scotus a Szûz Mária szobor felé fordul-
va mondta: „Tégy méltóvá engem a te dícséretedre, Szentséges Szûz, adj erõt
ellenségeiddel szemben!” A Ferenc-rendben, Kölnben, Nólában századok óta
boldogként tisztelik. Ezt a tiszteletet hagyta jóvá 1993-ban II. János Pál.

„Mindazon szerzetesrendek körül, melyek a XIV. század elején harcra keltek
a mi szûz Anyánk Szeplõtelen Fogantatásáért, kitûnik Szent Ferenc rendje,
mert a Scotus által kibontott zászló alatt mindenkinél jobban védelmére kel-
tek e tannak; amiért a következõ századokban annyi üldözést kellett szenved-
niök, annyi vitát megküzdeniök, hogy eltekintve egyéb érdemeiktõl, az így
szerzett gyõzelmük folytán is tiszteletre méltóvá tették magukat a katolikus vi-
lág elõtt.” (Strozzi egyháztörténész véleménye.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Duns Scotus Jánost, a Szeplõtelen Fogantatás hittu-

dóst kiváló értelemmel és életszentséggel tüntetted ki. Közbenjárására add
meg nekünk is, hogy ugyanazt a tanítást hûségesen megtartsuk, és életünk-
kel megvalljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 9.
BOLDOG SIGNAI JANKA remete, szûz, III. r. (1244-1307)

Firenzétõl nem messze Signában született egyszerû, jámbor földmûves szü-
lõktõl. Kiskorától apja juhait õrizte. Kedvenc foglalkazása az ima és elmélke-
dés volt. Ha találkozott más pásztorgyermekekkel, szívesen együtt imádkozott
velük s arra oktatta õket, hogyan kell Isten kedvében járni, a bûnt kerülni. Éle-
tébõl legendaszerû események maradtak fönn: Félelmetes vihar közepette
Jankára és juhaira egy csepp esõ sem hullik. Látván ezt a többi pásztor is az
alá a fa alá menekül, ahol Janka volt, s õk is tapasztalják a csodás védelmet.
(“Janka fáját” még ma is õrzik a csoda emlékére.) Máskor a felduzzadt Arno fo-
lyón kellene Jankának átmennie: a folyóra teríti köpenyét és rátérdelve szeren-
csésen átér a túlsó partra. A nép kíváncsiságtól és tisztelettõl vezettetve kez-
dett kijárni Jankához. Ez zavarta imaéletét és bántotta alázatosságát. Ezért
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elhagyta otthonát és miután felvette a ferences III. rendi ruhát a közeli feren-
ces templomban, az Arno folyó partján egy emberektõl nem látogatott helyen
kunyhót épített a maga számára, de úgy, hogy az ajtó helyét befalazta. Csak
egy szûk ablakot hagyott meg a kunyhó falán, melyen át jólelkû ismerõsök
idõnként élelmet adtak be neki. (A „befalazottakról” lásd részletesen: jan. 9-
ét.) Ebben a házikóban élt kb. 40 évig állandó önmegtagadást gyakorolva.
Voltak, akik felkeresték, szegények, akikkel megosztotta a neki hozott alamizs-
nát is, szomorúak, akiket megvigasztalt, betegek, akik közül némelyik csodás
módon meggyógyult: pl. egy vak ember visszanyerte látását, egy halott gyer-
mek pedig életre kelt. 

Földi élete 1307. nov. 9-én fejezõdött be 63 éves korában. A Breviárium
adata szerint halálakor a legközelebbi három templom harangja magától
megszólalt, s így találtak rá az emberek a halott Jankára, kinek romlatlanul
maradt testét egy kápolnába temették. A remetecellát is kápolnává alakítot-
ták. A Janka közbenjárására történt csodák hatására VI. Piusz 1798-ban jóvá-
hagyta megszakítás nélküli tiszteletét.

„A föltámadt Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik raj-
ta... Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bûnnek, de él-
tek az Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ne uralkodjék tehát halan-
dó testetekben a bûn, s ne engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róm 6,
9-12.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Janka szûzet hõsies önmegtagadásra segítetted. Add,

hogy az irántad való szeretet folytonosan növekedjék bennünk, és mindvégig
állhatatosak maradjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 10.
FOSSA*- I BOLDOG BERNARDIN (1420-1503)

Aguilai Bernardinnak is mondják, mert Fossa Aquilához közel van. Õ a har-
madik szentéletû Bernardin a 15. század boldogjai között. Nemesi családból
(Amici*) származott. Ifjúkorában kitûnõ humanista és vallásos nevelésben ré-
szesült. Igen járatos volt a jogi tudományban és a szentírás ismeretében. Egy-
szer Perugiában hallotta Márkiai Szent Jakabot prédikálni, ennek hatására kér-
te felvételét a Ferenc-rendbe. A rendben ízig-vérig ferences életével
világoskodott. Olyan tiszta életû volt, hogy angyalnak nevezték. Ezt az erényt
azonban sok imával, böjttel, önmegtagadással szerezte meg és biztosította.
Krisztus szenvedése fölött oly mélyen meghatódott, hogy gyakran sírt: a köny-
nyek felfogására ilyen elmélkedései alkalmával kendõt erõsített a mellére. Fe-
lebarátait mindenben igyekezett segíteni, ha annyagilag nem, legalább jó szó-
val, tanácsaival, de leginkább igehirdetésével. Bejárta Itália nagy részét,
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továbbá Dalmáciát, Horvátországot (akkor ez Magyarországhoz tartozott),
mindenütt szép eredményeket ért el. Az aquilaiak többször is kérték, legyen a
püspökük (a pápa is támogatta kérésüket), de õ annyira alázatos volt, hogy
mindannyiszor elhárította magától ezt a rangot. Az obszerváns mozgalom
egyik fõ képviselõje volt: négyszer viselte a tartományi vikáriusi (azaz tarto-
mányfõnöki) hivatalt, megírta az itáliai obszervánsok történetét 1464-ig.

Egyszer egy rendtársával úton volt, s közben az emmauszi tanítványok tör-
ténete került szóba. Egy zarándok csatlakozott hozzájuk, aki nagy hozzáértés-
sel magyarázta nekik, mit mondott az Úr a két tanítványnak. Egyszer csak föl-
ismerték: az Úr Jézus volt az idegen. De akkor az el is tûnt szemük elõl.

Érdemekben gazdag életét 1503. nov. 29-én fejezte be Aquilában a Szent
Julián kolostorban. Évszázados tiszteletét XII. Leó pápa hagyta jóvá.

„Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen di-
csõségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta ne-
kik, amit az írásokban róla írtak.” (Lk 24, 26-27.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bernardint a lelkek üdvére igéd kiváló hirdetõjévé tet-

ted. Add kegyelmedet, hogy példájára a szeretet mûveit gyakoroljuk és elnyer-
jük irgalmadat. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 

November 11.
BOLDOG FERRETTI GÁBOR (1385-1456)

Anconában* született nemesi szülõktõl, akik szentül nevelték. 18 éves korá-
ban városában belépett az obszerváns ferencesek közé. Különösen alázatával
és önmegtagadó életével tûnt ki. Pappá szentelése után mint igehirdetõ 15
éven át bejárta Marche tartomány városait; szép eredményeket ért el: sok bû-
nös megtért, még többen köszönhették neki, hogy az üdvösség útján megma-
radtak. Erényei és eredményes mûködése miatt nem tudott kitérni az elöljárói
tisztség elvállalása elõl: elõbb Anconában házfõnök, majd tartományfõnök
lett. Néha hatalmával is kénytelen volt élni, hogy a fegyelmet biztosítsa, de in-
kább életszentségével hatott: ennek hatására tértek jobb belátásra a helytelen
úton járók. Rendházakat épített vagy felújított, az anconait pedig bõvítenie kel-
lett: annyi sok volt a jelentkezõ a rendbe. A hivatások növekedése is jórészt az
õ érdeme. Elnyerte a jövendölés és csodatevés karizmáját is. Habár provin-
ciálisi teendõi eléggé lekötötték, apostoli buzgósága megtalálta a módját,
hogy igét hirdessen s ellássa a gyóntatói tisztet. Sokat tett Szûz Mária tisztele-
tének terjesztése érdekében. Szívesen prédikált róla, ezért is részesült abban a
kegyelemben, hogy megjelent neki az Úr Jézus és szent Anyja. Az anconai
házban történt végsõ búcsúja rendtársaitól. A mellette álló Marchiai Jakabnak
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és egy György nevû testvérnek mondatta: „Örüljetek, mert nevetek föl van je-
gyezve a mennyben.” Temetése alkalmával a beszédet mint erényeinek tanú-
ja, Marchiai Szent Jakab mondta. Elõbb egyszerû sírba temették, majd VIII. In-
ce pápa beleegyezésével márványsírba tették és Szûz Mária templomába
vitték. Teste épségben maradt. XIV. Benedek 1750 körül avatta boldoggá,
utódja pedig saját zsolozsma végzését hagyta jóvá.

A tartományfõnök ministrál.
Mint tartományfõnök egyszer Folignoban járt, ahol a rendtársak nem ismer-

ték. Bement a sekrestyébe minden kíséret nélkül, s a sekrestyés testvér, gon-
dolva, hogy csak egyszerû testvér, megkérte, hogy ministráljon az éppen mi-
sézéshez induló atyának. Õ habozás nélkül fogta a misekönyvet és ment
ministrálni. Közben a sekrestyés megtudta, hogy kicsoda és amikor vége volt
a misének, nagy röstelkedve kért bocsánatot. Õ azt mondta: „A szentmisén
szolgálni oly magasztos dolog, hogy az angyalok nagy kitüntetésnek vennék,
ha ministrálhatnának.”

Imádság:
Istenünk, egyedül te vagy igazán szent, és nélküled senki sem lehet jó. Bol-

dog Gábor közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor része-
sei legyünk örök dicsõségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 12.
BOLDOG PISAI* JÁNOS remete, III. r. (1270-1340)

Az elõkelõ Cini családból származott. Mint szülõvárosának lovagja részt
vett valami katonai vállalkozásban, amely számára börtönnel végzõdött.
(Egyes történészek véleménye szerint részt vett a pisai érsek elleni sikertelen
merényletben.) A fogságban magába szállt, elhatározta, hogyha kiszabadul, új
életet kezd. Bizonyára ismerte Szent Ferenc életét s azokat a kiváló ferencese-
ket, akik városából származtak: Pisai Agnellus angliai tartományfõnök, Pisai
Albert rendfõnök a 13. század elején. De inkább a világban élõ, III. rendi feren-
cesek élete volt számára vonzó. Kiszabadulása után ezek közé lépett be. Imád-
ságos és vezeklõ életet élt. Vezeklõövet is viselt. Szívén viselte a szegények, el-
esettek sorsát. Szüleitõl örökölt vagyonát nagyrészt köztük osztotta szét,
amellett társakat toborzott s azok közremûködésével segítette a szemérmes
szegényeket, akikhez éjnek idején vitték az adományokat. Ez a társulat fenn-
maradt egészen a francia forradalomig. Több más jámborsági és irgalmassá-
gi mûnek is kezdeményezõje volt: így önostorozó csoportot szervezett; ilyenek
a 13. század második felében sokfelé végezték nyilvánosan vezeklésüket - kü-
lönösen valami természeti csapás, pl. pestis idején. Ezeket flagellánsoknak ne-
vezték. Élete utolsó idején remeteéletet élt, az ima és bûnbánat gyakorlatainak
szentelte magát. Akik õt remeteségében fölkeresték, megerõsödve és megvi-
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gasztalódva távoztak tõle. Érdemekben gazdagon hunyt el 1330 és 1340 kö-
zött. A Békérõl nevezett Jánosnak is hívják, mert halála a pisai egyik kapu, a
békekapu közelében történt. Tiszteletét kb. 500 évvel késõbb hagyta jóvá IX.
Piusz pápa.

„Amikor alamizsnát adsz, ne tudja a balkezed, mit tesz a jobb. Így alamizs-
nád titokban marad és Atyád, aki a rejtekben lát, megjutalmaz... Ne gyûjtse-
tek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja s ahol be-
törnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyûjtsetek kincset, ahol nem rágja
moly és nem marja rozsda... Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jánost a világi életbõl bûnbánatra és a szegények szol-

gálatára vezetted. Segíts, hogy példáját követve gyakoroljuk az irgalmas sze-
retet tetteit, és eljussunk szentjeid közé. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 13.
SZENT DIDÁK (1400-1463)

Spanyol földön szegény szülõktõl született. Gyermekkora óta vonzódott a
szent életre. Mihelyt felserdült, egy idõs pap irányítása alatt remeteéletet élt a
városka határában épült Szent Miklós kápolna mellett. A nagy tisztelet elõl me-
nekülve belépett az arizafai ferences kolostorba, melyben Szent Ferenc fiai
(obszervánsok) szigorú szabályzat alatt éltek. Szerette az egyszerû munkákat.
Sokszor saját ételérõl mondott le, hogy a szegényeken segítsen. Ima közben
néha elragadtatásba esett. Elöljárói 1441-ben a Kanári-szigetekre küldték hit-
hirdetõnek, és megbízták az épülõ kolostor vezetésével. A vértanúság titkos vá-
gyával ment a misszióba. A vértanúságot ugyan nem nyerte el, de a bennszü-
lötteket százszámra nyerte meg Krisztus hitének. 1449-ben elöljárói
engedélyével újra visszatért hazájába, majd 1450-ben sok más honfitársával
Rómába zarándokolt, hogy részt vegyen Sienai Bernardin szentté avatásán és
részesüljön a szentévi teljes búcsúban. A szokatlan zsúfoltság, a nagy meleg és
hiányos élelmezés következtében járványos betegség ütötte fel fejét a városban.
A ferencesek Aracoeli kolostorukat kórházzá alakították s Didák lett a kórház
vezetõje. Hõsiesen ápolta a pestises betegeket, akik közül sokaknak visszaadta
imájával egézségét. A római út után hazatért, de nem az arizafai, hanem az
alcala*-i kolostorba. Itt még 13 évet töltött csendes szemlélõdésben, misztikus
elragadtatásokban és az irgalmas szeretet gyakorlásában. Hosszas és kínos be-
tegségét türelemmel viselte. Halálos ágyán kezébe vette a feszületet és e sza-
vakkal halt meg: „Édes fa, édes szegek, ó édes terhet hordozó kereszt, mely
egyedül voltál méltó az egek Urát és Királyát hordozni.” 1463. nov. 12-én halt
meg, Alcalában van a sírja. V. Sixtus 1588-ban avatta szentté.
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V. Sixtus szentté avatási bullájából:
„...emlékezünk Szent Ferenc Atyánk Kisebb Testvéreinek családjából az alá-

zatos, boldog Didákra, aki tudományban nem volt kiváló... mégis Isten õt vá-
lasztotta ki, az együgyût és a szent szerzetesi életben laikust. Benne megmu-
tatta kegyelmének túláradó gazdagságát, mert csodálatos életszentsége,
valamint példája által sokakat vezetett az üdvösség útjára.”

Imádság:
Mindenható, örök Isten, te csodálatos gondviseléseddel azokat választod ki,

akik a világ szemében gyengék, hogy megszégyenítsd az erõseket. Add meg
nekünk, hogy Szent Didák alázatosságát követhessük itt a földön, és vele
együtt örvendezhessünk a mennyben az örök dicsõségben. Krisztus, ami
Urunk által.

November 14.
TAVELICS SZENT MIKLÓS és társai vértanúk (1391)

Miklós Dalmáciában (Sibenik) született nemesi családból. 12 évig
Deodatusz (Akvitániából) testvérrel Boszniában az elszakadt orthodoxok és az
eretnek patarénusok között hirdette Isten igéjét, majd a Szentföldi misszióba
ment. Sok imával és az arab nyelv tanulásával készült az apostoli munkára.
Még két rendtársa, az olasz István és a francia Narbonni Péter volt velük szo-
ros lelki kapcsolatban. István azelõtt nyolc évig Korzikában, Péter pedig Trinci
Pálnak, az obszervancia egyik nagy képviselõjének társaságában mûködött
több éven át Olaszországban. Mind a négyen kitûntek a szerzetesi erények
gyakorlásában. Az a gondolat foglalkoztatta õket, hogyan szolgálhatnák a leg-
alkalmasabban azoknak üdvét, akiket a gonosz lélek tart hatalmában (itt a je-
ruzsálemi mohamedánokra gondoltak), s arra az elhatározásra jutottak, hogy
nyíltan meghirdetik az evangélium fõ igazságait a város vezetõ embereinek,
vállalva a vértanúságot is. Miután a dolgot megbeszélték elöljárójukkal, a kö-
zelben lévõ teológusokkal, leírták olaszul és arabul azt a szöveget (hitvallást),
amit magukkal vive jelentkeztek a kádinál. Ott több vezetõ embert is találtak.
Felolvasták hitvallásukat, melyben többek közt az is volt, hogyha nem hisznek
Jézus tanításának, elkárhoznak, s hogy Mohamed egy kéjvágyó, eszem-iszom
ember, gyilkos volt, aki Krisztussal ellentétes tanítást hirdetett, nem lehetett az
Isten igaz prófétája. A Mohamed ellen mondottak nagy haragja lobbantották
a kádit és a jelenlévõket: miután többször is felszólították õket, vonják vissza
szavaikat, rettenetesen megkínozták õket s harmadnapra a halálos ítéletet
végrehajották rajtuk Jeruzsálem egyik terén, kitéve õket a tömeg bosszújának:
annyira szátszabdalták testüket, hogy csak csont és húsdarabok maradtak be-
lõlük, ezeket máglyán elégették. De a még megmaradt csontokat is eldugták
a keresztények elõl. (Azoknak mégis sikerült ereklyét szerezni.) Vértanúságuk
híre hamarosan bejárta Európát is. Tavelics Miklós tisztelete különösen szülõ-
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városában volt élõ, ennek hatására XIII. Leó pápa õt boldoggá avatta.
Amikor a szenttéavatásra került sor, 1970-ben, VI. Pál pápa három vértanú-

társát is szentté avatta.

A francianyelvû rendtörténet (Histoire de l’Ordre de S. Fr.) megállapítja,
hogy ezeknek a vértanúknak fellépése egészen más volt, mint Szent Ferencé,
aki Kamil szultán elõtt hirdette Jézus tanítását, de nem mondott Mohamedre
sértõ szavakat. Ezek a testvérek ezt nem tanulták meg Szent Ferenctõl. Más-
részt a keresztények amúgyis nehéz helyzetét a Szentföldön még nehezebbé
tették. Jóhiszemûségük mentségükre írható.

Imádság:
Istenünk, te Szent Miklóst és társait a hitterjesztés buzgalmával megdicsõí-

tetted. Kérünk, add meg nekünk, hogy példájuk és közbenjárásuk által paran-
csaid útján járva elnyerhessük az örök élet jutalmát. A mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.

November 15.
AUGSBURGI DÁVID (1200-1272)

Amikor Szent Ferenc 1221-ben Speyer-i Cézár atyát 24 más testvérrel
együtt Germániába küldte, hogy ott meggyökereztesse rendjét, Dávid nemso-
kára találkozott azokkal a testvérekkel, akik Augsburgba érkeztek, s felvételét
kérte a rendbe. 1235 táján már novíciusmester a regensburgi kolostorban.
Késõbb, 1243-ban Augsburgba került novíciusmesternek és tanárnak, amikor
ott is kolostor épült. Nagy tanítványával, Regensburgi Bertolddal együtt járta
be Németország nagy részét és a szlávok lakta vidékeket mint népmisszioná-
rius. Nemcsak szónoklatai, hanem írásai révén is híressé lett. Ezek még ma is
nagyrabecsült írások. Ezekben találkozunk pl. a „lyoni szegények” eretneksé-
ge ellen írott beszédeivel. Ezek alapítója, Valdes Péter 1197-ben Csehország-
ban halt meg: Németországban és Csehországban is akadtak követõi. Az álla-
mi és egyházi rend felforgatására törekedtek. Az aszkétika és a misztika terén
is maradandó értékû mûveket írt, ezekben az erényekre, a tökéletességre buz-
dít. Helyesen ítél a látomások és elragadtatásokról. A történészek a középkor
misztikusai közt tartják számon. Kiemelik még, hogy egyik legjobb németnyel-
vû tanítója a teológiának. 1272. nov. 15-én halt meg Augsburgban. Életrajz-
írói beszámolnak róla, hogy tanítványa, Regensburgi Bertold akkor éppen
Regensburgban prédikált. Hirtelen elhallgatott, kinyilatkoztatás útján tudta
meg mestere halálát. Ezt hallgatói tudomására is hozta és imádságukat kérte.
Dávidot méltatva alkalmazta rá a szent hitvallókról szóló liturgikus himnusz
szövegét: „Jámborul, okosan,… makulátlanul élt.” Kortársai úgy emlegették,
mint aki „minden erényben kitûnt”. Egyes ferences naptárak a „boldog” jelzõ-
vel illetik.
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Augsburgi Dávid mondásaiból:
„Ne adjunk semmit az emberek ítéletére! Az emberi dicséret ne áltasson, az

emberi gonoszság miatt ne gerjedj haragra... Figyelj a kis dolgokra is. Ne gon-
doljuk mindig, hogy nagy dolgokat tehetünk. Nagy dolog az, ha a kicsit Isten
iránti nagy szeretettel végezzük.”

Imádság:
Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül senki sem szent, add kegyel-

medet, hogy vezetéseddel úgy használjuk az ideigvaló javakat, hogy elnyerjük
az örökkévalókat. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 16.
ASSISI SZENT ÁGNES szûz, II. r. (1197-1253)

Szent Klára huga, keresztneve Katalin volt. Beöltözésekor adta neki Szent
Ferenc az Ágnes nevet. Alighogy Klára elhagyta a szülõi házat és mint szerze-
tesnõ Istennek szentelte életét, Katalin, aki 4 évvel volt fiatalabb Kláránál, 16
nappal késõbb követte nõvére példáját: titokban Klárához ment s kijelentette,
õ is Istennek akarja szentelni életét. Klára igen megörült huga döntésének s
hálát adott Istennek, hogy meghallgatta kérését: „utáltassa meg hugával a vi-
lágot és ízleltesse meg vele az isteni édességet; és a földi házasság szándéká-
ról vezérelje át az õ szeretetében való egyesülésre” (Celano I/24). A rokonok
Ágnes szökésén még jobban fel voltak háborodva és 12-en érte mentek, hogy
erõvel hazavigyék. Mikor megragadták, Katalin Klárához kiáltott: „Segíts raj-
tam, édes néném, s ne engedd, hogy elszakítsanak Krisztus Urunktól!” Klára
könnyek között kérte, adja meg Isten hugának az állhatatosságot és hogy az
isteni hatalom gyûrje le az emberi erõt. Kérése meghallgattatásra talált, az
erõs férfiak nem tudták Ágnest elmozdítani helyérõl. „Nagybátyja, Monaldus
úr halálos csapást készült rá mérni, mikor felemelt karjába hirtelen éles fájda-
lom hasított bele és azt hosszabb idõre lebénította.” Így a rokonok elálltak
szándékuktól s elmentek. Ágnes szintén Szent Ferenc kezébõl vette át a rendi
ruhát s néhány évig együtt élt Klárával. Élte a Szegény Úrnõk életét önmegta-
gadásban, imában és munkában. A zsolozsmáskönyv rendkívüli jelenségekrõl
(extázisok, látomások, levitáció) számol be. 1220 táján Szent Ferenc Firenzé-
be küldte új zárda alapítására (Monticelli). Ágnes bölcs tanításokkal, jó példá-
jával vezette be a jelentkezõket a klarisszák életébe. Egy levele maradt fönn,
melyet nõvérének, Klárának írt 1232 körül, ebben megvallja, milyen nehezen
él távol nõvérétõl, de jelzi azt is, hogy az új közösség õt elfogadta és hûsége-
sen ragaszkodnak az eredeti szigorú szellemhez. Lehetséges, hogy más város-
ban is (pl: Mantova) vállalt hasonló feladatot. Végül visszatért Assisibe, s utol-
só éveit Klára közelében élte le erényekben gazdagon. Néhány hónappal élte
túl Klárát. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1750 körül.
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IX. Gergelynek a Szegény Úrnõkhöz írt levelébõl:
„Mindnyájatokat buzdítunk az Úr Jézus Krisztusban, hogy amint tõlünk ta-

nultátok, Lélek szerint járjatok, felejtsétek el az Apostollal, ami mögöttetek
van, és feszüljetek neki az elõttetek lévõknek (Fil 3,13), a kiválóbb adomá-
nyokra törekedve, hogy erényekben egyre bõvelkedjetek, dicsõítsétek meg Is-
tent magatokban.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Ágnest sok szûznek példaképül adtad a szeráfi tökéletes-

ségben. Kérünk, add, hogy itt a földön erényeit követve, örökkétartó örömö-
ket élvezhessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 17.
BOLDOG SZALÓME szûz, II. r. (1211-1268)

Leszkó lengyel fejedelem leánya volt. Atyja és II. Endre magyar király között
megegyezés született, hogy az akkor három éves Szalómét eljegyzik Endre király
hatéves fiával, Kálmánnal, a halicsi trón várományosával. Így kiskorában a ma-
gyar királyi udvarban nevelkedett Jolán királynõ keze alatt. Nagy buzgósággal
kapcsolódott bele az Egyház liturgikus életébe és szüzességet fogadott. 1227-
ben nagykorú lett, de kifejezte, hogy tartja magát a szüzességi fogadalmához.
Kálmán herceg ebbe beleegyezett, sõt õ is szüzességi fogadalmat tett. Mindket-
ten támogatták a ferences és domonkos rendet kolostorok létesítésében.
Szalóme tevékenyen részt vett Kinga és Boleszláv házasságának megkötésében.
Közben átélték a tatárjárás szörnyûségeit, Kálmán egy tatárok elleni harcban
életét is vesztette 1241-ben. Szalóme ekkor vissza is tért Lengyelorazágba. Há-
rom év múlva, miután minden vagyonát az Egyháznak és a szegényeknek adta,
belépett a szendeci klarissza zárdába, majd 1245-ben a krakkói klarisszákhoz. Itt
fõleg az engedelmesség és az alázatosság erényével tûnt ki a többi nõvér közül.
1268. nov. 17-én halt meg. A körülötte lévõ nõvérek lelkét csillagként látták az
égbe szállni. Testét késõbb a krakkói minoriták templomába vitték át, ahol jelen-
leg is nagy tiszteletnek örvend. Az Egyház 1672-ben hagyta jóvá tiszteletét. 

Szent Bonaventúra tanítása a szeretetrõl.
„Nincs hasznosabb a szeretetnél avégett, hogy az ember bûneit irtogassa, a

kegyelemben mind jobban elõrehaladjon, hagy minden erény faglalatát és a
tökéletességet elsajátítsa. A szeretet olyan erény, mely egymaga bezárja a pok-
lot és megnyitja a mennyországot, egyedül õ adja az üdvösség reményét, õ
tesz szeretetreméltóvá Isten szemében.” 

Imádság:
Istenünk, te Boldog Szalómét a földi királyság világi gondjaiból a tökéletes sze-

retetre hívtad. Példájára és közbenjárására add, hogy tiszta és alázatos szívvel szol-
gálhassunk neked, és elnyerjük az örök dicsõséget. Krisztus, a mi Urunk által.
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November 18.
TEMESVÁRI PELBÁRT hitszónok (1435-1504)

Gyermekkorát nem ismerjük. Elsõ adat róla a krakkói egyetem évkönyvében
található. Ide 1458-ban iratkozott be. Hat év múlva fejezte be tanulmányait mint
teológiai doktor és 1471-ben belépett a Ferenc-rendbe, az obszervánsok közé.
Hamarosan nagyhírû hitszónok lett. Legismertebb mûvét Szûz Máriáról írta:
(Stellarium). Ennek elõzménye, hogy Plebárt 1480 táján, amikor az országban
pestisjárvány dúlt, maga is megbetegedett és vallomása szerint a Boldogságos
Szûz közbenjárása mentette meg a haláltól. Ezért írta meg hálából mûvét. A
Stellarium Szûz Mária kiválóságainak és erényeinek magasztalása. A cím jelen-
tése utal a 12 csillagból álló koszorúra (Jel 12), melyet összekapcsol a fõpap
melldíszének 12 drágakövével. Ezeket jelképesen magyarázza. 1483-tól Budán
és Esztergomban tanította a szerzetes kispapokat a teológiára. Késõbb elöljárói
parancsára megírta a három részbõl álló nagy beszédgyûjteményét, a
Pomeriumot. Ebben szentekrõl, ünnepekrõl és nagyböjt napjairól közöl szentbe-
szédeket, ill. vázlatokat. Tanári munkájának gyümölcse a zsoltárokat és éneke-
ket magyarázó Expositio és a hitigazságokkal foglalkozó Aureum rosarium. Kéz-
iratait 1495 után Hagenauba vitték és sokszor kiadták. Mélyen hívõ és nagy
olvasottságú író volt. Nem törekedett eredetiségre, hanem alaposan ismerve az
egyházi irodalmat, idézetekkel bizonyított és tanított. Beszédeiben az életbõl vett
képekkel szemléltetett s a királyi udvar közvetlen közelében is (Mátyás rene-
szánsz kora) bátran ostorozta az erkölcsi visszaéléseket. Mûvei, példaadó szerze-
tesi élete miatt a boldogoknak kijáró tisztelet övezte évszázadokon át. 

Temesvári Pelbárt tanítása a haragos fejedelmekrõl.
A régiek a harag bûnét Mars képében festették meg: Kocsin ült egy örjöngõ

emberalak, ostort tartott kezében és elõtte egy farkas állt. Mindez azt jelképez-
te, hogy a harag eszelõs fúria, másodszor, hogy állhatatlan és rövid életû, har-
madszor, hogy bosszúálló, ezért tart ostort a kezében. Negyedszer azért festet-
tek farkast vele szemben, mert ahogyan a farkas szétszaggatja a juhokat, úgy
marcangolják és pusztítják a haragos fejedelmek is a szegényeket.

Imádság:
Istenünk, Pelbárt szolgád igehirdetésével és írásaival Egyházad javát szolgál-

ta. Segíts bennünket is, hogy képességeinket Isten dicsõségére és embertár-
saink javára kamatoztassuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 19.
ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET III. r. (1207-1231)

A felebaráti szeretet nagy szentje, a Ferences III. (Világi) Rend égi pártfogó-
ja. 1207-ben, Sárospatakon született. Szülei: II. Endre király és Merániai Gert-
rúd. Szülei akaratából 4 éves korában Thüringiába került, ahol 14 évesen La-
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jos tartományi fejedelem felesége lett. Szerette férjét, de méginkább Istent.
Sok jót tett a szegényekkel. A rózsalegenda, mellyel ábrázolják, erre utal. Má-
sik legendája a leprásról azt szemlélteti, hogy õ a betegekben Krisztust látta.
Már 20 évesen özvegy lett, minthogy férje a keresztes háborúba menet pestis-
ben meghalt. Minthogy rokonai a jótékonykodásban akadályozni akarták, ön-
ként elhagyta Wartburg várát és vállalta a szegénységet. (Tedeumot mondatott
a ferencesekkel, hogy követheti a szegény Krisztust.) Ezután keze munkájából
élt. 3 gyermekérõl megfelelõen gondoskodott. Szent Ferenc hû követõje volt
(A szent palliumát küldte el neki). Késõbb visszakapva öröksége fölött a ren-
delkezés jogát, vagyona javát szétosztotta a szegények között, a maradékból
Marburgban kórházat létesített, ahol õ maga is ápolta a betegeket. Lelkiatyja,
a tanult világi pap, Konrád, szokatlan szigorral vezette, de így is segítette õt az
életszentségre. Erzsébet 24 évesen, 1231. november 17-én halt meg, kész-
séggel fogadva a halált. IX. Gergely pápa négy évre rá szentté avatta. Apja ezt
még megérte. Szent Erzsébet egyik leánya, Gertrúd premontrei apáca, ké-
sõbb apátnõ lett Altenbergben. A boldogok között tiszteljük.

Marburgban Erzsébet maga is betegeket gondoz.
„A legnyomorúságosabbakat választja ki magának, olyanokat, akiket visz-

szataszító sebek borítanak, vagy rühes gyermekeket. Meg-megsimogatja eze-
ket a szegény beteg gyermekeket. Leküzd minden idegenkedést az undorító
szagoktól és gennyezõ sebektõl. Kimossa a legpiszkosabb fehérnemût. Meg-
fürdeti a tehetetlen aggokat és ágyat vet nekik. „Milyen jó sorunk van – mond-
ja -, hogy Urunkat fürdethetjük és megágyazhatunk neki.”

Életrajzából.
Imádság:

Istenünk, te Szent Erzsébetnek megadtad, hogy a szegényekben Krisztust
lássa és tisztelje; az õ közbenjárására nekünk is add meg, hogy a nyomorgó-
kat és a bajbajutottakat lankadatlan szeretettel szolgáljuk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által.

November 20.
JUNIPER DE LA VEGA ÉS HUMILIS MARTINEZ vértanúk (1928. II. 06.)

Mexikóban már a 19. században megkezdõdött az egyház üldözése: 1860-
as években számûzték a püspököket, megtiltották a papi ruha viselését, szá-
mos templomot leromboltak. 1917-tõl mind hevesebb lett az üldözés, külö-
nösen Calles* elnök (1924-28) diktátorsága idején. A papok számát
minimálisra korlátozták, akik illegálisan mûködtek, azokat kivégezték. Így ke-
rült börtönbe Juniper atya és Humilis testvér, akik életükben elválaszthatatlan
jóbarátok voltak. Mindketten 1901-ben ugyanabban a kolostorban vették ma-
gukra a ferences ruhát. Együtt éltek, együtt maradtak a vértanúságban is.
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1928. február elején kerültek börtönbe. Junipertõl azt kérdezte a százados,
mennyi misét mondott (ti. illegálisan). A páter bevallotta õszintén, annyit,
amennyit csak tudott. Ez a vallomás elég volt ahhoz, hogy halálra ítéljék. A
börtönbõl Humilis levelet írt tartományfõnökének: „Egész éjjel imádkoztam,
bûneim bocsánatát kértem s magamat a Szûzanyának ajánlottam. Mert tud-
juk, hogy mi vár ránk.” A páter pedig egész éjjel gyóntatta a többi foglyot. Ko-
rán reggel arcra borulva imádkozott. Humilis kérte, hogy egy keveset aludjon.
„Nincs többé idõ az alvásra - felelte -, eljött az idõ, hogy a halálra készüljünk.”
Kora reggel jöttek is értük a poroszlók. Mindkettõjüket felszállították egy kato-
navonatra. Az egyik állomáson Junipert leszállították és sortûzzel kivégezték.
Hasonló sors jutott Humilisnek is, õt Zamora állomásnál végezték ki. Késõbb
mindkettõt vértanúságuk helyén eltemették s temetésüknél felhangzott a hí-
võk kiáltása: Éljen Krisztus Király! (Lehetséges, hogy a két vértanú boldoggá
avatása már megtörtént.)

„Ha az emberek a magán- és közéletben elismerik Krisztusnak királyi tekin-
télyét, hihetetlen elõnyök háramlanak a polgári társadalomra: a valódi szabad-
ság, a fegyelem és higgadtság, a megértés és a béke.” 

XI. Piusz pápának a Krisztus Király ünnepét 
elrendelõ „Quas Primas” kezdetû ap. levelébõl.

Imádság:
Istenünk, segíts, hogy hõslelkû vértanúid, Juniper és Humilis példáján fel-

buzdulva méltón tiszteljük egyszülött Fiad szenvedését és halálát, aki nemcsak
szóval biztatta a vértanúkat, hanem példájával is erõsítette õket. Ki él és ural-
kodik Isten mindörökké.

November 21.
GONZALES FLORES ANAKLÉT vértanú, III. r. (1927. ápr. 1.)

Mexikóban a Calles-féle üldözés elsõ évében, 1926-ban 147 papot végeztek
ki, a következõ években még többet. A pap és nem pap vértanúk száma 1926-
35 között kb. 5300 volt. A XI. Piusz pápa által 1925. dec. 11-én elrendelt Krisz-
tus Király ünnepe a mexikói vértanúk számára erõforrást jelentett a Krisztusért
vállalt vértanúságra. A vértanúk jelszava lett: „Viva Christo Rey! - Éljen Krisztus
Király!” A nem pap vértanúk között van a ferences III. rendi Gonzales Anaklét.
1895-ben született. Ifjú korában már szervezte társait a katolikus hit védelmére
(Gonda egyesület). Belépett a ferences III. rendbe, hogy ferences szellemben
végezze a katolikus akció feladatait. Különösen fontosnak tartotta a sajtó sze-
repét. Heti folyóiratot alapított (La Palabra), más katolikus kiadványokban is
publikálta írásait. Emiatt többször is börtönbe került. A börtönben is a katekiz-
must magyarázta s a rózsafüzért imádkozta társaival. Kiszabadulva töretlen
buzgósággal és vidámsággal végezte apostoli munkáját. Calles emberei újra el-
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fogták. Rá akarták venni, hogy árulja el az érsek rejtekhelyét. Hüvelykujjánál
fogva felkötötték egy gerendára s kegyetlenül megostorozták. Amikor még
mindig hallgatott, lábát, majd egész testét átszúrkálták tõrökkel és késekkel.
Hóhérainak azt mondta: „Önzetlenül dolgoztam, hogy Krisztus és Egyháza
ügyét védelmezzem. Ti megöltök engem, de tudjátok meg, hogy az ügy velem
együtt nem hal meg. Megyek, de azzal a biztos reménnyel, hogy hazámban a
vallás diadalmaskodni fog.” Erre egyik katona szuronyával átszúrta Anaklét
mellét, majd sorozatlövés vetett véget életének 1827 ápr. 1-én. 33 évesen s dél-
után 3 órakor fejezte be életét, hátrahagyva feleségét és két kisfiát. Temetése
diadalmenet volt. Senki sem ejtett könnyet. Lelkes kiáltások harsogták: Viva
Christo Rey! (Lehetséges, hogy a hõs vértanú boldoggá avatása megtörtént.)

XI. Piusz „Quás Primas” apostoli levelébõl:
„Krisztusnak királyi méltósága a fejedelmek és kormányok emberi tekinté-

lyét megszenteli, a polgárok kötelességérzetét és engedelmességét megne-
mesíti.”

A vértanúság Guadalajara városban történt.

Imádság:
Istenünk, Teremtõnk! Segíts rajtunk hathatós kegyelmeddel, hogy mi, akik

dicsekszünk azzal, hogy Krisztus Király seregében küzdünk, vele együtt az ég-
ben egykor dicsõségesen uralkodjunk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké.

November 22.
BOLDOG LILLI SZALVÁTOR misszionárius vértanú (1853-1895)

Szalvátor Lilli Olaszországban Aquilához közel, Cappadocia nevû helység-
ben született. 17 éves korában lépett be a ferencesek közé a római tartomány-
ban. Nemsokára a Szentföldre küldték, ott végezte el teológiai tanulmányait
és ott szentelték pappá 1878-ban. 1886-ban Törökország örmény-lakta terü-
letére, Marash-ba került, ott négy évig káplán, négy évig plébános volt. 1894-
ben került Mugiuk-Deresibe.

Törökországban, Mugiukderesiben volt misszionárius, mint a Szentföldi
Kusztódia tagja s egyúttal a szórványban élõ katolikusok plébánosa. Élettörté-
nete rövid, de gazdag cselekedetekben, melyek Isten és felebarátai iránti sze-
retetét bizonyítják. S életének megkoronázása a vértanúság volt. Plébániája 7
más buzgó örmény hívével együtt lett vértanú, ezek egy törzshöz tartoztak,
olyanhoz, mely évszázadok során megõrizte hûségét Istenhez és az Egyházhoz
nehéz körülmények között. Rövid pár éves mûködése folyamán igyekezett a
szórványban élõ keresztény családokat egymáshoz közelebb vinni, megélheté-
süket és vallásuk gyakorlását, a gyermekek oktatását biztosítani. Ezért tekinté-
lyes területet vásárolt, ott három kis falut alapított, ahol a keresztény családok
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meg tudtak élni. Példája vonzotta híveit az Isten- és emberszeretetre, nagylel-
kûségre. Felkarolta a betegeket, szegényeket, kedvencei voltak a gyermekek.
Nyitott volt a másvallásúak felé is szociális tevékenységével, okos tanácsaival.
Hívei szerették, a muzulmánok is tisztelték. Egy pestisjárvány idején egyszerre
orvos volt és pap: házról-házra járva felkereste a betegeket, orvossággal s vi-
gasztalással segítségükre volt. Elve volt, hogy a papnak, aki hisz Istenben,
nem kell félnie a veszélyektõl, és szerencsétlen testvéreinek akkor is segítsé-
gére kell lennie, amikor õket rokonaik elhagyják.

Amikor a keresztényüldözés megkezdõdött, de még nem ért el hozzájuk,
ajánlották neki, menjen biztonságosabb helyre. Azt felelte: „Nem hagyhatom
el nyájamat, ha szükséges, inkább velük együtt halok meg.” S ott maradt.
1895. nov. 19-én muzulmán katonák törtek rá. Hittagadásra akarták rávenni.
Felelete határozott hitvallás volt. Egyenlõre nem ölték meg, csak megsebesí-
tették. Három nap múlva újra rájuk törtek, s Szalvátort és hét hívét elhurcol-
ták. Kétórai menet után egy patakhoz értek. A parancsnok, még egyszer fel-
szólította õket, tagadják meg hitüket. Szalvátor felelete az volt: Csak Krisztust
ismerem el uramnak. A többiek is azt válaszolták: Megölhettek bennünket, de
vallásunkat nem tagadjuk meg. A katonák elõször a papot szúrkálták agyon
bajonettel, utána hasonló módon végezték ki a többi hét keresztényt.

II. János Pál 1982-ben avatta õket boldoggá.

A szentatya boldoggá avatási beszédébõl:
„Ezek a vértanúk, akiket oltárra emeltünk, a lelki erõsségnek és a Krisztus

iránti szeretetnek példáját mutatják meg nekünk. Tanúságtételük minket is bá-
torságra és reményre ösztönöz. Lehetséges, még a legnehezebb körülmények
között is, követni Isten törvényét és legyõzni az akadályokat, melyek a vallásos
élet útjában állnak.”

Imádság:
Kérünk mindenható Istenünk, hogy Boldog Szalvátor és vértanú társai pél-

dáján felbuzdulva mi is lelkünkbe véssük Fiad szeretetének és szenvedésének
szent jeleit, és mindig gazdagon tapasztaljuk fogyhatatlan békéd áldását. Ki
élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

November 23.
BOLDOG MARIA DEL TRANSITO CABANILLAS*

szûz, III. r., rendalapító (1821-1885)

Vallásos, sokgyermekes szülõktõl született az argentínai Cordobában*. A
gyermekek közül egy pap, három szerzetesnõ lett. Gyerekkorában faluban lak-
tak, így nem volt módjában alaposább iskolai oktatásban részesülni. De az
evangéliumi bölcsességet készséges szívvel fogadta magába, és sokat merített
lelkiolvasmányaiból is. Bekapcsolódott a plébánia életébe, egy ideig hitokta-
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tást is végzett. Naponta járt szentmisére, buzgó imdságos életet élt, s kemé-
nyebb vezeklõ gyakorlatoktól sem riadt vissza. Már fiatalon tisztasági fogadal-
mat tett. 37 éves korában lépett be Szent Ferenc III. Rendjébe, ettõl kezdve
Szent Ferenc lett tanító mestere. A Szent Vince társulatnak is tagja volt, szor-
galmasan látogatta a betegeket.

1873-ban, 52 éves korában felvették a kármelita nõvérekhez, de egy év
múlva betegsége miatt elhagyta a rendet. Ugyanígy történt pár hónapos pró-
bálkozás után a vizitációs nõvéreknél. Egyre inkább érezte, hogy Isten õt egy
ferences szellemû rend alapítására rendelte. Szándékát feltárta elõbb gyónta-
tója, majd a ferences tartományfõnök elõtt, akik helyeselték tervét. Hogy az
alapításhoz szükséges anyagiakat elõteremtse, kéregetett is, és jótevõket ke-
resett. Isten úgy rendelte, hogy akadt is olyan jótevõ, aki egymaga vállalta
Cordobában egy rendház és egy iskola felépítését. 1878-ban elsõ társnõivel
beöltözött a ferences nõvérek ruhájába, 1880-ban fogadalmat tettek, ezzel
megalapította a Ferences III. rendi Missziós Nõvérek Kongregációját. Fõ hiva-
tásuk az imaélet ápolása mellett a leányífjúság oktatása és az irgalmasság mû-
veinek gyakorlása volt. A tartományfõnök által kinevezett moderátor; P.
Porreca* Cirjék atya azonban egyre inkább átvette a közösség irányítását;
1881-ben az alapító anyát az általános elöljáróságról leváltotta, két év múlva
még a cordobai ház vezetésétõl is megfosztotta. Mindez nem kis fájdalmat és
alázatossági próbát jelentett Mária anya számára, õ azonban mindezt zokszó
nélkül viselte s így bizonyította, hogy eljutott a szerzetesi tökéletességre. 1885.
aug. 25-én halt meg 64 éves korában szentség hírében. 2002-ben avatta bol-
doggá II. János Pál. Õ az elsõ argentín származású boldog.

A Szentté avatási Kongregáció dekrétumából:
„Egész élete folyamán a hit volt vezérlõ csillaga, jó és balsorsban egyaránt.

Isten akaratát akarta mindenben teljesíteni. Parancsait, intelmeit hûséggel kö-
vette, a bûnt kerülte, a keresztény hit igazságait élte, tanította, maga körül Is-
ten szeretetét sugározta.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Cabanillas nõvért a Szentlélek bölcsességével

megvilágosítottad és különféle megpróbáltatások közt az életszentségre vezet-
ted. Add, hogy lelkületét az általa alapított szerzetes közösség híven megõriz-
ze, s példája ösztönözzön mindnyájunkat a hit szerinti életre. A mi Urunk...

November 24.
SINCLAIR* MÁRIA FRANCISKA szûz, klarissza (1900-1925)

Edinburg skót városban látta meg a napvilágot. Szülei egyszerû, istenfélõ
emberek voltak, õ maga is iskolái elvégzése után több évig egy bútorasztalos
mûhelyben dolgozott, hogy szülein segítsen. Vallásos élete központja az Oltári-
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szentség volt. Élete példája környezetére is kihatott. Munkatársai a munkahe-
lyen jelenlétében nem mertek egy rossz szót sem mondani. De nem volt vala-
mi komor ábrázatú szent, hanem a ferences derût sugározta maga körül, szí-
vesen játszott, szerette a táncot, a zenét, a szép ruhát, s öröme telt abban, hogy
másokat felüdíthetett. De levelei és följegyzései mély lelkiséget árulnak el: el tu-
dott mélyedni a vallás titkaiban, s felfogása az életrõl, annak értelmérõl felül-
múlta nálánál mûveltebbek felfogását. Egy barátnõjének, aki nem lelkesedett a
napi szentáldozásért, azt mondta.: „Ne azért menj áldozni, mert jó vagy, hanem
azért, mert törekedsz jó lenni”. Másokat is Istenhez igyekezett vezetni. Például,
hogy egy züllött lány lelkét megmentse, majd három évig együtt közlekedett
vele. A szerzetesi hivatás egyre jobban érlelõdött benne. Lelkivezetõjének, aki
érdelõdött, miért akar zárdába menni, azt mondta: „A házasság nagy szentség.
De én egyedül akarok maradni Üdvözítõmmel.” 1923. júl. 21-én vonult be a
londoni klarissza zárdába mint jelölt. A következõ évben megkezdte a novíciá-
tot, 1925 tavaszán pedig fogadalmat tett. Rövidesen ezután az orvosok gége-
tuberkulózist állapítottak meg nála és szanatóriumba került. (Kis Szent Teréz is
tuberkulózisban halt meg 24 évesen.) Nehéz próba volt ez Franciska számára.
De egyszerûségében azt mondta: „Egy szegény klarissza élete imádság és ve-
zeklés. Ezt betegen is tudom tenni.” Víg kedélyét, megelégedettségét mindvé-
gig megõrizte. Halálfélelem nem gyötörte: boldog volt, hogy Istenhez mehet.
„Az Istent szeretõknek minden javukra szolgál.” (Róm 8). Alig 25 évesen, 1925.
nov. 24-én fejezte be életét. Boldoggá avatása folyamatban van.

„Hogy benne élhessek a tökéletes Szeretetben, felajánlom magamat mint a
te irgalmas szereteted egészen elégõ áldozatát, könyörögve, hogy ... én így
Szereteted Vértanújává legyek, ó én Istenem!… S ha már felkészített ez a vér-
tanúság arra, hogy megjelenhessek elõtted, hadd haljak meg tõle, hogy azon-
nal belevethesse magát a lelkem a te irgalmas Szereteted örök ölelésébe.”

Kis Szt. Teréz önéletrajzából.

Imádság:
Istenünk, boldogemlékû Mária Franciska szûzi tisztaságával és halálnál erõ-

sebb szeretetével sugárzó példát hagyott ránk. Kérünk, hogy közbenjáró imái
és érdemei hozzád közelebb segítsenek bennünket. Krisztus, a mi Urunk által.

November 25.
BOLDOG JÓ ERZSÉBET szûz, III. r. (1386-1420)

Családi neve: Elsbeth Achler*. Lakóhelye után: Elisabeth von Reute*. A
Bódeni tótól északra fekszik szülõvárosa, Waldsee és Reute község is. Szülei
egyszerû takácsok voltak, de gyermekeiket vallásosan nevelték. Erzsébetet
már gyermekkorában „jó Erzsébet”-nek nevezték, ez az elnevezés késõbb is
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megmaradt. 14 éves korában belépett a ferences III. rendbe, 17 évesen pedig,
lelkivezetõje tanácsára felvételét kérte a szabályozott harmadikrendiek kolos-
torába, Reute-ba. Arra törekedett, hogy a legkisebb teendõit is a legtökélete-
sebben végezze. Szinte soha nem mozdult ki kolostorából, ezért remetének is
nevezték. A misztikus szentek közé tartozik. Isten rendkívüli kegyelmi adomá-
nyokkal halmozta el (extázisok, a szív titkainak ismerete, jövõbelátás), de rend-
kívüli megpróbáltatásokat is kellett elviselnie: a gonosz lélek zaklatásait, lelki
betegségeket, nagy megaláztatásokat. Nõvértársai egy része álszentnek tartot-
ta. Szeretete, alázata és türelme révén elérte, hogy elismerték életszentségét.
Nagy áhítattal volt az Úr Jézus szenvedése iránt. Szent Ferenchez hasonlóan õ
is kívánta, hogy ugyanazokat a fájdalmakat érezze, mint az Üdvözítõ. Ezt el is
nyerte, mégpedig a látható stigmák viselése által. Élete végéig bánkódott
azon, hogy fiatalabb korában nem foglalkozott eléggé az Úr szenvedéseivel.
Kedves áhítatgyakorlata volt továbbá a jószándék gyakori felindítása és a szen-
vedõ lelkekért való közbenjárás. A nagy egyházszakadás idején megjövendöl-
te, hogy az nemsokára végetér, ez 1417-ben következett be. Élete utolsó tizen-
két évében semmiféle táplálékot nem tudott magához venni, csak az
Oltáriszentséggel táplálkozott. 35. születésnapján hívta magához az Úr 1420.
nov. 25-én. Haláltusája alatt kérte, hogy az Úr szenvedéstörténetét olvassák fel
neki. E szavakra: „Jézus hangosan fölkiáltott és kilehelte lelkét”, õ is bevégez-
te. Halála után szentként kezdték tisztelni, ezt a tiszteletet XIII. Kelemen pápa
erõsítette meg 1766-ban, amikor õt boldoggá avatta.

„Ó ti mindnyájan, kik jártok-keltek az úton, nézzetek ide és lássátok, van-e
olyan fájdalom, mint az én fájdalmam?”

„Elosztották maguk között ruhámat, és köntösömre sorsot vetettek... Át-
lyuggatták kezemet-lábamat, megszámlálták minden csontomat.” (Az Úr
misztériumainak zsolozsmájából)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Erzsébetet szent Fiad szenvedése iránti szeretete jutal-

mául a szent sebhelyek karizmájával kitûntetted. Növeld bennünk a Krisztus
szenvedése iránti szeretetet, mely legyen mindig kegyelemforrás számunkra.
Krisztus, a mi Urunk által.

November 26.
PORTO MAURIZIÓI SZENT LÉNÁRD népmisszionárius (1676-1751)

Észak-Itáliában Porto Maurizioban született. Keresztneve Pál volt. Öt évig ta-
nult Rómában a jezsuiták kollégiumában, majd belépett a Ferenc-rendbe,
ahol a Lénárd nevet kapta. 1702-ben pappá szentelték, utána nemsokára
megbetegedett, és szülõföldjére küldték. Öt évig csak az imának, lelki gyakor-
latainak élt. Gyógyulását a Szûzanya közbenjárásának tulajdonította. Akkor
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teljesen az Isten igéje szolgálatának szentelte életét. 44 éven át nagy lelkese-
déssel bejárta Észak- és Közép-Itália helységeit s tartotta nagyhatású népmisz-
szióit. Számtalan bûnös tért meg beszédei nyomán. Buzgón fáradozott a Jé-
zus Szíve tisztelet, a Jézus Neve tisztelet s az örökimádás elterjesztésén, de ami
a legjellemzõbb: a keresztúti ájtatosság meghonosításán. Általa nyerte el a ke-
resztút mai formáját. 572 kereszt út felállítása fûzõdik nevéhez, ezek közül 42
Rómában van s a leghíresebb a Kolosszeum keresztútja. Nem feledkezett el
arról, hogy az igehirdetésre imádságos felkészülés szükséges, evégett alapítot-
ta meg Firenze mellett Incontro-ban azt a missziós kolostort, ahova õ és mun-
katársai idõnként elvonultak, hogy a magányban készüljenek fel az Ige szolgá-
latára. Élete értelmét így foglalta össze: „Hivatásom a misszió, hogy odaadjam
magamat Istenért, és a magány, hogy odaadjam magamat Istennek.” A Szep-
lõtelen Fogantatás lánglelkû apostola volt. XIV. Benedek pápa megígértette
vele, hogy Rómában hal meg. Ezért amikor Bolognában bevégezte a missziót
és érezte halála közeledtét, Rómába vitette magát, s a pápa még megláthatta
haldokló barátját. 1796-ban boldoggá, 1867-ben IX. Piusz szentté avatta, XI.
Piusz pedig a népmissziók, misszionáriusok védõszentjévé nyilvánította.

Szent Lénárd a keresztútról:
„Ó mennyi üdvös világosságot ébreszt a lélekben, mekkora szívbeli megin-

dultságot eredményez, milyen legyõzhetetlen erõt kölcsönöz a léleknek az Is-
ten Fia keserû szenvedésérõl való állandó elmélkedés! A mindennapos gya-
korlat gyõzött meg arról, hogy a jámbor imádság ezen formája az emberi
erkölcsöket milyen gyorsan megjavítja.”

Imádság:
Mindenható és irgalmas Istenünk, te Szent Lénárdot a kereszt misztériumá-

nak kiváló hirdetõjévé tetted; közbenjárására add meg nekünk, hogy a kereszt
gazdagságát megismerjük itt a földön, a megváltás gyümölcsét pedig elnyer-
jük a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 27.
FASANI* SZENT FERENC ANTAL minorita (1681-1742)

A dél-itáliai Apulia Lucera* városában született szegény szülõktõl. 14 éves
korában lépett be a minorita rendbe. A teológiai tanulmányokat Assisiben vé-
gezte, a közeli San Quirico*-ban szentelték pappá. Lelkipásztori helye Lucera
lett, ahol 35 éven át apostolkodott. Kiváló szónoki képességgel és magas te-
ológiai képzettséggel rendelkezett. Rómában elnyerte a Magister Theologiae
címet, ezért élete végéig „Padre Maestro”* néven szólították. Igen sok embert
vezetett a bûn útjáról az erényes életre. Naponként órák hosszat ült a gyónta-
tószékben. A püspök a börtönlelkészi feladatot is rábízta. A foglyoknak nem-
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csak lelki vigasza, de anyagi támasza is volt. Szívén viselte a szegények sorsát.
Ha egy hiányos öltözetû megjelent a kolostorban, végigjárta a cellákat, ki tud
egy ruhadarabot nélkülözni. A betegeket szorgalmasan látogatta. A Harmadik
Rend helyi közösségét igazi evangéliumi szellemre vezette. Ekkora buzgalma
ellenére voltak irigyei, akik rávették tartományfõnökét, hogy helyezze el. Szám-
ûzetése nem tartott sokáig, a rendi generális hamar visszahelyezte Lucerába.
Utána régi jóbarátja, Antonio Lucci* (boldoggá avatva) lett a tartományfõnök,
aki kijárta a generálisnál, hogy Ferenc Antal legyen az utóda (1720). Három
évig volt tartományfõnök, ezalatt az idõ alatt a Sant Angelo tartomány nagy
lelki megújuláson ment át. Utána novíciusmester lett, majd gvardián. Nagy
Mária-tisztelõ volt. A Szeplõtelen Fogantatás tiszteletének apostola. Hét, a Má-
ria-ünnepekre elõkészítõ kilencedet is írt. A szakadatlan munka, a sok önmeg-
tagadás és imádságos virrasztás felõrölte erejét. 1742. nov. 29-én halt meg -
az érte imádkozó rendtársai körében. A lucerai Szent Ferenc templomban te-
mették el. XII. Piusz 1951-ben boldoggá, II. János Pál 1986-ban szentté avat-
ta. Emléknapja nov. 27-én van.

„Hiszek Istenben, s hiszem mindazt, amit kinyilatkoztatott úgy, ahogy azt Szûz
Mária hitte. Remélem, hagy elnyerem az örök életet - úgy, ahogy azt Szûz Mária
remélte. Szeretem a végtelenül jó Istent - úgy, ahogy õt Szûz Mária szerette.”

Részlet a Szeplõtelen Szûz kilencedbõl.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Ferenc Antalt, a buzgó szerzetest és lelkipásztort sokfé-

le kegyelmi adományoddal kitûntetted. Add, hogy példáját követve tökélete-
sedjünk, közbenjárására pedig minden rossztól megszabaduljunk. Krisztus, a
mi Urunk által.

November 28.
MARCHIAI SZENT JAKAB (1394-1476)

Marchia tartomány Monteprandone helységében született, keresztneve Do-
monkos volt. Perugiában jogi és orvosi tanulmányokat végzett, majd 1415-
ben belépett a Ferenc-rendbe. Ott a Jakab nevet kapta. Az Assisi melletti
Carceri*-ben végezte a novíciátust, majd Firenzében tanult teológiát. 1422-tõl
élete végéig legfontosabb feladata az igehirdetés volt. Az elsõ években
Toszkána, Umbria és Marchia tartományban, késõbb Kelet- és Közép-Európá-
ban mûködött. Sokszor prédikált a szabadban, mert a templomok nem tud-
ták befogadni a nagyszámú hallgatóságot. Küzdött Itáliában a fraticellik* el-
len, s Európa több országában a különbözõ eretnekségek (valdiak, husziták)
ellen. Igen szigorú böjtöt tartott évtizedeken át, úgyannyira, hogy Szent
Bernardin kérte, mérsékelje szigorát. Sok bûnöst és tévhitût vezetett vissza Is-
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tenhez, az igaz hitre. A pápák megbízásából háromszor járt Magyarországon.
Barátjának, Kapisztrán Szent Jánosnak mûvét folytatta mint a törökök elleni
harc hirdetõje. Szegeden is mûködött, itt egy ideig gvárdián volt. Sokat fára-
dozott rendje szigorúbb irányának, az obszerváns mozgalomnak felvirágozta-
tásán. Egy idõben a pápa legátussá nevezte ki az összes eretnekségek megté-
rítésére. Felajánlották neki a milánói érseki széket. Azt mondta: „Nem kívánok
a földön egyebet, minthogy szegény ferencesként vezekeljek és mindvégig ve-
zeklést prédikáljak.” S nem fogadta el az érsekséget. Nápolyban halt meg
1476. nov. 28-án. A nép már életében szentnek tartotta, de hivatalos szentté
avatása késõbb, 1726-ban történt.

Marchiai Szent Jakab tanítása Isten igéjérõl:
„Ó, Istennek drága és szentséges szava! Te világosítod meg a hívõk szívét;

te üdíted fel az éhezõket; te vigasztalod meg a megtörteket; te termékenyíted
meg minden jóval a lelkeket és minden erénnyel virágzóvá teszed õket. Te ra-
gadod ki az ördög torkából a lelkeket, a gonoszokat igazzá teszed és a földie-
seket mennyeiekké formálod.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Jakabot az Evangélium kiváló hirdetõjévé tetted a lelkek

javára és a bûnösök megtérítésére, hogy õket a bûnök éjszakájából az erények
fénylõ ösvényére vezessed. Közbenjárására fordíts el minket minden bûntõl,
és add meg nekünk az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 29.
FERENCES MINDENSZENTEK ünnepe

A világegyház nov. 1-én ünnepli mindenszentek ünnepét. Szent Ferenc-
rendje (I., II. és III. Rend) nov. 29-én ünnepli saját szentjeinek ünnepét. Ez az
ünnep - hasonlóan mindenszentek ünnepéhez - nemcsak a szentté vagy bol-
doggá avatott, hanem többi üzdvözült testvérünk ünnepe is.

Mégis kanonizált szentjeink, boldogjaink vannak elõtérben, mivel ezekrõl
biztosan tudjuk, hogy üdvözültek, sõt az erényeket hõsi fokban gyakorolták.
Fõbb adatok ezekrõl (2002. év végéig):

A szentté avatott ferencesek száma 182, a boldoggá avatottaké 337 - ösz-
szesen 519 kanonizált.

Az I. Rendhez tartoznak: szentek: 85, boldogok: 182.
A II. Rendhez: szent: 8, boldog: 24.
A III. Rendhez: szent: 89, boldog: 131.
Vértanúink száma a kanonizáltak 46 %-a: 236.
Külön feltüntetjük a II. János Pál által kanonizáltak számát: szent: 50, bol-

dog: 128.
Ugyancsak illõ, hogy magyar ferences szentjeinkrõl, boldogjainkról név sze-

rint is megemlékezzünk: Árpádházi és Portugáliai Szt. Erzsébet, Prágai Szt. Ág-
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nes, Kinga, Lajos püspök, Boldog Jolán és Szalóme. S akiknek boldoggá ava-
tását várjuk: Kelemen Didák, Csiszér Elek, Batthyány László, Szabin testvér,
Scheffler János és Márton Áron püspökök.

Nemcsak a 13. századbeli, hanem a késõbbi szentjeinknél is kimutatható
rendalapító Atyánknak, Szent Ferencnek hatása, vonzó példája. Mint szentfer-
enci örökség, jellemzõ szentjeink életében a szegénység szeretete és a Szûz-
anya tisztelete.

Igyekezzünk szentjeinket megismerni, hogy tisztelhessük õket s példájukat
követhessük. A szentekrõl szóló hálaadó ének szavaival mondjuk: „Méltó,
hogy hálát adjunk neked,... mindenható örök Isten: Kit szentjeid serege áld és
ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedbõl szerzett érdemet. Az õ
szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közbenjár-
nak értünk nálad: hogy felbátorodva tanúságtételük által az elõttünk álló pá-
lyát gyõzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük
együtt Krisztus, a mi Urunk által.”

„A szentek sorstársaink: emberek õk is, csak éppen Krisztusnak tökélete-
sebb képmásai. Ezért Isten az õ életükben feltûnõen nyilvánítja ki jelenlétét és
arcát az embereknek. Bennük õ szól hozzánk és ad jelet nekünk országáról,
amely felé erõs vonzást érzünk, ha látjuk, mennyi tanú vesz körül minket (v. ö:
Zsid 12), és mind az evangélium igazát hirdeti.”

Lumen Gentium 50.

Imádság:
Mindenható örök Isten, te a Szeráfi Rend szentjeinek változatos ragyogásá-

val Egyházadat fölékesítetted. Add meg nekünk, hogy amikor emléküket kö-
zös ünnepléssel tiszteljük, erényeiket követve a földön, elérhessük mi is az iga-
zak koronáját a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

November 30.
BISIGNANOI* SZENT HUMILISZ (1582-1637)

Azok közé a kicsinyek közé tartozott, akiket Isten arra választott ki, hogy za-
varba ejtse a világ okosait. A dél-olaszországi Bisignanoban született. Már
gyermekkorában mindenki csodálta buzgóságát. Naponta járt szentmisére,
gyakran áldozott, s a mezei munka közben az Úr szenvedésérõl elmélkedve
imádkozott. Kanonizációs eljárásá során egy jellemzõ eset is felszínre került: A
falu fõterén kapott hatalmas pofoncsapásra úgy válaszolt, hogy szó nélkül
odatartotta másik arcát is. 18 éves korában hivatást érzett a szerzetesi életre,
de különbözõ okok miatt csak kilenc év elmúltával válthatta valóra tervét. 27
éves korában belépett a közeli ferences kolostorba. Itt kapta a Humilisz (alá-
zatos) nevet. Már a novíciátban kitûnt lelki érettségével, alázatával és a rend-
szabályok tisztelétével. Boldogan osztozott ferences testvéreivel a közösségi
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élet örömeiben. Fogadalomtétéle (1610) után még nagyobb buzgósággal vé-
gezte szolgálatait (alamizsnagyûjtés, oltárszolgálat, kerti s egyéb munkák), és
egyre inkább elmélyült lelkében az életszentség vágya. Mindenhol, ahova ke-
rült, azt kereste, miben lehet mások szolgálatára. Különös készséggel vállalta
a nehéz vagy kevésbé szívesen vállalt munkákat. A Boldogságos Szüzet na-
gyon tisztelte. Határtalan szeretetével meghódított minden embert. Bõséges
lelki adományait Isten nagyobb dicsõségére osztogatta.

Már egészen fiatalon része volt misztikus elragadtatásokban, melyek miatt
azonban megpróbáltatásokat és megaláztatásokat kellett elviselnie. Elöljárói
ugyanis kezdetben nem hittek neki. Megkapta a lélekbelátás, a prófétálás, a
csodatevés adományát. Bár sem írni, sem olvasni nem tudott, olyan meglátá-
sai voltak a szentírás és a katolikus tanítás területén, hogy tudós teológusok is
elámultak rajta. Emiatt mind jobban elismerték életszentségét. A rend gene-
rálisa magavál vitte vizitációs körútjaira. Még a pápák, XV. Gergely és VIII. Or-
bán is kitüntette bizalmával. Többször Rómába hívatták, tanácsait, imáit kér-
ték. Éveket töltött Rómában többnyire a „Parti” Szent Ferenc kolostorban (S.
Francesco a Ripa). Nápolyban is idõzött egy ideig, itt Boldog Duns Scotus
tiszteletének terjesztésén fáradozott. 1628-ban kérte, hogy misszióba mehes-
sen. Elöljárói azonban nem engedték el, így saját népe között folytatta szolgá-
latát, ápolta a betegeket, gondját viselte a szegényeknek. Utolsó éveit betegen
újra szülõfalujában töltötte. Szenvedéseit nagy türelemmel viselte. 55 évesen
költözött az örökkévalóságba. XIII. Leó pápa 1882-ben boldoggá, II. János Pál
pedig 2002-ben szentté avatta.

Imádság:
Szelid és alázatos szívû Jézus, te Szent Humilisz hitvallódat az alázatosság

és szelídség példaképéül adtad; add, hogy ellene mondjunk az élet kevélysé-
gének és egyedül neked szolgáljunk. Ki élsz és uralkodol mindörökké.
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DECEMBER

December 1.
BOLDOG BONFADINI ANTAL (1400-1482)

Tiszteletre méltó és vallásos szülõktõl született Ferrarában. 1439-ben lépett
be Szent Ferenc rendjébe s oly nagy buzgósággal látott hozzá a hittudomány-
ok elsajátításához, hogy nemsokára mint kiváló teológust tartották számon.
Pappá szentelése után a környéken több éven át igen eredményesen hirdette
Isten igéjét, amellett szeretettel idõzött a Megfeszített képe elõtt. Igen vágyott
a missziókba: végül megengedték neki, hogy külföldre menjen s a pogányok-
nak hirdesse az evangéliumot. Életrajzai szerint Keletre ment. Hogy hol mûkö-
dött, ezt a rövid életrajzi adatok nem jelzik, így csak következtetésekre vagyunk
utalva. A 15. század közepén egyébként lecsökkent a missziós tevékenység.
Ennek egyik oka a török hatalom elõretörése: 1453-ban a törökök bevették
Konstantinápolyt s ez bénítólag hatott a missziókra. A 30-as években, a firen-
zei egyetemes zsinat (1439) elõtt IV. Jenõ pápa Sarteanoi Albert ferences atyát
Keletre küldte mint pápai követet. Õ 40 misszionáriussal elindult s Konstanti-
nápolyon keresztül eljutott Perzsiába, Indiába, Jeruzsálembe, Egyptomba. A
misszionáriusok természetesen a missziós területeken maradtak. Antal atya
tehát e helyek valamelyikén mûködött, valószínûleg Egyptomban. Az már biz-
tos, hogy hazafelé utaztában meglátogatta az Úr Jézus életével megszentelt
helyeket, Palesztinát, itt szeretete megnövekedett az Úr Jézus iránt s ezentúl
még inkább szolgálta a megváltás nagy mûvét. Mint igazán engedelmes szer-
zetes, elöljárói rendelkezésének megfelelõen Cottignolá*-ba ment (Ferrara kö-
zelében), s élete hátralévõ idejét itt szentelte az apostolkodásnak. Itt is fejezte
be életét 82 éves korában 1482. dec. 1-én. Életszentségérõl annyira meg vol-
tak a hívek gyõzõdve, hogy a városban és a környéken mindjárt halála után
közbenjárását kérték. Tisztelete évszázadokon át fennállt, ezért XIII. Leó pápa
õt a boldogok sorába iktatta.

„Föltétlenül engedelmes akarok lenni a testvéri közösség miniszter generá-
lisának, és annak a gvárdiánnak, akit õ jónak látott mellém rendelni. Fogoly-
ként akarok az õ kezei közt lenni, s az õ engedélye és akarata ellenére egy lé-
pést sem kívánok tenni, sem mást cselekedni. Mert uram õ nekem.”

Szent Ferenc Végrendeletébõl.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antal hitvallódnak megadtad, hogy a pogányok kö-

zött hirdesse Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Közbejárására erõsítsd
bennünk a hitet, melyet az õ apostoli igehirdetése terjesztett és lelkipásztori
gondoskodása védelmezett. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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December 2.
BOLDOG MÁRIA ANGÉLA ASTORCH szûz, II. r. (1592-1665)

Barcelonában született a Storch (v. Astorch) családban. Szüleit már három-
éves korában elveszítette. Gyámja egy nevelõnõ gondjaira bízta. Hétéves ko-
rában olyan súlyos beteg lett, hogy úgy látszott, meghalt. Órákon át semmi
életjelt nem adott. Ekkor Angéla Szerafina, a kapucinus nõvérek alapítónõje
(Spanyolországban) imájára újraéledt. (Mária Angéla késõbb mindig „feltáma-
dásáról” beszélt.) Kíváló értelmi képességgel rendelkezett. Iskoláit ragyogó
eredménnyel végezte. Fényes jövõ várt rá a világban, õ azonban - rokonai igen
nagy ellenzése közepette - a szerzetesi életet választotta. Már 11 éves korában
Szerafina kapucinus nõvérei közé lépett, de meg kellett várnia a 17 éves kort,
hogy fogadalmat tehessen. Kiváló szerzetesi és hitbeli képzésben részesült.
Különös szeretettel foglalkozott a szentírással, a szentatyákkal. Latinul is meg-
tanult, a Breviáriumot mindig magánál hordta. Már novícia korában mester-
nõje segítõje volt - korát meghaladó tudással rendelkezett.

22 éves korában öt nõvértársával Zaragozába ment új kolostort alapítani -
itt késõbb apátnõ lett. Minden munkában részt vett, a szegényekrõl dicséretes
módon gondoskodott. 53 éves korában Jativa városába ment újabb rendhá-
zat alapítani. Útközben történt, hogy a kocsis elaludt és a kocsi kerekei közé
esett. Eszméletét vesztette. Angéla nõvér imádkozott fölötte, megkente olajjal,
s az ember rövid idõn belül teljesen rendbe jött. Hasonló módon nyerte vissza
szemevilágát egy vak fiú Jativában. Ez a kolostor is hamarosan lelki központ-
tá lett s áldásává vált a városnak. Pestis idején ezt különösen megtapasztalták.

69 éves koráig maradt itt mint apátnõ. Ekkor igen erõs vágyat érzett, hogy
az imának, szemlélõdésnek éljen. Kívánsága teljesült. Irásai, melyeket hátra-
hagyott, bepillantást engednek mély lelkiéletébe és misztikus élményeibe. Az
Oltáriszentség iránti áhítata, a Szûzanya szeretete, Jézus Szíve tisztelete voltak
legkedveltebb áhítatgyakorlatai. Utolsó heteiben sokat szenvedett. 1665. nov.
2-án halt meg. Teste épségben maradt. II. János Pál avatta boldoggá 1982-
ben.

Szent Ferenchez hasonló a természetszeretete:
„Elég hallanom egy madár dalát, látni egy illatozó virágot, hallgatni egy kis

zenét, harangszót, felidézni egy evangéliumi mondatot, zsoltárverset: és úgy
érzem, könnyûvé leszek, szállok, mintha szárnyaim nõnének s repülnék igazi
hazám, a menny felé.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Angéla szûznek megadtad, hogy a naponkénti di-

csõítõ zsolozsmával behatoljon istenséged kimondhatatlan gazdagságába.
Add nekünk az õ közbenjárására, hogy a szent Fiad dicsõségét szolgáló tette-
inkkel hozzád törekedjünk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
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December 3.
BOLDOG RAFAEL CHILINSKI minorita (1694-1741)

Lengyelországban Poznanhoz közel egy kisvárosban született, keresztneve
Menyhért volt. 18 éves korában bevonult katonának s három évet szolgált.
Ezután jelentkezett a minorita ferenceseknél, akik felvették. 1716-ban fogadal-
mat tett, a következõ évben pappá szentelték. Különbözõ kolostorokban mû-
ködött mint igehirdetõ és gyóntató, amellett kivette részét a szeretetszolgálat-
ból: felkarolta a szegényeket, betegeket, akikben a szegény és szenvedõ
Krisztust látta. 1736-38-ban Krakkóban és környékén pestisjárvány dühön-
gött. Ez idõ alatt hõsiesen ellátta a betegek szolgálatát, kitéve magát az élet-
veszélynek. De megmenekült a bajtól. A krakkóiak késõbb is hálásan emlékez-
tek vissza önfeláldozó lelkiatyjukra. Erényekben és érdemekben gazdagon
fejezte be életét 1741. dec. 3-án a Lodzhoz közeli Lagiewniki-ben.

A Szentté avatási Kongregáció 1990-ben csodásnak ismerte el azt a gyógy-
ulást, mely Isten szolgájának közbenjárására 1764-ben történt. Egy varsói ne-
mesrõl, Staniszewski Zsigmondról az orvosok már lemondtak. Ekkor õ, fele-
sége és néhány barátja Istenhez folyamodtak, s kérték, hogy Rafael atya
közbenjárására gyógyítsa meg a beteget. Az atya képe ott függött a beteg
ágya fölött a falon. Imájuk után a beteg elaludt, majd mintegy félóra múlva ál-
mában három alakot látott maga elõtt. Az egyik, akiben Rafael atyára ismert,
így szólt hozzá: „Örülj, mert meggyógyultál. Kelj föl!” Fölkelt s valóban vissza-
nyerte egészségét. Rafael atyát II. János Pál pápa 1991-ben avatta boldoggá.

Jézus elküldte a tizenkettõt hirdetni az Isten országát:
„Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok be-

tegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, ûzzetek ki ör-
dögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10,7-8.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Rafaelnek megadtad, hogy Szent Ferenc rendjében a

lelkek üdvét szolgálja a felebarátai segítségére legyen. Add, hogy közbenjárás-
ára a szeretet útján mi is örvendezõ szívvel elõbbre juthassunk. A mi Urunk Jé-
zus Krisztus által.

December 4.
BOLDOG KOLPING ADOLF III. r. (1813-1865)

Egyes szerzõk állítják, hogy a ferences III. rend tagja volt. Õ a Katolikus Le-
gényegylet (Kolping-család) alapítója. Mint cipészinas, a maga sorsán szerzett
tapasztalatokat ifjú iparostársai kiszolgáltatottságáról. A mesterek kihasználták
munkaerejüket, a kizsákmányolás valóság volt. Felszabadulásuk után a segé-
dek vándorútra keltek, más országokba is elmentek, hogy pénzt keressenek.

339



Ez azonban újabb hányódást, sokszor lezüllést vont maga után. Kolpingot
egyre jobban foglalkoztatta a gondolat: az ifjú iparosok egyesületbe való tö-
mörítése, ezáltal felemelése s védelmük biztosítása. Közben a papi hivatás is
megérlelõdött benne. 24 évesen kezdte bepótolni középiskoláit, 28 évesen
kezdte el a teológiát, 32 évesen szentelték pappá a kölni minoriták templomá-
ban. Utána segédlelkésszé nevezték ki egy Köln közelében lévõ községbe. Ha-
marosan gyárvárosba került, a munkások közé. Itt kezdett komolyan foglal-
kozni az iparoslegényekkel, akik gyorsan megszerették. A kezdeti nehézségek,
elöljárói ellenzése nem törték le lelkesedését.

Négy év múlva Kölnbe helyezték, itt szervezte meg igazán egyletét s innen
terjesztette tovább. Ekkor 36 éves volt. Még 16 év adatott neki, hogy mûvét
felépítse, kiterjessze s beírja nevét a történelembe. Róla írták: „Kolping volt az
újkor elsõ katolikus papja, aki teljesen a szociális munkának tudta szentelni
magát.” A Kolping-mû arra akarja tagjait képessé tenni, hogy a világban, fog-
lalkozásukban, házasságukban és családi életükben, az Egyház, a társadalom,
az állam javára keresztényként megállják a helyüket. Az alapító 52 éves korá-
ban, a munkától felõrlõdve, szívbántalmakkal kórházba került, ahol dec. 4-én
elhunyt. II. János Pál 1991-ben avatta boldoggá. Kolping mûve halála után
sem fejlõdött vissza. Fennmaradását annak is köszönhette, hogy õ a tagokat
önállóságra nevelte. A II. Vatikáni Zsinat után a mozgalom meg tudott újulni.
1991-ben a Kolping család több mint 30 országban 300.000 taggal mûködött
szerte a világban. Székhelye Köln. Magyarországon is létezik, 1989 után kezd-
hette meg újra tevékenységét.

II. János Pál mondotta róla:
„Ilyen vonzó példaképekre van szüksége a mai embernek, mint amilyen

Kolping Adolf volt.”
Imádság:

Istenünk, te megadtad Boldog Adolfnak, hogy a munkásság felemelésére
és a vallásban való megtartására világméretû szervezetet alapítson; add, hogy
az õ lelkülete továbbra is eleven maradjon Egyházadban és a munkás társa-
dalomban. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 5.
SILVA ANTAL vértanú, III. r. (1928)

A 20. századi mexikói véres keresztényüldözésnek Szent Ferenc III. rendjé-
bõl is többen lettek áldozatai, köztük Silva Antal is. Mélyen hívõ katolikus volt,
aki hite védelmében bátran kiállt és kész volt hitéért életét is feláldozni. Mint
orgonista 1925-ben a coroneoi ferences kolostor templománál tevékenyke-
dett. Hitvallása miatt Calles emberei elfogták és 1928. ápr. 8-án bebörtönöz-
ték. Illegálisan mûködõ papok hollétérõl akartak vallatói adatokat megtudni,
de õ nem árult el senkit. Napokig nem kapott se enni, se inni. Szögekkel sû-
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rûn kivert deszkára állították, a szögek mélyen behatoltak lábába. Aztán kínzói
más módszerhez folyamodtak. Összekötözték kezét, lábát s villanyáramot en-
gedtek keresztül a testén. Aztán késekkel, tõrökkel szúrkálták. Õ csendesen
imádkozott, vagy magában mondta: Viva Christo Rey! Éljen Krisztus Király!
Ígérték, hogy szabadon engedik, ha megtagadja hitét. Õ azt válaszolta: „In-
kább a halált, mint a hittagadást!” Végül Calles emberei kötéllel fölakasztották
a falra, s szekercével húsdarabokat vagdaltak le róla. Haldokolva is azt mond-
ta: Éljen Krisztus Király! Vértanúsága 1928. ápr. 15-én történt Queretaro-ban,
a fõvárostól mintegy 200 km-re északnyugatra.

„Mindenható, örök Isten, te egyszülött Fiadat az öröm olajával örök fõpap-
pá és a mindenség királyává kented, hogy a kereszt oltárán tökéletes engesz-
telõ áldozatul felajánlja önmagát, és véghezvigye az emberek megváltásának
szent mûvét. Az õ országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságos-
ság, szeretet és béke.”

A Krisztus Király ünnep prefációjából.

Imádság:
Istenünk, te a gyõzelmes vértanúság kegyelmét megadtad Antal testvérünk-

nek. Add kegyelmedet, hogy amint õ követte Krisztust a keresztúton, nyomá-
ban járva mi is eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által.

December 6.
Dr. SCHEFFLER JÁNOS püspök, vértanú, III. r. (1887-1952)

Kálmánd községben (Szatmár m.) született foldmûves szülõktõl. Teológiai
tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte. Pap-
pá szentelése (1910) után Rómába kerül s a Gregoriana pápai egyetemen
egyházjogi doktorátust szerez. 1915-ben Budapesten hittudományi doktorrá
avatják. Egy ideig plébános és a teológián tanár Szatmáron a papnevelõ inté-
zetben. 1931-ben Nagyváradra kerül, mert a teológiát is oda helyezik át. 1939.
õszétõl a kispapok spirituálisa. Gyakran tartott papoknak lelkigyakorlatokat,
késõbb, 1948-ban ezeket le is írta, de nyomtatásban csak 1998-ban jelenhe-
tett meg A pap címen. Közben többször járt külföldön (pl. 1930-ban a Karthá-
góban tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson). 1942-ben XII. Piusz
pápa kinevette szatmári megyéspüspöknek, késõbb nagyváradi apostoli kor-
mányzónak is. Püspöki jelmondata: „Ut omnes unum sint” (Hogy mindnyájan
egyek legyenek) kifejezi programját is. Járta az egyházmegyét, új plébániákat
szervezett. A II. Világháború után nem volt hajlandó közremûködni a románok
által propagált békepapság mozgalommal. Ezért letartóztatták s 1950-ben
kényszerlakhelyre a kõrösbányai ferences rendházba vitték. Amikor a ference-
seket innen elvitték, reá maradt a kõrösbányai plébánia ellátása. 1952. márci-
us 11-én újból letartóztatták és Bukarestbe vitték. Szept. 12-ig a belügyminisz-
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tériumban tartották fogságban, innen átvitték Jilavára, a hírhedt földalatti bör-
tönbe. Az embertelen körülmények következtében dec. 6-án szívroham (vagy
agyvérzés) véget vetett szenvedéseinek. Holttestét a börtön temetõjében te-
mették el koporsó nélkül. 1965-ben engedélyezték földi maradványai elszállí-
tását, így Szatmáron a székesegyház kriptájába temették. Mint vértanúnak,
1991-ben kezdõdhetett meg boldoggá avatási pere beindítása. Megbízható
helyrõl tudjuk, hogy Szent Ferenc III. rendjének tagja volt.

Scheffler János elmélkedése Jézus szavairól: (Ha engem üldöznek, titeket is
üldözni fognak.)

„A barátság néha a baráti szeretet legnagyobb áldozatát, az élet feláldozá-
sát is megkívánja. Az én isteni Barátom így tanúsította barátságát, s apostola-
itól szó szerint kívánta meg a legnagyobb fokú barátságnak ezt a bizonyítását.
Utánuk is sok ezer barátját tûntette ki azzal, hogy hûségüket mártír vérükkel
pecsételhették meg. Másoktól nyugodt idõkben csak az önfeláldozó munka
mártíriumát kérte. Hogy nekem melyiket szánta, nem tudom, de egyet igen:
a vértelen önfeláldozást, az önmagam számára való meghalást, a baráti hûség
pecsétjét, zálogát.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû János püspököt megerõsítetted, hogy éretted

börtönt és halált szenvedjen. Kegyelmeddel alakítsd ki a mi szívünkben is azt
a szeretetet, mellyel hõs vértanúd minden testi kínt legyõzött. Krisztus, a mi
Urunk által.

December 7.
SZENT MÁRIA JOZÉFA ROSSELLO* szûz, III. r., rendalapító (1811-1880)

Albissela, észak-olaszországi kikötõvároskában született, egy vallásos, sok-
gyermekes családból. 16 éves korában lépett be a ferences III. rendbe. Hét
évet töltött egy gazdag, gyermektelen házaspár szolgálatában, akkor kolostor-
ba akart lépni. Hozomány nélkül nem vették fel, azt azonban a gazdag mun-
kaadók nem akarták neki biztosítani, így akarták õt maguknál tartani. Isten
azonban gondoskodott jótevõrõl a savona*-i püspök személyében, aki ismer-
te Jozéfa kiváló képességét, hogy leányokat vonzzon maga köré és azokat hit-
re oktassa; ezért Savonában vásárolt egy épületet, amiben két szobát iskolai
teremmé alakíttatott át, és a tanítást Jozéfára és hasonló gondolkozású taní-
tónõkre bízta. Ebbõl a közösségbõl szerzetesnõi kongregáció alakult 1837-
ben, az „Irgalmasság Leányai Társaság”. Pár évvel késõbb az elsõ szerzetes-
nõk letették fogadalmaikat. Elöljárónak Mária Jozéfát választották, ezt a
tisztséget 40 évig viselte. Közösségét Máriának, az Irgalmas Szûzanyának és
Szent Józsefnek oltalma alá helyezte. Kedvelt mondása volt: „A kezek a mun-
kánál, a szív pedig Istennél!” Saját tapasztalata alapján az alkalmas,
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szegénysorsú jelentkezõket hozomány nélkül is felvette. A beteg nõvérek meg-
becsülését jellemzik szavai: „Beteg nõvéreinkre úgy kell tekintenünk, mint leg-
megbízhatóbb támaszainkra. Mert türelmük, betegségük viselése és imáik ál-
tal õk tartják fenn a zárdát és az egész intézetet, õk esdik ki az Ég áldását az
irgalom és vigasztalás Istenétõl.” Az új szerzetesi közösség gyorsan növeke-
dett. Jozéfa anya boldoggá avatásakor (1938) 200 házuk és 3000 nõvérük volt
Olaszországban, az Egyesült Államokban, Argentínában. XII. Piusz avatta
szentté 1949-ben.

Szent Klára buzdítása:
„Ó kedvesem, tekints az égre, mely minket hívogat, s vedd fel a keresztet és

kövesd Krisztust, ki elõttünk járt; mert sok és különféle viszontagság után õál-
tala megyünk be az õ dicsõségébe.”

Az Ermentrudis nõvérhez írt levélbõl.

Imádság:
Istenünk, te Szent Mária Jozéfát segítetted, hogy új szerzetes családot ala-

pítson. Példájára szítsd fel szívünkben az istenszeretet lángját, amelyet szerze-
tescsaládja tagjaiban is fellobbantott. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 8.
PATER PETRUS PAVLICEK* (1902-1982)

Cseh származású apától és osztrák anyától született. Ottó névre keresztel-
ték. Iskoláit Bécsben végezte, de érettségi után hitét elhagyta, kilépett az Egy-
házból. A katonaság évei után Breslauban, Prágában a Festészeti Akadémiára
járt, majd vándorútra indult. Párizsban, Londonban járt tanulmányúton, képei
árából tengõdött. 1933-ban visszatért Prágába. Megbetegedett. Betegsége is
hozzájárult ahhoz, hogy megtért. Kérte visszafogadását az Egyházba. Belépett
elõször (1935) a Ferences III. Rendbe, majd 1937-ben Prágában az I. rendbe.
Itt kapta a Péter nevet. Prágában szentelték pappá 1941-ben. 1942-44-ig a
nyugati fronton teljesít egészségügyi katonai szolgálatot, 1944-45-ig
Cherbourg*-ban amerikaiak hadifogságában a foglyok között végez igen érté-
kes papi tevékenységet. Kiszabadulva Bécsbe kerül, 1945-48-ig népmisszio-
náriusként járja az országot. A Szûzanya sugallatára 1947-ben megalapítja a
Rózsafüzér Engesztelõ Kereszteshadjáratot a világ békéjéért. 1948-ban a moz-
galom kezd óriásivá duzzadni. A páter a bécsi ferences templomban havonta
tart engesztelõ ájtatosságot (nem férnek be a hívek). Elmegy Fatimába, onnét
hoz Szûzanya szobrot, melyet a szept. 12-i körmeneten hordoznak, ezeket
1950-tõl tartják, óriási tömeg részvételével, az osztrák kancellárral az élen (a
Stefansdómtól a ferences templomig). 1954-ben a fáklyás körmeneten részt-
vevõk száma megközelíti a félmilliót. Mind jobban elõtérbe kerül az imahadjá-
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rat másik célja: Ausztria felszabadítása a (részbeni) szovjet megszállás alól. S
ez is bekövetkezett 1955. máj. 15-én. A rá következõ szeptember 12-i hálaadó
körmenet alkalmával Raab kancellár kifejezte háláját Péter atya és az imádko-
zók felé, akiknek elsõsorban köszönhetõ Ausztria szabadsága. Péter atya ez-
után még a mozgalom világméretûvé fejlesztésén fáradozott 1982. dec. 12-én
bekövetkezett haláláig. Sírja a bécsi ferences templomban található. Boldog-
gá avatási eljárása Bécsben 2000. okt. 13-án hivatalosan megkezdõdött. Egy
missziós püspök írta: „Az osztrák katolikus Egyház egy szentet nyert. Péter
atya hathatós közbenjáró lesz.”

Jellegzetes imája: „Istenem, mennyire szeretlek téged.”

December 8.
SZEPLÕTELEN FOGANTATÁS ünnepe

Szent Ferenc rendje - Boldog Duns Scotus Jánossal az élen évszázadokon
át küzdött azért, hogy az Egyház a Szûzanya szeplõtelen fogantatását mint hit-
igazságot kihirdesse. Ezt Boldog IX. Piusz pápa tette meg 1854. dec. 8-án. Az
ünnepet a Ferenc-rend 1588 óta ünnepli. 1657 óta Franciaország, majd több
más ország katolikusai is megünnepelték dec. 8-át.

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Péter atyát, Szent Ferenc hû követõjét és Szûz

Mária buzgó tisztelõjét arra segítetted, hogy imahadjáratot szervezzen Egyhá-
za és hazája javára. Segíts minket is, hogy Szûz Máriát tisztelve eljussunk Jé-
zus nagyobb szeretetére. Krisztus, a mi Urunk által.

December 9.
QUINTAVALLEI BERNÁT (kb. 1180-1241)

Szent Ferenc elsõ társa. A Fioretti több fejezete ír róla. „Az alázatos szívû
Bernát testvér... Szent János evangelista nyomán sasként szárnyalt az isteni
bölcsesség fényéig, s éles elmével fejtegette a Szentírás mély értelmét. (l. f.)
Mielõtt követõje lett volna, többször is meghívta Szent Ferencet vendégségbe,
s így bõséges alkalma volt meggyõzõdést szerezni életérõl és erényeirõl. (Cel.
Vita I 10. f.) Assisi város egyik legelõkelõbb, leggazdagabb és legbölcsebb pol-
gára volt. (Fior. 2. f.) Amikor Ferenc követõje lett, vagyonát pénzzé tette s az
összeget nem rokonai, hanem a szegények között osztotta szét, ezzel például
szolgált mindazoknak a testvéreknek, akik késõbb csatlakoztak a rendalapító-
hoz. Engedelmességét a szeráfi atya próbára tette. (Fior. 3) Amikor már III. In-
ce pápa jóváhagyta az elsõ Regulát (ennek szövege nem maradt fönn), akkor
Szent Ferenc elküldte Bernát testvért Bolognába, hogy ott kolostort alapítson.
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A testvér a város fõterén letelepedve oly türelemmel, vidáman viselte el az ut-
cagyerekek csínytevéseit, molesztálásait, hogy ez feltûnt egy jogtudósnak, aki
elolvasva a Regula szövegét, tüstént hajlandó volt a kolostor alapításában köz-
remûködni. (Fior. 5. f.) Szent Ferenc halála elõtt külön megáldotta „elsõszü-
lött” testvérét. (6. f.) Ugyanez a fejezet arról ír, hogy a szeráfi atya halála után
is becsülték, szerették Bernát testvért mint atyjukat a többi testvérek. Külön fe-
jezet szól erényeirõl (szegénysége, alázata, türelme, engedelmessége), és ar-
ról, hogy elnyerte Istentõl a szemlélõdés és az elragadtatások kegyelmét. Ami-
kor közeledett halála, sokan keresték fel a rendtársak közül. Kérte, hogy
szeressék egymást. Halálakor arca ragyogott és örvendezõ volt, ami csodálat-
tal töltötte el a jelenlévõket. Csodákkal is tündökölt. (28. f.)

Egyik elragadtatás után mondta:
„Ó testvérek! Van-e oly elõkelõ nagyúr széles e földön, akinek ha egy gyö-

nyörû, arannyal megrakott palotát ígérnek, készségesen el ne vinne egy trá-
gyával teli zsákot, hogy megkapja az értékes kincset? - Erre az égi kincsre,
mely az Istent szeretõk jutalma, vágyott Bernát testvér.” (Fior. 28.)

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Bernátot, Szent Ferenc elsõ társát a szegény és

alázatos Ferenc hû követõjévé tetted és csodákkal kitûntetted. Add, hogy pél-
dáján épülve mi is felbuzduljunk szent Fiad hûséges követésére. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

December 10.
SZENT FERENC ELSÕ TÁRSAI III.

I. Quintavallei Bernát (lásd dec. 9.)
II. 2-5. Cattani Péter - Morico (lásd ápr. 16.)
6. Cappella János. Teljes nevén: Della Cappella János. A ferences hagyo-

mány - így a Fioretti is -benne Judást lát. „Amint a 12 apostol közül az egyik...
fölakasztotta magát, úgy Szent Ferenc 12 társa közül az egyik, Della Cappella
János, a szerzetet hûtlenül elhagyva végül kötéllel vetett véget életének.” Bû-
ne az volt, hogy míg Szent Ferenc Keleten járt (1219), új szerzetet akart alapí-
tani a leprások között. Angelus Clarenus 1330 körül azt írja róla, hogy Szent
Ferenc halálakor a teste bebalzsamozásához szánt olajat ellopta, elhagyta a
rendet, poklosságba esett és felakasztotta magát. (Feltehetõ, hogy a hagyo-
mány egyes részleteit a Judással való párhuzam sugallta.) És mivel az aposto-
lok Judás helyébe mást (Mátyást) választottak, Cappella János helyett is akadt
egy méltóbb társ: Angliai Vilmos, aki „csodálatos éleszentségû férfiú volt, aki
életében és halála után is csodákkal tündökölt”. Assisiben halt meg 1230-ban.

7. Fülöp. Hosszú Fülöpnek mondták magas termete miatt. A Perugia mel-
letti Atriából származott, tisztalelkû, írásban jártas testvér, „akinek ajkát a tisz-
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taság izzó parazsával érintette az Úr, hogy mondhatatlanul édes és kenetes
dolgokat tudjon róla mondani. A szent könyveket, bár sohasem tanulmányoz-
ta õket, teljesen átértette és helyesen magyarázta”. (Celano: Vita I) Szent Fe-
renc késõbb - bizalma jeléül - megbízta Szent Klára és nõvértársai lelki gon-
dozásával. 1259-ben halt meg Perugiában.

8. San Constanzói János.
9. Barbaro (v. Bernardo).
10. De Veda (v. de Viridante) Bernát.

„Boldogságos Ferenc, mikor látta, hogy az Úristen napról-napra gyarapítja
számukat, a maga és követõi számára kevés és egyszerû szóval regulát szer-
zett; összeállításánál jóformán kizárólag az evangélium szavait használta, mint
amelynek tökéletes megvalósítását mindenekfölött szomjúhozta.” (Celano: Vi-
ta I. 13.)

Imádság:
Istenünk, te látod, hogy gyöngeségünk mennyire megbénít minket. Szent

Ferencnek és elsõ társainak példájával kelts bennünk új erõt szeretetednek
szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által.

December 11.
SIENAI* BOLDOG PÉTER III. r. (kb. 1220-1289)

Sienában született és késõ öregkoráig fésûkészítéssel és árúsítással foglal-
kozott. Ezért Fésûs Péternek is nevezik. Ifjúkorában víg, bohém életet élt, sze-
retett szépen öltözködni: ebben hasonlított Szent Ferenchez, s abban is, hogy
ezeket az ifjúkori tévelygéseit késõbb nagyon bánta. Megtérését nagy valószí-
nûséggel Szent Ferenc hatásának tudhatjuk be. Szent Ferenc egyébként járt
Sienában, ahol az egymással hadakozó polgárokat kibékítette. Feleségével
együtt belépett a „Bûnbánó Testvérek” közé, ahogy akkor a III. rendieket ne-
vezték. Látogatta a templomokat, kórházakat. Felesége halála után pedig min-
den vagyonát pénzzé tette és kiosztotta a szegények között. Talán egy szent-
beszéd, amit hallott Szent Ferencnek a megfeszített Krisztus iránti áhítatáról,
mély hatást tett rá: ettõl kezdve leginkább Szent Ferenc templomát látogatta.
Imádság közben egyesek fényleni látták arcát. A szentség híre kezdett terjed-
ni körülötte; a ferences kolostorban egy cellát adtak neki. Itt Szent Ferencnek
és más szentek jelenéseiben részesült. Egyszer felírta egy lapra ifjúkori „bûne-
it”, és a város szélén álló Szent Ferenc fájánál siratta azokat. Angyal vigasztal-
ta meg s biztosította, hogy a Krisztus szeretetéért ontott könnyei miatt Isten
megbocsátotta minden bûnét.

Talán hogy ifjúkori bõbeszédûségért vezekeljen, szorgalmasan gyakorolta a
hallgatás erényét. A piacon, amikor valaki a fésû árát kérdezte, õ egy szóval
megmondta, utána szájára tette ujját, többet nem szólt. „Lelke tisztaságát sok
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imával, állandó önmegtagadásaival, rövid alvással, azt is kemény ágyon, gya-
kori zarándoklással biztosította” olvassuk zsolozsmájában. Belelátott az embe-
rek szívébe, megmondta a jövendõt, a kereszt jelével megszabadított a fejfá-
jástól egy sienai polgárt, feltámaszott egy halott gyermeket. Nagy tekintélye
volt a városi tanácsban is: fontos ügyekben nem hoztak addig döntést, amíg
ki nem kérték véleményét. Halála után a Szent Ferenc templomban temették
el; sírját, melynél csodák történtek, a város lakói nagy tiszteletben részesítet-
ték. Amikor II. Piusz 1460 táján Sienában járt, a sienai bazilikában Péter élet-
szentségét magasztalta. Ez még „félhivatalos boldoggá avatás” volt, hivatalo-
san VII. Piusz avatta boldoggá 1802-ben.

Egy szerzetes egyszer azt kérdezte Pétertõl, mit tegyen, hogy az ima ne vál-
jon unalmassá. Azt felelte, hogy ki kell tartani az imában ilyen esetben is, mert
sokszor több hasznunk van a várakozásból, mintha a kért kegyelmet mindjárt
megkapnánk.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Pétert Szent Ferenc példája által a világias életbõl szent

életre vezetted. Közbenjárására segíts, hokgy hivatásunkban hûségesen kitart-
sunk, és eljussunk a tökéletességre. Krisztus, a mi Urunk által.

December 12.
CHANTAL* SZENT JOHANNA FRANCISKA szerzetesnõ (1572-1641)

A franciaországi Dijon*-ban született. Keresztneve Johanna, bérmaneve
Franciska. Inkább ez utóbbi néven nevezzük. Kora ifjúságától Szent Ferenc III.
Rendjéhez tartozott. Édesanyját másfél éves korában elveszítette. 20 évesen
Chantal báró felesége lett, akivel kilenc évig élt harmónikus házasságban. Fér-
je egy vadászaton baleset következtében hunyt el. Özvegyen az imádságnak,
vezeklésnek és hat gyermeke nevelésének élt. Isteni gondviselés folytán talál-
kozott Szalézi Szent Ferenccel, aki ezentúl lelki vezetõje lett. Segítette lelki élet-
ben való haladásában, késõbb pedig egy új szerzetesrend, a Mária Látogatá-
sáról nevezett rend (Vizitációs rend) megalapításában. Köztük a lelki
barátságnak ritka kapcsolata alakult ki, mint amilyen Assisi Ferenc és Klára
között volt. Szalézi Szent Ferenc egy új szerzetesrend alapítását tervezte, mely
a betegek, szegények szolgálatára szenteli magát. Franciskában látta meg
azokat az erényeket, melyek szükségesek voltak az alapító anyában. Újszerû
volt a szerzetesrendnek ez a formája, mert a szigorú klauzúrás életet a világi-
akkal való érintkezés váltotta fel, mely eddig nem volt gyakorlatban. Franciska
két társnõjével együtt 1610-ben öltözött az új rend ruhájába Annecy*-ben. A
vizitációs rend rohamosan terjedt. Franciska 30 évi fõnöknõi tisztsége alatt 87-
re szaporodott a zárdák száma. A genfi püspök halála (1622) után Páli Szent
Vince vette át Franciska lelki irányítását. Ezek az évtizedek sok munkában, uta-
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zásban, a rend terjesztésének gondjaiban teltek el. Az Oltáriszentség nagy tisz-
telõje volt. A zárdákat látogatva hunyt el tüdõgyulladásban. Sírja Annecy-ben
van. 1767-ben avatták szentté.

Franciska halála órájában Párizsban Páli Szent Vincének látomása volt: Lá-
tott egy kis gömböt, mely úgy világított, mintha tûzbõl lett volna. Fölemelke-
dett a földrõl az égbe, és ott egy nagyobb tûzgömbbel egyesült. Ketten együtt
egyre magasabbra emelkedtek mindaddig, amíg egy sokkal nagyobb tûz-
gömbbel nem találkoztak és el nem merültek benne. Megvilágosodott elõtte,
hogy a két gömb Franciska és Szalézi Szent Ferenc lelkét jelezte, a harmadik
maga az Isten volt, akit mindketten a legjobban szerettek.

Imádság:
Istenünk, te Szent Johanna Franciskát változatos életútján kiváló érdemek-

kel ékesítetted. Közbenjárására engedd, hogy hûséggel teljesítsük élethivatá-
sunkat, és szüntelenül jó példát adjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 13.
CAMERINOI BOLDOG HUGOLIN remete, III. r. (1300-1373)

A Magalottiak hírneves nemesi család sarja. Szülei birtoka Camerino köze-
lében volt. Édesanyját korán elveszítette, de atyja nagy gondot fordított neve-
lésére. Éberen õrködött, nehogy fia rossz szokásokat vegyen fel, fegyelemre,
erények szeretetére nevelte. Hugolinnak egyébként is hajlama volt a bensõ
életre, szemlélõdésre, s különösen nagy érdeklõdéssel olvasta a szentírást, an-
nak igazságait igyekezett megjegyezni, s megvalósítani. Fiatalon is komoly
magatartásával épülésére volt ismerõseinek. Amikor apja meghalt, az evangé-
liumi tökéletesség vágyától hajtva belépett a ferences III. rendbe. Mint Reme-
te Szent Antal, õ is úgy érezte, neki szól az Úr Jézus szava: „Ha tökéletes akarsz
lenni, menj, add el, amid van, oszd szét a szegények között, aztán jöjj és kö-
vess engem” (Mt 19,21). Eladta tehát mindenét, árát a szegények, fõleg az öz-
vegyek, árvák közt osztotta szét, aztán, miután megszabadult az anyagiak ter-
hétõl, Szent Antal módján remeteéletet kezdett. Ima, elmélkedés volt lelki
tápláléka, böjt és önsanyargatás napi gyakorlata. Egyptom szent remetéje
megkísértésére emlékeztetnek azok a kísértések, melyeket kiállt. Hogy a re-
meteélettõl elrettentse, a gonoszlélek hol ijesztõ külsejû állatok formájában
próbálta megfélemlíteni, hol csábító nõk alakjában próbálta benne a testi kí-
vánságokat felkelteni. Krisztus hû katonája azonban gyõzedelmeskedett min-
den támadáson az imádság és böjt fegyvereivel (v. ö.: Mt 17,21), és úgy, hogy
gyorsan és bízó lélekkel folyamodott a szeplõtelen Anyához. Isten rendkívüli
adományokkal jutalmazta hû szolgáját: betegeket gyógyított, sokaknak adott
jó tanácsot, lelki vigaszt. Életszentségének híre ugyanis sok embert vonzott
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hozzá. Amint érezte, hogy élete vége felé közeledik, több ízben is szentségek-
hez járult. Így hunyt el az Úrban 1373. dec. 11-én a camerinoi egyházmegye
egy Figni* nevû helységében (ennek közelében remetéskedhetett) s a Keresz-
telõ Szent János templomban temették el. A hívek azóta megszakítatlanul
szentként tisztelik. Ezt a tiszteletet erõsítette meg IX. Piusz pápa, amikor õt
boldoggá avatta.

„Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselveté-
seivel szemben. Nem a vér és test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelem-
ségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok go-
nosz szellemei ellen. Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így
tudtok ellenállni a gonosz napon, és így tudtok mindent leküzdve helytállni.”
(Ef 6,11 sk.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Hugolint arra késztetted, hogy vagyonát a szegények-

nek szétosztva kövesse szent Fiadat az evangéliumi tanácsok útján. Add, hogy
példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új em-
ber vonásait viseljük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 14.
REGENSBURGI BERTOLD (1210-1272)

Regensburgban született 1210 körül. Miután ferences lett, a szentéletû
Augsburgi Dávid misztikustól kapta a kiképzést a szerzetesi erényekben és a
tudományban. 1235-37 között kezdte meg igehirdetõ tevékenységét. Bejárta
Dél-Németországot, Morvaországot, Csehországot, Svájc és Magyarország
nagy részét is. (Hazánkban ekkor IV. Béla király uralkodott: a tatárjárás után
Bertold hatékonyan mûködött közre a lelki újjáépítésben.) A német biroda-
lomban a császári trón ekkoriban üresedésben volt, s ez sok baj forrása lett.
Bertold ilyen körülmények között hirdette az igaz tanítást és a keresztény er-
kölcsöket. Életszentségével és ékesszólásával 50-60 ezer, néha 100 ezer em-
bert tudott maga köré gyûjteni. Szószékét leggyakrabban a szabadban állítot-
ták fel. Föl tudta ébreszteni a lelkiismeretet, s ezzel a leghatásosabb
gyógyszert adta kora bajaira. Nem csoda, hogy a történészek az egész közép-
kori Germánia legnagyobb egyházi szónokának tartják. Tudománya nagy volt,
de beszédeiben alkalmazkodott egyszerû hallgatóihoz. Az életbõl vett példák-
kal, szólásmódokkal, ezen kívül még hasznos egészségügyi, földrajzi és tudo-
mányos ismeretekkel és jótanácsokkal tudta beszédeit érdekessé tenni: az ak-
kori ember számára mindez újdonságszámba ment. Közben korholt,
élcelõdött, elvitte Germániába Assisi és Umbria napsugaras világát. Egyúttal
diplomata és békeszerzõ is volt: 1253-ban a kiközösített Bajor Ottót visszave-
zette a pápával való kibéküléshez, 1258-ban elérte, hogy Boleszláv sziléziai
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herceg nyilvános vezeklést végezzen. IV. Orbán pápa kérésére keresztes hábo-
rút hirdetett a muzulmánok ellen: ez volt az utolsó keresztes háború, melyet
IX. Szent Lajos francia király vezetett. 1272. dec. 14-én halt meg
Regensburgban. Közel 400 beszéde maradt ránk. Szent Ferenc rendje a bol-
dogok között tiszteli, mégha hivatalosan nincs is boldoggá avatva.

Hevenesi Gábor írja róla a 17. század végén:
„Történt egyszer, hogy egy bizonyos bûnrõ1 keményebben beszélt, s egy

asszony, akinek a lelkiismerete megmozdult, a nagy népsokaság közepette
holtan rogyott össze. Amikor a nép szólt érdekében a még prédikáló Bertold-
nak, parancsszavára az asszony csodálatosan újraéledt. Bertold az eset kap-
csán még jobban ostorozta a bûnöket, és szavai igen mély nyomot hagytak
hallgatóiban.”

Imádság:
Istenünk, te boldog Bertholdot az igehirdetésben kiválóvá tetted. Példájára

segíts bennünket, hogy Isten igéjét mindig gyümölcsözõen hallgassuk, és az
evangélium igazságai szerint éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 15.
SZENT FERENC ELSÕ TÁRSAI IV.

(6-10: Cappella János - de Veda Bernát, lásd dec. 9.)
11. Szilveszter testvér. Õ az elsõ pap a rendben. A Fioretti 2. f. elmondja kü-

lönös megtérése történetét. Amikor Bernát Szent Ferenccel közremûködve el-
osztotta vagyonát, Szilvesztert a kapzsiság ördöge kerítette hatalmába, s köve-
telte Ferenctõl, hogy adja meg adósságát, amivel neki a kövek árával tartozik,
melyeket a templomjavításra vett tõle. Ferenc nem szállt vele vitába, hanem be-
lemarkolt Bernát pénzes zacskójába és tele marokkal, számolatlanul adott be-
lõle Szilveszternek. Õ elment, de még aznap este vádolni kezdte lelkiismerete s
bánta kapzsiságát. Éjszaka pedig álmában látta Szent Ferencet, hogy szájából
aranykereszt nõ ki, melynek csúcsa az eget érinti, szárai pedig átfogják a földet.
A látomás hatására õ is szétosztotta minden vagyonát s Ferenc követõje, s
„olyan jámbor és szentéletû szerzetes lett, hogy Isten minden kérését teljesítet-
te, sõt nem egyszer beszélgetett magával az Úrral”. Szent Ferenc nagyon tisz-
telte. Amikor meg akarta tudni, mi az Isten akarata: kizárólag a szemlélõdésnek
éljen, vagy inkább az igét hirdesse, Masseo testvért megbízta, hogy kérje Klára
nõvért és Szilveszter testvért, könyörögjenek megvilágosításért (Fior.16). Más-
kor meg megbízta, hogy ûzze ki az ördögöket Arezzo-ból. Õt ugyanis „Isten
emberének, erõs hitû, tiszta és szent papnak tartotta”. (Perugiai legenda 81) A
megbízást Szilveszter sikerre1 teljesítette. Assisiben halt meg 1240-ben.

12. Tancredi Angelus. Rietibõl származott és lovag volt. Amikor Szent Fe-
renc 11 társával útban Róma felé áthaladt Rietin, találkozott a harci paripáján
büszkén ülõ Angelusszal. „Angelusz úr - szólt hozzá -, elég sokáig hordtad a
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derékszíjat, a kardot, a sarkantyút, itt az ideje, hogy fölcseréld ezeket a kordá-
val, kereszttel és a saruval. Csatlakozz hozzánk, légy Krisztus lovagja!”
Angelusz el is hagyott mindent, s Szent Ferenc egyik leghûségesebb társa lett.
A három kiválasztott testvér között volt, akikkel Ferenc Alverna hegyére ment,
hogy negyven napig böjtöljön; ott volt mellette utolsó napjain, kérésére õ éne-
kelte a Naphimnuszt Leó testvérrel. Szent Klára közelében is ott volt annak
utolsó óráiban. 1258-ban halt meg. Sírjánál csodák történtek.

Celanoi Tamás Ferenc elsõ társairól:
„Nagy hírük támadt a nép között és Isten emberének neve egyre mesz-

szebbre kezdett szárnyalni. Bizonyos, hogy ebben az idõben Ferencnek és tár-
sainak mondhatatlan örömére és vigasságára szolgált, ha valaki, bármi nevû
vagy állású ember, gazdag, nemes vagy nem nemes, Isten szellemétõl vezérel-
tetve a szent szerzet ruhájának felvételére jelentkezett.” (Vita I 12.)

Imádság:
Istenünk, te botladozó szolgáid elõtt az üdvösség útját szentjeid példájával

és közbenjárásával egyengeted. Add meg jóságosan, hogy Szent Ferenc hû
követõi, Szilveszter és Angelusz példáján felbuzdulva neked tetszõ életet él-
jünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 16.
OFFIDAI BOLDOG KONRÁD (1241-1306)

Jámbor és istenfélõ szülõk gyermeke. Már 14 éves korában jelentkezett feren-
cesnek. Nem kérte, hogy a klerikusok közé sorolják, elöljárói akaratából mégis
pap lett és kiváló szónok. Marka (ma Marche) tartományban, mely határos
Umbriával, akkor még elevenen élt Szent Ferenc emléke, még éltek az elsõ tár-
sak: Egyed, Leó, Masseo. Ilyen körülmények között Konrád Szent Ferencnek oly
hûséges követõjévé lett, hogy második Ferencnek nevezték. Különösen imádsá-
gos lelkületben, alázatban és önsanyargatásban utánozta szeráfi atyját. Olyan
évtizedekben élt, amikor a Fioretti bájos legendái, történetei elõször szájról száj-
ra, majd írásban kezdtek ismeretessé válni. Õ maga is három fejezetben szere-
pel: a 42-ben, ahol azt olvassuk, hogy azt a kegyet kérte a Szûzanyától, hogy mi-
ként Simeon, õ is karjába vehesse a kisded Jézust. Kérését a Boldogságos Szûz
teljesítette: Konrád karjába vehette a gyermek Jézust. Az eset szemtanúja Péter
testvér, akitõl Konrád titoktartást kér. Buzgó imájával kiszabadítja a tisztítóhelyrõl
egy fiatalon elhunyt rendtársa lelkét (43. f.); a két jóbarát, Konrád és Péter meg-
egyeznek, hogy minden kegyelmi adományról, melyben részesülnek, tájékoztat-
ják egymást. Õk a márkai tartomány fénylõ csillagai (44. f.). Konrád az egyre nö-
vekvõ tisztelet elõl igyekszik menekülni: félreesõ kolostorokban tartózkodik. Egy
apostoli útja alkalmával Bastiában hal meg 1306. dec. 12-én 65 éves korában.
VII. Piusz pápa (1800-1823) avatta boldoggá.
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Idézet a Fioretti 42. fejezetébõl:
„Hajdan az ankonai Marka tartományát, mint az égbolton a csillagok, jám-

bor életû barátok ékesítették, akik az égitestekhez hasonlóan beragyogták és
feldíszítették példájukkal és tanításukkal Szent Ferenc rendjét és az egész vilá-
got... Ilyenek: az öreg Lucido testvér..., egy másik: Bentivoglia..., Péter... En-
nek a jámbor Péter testvérnek idejében élt az offidai Konrád testvér.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Konrádot Szent Ferenc hû követõjévé és buzgó igehir-

detõvé tetted. Közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor ré-
szesei legyünk örök dicsõségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 17.
BOLDOG TOSZKÁNAI BARTOLUSZ III. r. (1228-1300)

Régi és híres grófi család sarja. San Gimignanoban* született. Édesanyja
sok könyörgés után nyerte el gyermekét Istentõl. Örült, mikor látta, hogy ser-
dülõ gyermeke vonzódik a papi hivatás felé. Apja azonban errõl hallani sem
akart. Az apa haragja elõl édesanyja segítségével a pisai bencés monostorba
menekült, ahol betegeket ápolt. Az apát biztatta, öltse magára a bencés ruhát.
Egy éjszaka azonban Bartolusz látta az Üdvözítõt sebekkel borítva. Így szólt
hozzá: „Bartolusz, nem ebben a ruhában fogod megkapni a mennyei koszo-
rút, hanem a szenvedés, a sebek és a bûnbánat ruhájábán.” Bartolusz ekkor
elhatározta, hogy kérni fogja Szent Ferenc III. Rendjének bûnbánó ruháját és
világi pap lesz. Több éven át készült a papságra. 30 éves volt, amikor Volterra
püspöke felszentelte. Elõbb káplánként, majd plébánosként buzgón teljesítet-
te feladatát a környéken. Bevételeit jótékany célokra és a szegényeknek adta.
Egy éjjel egy nagyon szegény ember kért bebocsátást a plébániára, és õ szál-
lást adott neki. Éjfélkor hangot hallott: „Bartolusz, te Üdvözítõdnek adtál szál-
lást.” S a titokzatos szegény ember nyomtalanul eltûnt. A buzgó plébános
azonban a férfikor teljében, 52 éves korában megkapta a leprát. Abba kellett
hagynia lelkipásztori mûködését s elvonulnia egy leprakórházba. Ekkor vette
fel a ferences III. rendi ruhát. Megható, hogy földije, a szintén ferences III. ren-
di Boldog Vivaldus mellette volt, 20 éven keresztül gondozta. Maga Bartolusz
nagy türelemmel viselte betegségét és szenvedéseit. Kiérdemelte a „Toszkánai
Jób” nevet, mellyel elõször Vivaldus tûntette ki. Sokan keresték fel, hogy épül-
jenek magatartásán és buzdító szavain. Halála napját elõre megmondta.
1300. dec. 12-én halt meg 72 éves korában San Gimignanoban. X. Piusz pá-
pa emelte a boldogok sorába.

„Ha valamelyik testvér bárhol is megbetegszik, a többi testvér ne hagyja õt
magára, hanem rendeljenek melléje egy, sõt ha a szükség úgy kívánja, eset-
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leg több testvért is. És ezek olyan odaadással szolgájanak neki, amilyennel
maguk is szeretnék, hogy nekik szolgáljanak.”

Meg nem erõsített Regula 10. f.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bartoluszt elõbb lelkipásztori buzgósággal, majd a be-

tegség viselésében türelemmel áldottad meg. Példájával és közbenjárására
kelts bennünk új erõt hûséges szolgálatodra és a türelmes kereszthordozásra.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 18.
MASSEO testvér (+1280)

Szent Ferencnek az elsõ 12 társa mellett volt négy bizalmas társa, akik az
elsõk után csatlakoztak hozzá: Masseo, Rufino, Leo és Juniper testvér.

Marignanoi Masseo* testvér szép termetû, jó modorú, kedves egyéniség. A
Fioretti így jellemzi: „Masseo szerény és nagyon szent életû testvér volt, gyö-
nyörûen tudott a jó Istenrõl beszélni, s ezért Szent Ferenc igen szerette.”
Masseo Ferenc mellett fokozatosan ismerte fel a szentet. A Fioretti 10. fejeze-
tében felteszi a kérdést: Miért éppen téged követ mindenki? A szent felelete
gyönyörû tanúságtétel mély alázata mellett. A sienai úton pedig nem érti Szent
Ferenc egyes cselekedeteit. De megtudja, hogy Ferenc belelát titkos gondola-
taiba is, és világossá válik elõtte, hogy a szentet mindenben az isteni bölcses-
ség lelke irányítja (Fior 11. f). Ferenc néha próbára teszi követõi alázatosságát
és engedelmességét: Masseo kiállja a próbát (12. f.). A következõ fejezetben
Ferenc fönséges tanítást ad az isteni gondviselésrõl és a szegénységrõl (Étke-
zés a forrásnál). Masseo annyira lelkesedik az alázatosság erényéért, hogy kész
érte megválni szeme világától is (Fior. 32.). A Martyrologium erényei közt em-
líti alázatosságán kívül imádságos lelkületét, a könnyek adományát, önmegta-
gadó életét. 1216-ban Ferenc atyjával ott volt Perugiában, amikor a pápa a
porciunkulai búcsút engedélyezte. Hosszú élete alkalmat adott neki arra, hogy
az újabb nemzedéknek elmondja a Szent Ferenc társaságában átélt esemé-
nyeket, melyek jórészt olvashatók a Fioretti-ben. Halála után az assisi baziliká-
ban temették el.

„Krisztus csodálatra méltó szolgája és követõje, Szent Ferenc átyánk min-
denben tökéletesen Mesteréhez akart hasonlítani. Ezért mint az Üdvözítõ, aki
az evangélium elbeszélése szerint kettesével küldte elõre tanítványait azokba a
városokba, ahova menni készült, Ferenc is párosával küldte tizenkét társát Is-
ten szavának hirdetésére... Õ maga Masseo testvér társaságában Franciaor-
szág felé indult.” (Fioretti 13.)
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Imádság:
Istenünk, te Szent Ferenc hû társát, Masseo testvért számos erénnyel, külö-

nösen az alázattal és engedelmességgel tûntetted ki. Segíts bennünket, hogy
példájára téged mindennél jobban keressünk és az erények gyakorlására lan-
kadatlan buzgósággal törekedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 19.
RUFINO testvér (+1270)

Szent Klára unokatestvére, tehát elõkelõ családból származott. 1210 után
hamarosan csatlakozott Szent Ferenchez. A szeráfi atya úgy nyilatkozott róla,
hogy õ a világ egyik legjámborabb szerzetese. „Nem haboznék õt - mondta -
még életében Szent Rufinonak nevezni. Lelke ugyanis annyira megszilárdult a
kegyelem állapotában, hogy Jézus Krisztus már a szentek sorába iktatta a
mennyekben” (Fior. 31). Egyszer a gonosz lélek megkísértette: nincs az üdvös-
ségre kiválasztottak között, hiába minden jámborkodása. Õ nem merte lelki
állapotát feltárni Szent Ferenc elõtt, de az tudott mindenrõl. Megmagyarázta
neki, hogy mindez az ördög kísértése. Szavai megnyugtatták Rufinot (Fior.
29). Máskor a szent prédikálni küldte Assisi egyik templomába. Rufino men-
tegetõzött, nincs neki ehhez tehetsége. Akkor a szent megparancsolta, hogy
egy szál alsónadrágban menjen prédikálni. Rufino engedelmeskedett. Ferenc
azonban csakhamar leikiismeretfurdalást érzett, s hogy a dolgot jóvá tegye, õ
maga is hasonló öltözetben ment Rufino után s betérve a templomba, ahol
Rufino prédikált, olyan meghatóan beszélt Urunk megaláztatásáról, szenvedé-
sérõl, hogy az elõbb még nevetõ hallgatóság sírni kezdett. Azok közé tartozott,
akik látták Szent Ferenc testén a sebhelyeket, sõt egy alkalommal meg is érin-
tette az oldalsebét. Rufino testvér „egy ízben a szent keblébe mélyesztette ke-
zét, hogy azt megdörzsölje. Ekkor sikerült megérintenie a drágalátos sebhe-
lyet. Isten szentje az érintésre erõs fájdalmat érzett, és a kezet eltaszítva
magától, így kiáltott fel: Az Úr legyen neked irgalmas!” (I Cel 95). 1270-ben
halt meg Assisiben s a szent sírja közelében temették el.

Szent Ferenc így írta le, ki a jó kisebb testvér:
„A jó kisebb testvér az, aki egyesíti magában a szent testvérek erényeit: Ber-

nát testvér hitét, ... Leó testvér egyszerûségét, tisztaságát,... Angelo testvér
udvariasságát,... Rufino testvér erényes és szüntelen imádságát, aki szüntele-
nül imádkozott: akár aludt, akár dolgozott, lelke mindig az Úrral volt.” (A töké-
letesség tükre 85.)

Imádság:
Istenünk, te Szent Ferenc hû társát, Rufino testvért az életszentségre vezet-

ted. Add, hogy kegyelmeddel és elsõ ferences testvéreink példájára mi is el-
jussunk az életszentségre. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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December 20.
LEÓ testvér (+1271)

Ahogy az Úr Jézusnak Szent János, úgy Szent Ferencnek Leó testvér volt a
kedvence. Egyszerûsége, gyermeki lelkülete miatt szerette õt a szent s gyak-
ran nevezte „Isten juhocskájának” (Pecorello di Dio). 1210 után csatlakozott
Szent Ferenchez. 1220-21-ben biztosan a Porciunkulában lakott. Ferenc tár-
saságában találjuk, amikor Fonte Colombo-ban a Regulát írta, ott volt õ is Ró-
mában 1223-ban, amikor III. Honorius a Regulát jóváhagyta. Neki magyaráz-
ta el a szent, miben áll a tökéletes örvendezés (Fior. 8.), vele végezte a szent
rendhagyó módon a zsolozsmát (Fior. 9.). Amikor Szent Ferenc az Alverna he-
gyére megy, a három kiválasztott társa közül csak Leónak engedte meg, hogy
magányában felkeresse, neki tárta fel Isten titkos szavait, melyeket az erdõben
ima közben hallott, neki „valamennyi társa közül a legegyszerûbbnek, legár-
tatlanabbnak mondta el a sebhelyek titkát”, neki engedte meg, hogy lássa, sõt
megérintse sebeit s hogy fájdalma enyhítésére bekötözze azokat; Leó kísérte
vissza az Angyalos Boldogasszony kolostorba (Szt. Ferenc Sebhelyeinek
Tört.). Az alvernai tartózkodás közben a testvért kísértések gyötörték. Kérte
atyját, adjon neki valami írást, mely tõle származik, akkor le fogja gyõzni a kí-
sértést. Ferenc diktált is egy áldást, melynek szövege megmaradt, nagy tau je-
let írt a lapra, s ezt a lapot a testvér késõbb is mint ereklyét õrizte. Egy rövid
levél is maradt Leó testvérnek a szenttõl, tele gyengédséggel.

Szent Ferenc halála után Leó testvér a ferences hagyomány egyik legfõbb
õrzõje és továbbadója. A késõbbi rendtagok közül többen tõle tanulták meg
az igazi ferences szellemet, elbeszélései nyomán nyíltak ki a Fioretti legszebb
virágai. 1271-ben halt meg: Szent Ferenc sírja közelében van eltemetve.

Leó testvér Alvernán többször is megfigyelte atyját, amint imába marült s
néha lebegett a föld fölött. Egy ilyen alkalommal, amikor a szent csak olyan
magasra emelkedett föl a földrõl, hogy elérhette, lábujjhegyen odasurrant, át-
ölelte és csókkal borította lábait, s közben könnyeket hullatva fohászkodott:
„Istenem, könyörülj rajtam, szegény bûnösön, és e szent ember érdemei által
engedd, hogy megtaláljam kegyelmedet.” (A szent Sebhelyek tört.)

Imádság:
Istenünk, te Leó testvérnek, Szent Ferenc legkedvesebb társának megad-

tad, hogy szeráfi atyja sebhelyeinek elsõ tanúja legyen. Segíts bennünket,
hogy példájára Szent Ferenc nyomdokain járva Krisztus hû követõi legyünk. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.
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December 21.
JUNIPERUSZ testvér (+1258)

A Ferences Martyrologium így foglalja össze Juniperusz testvér kiválósága-
it: Kitûnt csodálatos egyszerûségével, alázatával, türelmével, önmaga és a vi-
lág megvetésével, életszentségével és a gonosz lelkek fölötti hatalmával. Szent
Ferenc szerint pedig ez a testvér eljutott a türelem erényének tökéletességére
s mindig tudatában volt kicsinységének. Nagy vágy élt benne Krisztus követé-
sére a kereszt útján.

A Fioretti „Függelékében” több fejezet szól Juniperusz testvérrõl, aki meg-
futamítja az ördögöket, magát alázatosságból gyakran nevetségessé teszi, ho-
gyan ítélik egy alkalommal akasztófára az ördög mesterkedése folytán, de föl-
ismerik, hogy õ „Szent Ferenc legszentebb testvéreinek egyike”, így
megmenekül a haláltól.

Talán a legmeghatóbb a róla szóló legendás történetek közül az, melynek
címe: Miképpen vágta le fráter Juniperusz egy sertés lábát csak azért, hogy azt
egy betegnek adhassa.

Akkor a testvér Porciunkulában lakott. Meglátogatta egyik beteg rendtársát,
s mikor az kifejezte kérését: milyen jólesne neki egy disznócsülök, a testvér
azonnal kiszaladt az erdõszélre, ahol a konda legelt, rávetette magát egyik ser-
tésre, levágta annak lábát, majd ízletesen elkészítve feltálalta a betegnek. De
amikor a disznó gazdája ezt megtudta, nagy haraggal jött és szidta a baráto-
kat: Tolvajok, csalók, zsiványok! Levágtátok a disznóm lábát! Amikor Szent Fe-
renc is odajött a nagy lármára, ígérte a gazdának, hogy megtérítik a kárát. Az-
tán kiderült: Juniperusz volt a tettes. Szent Ferenc ráparancsolt, menjen a
gazda után, vallja meg bûnét és ígérjen megfelelõ kártérítést. Juniperusz utol
is érte az embert; az eleinte dúlt-fúlt a haragtól, de a testvér olyan nagy szere-
tettel magyarázta el neki, hagy õ ezzel egy betegnek örömet szerzett, hogy
végü1 az ember a megsérült disznót leölte, megsütötte és elvitte a barátokhoz
az Angyalos Boldogasszony klastromába.

Ezután mondotta Szent Ferenc, utalva Juniperusz nevére (Ginepro: boró-
ka): „Adná Isten, hogy az ily Juniperuszokból egész erdõre valóm volna!”

Egyik egyházatya a szentek egyes cselekedeteire vonatkozóan leszögezi: In-
kább csodálandók, mint utánzandók. Ez áll Juniperusz tettére is. Különösen,
ha a másik erkölcsi elvet figyelembe vesszük: a cél nem szentesíti az eszközt -
másképpen: nem szabad rosszat tennünk, hogy abból jó származzék.
Juniperuszt naivsága és jószándéka menti.

Imádság:
Istenünk, te Juniperusz testvért, Szent Ferenc hû társát alázattal, testvéri

szeretettel és csodálatos egyszerûséggel tûntetted ki. Add, hogy mi is gyerme-
ki lelkülettel szolgáljunk neked, s ígéreted szerint elnyerjük a mennyek orszá-
gát. Krisztus, a mi Urunk által.
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December 22.
CABRINI* SZENT FRANCISKA szûz, III. r., rendalapító (1850-1917)

Élettörténete: Jómódú lombard parasztszülõk 13. gyermeke. Gyermekkorá-
ban arról álmodozik, hogy majd távoli országokba, Kínába megy hithirdetõ-
nek. Gyenge egészsége miatt két kísérlete is a szerzetbelépésre meghiusult.
Tanítónõ lesz. 24 éves korában püspöke kérésére átveszi két alkalmatlan nõ-
vértõl a Gondviselés Háza (árvaház) vezetését. Hamarosan virágzó közösséget
létesít, a Jézus Szíve Missziós Nõvérek kongregációját. 37 évesen Rómában
alapít két házat. Két év múlva, 1889-ben XIII. Leó pápa fogadja és megerõsí-
ti a kongregáció szabályzatát. Franciska óhaja, hogy néhány nõvértársával Kí-
nába menjen. A pápa azonban azt tanácsolja, hogy Kína helyett menjen az
Egyesült Államokba, ahonnét nemrég érkezett a New York-i érsek kérése: a
növekvõ számú olasz bevándorlók segítségére nõvéreket kér. Franciska még
abban az évben néhány nõvérével megérkezik New Yorkba. A kezdeti nehézsé-
gek leküzdése után a külvárosban árvaházat nyit, a szükséges pénzt úgy kére-
geti össze. Két év múlva megalapítja az elsõ Kolumbus kórházat, majd a töb-
bi kórházat, iskolát, árvaházat, szegénygondozási központot az USA-ban - már
nemcsak olasz emigránsok részére -, New Orleansban, Chicagoban, Közép-
és Dél-Amerikában, Franciaországban, Spanyolországban. Amikor 1917-ben
Chicagoban meghal, 1500 nõvértársa 67 központban 5000 árvát, több mint
százezer beteget gondoz. 1938-ban boldoggá, 1946-ban szentté avatják. –
„Csodálatos Isten szentjeiben” – idézhetjük a zsoltárt. Ki sejtette volna, mit
mûvel majd ez a koraszülött leány, akihez szülei nem sok reményt fûztek, akit
két szerzetesrend is alkalmatlannak tartott, elutasított, aki tanítónõ lett, s úgy
látszott, ennél többre nem viszi; aki azzal ment a pápához, hogy Kínába me-
hessen – s õ lett az USA elsõ szentje, egy népes szerzetcsalád alapító anyja,
százezrek számára gondviselés, segítség, Isten áldása.

Cabrini anyát életrajza úgy jellemzi, hogy megvolt benne az egészséges em-
beri értelem, mely született zsenialitással és vállalkozó kedvvel párosult, továb-
bá az állhatatosság és a céltudatosság. Hozzátehetjük: mindez nem lett volna
elegendõ sikereihez: megvolt még nála a legfontosabb is: az életszentség. Ez
biztosította számára Isten segítségét.

Imádság:
Istenünk, te csodálatos gondviseléseddel Szent Franciskát új szerzeteskö-

zösség alapítására és az életszentségre segítetted. Add, hogy itt a földön kö-
vessük erényes életét, hogy az örök boldogságban egykor társai lehessünk. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.
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December 23.
BOLDOG FACTOR* MIKLÓS (1519-1583)

Spanyol földön sok szent támadt a 16. században, köztük ferencesek, mint
Alkantarai Péter, Baylon Paszkál, Szalvátor. Hozzájuk hasonló Miklós. A Factor
név valószínûleg családi neve. Keleten, a tengerparti Valenciában született.
Már ötéves korában hetente háromszor böjtölt kenyéren és vízen, s a neki
szánt ételeket a szegényeknek adta. Serdülõ korában rendszeresen látogatta a
kórházban a betegeket s másokat is rábeszélt, hogy ugyanezt tegyék. A ház-
ban egy mohamedán cselédlány - épülve Miklás példáján - kereszténnyé lett.
Egyre jobban erõsödött benne a szerzetesi hivatás, de szülei nõsülésre biztat-
ták. Mikor látta ellenkezésüket, titokban hagyta el a szülõi házat és jelentkezett
a helybeli Jézus-Mária ferences kolostorban. Nagy könyörgésre, sírásra végre
felvették. A szerzetben gyorsan haladt elõre a tökéletessége útján. Pappá szen-
telése után igehirdetõ lett. Egy-egy prédikációja elõtt keményen megostoroz-
ta magát. Így bõséges volt a kegyelem áradása, sok volt a megtérõ. Minden-
ben önmegtagadó életet élt, sokat imádkozott, éjszakákat virrasztott át.
Jóllehet sokat böjtölt, arca mégis teltnek, szépnek tûnt. A tisztaság erényét
sértetlenül õrizte, pedig a sátán is hevesen kísértette: egyszer szép nõ alakjá-
ban csábította, de sikertelenül.

Néhány évig a novíciusok mestere volt; szavával és példájával jó hatással
volt a fiatalokra. Külön karizmája volt, hogy isteni sugallatra tudomást szerzett
róla, ha valaki öngyilkosságra készült. Felkereste, lelkére beszélt s gyónásra
késztette. Korának különösen két szentjével volt meleg, baráti kapcsolatban:
Szent Paszkállal és a domonkos Bertran Szent Lajossal. Ez utóbbival szinte
párhuzamos volt életpályája: mindketten Valenciában születtek s haltak meg
(pár év különbséggel), Lajos is kiváló igehirdetõ, novíciusmester, majd 7 évig
misszionárius volt. Miklóst II. Fülöp király is tisztelte. Nõvére, Ausztriai Johan-
na az általa pártfogolt sarútlan kármelita nõvérek egyik közösségének gyónta-
tójául kérte. Az extázisok sem voltak ritkák nála, egy alkalommal 24 óráig volt
elragadtatásban. Ilyenkor arca fénylett, teste lángokban látszott. Mikor meg-
tudta halála közeli idejét, azt mondta: „Örvendeztem, mikor azt mondták ne-
kem: Az Úr házába felmegyünk.” (Zsolt 121). A valenciai rendházban halt
meg. Teste élõnek tûnt, rendkívül kellemes illatot árasztott. Három év múlva
kinyitották koporsóját, mert II. Fülöp akarta látni: a test teljesen ép volt. VI.
Piusz avatta boldoggá.

„Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!
Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába.
Lelkem és testem ujjongva eped az élõ Isten után.”

Zsolt 83.
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Miklóst kiváló erényekkel, önmegtagadó lelkülettel s

egyéb karizmákkal kitûntetted. Add, hogy közbenjárására mi is napról napra
elõbbre haladjunk az erényes életben, s a végsõ állhatatosság kegyelmét el-
nyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

December 24.
JACOPONE DA TODI I. r. (1238-1306)

Todiban a Benedettik nemes családjából származott. Bolognában jogot tanult
s ügyvéd lett Todiban. Megnõsült, de világias életet élt; vallásos felesége hiába
próbálta komolyabb életfelfogásra rávenni. 1268-ban mindketten részt vettek
Todiban a lovagi játékokon, amikor az emelvény, ahol voltak, nagy robajjal ösz-
szedõlt s maga alá temette Jacopone feleségét. A szenátor odasietett, kiemelte
a romok alól haldokló hitvesét. Amikor kibontotta felsõ ruháját, felesége testén
vezeklõ szõringet talált. „Mi ez”? - kérdezte. „Ezt teérted viseltem” - volt a válasz.
Jacopone mélyen megrendült, ekkor kezdett Istenhez térni. Belépett Szent Fe-
renc III. rendjébe, s szegényen, „Krisztus bolondjaként” akart élni. Új életmódja
miatt sokan gúnyolták. Tíz év múlva felvételét kérte az I. rendbe. Elõször eluta-
sították. Azt hitték, tréfál. Ekkor költeményt írt a világ hiúságáról, s ezzel a költe-
ménnyel újból jelentkezett. Most már fölvették. Szent Ferenc rendje vele egy
nagyszerû költõvel gyarapodott. A papi méltóságot alázattal elhárította magától.

Késõbb a spirituálisok befolyása alá került. 1297-ben Róma közelében s
palestrinai kolostorban aláírt egy nyilatkozatot, mely VIII. Bonifác pápa letétel-
ét s megválasztása érvénytelenségét tartalmazta. Emiatt a pápa õt kiközösítet-
te, s börtönbe vetette. Öt év múlva szabadult. Az új pápa, XI. Benedek felol-
dotta a kiközösítés alól is. Utolsó éveit a Perugia és Todi közötti kis kolostorban
(Collazone) töltötte, sorsával megbékélten. Kívánsága szerint barátja, Boldog
Alvernai János részesítette végsõ szentségekben; az õ karjai közt halt meg
1306. dec. 25-én, éppen akkor, amikor a szomszédos templomban a pap az
éjféli misén a Gloria in excelsis-t intonálta.

Sok költemény írt, ezek között a legismertebbek az ún. Laudák, melyek a
léleknek Istenhez emelkedésérõl és a szeretetrõl szólnak. Több mint 300 lauda
maradt meg. Latinnyelvû mûvei közt a leghíresebb a Stabat mater, melyet az
Egyház liturgiájába is fölvett, s ezzel - egyesek szerint - a költõnek is biztosítot-
ta a halhatatlanságot. Todiban a San Fortunato templomban temették el. Szü-
lõvárosában püspöki jóváhagyással boldogként tisztelik.

1596-ban Angelo Cesi püspök a költõ sírjára (a templomban) ezt a föliratot
tétette: „Boldog Jacopone Benedetti da Todi kisebb testvér földi maradványai,
aki Krisztus szerelméért esztelenné lett, új mûvészetével becsapta a világot és
elragadta a mennyet.”

Ügyében a boldoggá avatási eljárás 1869-ben megkezdõdött, de aztán el-
akadt.
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Imádság:
Istenünk, te Jacopone testvért a világi életbõl a szerzetesi életre hívtad s a

Szûzanya iránti tisztelettel kitûntetted. Példájára add, hogy téged mindennél
jobban keressünk, s e világban az új ember vonásait viseljük. Krisztus, a mi
Urunk által.

December 25.
CHMIELOWSKI SZENT ALBERT testvér, III. r. (1869-1916)

Adam Chmielowski Krakkóhoz közel, Igolomiában született. Petersburgban,
Varsóban mérnökké képezi magát. 18 évesen részt vesz a cári uralom elleni el-
lenállási mozgalomban; futárként megsebesül, egyik lábát leamputálják. Ba-
rátai Párizsba szöktetik, ahol mûlábat kap s a festõmûvészetnek él: evégett egy
ideig Münchenben a Festészeti Akadémiára jár. Elismert festõmûvészként tér
vissza hazájába, Varsóba, ahol bohém festõ módjára él. De vallását gyakorol-
ja. Vallásos témájú festményei feltûnést keltenek. Még nagyobb a meglepetés,
amikor 35 évesen, 1880-ban belép a jezsuita rendbe. Megkezdi a 30 napos lel-
kigyakorlatot, azonban olyan aggályok, kétségek támadják meg, hogy búsko-
mor lesz, elküldik a rendbõl, sõt ideggyógyintézetbe kerül. Lelki egészségét fa-
lujában a családi körben kezdi visszanyerni. Bölcs tanácsaival jó hatást tesz rá
a falu plébánosa. Majd megismerkedik a ferences III. renddel s annak tagja
lesz. Ekkor kapja az Albert testvér nevet: életében és halála után is ezen a né-
ven emlegetik. Ezután Krakkóban mûtermet bérel s tovább fest.

Egyszer találkozik egy koldussal, aki alamizsnáért kezét nyújtja feléje. Arcá-
ban a megalázott Krisztus arcát fedezi fel. Ez az élmény döntõ jelentõségû lesz
számára: ettõl kezdve a szegények felé fordul, hogy bennük Krisztust szolgál-
ja. Vállalja a hajléktalanok sorsát, közéjük megy, hogy segítsen rajtuk és hogy
közel segítse õket Istenhez. Órákat tölt a tabernákulum elõtt. Ajánlják neki, le-
gyen szerzetes, de õ azt feleli: Mit tennének nélkülem koldusaim? Egy szép na-
pon megjelenik földszínû csuhában nagy pártfogójánál, Dunajewski krakkói
érseknél, s leteszi kezébe a hármas fogadalmat (1887). A következõ évben
megalapítja a Szegények Szolgái kongregációt, majd négy év múlva a Szegé-
nyek Szolgálói nõi kongregációt (mindkettõ Szent Ferenc Regulája alapján áll),
hogy mûvét, a szegények szolgálatát kiterjessze és idõtállóvá tegye. A szegé-
nyek szolgáinak erõforrása áz imaélet s mindenekelõtt Isten szeretete. Mene-
dékhelyeket is hoztak létre Dél-Lengyelország szinte minden városában. Tevé-
kenységük által sok munkanélküli talált munkára, elmagányosodottak
illeszkedtek be a társadalomba. Albert testvért nemcsak hazájában, hanem
azon kívül is mint „második Szent Ferencet” emlegetik. A koldusok barátja
gyomorrákban szenvedett és valósággal éhenhalt - mint egy igazi koldus.
1916. dec. 25-én, legkedvesebb ünnepén szólította magához az Úr. II. János
Pál avatta szentté 1989-ben. Sírja Krakkóban a sarútlan kármeliták templo-
mában zarándokhely.
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Halálos ágyán sírva álltak körülötte övéi. „Elég a könnyekbõl! - szólt rájuk.
Parancsolom, hogy fogadjátok el Isten akaratát és adjatok mindenért hálát.
Hálát kell adni a betegségért és a halálért is. Akármit is küld Isten, mindent
meg kell köszönni, mert minden kegyelem.” Engedelmes fiai halálos ágyánál
a Te Deumot énekelték, hangjukat az ünnepi (karácsonyi) harangok zengése
kapta szárnyra.

Imádság:
Istenünk, te Szent Albertet a szegények iránti nagy szeretetre indítottad s

gondozásukra férfi és nõi kongregáció alapítását tetted lehetõvé. Add, hogy
példájára és közbenjárására megerõsödjünk az irántad és felebarátaink iránti
szeretetben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 26.
BOLDOG JABLONSKA MÁRIA BERNARDINA III. r. (1876-1940)

Amikor Albert testvér (1. dec. 25.) a koldusok, hajléktalanok szolgálatára
megalapította a Szegények Szolgái kongregációt, Krakkó városának szerzõ-
désben elkötelezte magát, hogy a nõkre is gondot visel s azok menedékhelye-
it is pártfogásába veszi, mert - mondta - csak így haladhat a társadalom „két
lábbal”. Ehhez nõi munkatársakra volt szüksége. Az elsõ, az 50 éves Anna
Lubanska (rendi nevén Franciska) nõvér volt, aztán jelentkeztek többen is.
1891 elején már heten vannak s Dunajewski bíboros-érsek kezébõl átveszik a
férfiakéhoz hasonló durva szövésû rendi ruhát, õk a Szegények Szolgálói
kongregáció elsõ tagjai. A kerítõasszonyok, banditákkal összefogva valósággal
ostrom alá veszik a nõvérek szállását s az érseknek kell erõteljesen beavatkoz-
nia. Késõbb már nem háborgatták õket.

A rend igazi „anyja” azonban Maria Jablonska Bernardina nõvér lesz. A 18
éves fiatal leány sugárzó kedvességével, éles értelmével, föltétlen nagylelkûsé-
gével valóságos tükre Albert testvér lelkének. Órák hosszat ül lábánál (szék
sincs a szálláson), és hallgatja mestere oktatását. A lélek kezdeti ujjongó szár-
nyalása után hamarosan sötét alagút vár rá, míg végül Albert testvér menti ki
ebbõl: az Istennek való teljes odaadás aktusa által. Húszéves, amikor Albert
testvér fõnöknõvé teszi. Atyja halála után ugyanolyan makacsul védi meg an-
nak szellemét, elsõsorban a szent szegénységet, mint valaha Assisi Klára Fe-
renc örökségét. Õt bízták meg a rendi szabályok kidolgozásával, melynek ki-
válóan megfelelt. Közös gyóntatójuk Bernardina nõvért Albert testvér
„csodálatos kiegészítõjének” és szellemi örökösének nevezte. Ugyanaz az esz-
me hevítette õket. Utolsó hónapjaiban cukorbaja következtében kelések és se-
bek borították el testét. Isten egy régebbi felajánlását hallgatta meg így. Halá-
la elõtt mondta: „Mindent, amit életemben tettem, Istenért tettem.” Végsõ
szavaival az Egyház sorsáért aggódott és azt kötötte leányainak a lelkére, hogy
tegyenek mindenkivel jót. 1939-ben, tehát kb. halála idején 55 házban több
mint 500 nõvér mûködött. Sokan jelentkeztek magasabb képesítéssel, érett-
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ségivel, ápolói diplomával. Gondozóintézetekben gyógyíthatatlan betegek, va-
kok ellátásában tevékenykednek. Bernardina nõvért 1997-ben avatta boldog-
gá II. János Pál pápa.

Albert testvér (és követõi is) a szentferenci stílus sajátosságait viselték. A
„szent gondtalanság” jelszavát sokszor hangoztatta. Ha kiürült az éléskamra,
nem volt mit adni a gondozottaknak, rászólt csüggeteg fiaira: „Nem szégyelli-
tek magatokat, hogy ilyen kevés a hitetek? Hát mit gondoltok a Gondviselés-
rõl? Aztán imádkozni kezdett: Uram, magad mondtad, hogy azoknak, akik elõ-
ször Isten országát keresik, minden más hozzáadatik. Szegény, haszontalan
fickók vagyunk, de egész biztosan Isten országát keressük. Hát add meg a
többit!... És nem csalódott.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Mária Bernardina nõvért Szent Albert hû tanítványává

és mûve folytatójává tetted. Közbenjárására add, hogy a jót, amit tennünk kell,
felismerjük és egész szívvel meg is tegyük. Krisztus, a mi Urunk által.

December 27.
BOLDOG BENTIVOLIUSZ (kb. 1188-1232)

A Marche-i Sanseverino*-ban elõkelõ szülõktõl született. Neve annyit jelent,
mint: jóakaró. Olasz formában: Bentivoglio* Valóban gyermekkorától „jóakaró”
volt. Felserdülve egyszer egy ferences atya prédikációját hallotta. Hatására je-
lentkezett ferencesnek; fel is vették, méghozzá Assisiben, maga Szent Ferenc.
Pappá szentelték. A szegények, betegek iránti szeretetével különösen kitûnt.
Buzgó igehirdetõ lett, kinek szavait rendkívüli jelek is erõsítették. Tanúk állítot-
ták, hogy egyszer az erdõben imádkozás közben a levegõbe emelkedni látták.
A Fioretti beszámol róla (42. f.), hogy egy Ponte Bella Trave nevû helységben
elvállalta egy leprás gondozását. Amikor áthelyezték egy kolostorba (Monte
Sancino), nem akarta magára hagyni gondozottját, ezért a leprást egy takaró-
ba csavarva vállára vette és a mintegy 15 mérföldnyi távolságra lévõ kolostor-
ba vitte egy éjszaka. Mindazok, akik ennek tanúi voltak, állítják, hogy ezt csak
természetfeletti erõvel tudta megtenni. Istennel való bensõséges kapcsolatáról
árulkodnak társalgásai, amikor szívesen beszélt Istenrõl és isteni dolgokról.
Mindenrõl természetesen beszélt, hallgatói érezték, hogy szavai az Isten iránti
szeretetbõl fakadnak. Vele társalogni épületes és örvendetes esemény volt. Egy
ilyen beszéd alkalmával homlokán csillag jelezte az Istentõl jövõ megvilágosí-
tást. Halála valószínûleg 1232-ben következett be. Dec. 25-rõl 26-ra virradó éj-
jel halt meg. Évszázados tiszteletét IX. Piusz pápa hagyta jóvá.

„Ha szabad és illendõ is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít. A rossz szokás-
nak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része van abban, hogy szánk-
ra nem vigyázunk. Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgok-
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ról való lelki beszélgetés: legfõképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban ha-
sonlók találkoznak egymással Isten színe elõtt.” (Kempis: Krisztus köv. 1.10.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bentivoliusznak erõt adtál, hogy tanításodat hatéko-

nyan hirdesse és cselekedetében meg is valósítsa. Közbenjárására segíts,
hogy hivatásunkban hûségesek legyünk, és üdvözítõ kegyelmedben napról
napra gyarapodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 28.
BOLDOG CAGNOLI* GELLÉRT (1267-1342)

A Pó felsõ folyásánál Valenza nevû helységben született a Cagnoli nemesi
családból. Apját korán elveszítette, majd 14 éven át megható szeretettel gon-
dozta beteg édesanyját. Annak halála után a rokonok gondoskodtak neki
megfelelõ menyasszonyról, s mindenképpen rá akarták venni a nõsülésre. Õ
azonban a szüzesség evangéliumi tanácsának útját választotta, ezért zarán-
dokútra indult. Mezítláb elment Rómába, szabad ég alatt vagy zarándokszállá-
son aludt. A tisztelet elõl, mely iránta kezdett megnyilvánulni, elmenekült: egy
ideig Nápoly közelében ütött tanyát s a leprásokat gondozta. Innen is tovább
ment, Szicíliába. Ezidõtájt (1317-ben) történt Anjou* Szent Lajos püspök
szentté avatása. A szicíliai király, Róbert pedig az õ testvére volt. Érthetõ tehát
az õ tiszteletének fellendülése. Gellért is Lajos püspök példájára jelentkezett
felvételre a ferenceseknél. Fel is vették portásnak a palermoi kolostorba. Az éj-
szakai órák nagy részét a Szent Lajos kápolnában töltötte, az imazsámolyon
aludt néhány órát. A szent tiszteletét másoknak is ajánlotta, pl. gyermektelen
szülõknek felajánlotta, hogy kieszközli a szentnél a gyermekáldást, feltéve,
hogy a születendõ fiúgyermeket Lajos névre keresztelik. Amikor szakácsnak
osztották be, megtörtént, hogy annyira elmerült az imádságba, hogy megfe-
ledkezett az ebédkészítésrõl, de helyette angyalok elkészítettek mindent. Ez a
fajta csoda több szakácstestvérrel is megtörtént a Ferenc-rendben, pl. Hortai
Szalvátorral (1520-67). Gondja volt a szegényekre, betegekre is, csodatételek-
kel is segített rajtuk. Miután a Szent Szûz tudtára adta halála óráját, 1342. dec.
28-án 75 éves korában hunyt el. X. Szent Piusz avatta boldoggá.

„A szentek sorstársaink,... Krisztusnak tökéletesebb képmásai, ezért Isten
az õ életükben feltûnõen nyilvánítja ki jelenlétét és arcát az embereknek. Ben-
nük õ szól hozzánk és ad jelet nekünk országáról, amely felé erõs vonzást ér-
zünk, ha látjuk, mennyi tanú vesz körül minket és mind az evangélium igazát
hirdeti.” (Zsinati tanítás az Egyházról, 7. fej.)
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Imádság:
Istenünk, te Boldog Gellértet a szentek tisztelete terjesztésére s ezáltal az élet-

szentség elérésére segítetted; add, hogy példájára mi is a szentek tiszteletébõl
lelki gyarapodást s a szent életre buzdítást nyerjünk. Krisztus, a mi Urunk által.

December 29.
BOLDOG NAZAREI MATTIA klarissza (1230-1300)

A Nazarei család egyike volt a legelõkelõbbeknek Matelica városában
(Camerino* közelében). Mattia azonban már korán Istennek szentelte életét.
Ezért amikor apja házasságra akarta kényszeríteni (egyébként a házasság igen
elõnyösnek tûnt), azt a megoldást választotta, hogy - mint Klára - megszökött
hazulról a klarisszákhoz, a Szent Mária Magdolna kolostorba. Ott saját maga
vágta le a haját, jelezve ezzel elhatározása komolyságát. Apja felháborodva
ment utána s haza akarta vinni, Mattia azonban oly meggyõzõen beszélt, hogy
végül megkapta apja beleegyezését. A kolostorban a tökéletesség útján oly
gyorsan haladt elõre, hogy kivívta a nõvérek csodálatát. S amikor pár év múl-
va az apátnõ, aki Mattia nagynénje volt, meghalt, a nõvérek egyhangúlag õt
választották apátnõnek. Alázatból egy ideig nem akarta elfogadni a választást,
csak akkor, amikor a camerinoi püspök a választást örömmel jóváhagyta, s õt
bíztatta, vállalja el az elöljáróságot s Isten akaratát lássa ebben.

Negyven évig állt a nõvérek élén mint elöljáró. Okossággal és szeretettel úgy
tudott parancsolni, hogy a nõvérek sohasem szegültek ellene. A szegénység fo-
gadalmának szellemében apai örökségét részben a szegényeknek, részben a ko-
lostornak s a hozzá tartozó templomnak javára fordította (ezt a templomot alap-
jaiból õ építtette), magának pedig semmit sem tartott meg. A novíciát óta
gyakorolt önmegtagadásait nem enyhítette; szinte állandóan kenyéren és vízen
böjtölt, vezeklõövet hordott, magát ostorozta s sokszor éjszakákat virrasztott át.
Krisztus szenvedéseinek átélése közben könnyei ömlöttek, néha pedig elragadta-
tás következett be. Jövendölés, csodatevés is elõfordult. Szentségének híre mint
jó illat terjedt a környéken, sokan keresték fel, hogy ügyes-bajos dolgukban se-
gítségét kérjék. Halála idejét pontosan tudta elõre. Utolsó intelmeiben nõvéreket
a fogadalmak betartására, egymás iránti szeretetre buzdította. Közben arca cso-
dás fényben ragyogott. Holttestét elõbb fa-, majd kõkoporsóba tették s a Szent
Cecília oltár alsó részében helyezték el. A csodák és a megszakítatlan tisztelet lát-
tán XIII. Kelemen pápa ünnepére zsolozsmát, szentmisét engedélyezett.

„Az alattvaló nõvérek emlékezzenek arra, hogy Istenért lemondtak saját aka-
ratukról. Ezért azt akarom, hogy önként engedelmeskedjenek édesanyjuknak,
aki látván egymás iránti szeretetüket, alázatukat és egyetértésüket, a hivatal-
ból ránehezedõ terhet könnyebben hordozza.”

Szt. Klára Végrendeletébõl.
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Imádság:
Urunk, Istenünk, te Boldog Mattia nõvért mennyei ajándékaiddal halmoztad

el. Add meg nekünk, hogy itt a földön erényes életét kövessük, s így az örök
boldogságban egykor társai lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 30.
BOLDOG COLONNA* MARGIT klarissza (1210-1280)

A Colonna fõúri családból származott, mely családból a 13. században s ké-
sõbb is több bíboros támadt. A család birtokai a Róma környéki Latium (ma:
Lazio) tartományban voltak. Margit már serdülõ korában elvesztette szüleit s ek-
kor kisebb testvérei, János és Jakab nevelése is rá hárult. Ennek a feladatának
igyekezett Isten segítségével megfelelni. Akkoriban már voltak ferencesek a kör-
nyéken, így Szent Ferenc és Szent Klára élete ismeretes volt elõtte. Az õ hatá-
sukra a szüzességet s az Istennek szentelt életet választotta, miközben rokonai
nagy nyomást gyakoroltak rá, hogy menjen férjhez. Amikor testvérei nagykorú-
ak lettek, néhány szolgálóval elvonult a Prenestrino hegyre, felvette a klarisszák
ruháját és a klarisszák szabályai szerint élt, habár nem lépett be a rendbe. Buz-
gó imaélettel, a lemondás és felebaráti szeretet gyakorlásával igyekezett Krisz-
tushoz közel lenni. Egy hagyomány szerint egy alkalommal Jézus megjelent ne-
ki, liliomkoszorút (a szüzesség jelképét) tett a fejére, gyûrût (az eljegyzés jelét)
húzott ujjára. Közben a már bíborossá lett Jakab testvérével elzarándokolt Ró-
mába az apostolok sírjához. Örökségét részben vallásos intézmények, részben
a szegények támogatására fordította. Buzgósága több leányt is követésére von-
zott, így a Prenestrino hegyen szerzetes közösség létesült. Margit részben bete-
geskedése miatt még jó ideig nem lépett a klarissza rendbe, de késõbb ez meg-
történt olyan formában, hogy az egyházi elöljárók (bizonyára bíboros öccse
közbenjárására) a Prenestrinoi házat klarissza rendháznak ismerték el. (Egyéb-
ként a családnak több vára is volt, valószínû, hogy Margit és a klarissza közös-
ség is a prenestrinoi várban lakott, ahol védelmet s ellátást találtak.)

Betegségeit türelemmel viselte. 7 évig oldalán gennyes sebet viselt, mint is-
teni Jegyese szeretetének jelét, hogy hozzá a szenvedésben is hasonlóvá vál-
jon. Utolsó órájában így imádkozott: „Köszönöm Istenem, hogy testemet
gyengévé és beteggé tetted, hogy lelkemet annál inkább visszaadhassam Ne-
ked.” 1280-ban vagy 1284-ben halt meg. Sírjánál csodák történtek. Késõbb
IV. Honóriusz pápa (1285-87) holttestét a római Szent Szilveszter templomba
vitette át, amely melletti rendházba a klarissza közösség Prenestrinoból átköl-
tözött. Margit tiszteletét IX. Piusz pápa hagyta jóvá.

„Öleld át a szegény Krisztust! Lásd, õ megvetetté lett érted, kövesd tehát
példáját, és légy te is megvetetté érette ezen a világon. Ne szûnj meg magad
elé idézni, szemlélni és hõ vággyal követni Jegyesedet, aki üdvösségedért
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megvetetté, megkínzottá lett... Ha együtt szenvedsz vele, együtt is fogsz ural-
kodni, ha együtt bánkódsz vele, együtt is fogsz örvendezni, ha a kereszten osz-
tozol vele kínjaiban, a szentek fényességében fogod birtokolni az örök hajléko-
kat, s neved dicsõséges lesz.”

Szent Klára 2. levelébõl Prágai Szent Ágneshez.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Margitot arra segítetted, hogy a gazdagságról lemond-

va a szegény és szenvedõ Krisztus követõje legyen. Add, hogy életének példá-
ján épüljünk, s Jézus szenvedését hordozva testünkben, dicsõségének is ré-
szesei lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

December 31.
MARTHE ROBIN*szûz, III. r. (1902-1981)

Franciaoxszágban Lyon közelében élt egy kis faluban. Szülei kisbirtokosok,
szorgalmas, közösségszeretõ emberek voltak. Hat gyermeket neveltek. Márta fi-
atal korában még nem volt különösebben vallásos. 16 éves korában beteges-
kedni kezdett. Gyógyfürdõkre járt, valamennyire jobban lett. 20 éves korában
egy ima, mely váratlanul szeme elé kerül, megvilágítja jövõjét: „A szenvedésre
kell felkészülnöd.” 1925. okt. 25-én életfelajánlást tesz: Isten szeretetének és
akaratának ajánlja fel minden tehetségét, egész további életét. Kéri, hogy Jézus
változtassa áldássá, kegyelemmé szenvedéseit mindazok számára, akiket szeret,
továbbá hazájáért, a papságért, a bûnösökért, a lelkek megszentelõdéséért.
1928-ban kapucinus atyák felveszik Szent Ferenc III. rendjébe. Betegsége egyre
súlyosodik. Lábai megbénulnak, tolókocsin tud csak közlekedni. 1930. szep-
tember egyik utolsó napján Jézus azt kérdi tõle, akar-e olyan lenni, mint õ. A fe-
lelete: „Íme a te szolgálóleányod.” Pár nap múlva, okt. 4-én, Szent Ferenc nap-
ja táján részesül a szent sebhelyek kegyelmében. Ettõl kezdve péntekenként átéli
Jézus szenvedését, s 50 éven át nem tud se enni, se inni, se aludni - csak az Ol-
táriszentség a tápláléka. Orvosok vizsgálják, a jelenségekre nem találnak termé-
szetes magyarázatot. 1934-ben az õ kérésére és sürgetésére plébánosa és egy-
két tanítónõ közremûködésével leányiskola létesül a községben, mely
bámulatos fejlõdésnek indul. Két év múlva lelkigyakorlatos ház épül, itt jön lét-
re a Fény és Szeretet Közössége, melyet felkarol az illetékes püspök, majd má-
sok is, így máshol is alakulnak hasonló közösségek s lassan a közömbös, elval-
lástalanodott lakosság a környéken közelebb kerül Istenhez. Mindez a szenvedõ
Márta áldozatából ered. Márta majdnem egészen megbénul, írni csak a szájával
tud már, meg is vakul. Mindezt szeretetbõl vállalja. Jellegzetes tanítása: „A szen-
vedés az igazi szeretet semmihez sem fogható iskolája.” Szent Páter Pio mellett
õ a 20. század másik nagy misztikusa, aki Krisztus sebhelyeit 51 éven át viselte.
Remélhetõ, hogy idõvel az Egyház õt is a boldogok sorába emeli.
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Mondásaiból:
„Meg akarok Vele halni a kereszten, hogy mindörökké és dicsõségében Ve-

le élhessek.”
„Jézus a kereszten ismeri fel igazi barátait.”
„A kereszt létra, mely fokról fokra Jézushoz emel bennünket.”
„Nem érzem úgy, hogy az ágyam ágy: az ágyam oltár, kereszt.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Márta szolgálódat Fiad szenvedésének részesé-

vé, a szent sebhelyek viselõjévé és apostoli mûvek elindítójává tetted. Segíts
minket, hogy példájára a Krisztus-követés útján napról napra elõbbre halad-
junk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
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HIMNUSZ

a ferences mindenszentek ünnep (nov. 29.) zsolzsmájából:

Minden üdve, Krisztusnak,
tartsd meg szegény szolgáidat
édesanyád, Szûz Mária
könyörgésére kegyesen.

Boldog lelkek seregei,
kik betöltitek az eget,
a múlt, a jelen s a jövõ
ártalmát hárítsátok el.

Ó, vértanúk szent csapata,
hitvallók végtelen sora,
segítsen imádságotok
az üdvösségre minket is.

Ferenc s Klára hajtásai,
s az égnek minden szentjei,
bennünket gyámolítsatok,
Krisztusban egyesítsetek.

A köztünk támadó viszályt
csírájában fojtsátok el,
hogy minket életünk során
Krisztus békéje hasson át.

Szentháromságnak glória!
Könyörgéstek adjon erõt,
hogy ezentúl, mint illik is,
méltón s buzgón dicsérjük õt. Ámen.
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FÜGGELÉK I.

Itt azok a boldogok (szentek) szerepelnek, akikrõl a Ferences Martyrologium
megemlékezik s tanúsítja boldoggá, ill. szentté avatásukat, de akikrõl kevés
adat áll rendelkezésünkre.

1. Boldog LUNELI GELLÉRT III. rendi hitvalló, zarándok. 
A franciaországi Montpellier közelében született. Elõkelõ származású férfi
volt, aki a ferences III. rendi ruhát már fiatal kora óta viselte. Kiváló erél-
nyekkel ékeskedett. Több helyre is elzarándokolt. Szentföldre tervezett útja
elején Ancona közkelében (Montesanto) halt meg 1270 táján.

2. Boldog BLOIS* KÁROLY herceg (1320-1364)
Bretagne* hercege. Elõkelõ származását kiváló erényei tették értékesebbé.
Hazaszeretetével, vallásosságával példát adott kora nemeseinek. Évszáza-
dos tiszteletét X. Piusz pápa hagyta jóvá 1904-ben.

3. Boldog BAROTTO ODDINIUSZ III. r. (1324-1400)
1400. júl. 7-én halt meg a piemonti Fossanoban 76 éves korában. Egyház-
megyés pap. Kitûnt a lelkek üdvéért való buzgólkodásban, a szegények
iránti szeretetével, zarándoklásaival s egyéb jótettekkel. A járványos betegek
szolgálatában a szeretet áldozataként halt meg. Halála után közbenjárására
csodák történtek. VII. Piusz pápa hagyta jóvá tiszteletét.

4. BÁDENI Boldog BERNÁT III. r. (1428-1458) 
Katonatisztként szolgált III. Frigyes császár hadseregében, közben buzgó
vallásos életet élt. Montcalieriben ferences kolostorban halt meg. Bádenben
temették el. Sírjánál csodák történtek. Az Egyház 1769-ben nyilvánította
boldoggá.

5. MÁRIÁRÓL nevezett Boldog JANKA szûz, III. r.
A toscanai Bagno*-ban született s ott is halt meg életszentség hírében 1360
körül. A ciszterci és kamalduli rend is magáénak vallja.

6. Montefalco-i SZENT KLÁRA szûz, III. r. (1268-1308)
Elõbb a ferences III. rend szabályai szerint élt közös életet, 1290-tól a spo-
letói püspök Szent Ágoston szabályaival cserélte fel szabályzatukat. Így
mind a ferences III. rend, mind az ágostonos rend szentjei közt tiszteli, XIII.
Leó avatta szentté. A Ferences Martyrológium említi, hogy csodákkal, jö-
vendölõ képességgel, Istentõl beléöntött tudással rendelkezett, s szívébe
bevésve az Üdvözítõ szenvedésének különös jelei voltak láthatók.

369

*Bloa *Bretány  *Bányó  *Montefalkó



Közeli boldoggá avatása várható:
7. Boldog LONGHIN ANDRÁS, JÁCINT kapucinus püspök (1863-1936)

(Neve olaszul: Andrea Giacinto Longhin.) Egyszerû, szegénységben élõ,
alázatos lelkipásztor volt. Nehéz és fájdalmas idõszakokban mindig atyaként
állt hívei mellett. X. Piusz pápa, aki õt nagyrabecsülte, 1904-ben Treviso
püspökévé nevezte ki. Egyházmegyéjét a jó pásztor szeretetével, áldozatos
lelkülettel és a teljes odaadás szellemében kormányozta. II. János Pál pápa
2002-ben avatta boldoggá.

FÜGGELÉK II.

Itt néhány magyarországi szentéletû ferences rövid életrajzát közöljük, kik-
rõl keveset tudunk, s akiket a ferences hagyomány a boldogok között tisztel,
habár hivatalosan nincsenek boldoggá avatva. Jelzés: (Boldog)

1. (Boldog) JÁNOS a magyarországi mariánus rendtartomány elsõ tarto-
mányfõnöke (1238-40-ig). Francia Jánosnak is nevezik, mert francia szárma-
zású volt, sõt a királyi ház rokona. „Oly hathatós imája volt e Franczia János-
nak, hogy három halottat föltámasztott és ezek közül az egyik 1286 táján még
élt. Nem csoda, hogy a hívek ezrei zarándokoltak sírjához, és a 14. század írói
õt a szerzet szentjei közé sorolják.” (Karácsonyi J.) Kívánsága szerint a nagy-
olaszi (frankavillai) kolostor templomába temették.

2-3. (Boldog) MAGYAR ISTVÁN és SZÁSZ KONRÁD vértanúk 1288 körül. A
13. század második felében misszionáriusként mûködtek a Fekete-tenger ke-
leti partján, ahol a nép a 4-6. században megkeresztelkedett ugyan, de egy ré-
szük késõbb visszasüllyedt a pogányságba vagy muzulmánná lett. A két mis-
szonáriust prédikálás közben ölték meg.

4. Boldog MAGYAR ISTVÁN ferences vértanú 1334-ben. Nagyváradon szü-
letett s misszionáriusként a Volga menti vidéken tevékenykedett. Fogságba ve-
tették, ahol megtagadta hitét s mohamedánná lett. Hamarosan azonban
megbánta tettét, megtagadta mohamedán voltát, amiért máglyára ítélték. Mi-
vel a tûz kétszer is csodálatosan kialudt, karddal és lándzsával ölték meg. Vér-
tanúsága helyén csodás gyógyulások történtek.
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FÜGGELÉK III.
(A Ferences III. Rend szentjeirõl, boldogjairól.)

A ferences szentek, boldogok életrajzai után hasznosnak tartjuk, ha külön
megemlékezünk Szent Ferenc III. Rendjének kanonizált tagjairól. Ezek száma:
220: 89 szent és 131 boldog. A Ferences III. Rend két nagy családból áll: a vi-
lágban élõ III. rendiekbõl (ezeket VI. Pál 1978-ban jóváhagyott Regulája óta fe-
rences világi rendieknek (FVR) nevezzük; a másik család: a szerzetes közössé-
gekben élõ, ún. Reguláris III. Rend. Ezek igen sokfélék: kb. 450 fajta alapítás
(rend, társulat, kongregáció) létezik a világon. Külön Regulával rendelkeznek,
a legutóbbit II. János Pál pápa hagyta jóvá 1982-ben. Hazánkban ilyen III. ren-
di alapítások: Assisi Szent Ferenc Leányai, Ferences Mária Misszionárius Nõ-
vérek, Szent Ferenc Kis Nõvérei, Keresztes Nõvérek, Szent Erzsébet Nõvérek,
Szegénygondozó Nõvérek. (Lásd: Puskey M.: Szerzetesek c. könyvét.)

Az alábbiakban elõször idõrendi áttekintést nyújtunk a Ferences III. Rend
kanonizált tagjairól, majd ismertetjük a kanonizált rendalapítókat.

I. Idõrendi áttekintés.

A 13. században a kanonizált ferences III. rendiek száma 28. Nevesebbek:
Árpádházi Szt. Erzsébet, Szt. Ferdinánd, Lajos király, Vitebrói Szt. Róza, Bol-
dog Luchéziusz.

A 14. században 22-en vannak, pl.: Szt. Brigitta, Svéd Szt. Katalin, Portug.
Erzsébet, Elzeár és Delfína, Piacenzai Konrád.

A 15. század (14-en). Pl.: Boldog Jó Erzsébet, Genuai Szt. Katalin, Római
Szt. Franciska, Valois Szt. Johanna.

E három századra jellemzõ a remeték jelentõs száma (12); a férfiak közt
megemlítjük Segni B. Andrást és B. Vivaldot, aki 20 évig élt egy fa odvában.
A nõk közt csodálatunkra tarthatnak számot az ún. befalazottak (inklúzák),
köztük három a kanonizált: Certaldoi B. Júlia, B. Janka és B. Veridiana.

A 16. században 6 a kanonizált (nem vértanú) és 21 vértanú (Nagaszaki).
Nevesek: Merici Szt. Angéla, Borromeo Szt. Károly, Albertoni B. Ludovika.

17. sz.: Mariscotti Szt. Jácinta, Paredeszi Szt. Anna Mária, B. XI. Ince, Páli
Szt. Vince (10-en) és 27 boldog japáni vértanú.

A 18. században csupán három szent akad: Mária Franciska, Labre Bene-
dek és Kreszcencia.

A 19. században 59 a kanonizált, ezek közül 21 vértanú (Kínában) s 27
rendalapító.

A 20. században 50 a kanonizált, közülük 20 vértanú (spanyolok) és 10
rendalapító.
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A két utolsó századra tehát jellemzõ a rendalapítók számának jelentõs meg-
növekedése. Ezért ezekrõl részletesebben szólunk. Õk a Ferences III. Rend
nagyfokú aktivitásáról tesznek bizonyságot: felkarolják a társadalom elesettje-
it, a betegeket, a szegényeket, árvákat s egyéb hasznos mûködést fejtenek ki
a misszióban, az oktatás, a nevelés terén.

II. Rendalapítók.

Két csoportra osztjuk õket:
a.) Akik nem ferences jellegû intézményt (rendet, kongregációt),
b.) akik ferences jellegû intézményt alapítottak.

a.) Nem ferences jellegû rendek alapítói:

1. Szent Brigitta (14. sz. – Brigitta rend).
2. Római Szt. Franciska (15. sz. – bencés obláták kongregációja).
3. Néri Szt. Fülöp (16. sz. – Oratórium Kongregáció).

4-5. Páli Szt. Vince és Marillac Lujza a 17. században (vincés nõvérek és la-
zaristák alapítói).

6-7. Szalézi Szt. Ferenc és Chantal Szt. Franciska (17. sz. – a Vizitációs
Rend alapítói).

8. Pallotti Szt. Vince (1830: A Kat. Apostolság Társaság).
9. Bosco Szt. János (19. sz. – Szalézi Rend).

10. Cottolengo Szt. József (19. sz. – A Gondviselés Házai).
11. B. Guanella Lajos szalézi (19. sz. – a Szeretet Szolgái).
12. Garicoits Szt. Mihály (19. sz. – A Jézus Szíve Papok Betarrami Társa-

sága).
13-14. Gerosa Szt. Vincencia és Capitaneo Szt. Bartolomea (19. sz. – A

Gyermek Máriáról nevezett Szeretet Nõvérei).
15. Postel Szt. Mária Magdolna (19. sz. – Irgalmas Szegény Nõvérek).
16. B. Anna Rosa Gattorno (19. sz. – Szt. Anna Leányai).
17. Eymard Szt. Julián (19. sz. – Eucharisztikus Papok Kongreg).
18. B. Kolping Adolf (19. sz. – Kolping Családok).
19. B. Mária Terézia Ledochowska (20. sz. – Kláver Szt. Péter Missziós Tár-

saság).
20. B. Elisabeth Hesselblad (20. sz. – Brigitta Nõvérek Kongreg).

b.) Ferences jellegû rendek alapítói:

1. B. Marscianoi Angelina (14. sz. – Szt. Erzsébetrõl nev. Ferences III.
rendi Nõvérek).

2. Valois Szt. Johanna (1500 körül – Annunciáta Nõvérek).
3. Merici Szt. Angéla (16. sz. – Orsolyiták).
4. B. Galantini Ipoly (1600 körül – tanító rend alapítója).
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5. B. Schevrier M. Franciska (19. sz. – Szt. Ferenc Szegény Nõvérei).
6. Szt. Claudia Thevenet (19. sz. – Jézus-Mária közösség).
7. Verzeri Szt. Teréz (19. sz. – Jézus Szíve Leányai).
8. B. Anna Mogas (19. sz. – Isten Anyjáról nev. Ferences III. rendi Nõvé-

rek Kongreg.).
9. B. Vendramini Erzsébet (19. sz. – Szt. Erzsébetrõl nev. Ferences Nõvé-

rek Kongreg.).
10. Kínszenvedésrõl nevezett B. Mária anya (19. sz. – Ferences Mária Misz-

szionárius Nõvérek Kongreg.).
11. B. Troiani Katalin(19. sz. – Ferences Misszionáriusnõk Kongreg.).
12. B. Frassinetti Paula (19. sz. – Szt. Dorottyáról nev. Nõvérek Kongreg.).
13. B. Scherer Mária Terézia (20. sz. – Szt. Keresztrõl nev. Irgalmas Nõvé-

rek).
14. Vedrunai Szt. Joachima (19. sz. – Szabályozott Ferences III. r. Nõvérek

Kongreg.).
15. Szt. Vialar Emília (19. sz. – Szent József Nõvérei).
16. Chevrier Antal (19. sz. – Prado Közösség).
17. B. Maria Franciska Rubatto (19. sz. – A Loanoi Ferences III. r. Nõvérek

Kongreg.).
18. B. Maria del Transito Cabanillas (Argentína, 19. sz. –Ferences III. r.

Missziós Nõvérek Kongreg.).
19. Szt. Maria Jozefa Rossello (19. sz. – Az Irgalmasság Leányai Társasá-

ga).
20. Cabrini Szt. Franciska (19. sz. – Jézus Szíve Missziós Nõvérek

Kongreg.).
21. Flesch Róza (19. sz. – Angyalokról nev. Ferences Nõvérek).
22. B. Ursula Ledochowska (19-20. sz. – Az Agonizáló Jézus Szívérõl nev.

Orsolyiták).
23. Betankur Szt. Péter (17. sz. – Betlehemita Kongreg.).
24. B. Bernarda Bütler (Kolumbia, 20. sz. – Segítõ Szûz Mária Ferences

Missziós Nõvérek Kongreg.).
25. B. Caiani Mária Margit (1900 körül – Jézus Szívérõl nev. Ferences III.

rendi Legkisebb Nõvérek Kongreg.).
26. B. Mária Angéla Truszkowska (Varsó, 19. sz. – Feliciána Nõvérek társ-

alapítója).
27. B. Boleslawa Lament (1905 körül – a Szt. Családról nev. Misszionári-

us Nõvérek Kongreg.).
28. Szt. Chmielowski Albert (Krakkó, 1887. – A Szegények Szolgái és a

Szegények Szolgálói Kongreg.).
29. B. Jablonska Bernardina (1900 körül – A Szegények Szolgálói ált. fõ-

nöknõje, társalapító).
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A, Á
Adolf, Kolping B., XII. 4.
Agathangelus B., VIII. 7.
Agnellus, Pisai B., III. 13.
Agreda Mária, V. 23.
Albert, Chmielovszki Sz., XII. 25.
Albert, Sarzianoi X. 15.
Alfonzia, B., X. 1.
Alfréd, Dollenz I. 17.
Amatusz, Ranconi B., VI. 10.
Anaklét, Gonzales VII. 12.
András, Ferrari B., II. 2.
András, Hibernói B., IV. 18.
András, Hispello B., VI. 5.
András, Longhin B., Függ. I.
András, Segni B., II. 18.
Angéla, Folignoi B., I. 4.
Angéla, Merici Sz., I. 27.
Angéla, Salawa B., III. 12.
Angéla, Truszkovska, l. Mária
Angelina, Marscianoi B., VII. 13.
Angelus, Acrioi B., X. 30.
Angelus, Clavasio B., IV. 11.
Angelus, Tankredi XII. 11.
Angol vértanúk Sz., VII. 12.
Anna, Mogas B., III. 2.
Anna, Schaffer B., X. 5.
Anna, Rosa Gattorno B., VII. 19.
Antal, Bonfadini B., XII. 1.
Antal, Chevrier B., X. 2.
Antal, Folignoi (B.), V. 13.
Antal, Galvao di S. Anna B., VII. 26.
Antal, Lucci B., VII. 25.
Antal, Páduai Sz., VI. 13.
Antal, Stronconei B., II. 8.
Antal, Szilva XII. 5.
Antónia, Firenzei B., II. 28.
Antonin, Fantosati Sz., VII. 7.
Apollinaris és társai B., IX. 10.
Arkangyal, Calatafimói B., VII. 31.
Assunta, Pallotta, l. Mária

Ágnes, Assisi Sz., XI. 16.
Ágnes, Prágai Sz., VI. 8.
Áron, Márton VIII. 30.

B
Baltazár, Klaváriói B., X. 17.
Baptista, Varano B., V. 31.
Bartolomea, Capitanio Sz., VI. 29.
Bartolusz, Toszkánai B., XII. 17.
Beatrix de Silva Sz., IX. 1.
Benedek, Fratelloi Sz., IV. 4.
Benedek, József-Benedek, l. József
Benedek pápa (XV.) IX. 20.
Benedek, Urbinoi B., IV. 20.
Bentivoliusz de Bonis B., XII. 27.
Benvenutusz, Gubbiói B., VI. 27.
Benvenutusz püspök Sz., III. 22.
Benvenutusz, Recanati B., V. 5.
Berárd és társai Sz., I. 16.
Bernadett, Soubirous Sz., IV. 15.
Bernarda, Bütler B., VI. 21.
Bernardin, Fossai B., XI. 10.
Bernardin, Sienai Sz., V. 20.
Bernát, Bádeni Függ.
Bernát, Corleonei Sz., I. 12.
Bernát, Offidai B., VIII. 23.
Bernát, Quintevallei XII. 9.
Bertalan, Pucci B., X. 18.
Berthold, Regensburgi XII. 14.
Blanka királynõ VIII. 27.
Bonaventura, Bagnoregioi Sz., VII. 15.
Bonaventura, Barcelonai B., IX. 11.
Bonaventura, Potenzai B., X. 26.
Boros, l. Fortunát
Brigitta Sz., VII. 23.

C
Caritas, Pirckheimer, III. 7.
Chevrier, l. Antal
Claudine, Thevenet Sz., II. 3.
Claudio, Granzotto B., IX. 3.
Contardo, Ferrini B., X. 20.
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D
Dániel és társai vt. Sz., X. 10.
Dávid, Augsburgi XI. 15.
Delfina B., IX. 26.
Didák, Alcalai Sz., XI. 13.
Didák, Kelemen VII. 3.
Didák, (Diego) Oddi B., VI. 6.
Domonkos Sz., VIII. 8.
Duns Scotus, l. János

E
Egyed, Assisi B., IV. 23.
Egyed, Laurenzanai B., I. 13.
Egyed Mária Sz., II. 5.
Elek Csiszér, IV. 16.
Elisabeth Hesselblad B., VII. 20.
Elisabeth Vendramini B., IV. 3.
Emilia Vialar Sz., VIII. 24.
Emmánuel és Társai Vt. B., VII. 10.
Elzeár Sz., IX. 26.
Erzsébet, Árpádházi Sz., XI. 19.
Erzsébet, Jó B. XI. 25.
Erzsébet, Portugáliai Sz., VII. 4.
Eusztochium Sz., II. 16.

F
Ferdinánd király Sz., V.30.
Ferenc, Assisi Sz., X. 4.
Ferenc sebhelyei ünn. IX. 17.
Ferenc bazilika búcsúja V. 24.
Ferenc elsõ társai IV. 16., XII. 9-21.
Ferenc Antal, Fasani Sz., XI. 27.
Ferenc, Calderolai B., IX. 13.
Ferenc, Camporossoi Sz., IX. 25.
Ferenc, Fabrianoi B., IV. 22.
Ferenc, Fogolla Sz., VII. 8.
Ferenc, Paolai Sz., IV. 2.
Ferenc, Pesaroi B., X. 25.
Ferenc, Szalézi Sz., I. 24.
Ferenc, Szolánói Sz., VII. 14.
Ferences mindenszentek XI. 29.
Félix, Cantaliciói Sz., V. 18.
Félix, Meda B., X. 3.
Félix, Nicosiai B., V. 19.
Fidelis, Sigmaringeni Sz., IV. 24.

Fidelis, Weiss, l. Maria Fidelis
Filippa, Mareri B., II. 15.
Florida, Cevoli B., VII. 15.
Fortunát, Boros II. 29.
Franciska, Cabrini Sz., XII. 22.
Franciska, Chantal, l. Johanna
Franciska, Római Sz., III. 9.
Frederik, Jansoone B., VIII. 1.
Frigyes, Bachstein és társai II. 27.
Frigyes, Ozanam B., IX. 9.
Fülöp, Néri B., V. 26.
Fülöp, Hosszú (elsõ társ) XII. 10.

G
Gandulfus B., IV. 5.
Gábor, Ferretti B., XI. 11.
Gabriel, Allegra B., I. 28.
Gabriel ab Ave Maria, l. Gilbert
Gellért, Cagnoli B., XII. 28.
Gellért, Luneli B., Függ.
Gellért, Villamagnai B., V. 25.
Gentilisz B., IX. 5.
Gergely, Grassi Sz., VII. 8.
Gergely pápa (X.) B., I. 10.
Gilbert Miklós VIII. 28.
Gonzaales, Flores vt. XI. 21.
Gorkumi vértanúk Sz., VII. 9.
Gottfrid, l. János Jones
Grassi Gergely, l. Gergely
Guido, Kortonai B., X. 24.
Guyart Mária, l. Mária Guyart

H
Henrika és társai XI. 20.
Herkulán, Piagalei B., VI. 26.
Honorát, Bialai B., X. 13.
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