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Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost is



NURSIAI SZENT BENEDEK
Ünnepe: július 11.

B enedek 480 körül született az itáliai Nursiá-
ban. Nevének jelentése: áldott. Szülei jómó-

dú, művelt emberek voltak, ezért fiukat is tanít-
tatták. Benedek kezdetben Rómában tanult, ahol
az antik idők emlékei keveredtek a katolikus ha-
gyományokkal. Benedek a Római Birodalom bu-
kása és a pogány népek felemelkedése idején élt.
Róma szellemisége, az elvilágiasodás és az erköl-
csök lazulása azonban nem vonzotta őt, ezért ha-
marosan otthagyta az iskolát és a várost is.

Rövid ideig egy aszkéta közösség tagja volt,
majd elhagyta őket és teljes magányba vonult.
Három évig élt magányosan, kizárólag Istennek
és az imádságnak szentelve napjait. Pásztorok ta-
láltak rá, ők vezették vissza az emberek közé. Be-
nedek ekkor elhatározta, hogy közösségben fogja
össze az istenkereső férfiakat. Azt vallotta, hogy
a kolostori közösség kicsiben olyan, mint maga
az Egyház. A tagok egy testként élnek, és ennek
a testnek a feje nem más, mint Krisztus.
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SZENT DOMONKOS
Emléknapja: augusztus 8.

D omonkos 1170 és 1175 között született a
mai Spanyolország területén. Nevét a Kasz-

tíliában nagyon tisztelt Silosi Szent Domonkos
után kapta. Szülei és pap nagybátyja jómódban és
vallásosan nevelték. Az egyik testvére világi pap,
a másik testvére és két unokaöccse pedig szerze-
tes lett. Egyik testvérét és édesanyját boldoggá
avatták. Domonkos is mélyen hívő volt és szíve-
sen segített embertársain. Egy éhínség alkalmával
például az összes vagyonát szétosztotta a nélkü-
lözők között.

A kis Domonkos jó tanuló volt. Az iskolákat
elvégezve pap, később pedig kanonok lett. Tudá-
sának köszönhetően a kasztíliai Alfonz király dip-
lomáciai feladatot bízott rá. A püspökkel együtt
Dániába kellett utaznia, hogy feleséget kérjenek
az ifjú trónörökös, Ferdinánd számára. Az út azon-
ban sikertelen volt, mivel időközben a menyasz-
szonyjelölt meghalt.
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Domonkos találkozott az albigens eretnekekkel
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Ferenc egy csatában súlyos sérüléseket szenvedett



ASSISI SZENT FERENC
Emléknapja: október 4.

F erenc az itáliai Assisiben született 1182-ben
gazdag és befolyásos kereskedőcsaládban.

Szülei a György nevet adták neki, de mivel édes-
anyja francia származású volt, gyakran hívta fiát
Franciácskának. Ennek olasz megfelelője a Fran-
cesco, magyarul Ferenc. Ferenc tanulással töltötte
fiatal éveit, szabadidejében pedig szívesen mula-
tott gazdag barátaival. 

A fiatal és vakmerő Ferenc egy csatában súlyos
sérüléseket szenvedett és csak lassan gyógyult fel.
Ettől kezdve megváltozott a természete. Átérté-
kelte addigi életét, szakított harsány, gazdag és
csak a világi örömöknek élő barátaival. Társaságuk
helyett szívesebben időzött magányos helyeken.
Imádkozott és az Assisi mellett élő leprásokat
ápolta.

Egyik csendes imádsága alkalmával San Da-
miano templomában misztikus élményben volt
része. Imádkozás közben a megfeszített Krisztus 
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LOYOLAI SZENT  IGNÁC
Emléknapja: július 31.

I gnác 1491-ben a mai Spanyolország területén
született baszk nemesi családban. Szülei vidé-

ken éltek, Ignác is ott nevelkedett. A fiatal és élet-
vidám nemes szeretett tanulni, előszeretettel ud-
varolt a lányoknak és nem állt távol tőle a kard-
forgatás sem. Felnőve katonának állt. Leghőbb
vágya az volt, hogy bizonyítsa bátorságát és hír-
nevet szerezzen. Az egyik csatában azonban egy
ágyúgolyó súlyosan megsebesítette a lábát, s ezzel
korábbi tervei is szertefoszlottak. 

Hosszú ideig fekvőbeteg volt, s hogy elüsse az
időt, Jézus és a szentek életéről olvasott. Ahogy
belemélyedt a szentek életrajzaiba, egyre nagyobb
kedvet kapott ahhoz, hogy kövesse példájukat.
Így lassan nemcsak a teste, de a lelke is meggyó-
gyult. Átértékelte addigi életét, és ellátogatott
több kegyhelyre. Egy évet töltött teljes magányban
Manrézában, ahol jelenést látott. Ennek hatására
megírta a Lelkigyakorlatok könyvét, amely meg-
ismerteti az olvasót Istennel.
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A lábadozó Ignác Jézus és a szentek életéről olvasott
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Bosco János bűvésztrükkökkel szórakoztatta a gyerekeket



BOSCO SZENT JÁNOS
Emléknapja: január 31.

Bosco Szent János 1815-ben született a Torinó
melletti Becchiben. Margit mama nagy szere-

tetben nevelte Jánost és testvéreit. A jóságos és
jámbor édesanya Isten szeretetére tanította és jó-
cselekedetekre buzdította gyermekeit. Gyakran
mondogatta nekik, hogy Isten mindent lát, ezért
viselkedjenek rendesen.

János okos kisgyerek volt, hallás után gyorsan
tanult. A kézügyességének köszönhetően remekül
utánozta a bűvészek trükkjeit is. A bátyja, Antal
azonban nem engedte, hogy iskolába járjon. A ta-
nulás helyett azt akarta, hogy öccse otthon segítsen
a földművelésben. Ezért olvasni is az egyik szom-
széd tanította. János kilenc éves korában álmot lá-
tott, amelyben parancsot kapott: „Állj a fiúk élé-
re!” Ő ezt komolyan vette, és elkezdte maga köré
gyűjteni a környéken élő fiúkat, akiknek elismé-
telte a szentmisén hallott prédikációkat vagy ép-
pen bűvésztrükkökkel szórakoztatta őket.
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