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Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett
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SZENT CECÍLIA
ünnepe: november 22.

C

ecília pogány patrícius családban született,
hitét azonban már nagyon korán gyakorolni kezdte. Buzgó vallásossága és hite megdöbbentette a pogány hagyományok szerint élő családját
és környezetét, mégis elfogadták, hogy a határozott és öntudatos fiatal lány nem a pogány istenségekben, hanem a keresztények Istenében hisz. Cecília durva szövésű ruhákat hordott, gyakran böjtölt, már fiatalon szüzességi fogadalmat tett és Jézus jegyesének vallotta magát. Apja azonban más
életet szánt neki, és a csinos lányt hozzáadta az ifjú
és pogány Valeriushoz.
A jólelkű Valerius hamar beleszeretett vonzó
feleségébe, és gyorsan megérintette Cecília erős hite is. Egyre kíváncsibb lett felesége titokzatos jegyesére, egyre inkább meg akarta ismerni Jézus Krisztust és a keresztény vallást. Felesége biztatására
felkereste Orbán pápát, aki titokban megkeresztelte őt. A hagyomány szerint a hazatérő Valerius
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A helytartó hite megtagadására szólította fel Cecíliát
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mus nevű tisztet küldött az elfogásukra. A tiszt
Valerius és testvére hite láttán azonban megtért
és egész családjával együtt megkeresztelkedett.
Nem engedelmeskedett az uralkodói parancsnak,
és a saját házában bújtatta el keresztény barátait.
Ezzel magára haragította a helytartót. Cecília arra
ösztönözte férjét és barátait, hogy még az üldöztetés ellenére is vallják meg keresztény hitüket. A
fiatalasszony rendíthetetlen hitét látva sokan megtértek, Krisztus tanítását követték, és Cecíliával
együtt bátran vállalták a vértanúságot. A hagyomány szerint a fiatal lány rendíthetetlenül kitartott a jézusi tanítás mellett még akkor is, amikor
hite megtagadására szólította fel a helytartó. Kitartásáról és hősiességéről sok száz ember előtt
tett tanúbizonyságot. Azt vallotta, hogy Isten a
mulandó földi kincseknél sokkal értékesebb lelki
kincsekkel ajándékozza meg az embereket.
Cecília halála előtt mindenét szétosztotta a
szegények között, a házából pedig templomot alapított. 230 körül halt meg, ő a szent zene védőszentje.
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kormányt. Ügyesen irányította a hajót, sőt a vihart
is lecsillapította, úgyhogy a matrózok megmenekültek.
Miklós püspök 350. december 6-án halt meg
Myrában, ereklyéi a dél-olaszországi Bariban lévő
Szent Miklós-bazilikában találhatók. A hajósok, halászok, kereskedők, zarándokok és a férjhez menni
vágyó lányok védőszentje. A késő középkor óta
Miklós püspököt a tizennégy segítő szent közé sorolják. Miklós püspök nem lett vértanú, mégis
szentté avatták. Az életszentséget egyszerű, hétköznapi jócselekedeteivel nyerte el. Őszinte szeretettel, csendesen és titokban segítette gyámolításra szoruló embertársait.
Az 1850-es évektől sajnos megváltoztatták
alakját. Elkezdték Mikulásnak, Télapónak hívni,
aki piros kabátban, puttonnyal a hátán, rénszarvasszánon hozza az ajándékot és a kéményen keresztül érkezik december 6-án. A Katolikus Egyházhoz tartozók azonban tudják, hogy a jótevő,
szerény, másokon titokban segítő és önzetlen Szent
Miklós püspökre emlékezünk ezen a napon.
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Sokan kérték a jószívű Miklós püspök segítségét
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AVILAI NAGY SZENT TERÉZ
Ünnepe: október 15.

A

világegyház szentjei között két Terézt is
tisztelünk. Egyikük Avilai Nagy Szent Teréz, névrokona pedig a háromszáz évvel később
született Lisieuxi (ejtsd: liziői) Kis Szent Teréz.
Nagy Szent Teréz rendalapító volt, Kis Szent Teréz
pedig évszázadokkal később ugyanannak a rendnek a tagja lett.
Nagy Szent Teréz 1515-ben született a spanyolországi Avilában. Szülei gazdagok voltak, tizenkét gyermeket neveltek. Teréz eleven, szókimondó és beszédes kislány volt, ezért mindig sok
játszótársa akadt. Gyakran szórakoztatta és megnevettette társait, de sok időt töltött tanulással és
olvasással is.
Fiatal kamaszlányként kortársaihoz hasonlóan ő is férjről és saját gyerekekről álmodozott. Később azonban egyre jobban szeretett volna csakis
Istennek élni, őt szolgálni, ezért úgy döntött, hogy
belép az apácák közé. Édesapja ellenezte lánya
döntését, ezért Teréz tizennyolc éves korában egy
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Teréz rendkívül sok időt töltött tanulással és olvasással
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Követői szintén a szegénységet hirdették, ezért ők
is levetették saruikat, úgy léptek be a kolostorba.
Innen ered Teréz új rendjének neve: sarutlan karmeliták rendje. Teréz célja ezzel az volt, hogy viszszaállítsa a karmelita rend eredeti szabályait és a
szigorú fegyelmet. Reformja sikeresnek bizonyult,
hiszen az ott élő szerzetesnők szigorúbb szabályok
szerint éltek, mint más társaik.
Újító szándéka és Istentől kapott kinyilatkoztatásai miatt többen üldözni kezdték Terézt. Azzal vádolták, hogy látomásai nem Istentől, hanem
az ördögtől valók. Később azonban bebizonyosodott, hogy Teréz igazat mondott. A támadások ellenére tizenhét női és tizenöt férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokan csatlakoztak hozzá. Teréz nemcsak imádságos életével
és példamutatásával tanította a körülötte élőket,
hanem írott művein keresztül is. Napjainkban
könyveiből ismerhetjük meg tanítását. Legismertebb művei a Belső várkastély és az Önéletrajz.
1582-ben halt meg. 1614-ben V. Pál pápa boldoggá, 1622-ben XV. Gergely szentté avatta. VI. Pál
pápa 1970-ben egyháztanítói címmel tisztelte meg.
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Tizenhét női és tizenöt férfikolostort alapított
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