
Január 17. 
 

Remete Szent Antal apát 

 

   

A sivatagba vonult társas remeték atyja. 

250-ben a Felső- Egyiptomi Kómanban született vagyonos keresztény családban. Antal 

a magány és szülei társaságát szerette, ezért gyermekkorában nem alakított ki társas 

kapcsolatokat, nem járt iskolába, csak templomba, a Szentírás tanítása érdekelte. 

Kitűnő emlékezetének köszönhetően a Szentírást betéve, könyv nélkül tudta. 18 éves 

korában árván maradt, kishúgának nevelését, gondozását és a családi birtoknak 

irányítását magára vállalta. 

Fél év elteltével hallotta a templomban azt a szentírási szakaszt, amelyben Krisztus 

Urunkhoz egy gazdag ifjú ment oda és megkérdezte, mit kell tennie, hogy az örök életet 

elnyerje. Krisztus válasza, miszerint, ha tökéletes akar lenni, adja el minden vagyonát, 

adja a szegényeknek és kövesse őt. Jézus szavai hatottak Antalra, eladta ingó és 

ingatlan vagyonát, 300 hold földjét a szegények között szétosztotta, a pénz egy részét 

húga nevelésére, másik részét pedig önmaga fenntartására tartotta meg. Ekkor egy 

alkalommal a templomban egy másik igét hallott: „Ne legyetek szorgoskodók a 

holnapról, a holnapi nap szorgoskodik önmagáról.” (Máté 6,34) Ennek hatására 

megvált minden vagyonától, húgát a helyi szüzekre bízta és a pusztába költözött egy 

öreg mellé, akinek vezetésére bízta magát és akivel együtt dolgozott a létfenntartásért. 

A termelt és készített javak feleslegét a szegényeknek adta. A tökéletességre törekedett, 

ezért a mezőn végigjárta a remetéket, kissé elidőzött náluk és mindegyiktől tanult 

valamit, önmegtartóztatást, szívélyességet, derűt, virrasztást, szorgalmat, olvasás 

szeretetet. Hajlékába visszatérve azon elmélkedett és szorgoskodott, hogy ezeket az 

erényeket magában is létrehozza. Az első elbizonytalanodása az volt, mikor a gonosz 

lélek emlékeztette a korábbi vagyonára, rokonai szeretetére, a húga állapotára, ezzel 

elbizonytalanította. Antal Isten malasztjának segítségével, szorgos munkával, böjttel 

és testsanyargatással sikeresen küzdötte le a kísértést. Ezt követően több kegyetlen 

kísértést is elszenvedett, állapota leromlott, rokonai őrizték, míg felgyógyult. 15 év 

után a sivatagba ment teljes magányba miközben új kísértetek, kísértések érték. 

Átkelvén a Níluson egy hegynél várromot talált, oda befalazta magát, egy kis nyíláson 

át kapott minden évben kétszer kenyeret és vizet. 20 évig senkivel nem beszélt, a 

Szentírásról elmélkedett, amelyet kívülről tudott, ismert. A lélek felemelkedése lett a 

hosszú elmélkedés gyümölcse, ez tette az élete hátralévő részére híressé. Példája 

tanítványokat vonzott hozzá, annyit, hogy az egész hegyet ellepték, ő pedig tanította 

őket. Öltözete és eledele szerény volt: alsó szőrköntöst, felette csuklyás juhbőrköpenyt 

viselt, kevés vízbe mártott kenyeret, pálmagyümölcsöt és zöldséget fogyasztott. Szent 



Athanáz írta le tanításait: 1. Ne csüggedjünk az élet küzdelmeiben, a jól viselt harcért 

vég nélküli öröm ígértetik. 2. Az egész föld csekély a mennyországhoz képest, ha tehát 

a földet elhagyjuk, egy nagyobb jóban részesülünk. 3. Mindannyian Isten szolgái 

vagyunk. A szolga pedig dolgozik, mert ha nem dolgozik elveszti az Úr kegyelmét. 4. 

Bizonytalan a halál órája, nem tudhatod, ha lefekszel, másnap felkelsz-e, ha felkelsz, 

megéred-e az estét. Ezért ne nyugtalanítsanak a tisztátlan gondolatok, békülj ki 

ellenségeiddel. 5. Az erényt minden helyen lehet gyakorolni. Ha a szív tisztaságát 

megőrzöd, az Isten megadja az ő szent malasztját. 6. A gonosz lélek kísértése ellen 

Krisztus keresztjének jelével és élő hittel győzedelmeskedhetünk. Amíg Szent Antal a 

pusztában tanított, Makaszim császár a keresztényeket üldözte. Antal Alexandriába 

ment, a börtönökben meglátogatta a keresztényeket, elkísérte őket a vallatásokra és a 

kivégzésre is, mindvégig erősítve bennük a keresztényi hitet.  A császár nem nézte jó 

szemmel tevékenységét, de nem fogatta el, csak korlátozta, nem engedte érintkezni a 

keresztény elítéltekkel. Makár és Amáthás remeték voltak mellette az utolsó 15 évében, 

ők jegyezték fel találkozását Szent Pál remetével. Ők voltak mellette halálakor is 356-

ban, 105 éves korában. Nemcsak életében dicsőítette Szent Antal az Istent, hanem 

halála után is, mert ereklyéinél, leginkább Franciaországban, csodálatos gyógyulások 

történtek. 

Egész életén át az Üdvözítő szent keresztjének jelével élt a gonosz lelkek kísértései 

ellen, ezért van, hogy többször ruháján keresztjelet látunk írva. Ez a kereszt T alakú, 

mert Egyiptomban így rajzolták a keresztet, ezért nevezik ezt a keresztformát Szent 

Antal keresztjének. 

Isten igéje gyújtotta fel szívében a tökéletesebb élet utáni vágyat, táplálta lelkét 

viszontagságainak közepette, Istennel társalkodott elmélkedésében, Istenhez utazott 

hosszú földi vándorlása során. 
 

† Szent Antal apát közbenjárása ajánljon minket neked, Uram, hogy mit saját 

érdemeink által meg nem nyerhetünk, azokban pártfogása által részesülhessünk. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus által. Úgy legyen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Január 18. 
 

Szent Piroska szűz, vértanú 

 

 

   

 

Szent Piroskában Isten megmutatta, hogy a gyenge nemben is hatalmas az ő 

malasztjának ereje. Az alig 11 éves Piroska a legirtózatosabb kínokat állta ki hite miatt. 

Rómában született előkelő családban II. Klaudiusz császár idejében. Keresztény hite 

miatt kérdőre vonták, mivel azonban apja magas méltóságot töltött be, a császár csak 

megintette és Apolló templomában tömjénáldozás által a bálványok imádatára 

szólította fel. Piroska ezt elutasította, egyenesen kimondta, hogy csak az ég és föld 

Istenének Jézus Krisztusnak hajt térdet és fejet, csak neki áldozik tömjénnel. A 

bálványtemplomba érve imádsága miatt az Apolló szobor lehullott talapzatáról és 

összetört. Ekkor a császár börtönbe vettette. Néhány nap múlva meztelen testét 

megostoroztatta, de nem torzult el tőle a teste, forró zsírral leöntette, majd hurokkal 

marcangoltatta meg. A börtönben sebeit Isten azonnal begyógyította. Körtornácos 

arénában kiéheztetett oroszlán elé vitték, hogy széttépje, de az oroszlán lefeküdt lábai 

elé. Tűzbe vetették, de a lángok megkímélték. Végül a Rómából kivezető úton 270-ben 

lefejezték, testét oda is temették el. 

Később Rómában az Aventin hegyen templomot emeltek a tiszteletére, ami a mai napig 

áll. 
 

† Úr Isten, engedd könyörgünk, hogy kik vértanúdnak, Szent Piroska szűznek kimúlása 

napját üljük, mind évfordulati ünnepén örvendjünk, mind gyarapodjunk hitének 

példája által. Ámen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Január 20. 
 

Szent Fábián, Szent Sebestyén 

 

 

     

 

Szent Fábián pápa és vértanú 

 

 

Szent Fábián a híres római Fabiusok családjából származik, aki felvette a 

kereszténységet és pappá szentelték. A Szent vértanúk eltemetésében segédkezett, 

ezzel szerzett bizalmat magának a keresztények körében. 236-ban választották pápává. 

Pápasága alatt is figyelmet fordított a vértanúk tiszteletére. 

Róma városa építtetésének 1000. esztendejére Fülöp császár ünnepi előkészületet tett. 

Ponczius pap, akit Fülöp császár bizalommal fogadott, a császárt figyelmeztette, ne 

hamis isteneknek adjanak hálát a rómaiak, hanem az egy igaz élő Istennek. Fülöp és 

fia is hosszabb tanítás után megkeresztelkedtek, húsvétkor még áldoztak is, de csak 

titokban. Ezért nem őt tekintik első keresztény császárnak, hanem Konstantint. Fülöp 

császárt és fiát az ellenségei megölték, utána Deczius lett a császár, aki gyűlölte a 

keresztényeket, megölte Szent Fábiánt is. 
 

† Tekints Mindenható Úr Isten, erőtlenségünkre, és mivel cselekedeteink súlya ránk 

nehezül, szent vértanúdnak Fábián pápának dicsőséges közbenjárása védelmezzen 

minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
 

 

Szent Sebestyén vitéz és vértanú 

 

 

Narbonneban, Franciaországban született. Ifjúságát a tudományoknak szentelte, majd 

beállt Karin császár seregébe. A császári katona- köntös alatt Krisztus vitéze lappangott. 

Szigorúan titokban tartotta hitét. 

Róma egyik börtönében raboskodott Márk és ikertestvére Marcellin. Kitartóan 

ragaszkodtak keresztényi hitükhöz a kínvallatásaik ellenére. Rokonaik győzködték 

őket hitük ellen vallani, így elkerülve a halált. Ekkor kezdte a kereszténység terjesztését 

Sebestyén, ki az ikerpárt meglátogatta, hitük megtartására ösztökélte, a családtagokat 

is hitükben megerősítette. Ezt látta a fogva tartó Nikosztrát felesége, Zoé, aki 6 éve 

néma volt. Kérte Sebestyént, gyógyítsa meg őt. Sebestyén megoldotta nyelvét Isteni 

segítséggel, Zoé pedig magasztalta Isten, megkeresztelkedett és férjét is a 



keresztényhitre buzdította. Más börtönökben szenvedő rabokat is megtérített. Közben 

Karin császár helyébe Diokleczián lépett, kormányzó társának pedig Maximiánt 

nevezte ki. Nagyra becsülték Sebestyén vitézségét, katonai erényét, és kinevezték őt a 

császári testőrök vezérévé. A keresztényüldözés miatt nagyobbrészt mindannyian 

elnyerték a vértanúk koszorúját. Szent Sebestyén is elárultatott. A császár kemény 

dorgálására bátran válaszolta, hogy a római birodalomért és a császárért is fohászkodott 

az egy igaz Istenhez. A császár fölháborodott és Sebestyént katonáival egy fához 

kötöztette és nyilakkal átdöfette, majd vérben meghalni hagyta. 

Éjjel, Irene asszony, Kasztul özvegye ment Sebestyén testéért, hogy a kereszténynek 

sírhelyén eltemesse, de életjeleket tapasztalt, így Sebestyént haza vitte és ápolta. 

Amikor Sebestyén meggyógyult, a császárhoz ment a keresztények üldözése miatt 

kemény szemrehányásokkal illetni őt. A császár elrendelte, hogy botokkal verjék 

halálra. A katonák a parancsot teljesítették, testét a szennyvízcsatornába dobták 288 

körül. 

Példát adott Szent Sebestyén minden kereszténynek, hogyan éljük meg hitünket és 

erényünket a fenyegető veszély idején, hogy hitünk el ne hamvadjon és erényünk meg 

ne fogyatkozzon. Megmutatta, hogy a fejedelemnek engedelmeskedni tartozunk 

mindazokban, melyek Isten törvényével nem ellenkeznek, de arra is tanított, ha 

ellenkeznek, akkor Istennek engedelmeskedjünk, ne az embernek. 

680-ban Szent Sebestyén tiszteletére templomot emeltettek és hozzá imádkoztak a 

dögvész idején, mire a járvány megszűnt. 

A mindenszentek litániájában és egyéb helyeken is együtt emlegetik Szent Fábián 

pápát és Szent Sebestyén püspököt, pedig közöttük semmilyen viszony nem volt, sőt 

szenvedésük ideje között 40 év telt el. Az együtt említés oka lehet, hogy a pápát abban 

a temetőben temették el, ami fölé később Sebestyén templomát építtették és 

mindkettejük ünnepnapja január 20-ra esik. 
 

† Kérünk, Mindenható Úr Isten, adj nekünk éberséget és erősséget a veszedelmek 

között, hogy általad győzzünk s hálás szívvel dicsérjük szent nevedet. Szent Sebestyén 

legyen közbenjáró érettünk, mind a lelki mirigyben, mi a bűn, mind a testi járványos 

nyavalyákban. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Január 21. 
 

Szent Ágnes szűz és vértanú 

 

 

   

 

A szüzesség és vértanúság koszorúval ékesített gyönge lánya. Neve a latin nyelvben 

bárányt, a görög nyelvben szüzet jelent. Még csak 13 éves volt és olyan erősséggel bírt, 

hogy a sok csábítás és kínzások között Isten segítségével mind szüzességét, mind hitét 

megőrizte. 

Rómában gazdag őscsaládból származott, neveltetése is ennek felelt meg. Egy 

alkalommal, az iskolából hazavezető úton, a város kormányzójának fia szemet vetett 

rá, ritka drágaságokat küldött neki, hogy nőül vehesse. Szent Ágnes a viszonyt 

elutasította és a gazdag ajándékokat is visszaküldte. Kijelentette, hogy a szívét egy 

sokkal nemesebb és gazdagabb nemesnek ajánlotta fel, akivel igen drága gyűrűvel 

jegyeztetett el, akinek anyja férfit, és apja asszonyt  nem ismert, kinek szavára a 

halottak feltámadnak és a betegek meggyógyulnak. A kormányzó szintén próbálkozott 

fiának megnyerni menyasszonynak Ágnest, de ugyanez volt a felelet. A kormányzót az 

udvari emberei világosították fel, hogy Ágnes keresztény, és a jegyese Krisztus. A 

keresztényüldözés miatt a kormányzó Ágnest megfenyegette, hogy hite miatt súlyos 

kínzásoknak veti alá és parancsot adott, hogy álljon be Veszta papnői közé és áldozatot 

mutasson be a bálványnak. Ágnes ezt elutasította. A kormányzó a szüzessége 

elvesztésével is megfenyegette. Bevitette az ocsmányság helyére, ruháitól megfosztatta, 

testét csak a sűrű, hosszú haja takarta. Ekkor az Úr angyala olyan fényességgel vette 

körül Ágnest, hogy a féktelen férfiak elsiettek, a kormányzó fia arcára esett a 

fénysugártól és szörnyet halt. A kormányzó ördöngősnek nevezte Ágnest, aki bűvészi 

erővel bír. Kérte Ágnest, ha az Úr angyala valóban vele van, keltse életre fiát. Ágnes 

alázatosan imádkozott, hogy Isten mutassa meg erejét e népnek, mire a kormányzó fia 

életre kelt és hirdette, hogy egy az Isten mennyben, földön és tengereken, s ez a 

kereszténység istene, hogy a bálványozás merő balgaság. 

A pogány papok és a felizgatott nép Ágnest ördöngősnek nevezte és követelte a 

kormányzótól Ágnes kivégzését, amit a kormányzó a történtek után már nem akart. 

Hogy a népet lecsillapítsa, egyik főtisztjére bízta a feladatot, aki máglyát gyújtatott, 

hogy Ágnest azon égesse meg, de a lángok nem felfelé lobogtak, hanem vízszintesen. 

Ágnes karjait kitárva imádkozott Istenhez. Az ima végeztével a tűz kialudt. A főtiszt 

Ágnes nyakába kést döfetett, ez jegyezte el őt örökre Üdvözítőjével 304 körül. 



Ágnes testét a szülei a nyári lakukban temették el, ahová zarándokolni jártak onnantól 

kezdve a hívő keresztények. Egy este az imádság alatt Ágnes szülei szüzek vonulását 

látták a sír felett és Ágnest is megpillantották egy báránnyal az oldalán. 

Konstantin császár leánya, Konstancza, kinek testét csúnya sebek borították, Ágnes 

sírjánál imádkozott gyógyulásért. Imádkozás közben álomba merült. Mikor felébredt, 

meggyógyult sebeiből. Ágnes tiszteletére a sírja felett templomot építtetett, egy 

sírboltot készíttetett magának ott, és szűzi életre áldozta magát. 

Rómában két templom épült Szent Ágnes tiszteletére. Az egyik az előbb említett, a 

másik a Navona piacon épült, ahol Ágnest az angyal az ocsmányságtól megvédte. A 

korábbi szülői birtokon építtetett templomnál Szent Ágnes napján minden éveben két 

bárány áldatik meg, akiknek gyapjából az érseki vállszalagok készülnek. 
 

† Örök, mindenható Úr Isten, ki a világ erőtleneit választod, hogy az erőseket 

megszégyenítsd, engedd kegyelmesen, hogy kik Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepét 

üljük, közbenjárásának foganatját érezzük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Január 22. 
 

Szent Vince és Szent Anasztáz vértanú 

 

 

   

 

Szent Vince vértanú 

 

Spanyolország Oska nevű városában született főrangú családban. Isteni félelemben és 

a tudományokban is nagy jártasságra tett szert. Ezért hamar szerpappá szentelte Szent 

Valér Saragosa-i püspök. Mivel a püspök beszédhibás volt, nem prédikált, erre a 

feladatra Vincét kérte. Így volt egy életen át Vince a püspök támasza, első szerpapja. 

A Diocleczián- féle keresztényüldözés Spanyolországra is kihatott, Daczián 

kormányzó volt a végrehajtója. Célja a lelkipásztorokat megveretni, hogy a nyáj 

szétszéledjen. Ezért Szent Valért és Szent Vincét vasra verette és bebörtönözte, ott 

hosszan sanyargatta. Később Valencia városába vezettette őket, hogy a hosszú, nehéz 

úton kifárassza és könnyebben kínoztathassa, de a két férfi nem tikkadt el, hanem 

éberek és frissek voltak (pedig Szent Valér már idős korú ekkor). Daczián sürgette őket, 

hogy a császár bálványozást sürgető parancsának tegyenek eleget. Mivel Valér nehezen 

beszélt, Vince vallotta meg hitüket. Miszerint: „ mi keresztények vagyunk és az egy 

örök Istennek szolgái vagyunk. Az ő nevében ragadunk szellemi fegyvert a 

ravaszságod által kigondolt fortélyok ellen. Fenyegetéseidtől és kínzásaidtól nem 

félünk, hanem örömmel fogadjuk a halált az igazságért.” Vince szavaira Daczián 

haragja annyira fellobbant, hogy Valért számkivetésre ítélte, Vincét pedig válogatott 

kínzásnak vetette alá. Kínpadra hurcolták és kifeszítették, majd addig marcangolták, 

míg belső szervei is kilátszottak. Rostélyágyra fektették, alá tüzet raktak és savval 

locsolták, hogy az égő szikrák a testébe mélyedjenek. Ezután tömlöcbe vetették, 

cserépdarabokra fektették és lábait kifeszítették. Míg a kínzók belefáradtak a 

kegyetlenkedésbe, Vince nem csüggedt a szenvedésekben, hirdette hitvallását, hogy 

Krisztusban hisz, aki az egy Atyaisten egyetlen fia. Krisztusban hitt, Krisztusban 

remélt és Krisztus iránti szeretetből szenvedett. Isten vigasztalása nem maradt el. A 

tömlöcben világosságot gyújtott, a lábszorító fák elgyengültek, a cserépdarabok illatos 

rózsákká változtak. Vince zsoltárokat, szent énekeket énekelt. A börtönőrök, a korábbi 

kínzói látva mindezt a csodát, megtértek, magasztalták Istent. Daczián a történteket 

hallva nagyon megijedt, nem kínoztatta többet Vincét, hanem puha ágyba fektette, 

nehogy általa végképp meggyőzettessék. Eközben Vince megtért teremtőjéhez 304-

ben. 



Holttestét a mezőre dobták, hogy a vadállatok tépjék szét, de egy holló megőrizte. 

Akkor a tengerbe vetették egy kákából font kosárban egy kővel megerősítve, hogy a 

mélybe lesüllyedjen, de fenn maradt a víz tetején és erőteljesen a part felé sodródott. 

Később egy Valenciai keresztény asszony a látomása nyomán találta meg és vitette a 

templom oltárára. Ereklyéit Lisszabonba és Franciaországba is elvitték. 

Szent Vince életének tanúsága: mi se bizakodjunk erényeinkben, hanem Isten 

irgalmában. 
 

† Úr Isten, ki Szent Vincének malasztodat nyújtottad az üldözés közepette, adj, kérünk, 

segítséget nekünk is, hogy hitünkben állhatatosak maradjunk, s a világnak, testnek, 

ördögnek minden üldözését meggyőzhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
 

 

Szent Anasztáz szerzetes és vértanú 

 

 

Krisztus Urunk szent keresztjének dicsőítője volt. 

Szent Anasztáz Magundát néven született Perzsiában. Apja bűvész, szemfényvesztő 

volt, így ő is ezt a mesterséget tanulta. 

A hetedik század elején a perzsa király háborúzott a görög császárral. A Szentföldet és 

Jeruzsálemet is hatalma alá kerítette, ahonnan elvitte a Szent Kereszt egy részét. 

Magundát ekkor a király katonái között teljesített szolgálatot. Érdeklődött a kereszt 

felől, mire a keresztények elbeszélték neki az Üdvözítő történetét, kereszthalálát és 

tanítását. Ez olyan erős benyomást tett rá. Hogy Hierapoliszban mélyebben 

tanulmányozni kezdte a kereszténységet, templomba járt, nézegette a szent vértanúk 

képeit, érdeklődött történetük felől. Elhagyta tiszti hivatalát, felhagyott a 

bűvészkedéssel. Felkereste Jeruzsálemben a szent helyeket, megismerkedett Illés és 

Modeszt papokkal, felvette a keresztséget és nevét Anasztázra változtatta (jelentése: 

föltámadás). 

Jeruzsálem környékén élt Jusztin elöljáró, szerzetes, akinek élete és tudománya híres 

volt, felvette Anasztázt a szerzetesei közé. Anasztáz itt tanulmányozta a szent vértanúk 

történetét és tanulta meg a görög nyelvet. Itt határozta el, hogy ő is vértanú lesz és 

kereste az alkalmat, hogy a vértanúkhoz hasonlóan a hitéért meghalhasson. 

Amikor Anasztáz Cezáreába zarándokolt a város utcáin bűvészkedő perzsa katonákkal 

találkozott. Kérte őket, hagyjanak fel a bűvészkedéssel és a keresztényi hit felvételére 

sarkallta, Krisztus tanításaival megismertetve őket. A katonák elfogták és börtönbe 

zárták. Harmadnapra hazaérkezett a kormányzó, aki megpróbálta Anasztázt 

ígéretekkel eltéríteni hitétől, sikertelenül. Ezután egy másik rabhoz láncoltatva követ 

cipeltetett vele. A kormányzó második próbálkozására is, hogy hitével hagyjon fel, 

elutasítóan viselkedett, ezért megverettette és ismét börtönbe vetette. Jusztin, a kolostor 

elöljáró Anasztáz lelki megerősítésére két szerzetes testvért küldött a börtönbe, 

Anasztáz vigasztalására és szolgálatára. Anasztáz nappal kőhordással foglalkozott, 

éjjel rabtársai angyalok közt látták fényességben imádkozni. A kormányzó, mivel 

megtörni hitében nem tudta Anasztázt, a király utasítására visszaküldte Perzsiába. 

Három nap múlva Barsaloéba ért, mivel hitét itt sem adta fel megbotozták, egy kezénél 



fogva, lábán súlyos kődarabbal felakasztották, szeme láttára keresztény rabtársait vízbe 

fojtották. Ezután őt is megfojtották és lefejezték 628. január 22-én. Rövid idő múltán 

Herakliusz keresztény császár katonái visszafoglalták tartományaik nagy részét és 

visszaszerezték a szent kereszt elrabolt ereklyéjét. Szent Anasztáz testét Szentföldre, 

majd Konstantinápolyba vitték, később Rómába került. 

Szent Anasztáz hitének a szent kereszt volt kezdete, erőssége és védőpajzsa. Ez volt a 

diadalmi koszorújának is megszerzője. 
 

† Uram, Jézus Krisztus, adjad kérünk, hogy szent kereszted zászlója alatt állhatatosan 

küzdjünk az életben, s elvegyük a nyertesek jutalmát a jövőben, midőn e szent jel 

föltűnik az égen, s eljövendelsz ítélni az eleveneket és holtakat. Úgy legyen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Január 23. 
 

Szűz Mária eljegyzése 

 

 

   

 

A boldogságos Szűz Máriát kisgyermek korában a templomban bemutatták, aki ott 

szüzességet fogadott. Az Isteni bölcsesség mégis úgy rendelte, hogy jegyese legyen 

Szent Józsefnek, mert különben becsülete került volna veszélybe. 

Szent József kiválasztásáról a Szent Szűz jegyesévé a Germán konstantinápolyi érsek 

írja, hogy Dávid nemzetségéből származó azon nőtlen férfiak vittek egy-egy vesszőt a 

templomba, akik Máriát feleségül akarták venni. Kinek a vesszeje kibimbózik, az 

veheti el Máriát feleségül. Egyedül Józsefé bimbózott ki, így lett Mária jegyese. E 

jámbor hagyomány miatt ábrázolják Józsefet kivirágzott vesszővel. 

III. Pál pápa Doré Péter Domonkos rendi szerzetes által erre az ünnepre készített 

zsolozsma elmondását engedélyezte. 1725. augusztus 22-én XIII. Benedek pápa 

engedte meg, hogy a zsolozsmát ezen a napon a pápai földterület minden szegletében 

elmondhassák. 
 

† Adjad Uram, szolgáidnak a mennyei malaszt ajándékát, hogy kiknek a boldogságos 

Szűz szülése üdvösség- kezdet lett, eljegyeztetésének emlékünnepe legyen a békesség  

öregbedése. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 


