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Szalézi Szent Ferenc
Egy nemesi származású, de egyébként goromba ember valami miatt kü-

lönösen gyűlölte Szalézi Ferencet. Egy este szolgáival és kutyáival fölvonult

a püspök háza elé, s ott egész éjszaka pokoli lármát csaptak. Az emberek

vadászkürtöket fújtak és pisztollyal lövöldöztek, a kutyáknak pedig a fülét

csipkedték, hogy minél jobban vonítsanak. Ez több éjszakán át megismétlő-

dött, sőt egyre pimaszabbak és arcátlanabbak lettek. A püspök házanépe

rájuk akart rontani, Szalézi Ferenc azonban visszatartotta őket, bár ő sem

talált nyugalmat. Ezt mondta: „Ó, nem is olyan rossz ez! Mi legalább fűtött

szobában ülünk, de azok a szegény fickók odakinn, akik szintén nem alhat-

nak, még fázni is kénytelenek hozzá.”

Másnap Ferenc találkozott ellenfelével a városban. Rögtön odasietett

hozzá, és olyan barátságosan és derűsen köszöntötte, hogy az egészen

lefegyverezve érezte magát, őszintén bocsánatot kért és gyerekes ellen-

ségeskedésére fátylat borított.





Páduai Szent Antal
Egyszer egészen rendkívüli csoda történt általa: egy eretnek, aki tagadta

Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta, hogy nem hisz addig

az Eucharisztikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség

előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget,

és találkozott a gúnyolódóval. És akkor annak öszvére hirtelen két első lá-

bára ereszkedett, és meghajtotta fejét a Szentség előtt.





Szent Miklós püspök
Amikor a myrai püspök meghalt, a környék püspökei összegyűltek, hogy

megválasszák az utódot. Éjszaka egyikük egy szózatot hallott: „Holnap dél-

ben állj a templom kapujába! Az első embernek, aki akkor belép, Miklós lesz

a neve, őt szenteljétek püspökké.” És valóban, Miklós, aki Isten hűséges szol-

gája volt, miként előre megmondatott, eljött a templomba, és az égi szózat

szerint – ámbár eleinte tiltakozott – megválasztották, és fölszentelték

püspökké.
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Diós István: A szentek élete című művéből származnak.

Minden jog fenntartva!
Kérjük, hogy a kifestőkönyv oldalait ne másolja le!

Ne vétsen a Tízparancsolat hetedik parancsa (Ne lopj!) ellen!
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