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Morus Szent Tamás
Amikor Tamást beszállították a Tower börtönébe, azt mondta barátsá-

gosan a kapitánynak: „Uram, megígérem Önnek, hogy nem fogok panasz-
kodni ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha mégis megszegném ígéretemet,
vagy bármiben is terhére lennék önnek, akkor megengedem, hogy kímélet-
lenül tegye ki a szűrömet.”





Loyolai Szent Ignác
Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. „Nevessetek, és erősek

lesztek!” – szólt oda a testvéreinek, és az egyiknek ezt mondta: „Örülök,
hogy mindig azt látom, hogy nevetsz. Amíg a szabályokat megtartod, nem
lehetsz soha túlságosan vidám.” Egy másikat, aki nagyon kedvetlen volt,
azzal vidított fel, hogy eljárt neki egy baszk táncot. És amikor látta, mek-
kora étvággyal kebelezi be az egyik társa az ebédet, arra bátorította,
hogy csak „folytassa, táplálkozzon jól, hogy erős legyen, és tudja szolgálni
Istent és a Társaságot.”





Borromei Szent Károly
Amikor a pestis pusztította a várost, az érsek állt a segítők élén. Rende-

leteket bocsátott ki, melyekkel igyekezett a fertőzés veszélyét a legkisebb-
re csökkenteni. Személyes elszántságát egy szemtanú a következőképpen
írta le: „A bíboros gyakran ment el a kórházba, vigasztalta a betegeket,
bátorította a betegápolókat, látogatta a temetőt, a barakkokban lakókat
és a házakban vesztegzár alatt lévőket. Mindenkit vigasztalt, mindenkivel
szóba állt, és a saját háza javait is beleszámítva mindenével segített, amije
csak volt. Most viszont már nincs semmije az életén kívül, teljesen szegény
lett... A városnak más vigasztalása nincs. Ő ellenben majdnem olyan, hogy
a puszta jelenlétével életre kelti az embereket.” A végén azért, hogy a sze-
gény betegeknek takarójuk legyen, leszedette ablakairól a függönyöket
és a falakról a tapétát, sőt a bíborosi köpenyét is odaadta. Mint szegény
koldus ment végig a városon a bűnbánati körmenetben: gyalog, a nyakában
kötéllel, a vállán kereszttel, megfosztva méltóságának minden jelvényétől.
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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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