
8

Tiszták, 
hősök,

szentek

NAGY szent gergely pápa

nagy szent leó pápa

szent X. piusz pápa

szent xxiii. jános pápa

szent II. jános pál pápa

2014



( 2 )

Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták



nagy szent gergely pápa
Emléknapja: szeptember 3.

G ergely szülei katolikus vallású rómaiak vol-
tak. Édesapja és édesanyja is az Isten szere-

tetére nevelte őt. A család palotája a római Caelius
dombon állt, itt nevelkedett Gergely a 6. század-
ban. Az okos fiút a szülei sokáig taníttatták, így
harmincéves kora körül hivatali pályára lépett és
Róma prefektusa, irányítója lett.

Ezekben az években nagy népvándorlások
kezdődtek Európában. Rómát is többször megtá-
madták a longobárdok, a gótok és a bizánciak. A
háborúk miatt gyakran pusztítottak járványok a
városban, az emberek betegeskedtek és sokat
éheztek. Gergely jó szívvel segített az elesetteken.
Később azonban csak Istent szerette volna szol-
gálni, ezért szülei palotáját kolostorrá alakította,
és ott élt szerzetestársaival együtt.

Csak néhány évig élvezhette a kolostor csend-
jét, mert I. Benedek pápa diakónussá szentelte fel,
és a konstantinápolyi császár udvarába küldte,
mint a pápa képviselőjét. Gergely itt is ügyesen
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Gergely egy hajótöröttnek két alkalommal egy-egy ezüstpénzt adott



dő, egyszólamú latin egyházi énekeket össze-
gyűjttette, és beépítette azokat a misék rendjébe.
Megújította az egyházi életet, és változtatott a pap-
ságra vonatkozó szabályokon is. 

Gergely sokat törődött a szegényekkel. Jósá-
gát több legenda megörökítette. Az egyik szerint
egy hajótöröttnek két alkalommal egy-egy ezüst-
pénzt adott, harmadszor pedig egy ezüst tálat, mi-
vel akkor nem volt pénze. Évekkel később, amikor
már pápa volt, meghagyta a kancellárjának, hogy
hívjon meg az asztalához tizenkét szegényt. Ám
amikor megérkeztek, a pápa tizenhárom vendéget
számolt össze. Számon is kérte a pontatlanságot
a kancellártól, aki azonban biztosan állította, hogy
tizenketten vannak. S valóban, a tizenharmadik
vendéget csak a szentatya látta. Ő ugyanis egy
angyal volt, aki korábban a hajótörött képében je-
lent meg Gergelynek. Az angyal így szólt hozzá:
„Én angyal vagyok, és az Úr azért küldött hoz-
zád, hogy őrizzelek. Amit csak kérsz az Úrtól, ál-
talam kapod meg tőle.”

Élete utolsó éveit betegségek nehezítették.
604-ben hunyt el, végső nyughelye a Szent Péter-
bazilikában található.
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azonban nem menekült el, hanem kézbe vette a

mívesen megmunkált arany karperecet, és a kö-

vetkezőt mondta: „Ez a hunok munkája. Egy nép,

amelyik ilyen műalkotásokra képes, hajlandó lesz

az Élet igéjének befogadására is. Nem, én nem me-

nekülök, megvédem Rómát, és elmegyek a hunok

táborába!” 

Misszionárius munkát hirdetett a hunok kö-

zött, majd kíséretével együtt találkozott a vezé-

rükkel, Attilával. A pápának sikerült elérnie, hogy

a hunok megkíméljék Rómát és békét kössenek a

birodalommal. A legenda azt is megemlíti, hogy

a békekötést Attila égi látomása segítette. A hunok

vezére így számolt be a találkozásról: „Leó mel-

lett láttam egy másik valakit, aki papi ruhába volt

öltözve. Tekintélyes öreg volt, az arca tiszteletet

parancsolt, és kivont karddal, szörnyű fenyege-

tések közepette a halált helyezte nekem kilátásba,

ha nem teljesítem kívánságát.” Ez a valaki a le-

genda szerint maga Szent Péter volt.

Leó pápa 461-ben halt meg, XIV. Benedek pá-

pa iktatta az egyháztanítók sorába.
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Leó pápa a hunok táborában találkozott a vezérükkel, Attilával



szent xxiii. jános pápa
Emléknapja: október 11.

A ngelo Giuseppe Roncalli néven született
1881-ben, Olaszországban, egy tízgyerme-

kes parasztcsalád harmadik gyermekeként. Papi
tanulmányait Bergamóban kezdte, majd Rómában
tanult tovább, ahol teológiai doktor lett.

1904-ben szentelték pappá. Lelkesen végezte
lelkipásztori teendőit, és sokat foglalkozott a sze-
mináriumban tanuló fiatalokkal. Pár évvel ké-
sőbb a  Lateráni Egyetemen is tanított. Az első vi-
lágháború idején kórházlelkésznek nevezték ki,
és a betegek lelki gondozásával bízták meg. A há-
ború után a harcmezőkről visszatérő kispapok
lelki vezetője lett.

1925-ben püspöki kinevezést kapott. Jelmon-
datául a következő gondolatot választotta: „Enge-
delmesség és béke”. Korábban nuncius, vagyis pá-
pai követ is volt, ezért sokat utazott a nagyvilág-
ban, megfordult Görögországban és Törökország-
ban, beutazta Spanyolországot, Belgiumot, Hollan-
diát, Olaszországot, sőt Észak-Afrikában is járt.
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Az első világháború idején a sebesültek lelki gondozását végezte



II. Vatikáni Zsinatot a római Szent Péter-baziliká-
ban. A zsinat, vagyis egyházi gyűlés három éven
át tartott. Körülbelül 2500 püspök vett részt rajta,
hogy döntsenek az Egyházat érintő fontos kérdé-
sekről és új rendelkezéseket hozzanak. 

XXIII. János pápa a zsinat egyik céljául tűzte
ki az Egyház belső életének megújítását. Megújí-
tották a szerzetesi életet és a papképzést. Fontos-
nak tartották az elszakadt keresztény testvérek
visszahívását az Egyházba, az ökumenizmust és
az Egyház más vallásúakkal való kapcsolatának
rendezését is. A modern világgal folytatott jó pár-
beszéd miatt a hírközlő eszközök használatáról is
rendelkeztek. XXIII. János volt az első szentatya,
aki kamerát engedett be a pápai lakosztályba.

A szentatya sokat betegeskedett. Egy évvel a
II. Vatikáni Zsinat megnyitása után, 1963-ban
hunyt el. II. János Pál pápa 2000-ben avatta bol-
doggá. Az utóbbi években az egész világról szám-
talan jelzés érkezett a boldog pápa közbenjárására
elnyert kegyelmi ajándékokról, ezért Ferenc pápa
jóváhagyta szentté avatását, amelyre 2014. április
27-én, Isteni Irgalmasság vasárnapján került sor.
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Nagyon sok zsidót és német hadifoglyot mentett meg


