
 Februári ünnepek  
Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 

végül elolvad a hó: 
csordul, utat váj. 

Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 

S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 

tollát rázza felé s cserren már a veréb. 
 

Radnóti Miklós: Február 



 Skolasztika napja  

Kérünk Téged, irgalmas Istenünk, Szent Skolasztika szűz érdemeiért 

tekints jóságosan házad népére, és ahogy imádságára záport hullattál a 

földre, úgy közbenjárására áraszd el szívünket kegyelmeddel! 



Élete 

Itáliában született, Nursiai Szent Benedek ikertestvére volt. 

Apáca lett, egy közösséget vezetett Szent Benedek Montecassinó-i kolostorától öt 

mérföldre.  

Fiatal korától elkötelezett volt Isten mellett, Skolasztika a felebaráti szeretet 

gyakorlásának élt az öregek és a betegek szolgálatában. Hű és áldozatos társa lett a 

fivérének. Megértette az eszményekért folytatott küzdelmeit, segítette túljutni csalódásain, 

és imádságával támogatta munkáját. 

A leggyakoribb róla szóló történet szerint évente találkozott testvérével, hogy együtt 

imádkozzanak és szent szövegekről és ügyekről beszéljenek. 

 

●Szent Skolasztika (Nursia, 480 körül -Montecassino, 547 körül) 



  
   
 

Legendája 

Nagy Szent Gergely pápa elbeszéléséből magunk elé képzelhetjük, 
hogyan játszódott le az a bizonyos utolsó találkozás Skolasztika és 
Benedek között. 
 
Skolasztikát halálsejtelmek töltötték el, de Benedeknek nem szólt 
róluk. Csak könyörögve kérte: ,,Ne távozz el tőlem, ha beáll az 
éjszaka. Beszélgessünk hajnalhasadásig a mennyei örömökről!'' 
 
Benedek elcsodálkozott: ,,Hogyan beszélhetsz így, nővérem? 
Teljességgel lehetetlen, hogy az éjszakát a kolostoron kívül 
töltsem!'' 
 
Skolasztika nem válaszolt. Úgysem tudta volna bátyját rávenni, 
hogy ne tartsa meg a regulát. Ezért Istenhez fordult könyörgő 
imádságával. Arcát tenyerébe rejtette, fejét az asztalra hajtotta. 
Amikor ismét föltekintett, az ég elsötétült. Felhőszakadásszerű eső 
zúdult alá, mennydörgések reszkettették meg a levegőt; senki sem 
kockáztathatta meg, hogy kimerészkedjék az ítéletidőbe. 
 
Benedek méltatlankodva ugrott fel: ,,Nővérem, mit műveltél?'' 
Skolasztika mosolyogva vonta vissza a helyére: ,,Látod, amikor 
téged kértelek, nem hallgattál meg. Most Istenhez imádkoztam, és ő 
rögtön meghallgatott. Most meg tudod tenni!'' Ezzel a 
kedveskedéssel szemben Benedek ugyanolyan tehetetlen volt, mint a 
villámlással és az esővel szemben. Maradt tehát, és így hosszúra 
nyúlt a búcsúzás. Három nap múlva Benedek megtudta, hogy nővére 
örökre hazatért. Néhány testvér elhozta holttestét Montecassinóba. 
Ott abba a sziklasírba temették, amelyet Benedek magának 
készíttetett. 



  Betegek világnapja  
  

február 11. 



Története 

 Szent II. János Pál pápa 

kezdeményezésére 1993-tól lett ez a 

nap, a betegek világnapja. 

 

1858-ban ezen a napon jelent meg a 

Szűzanya Soubirous Bernadett, 14 

éves francia lánynak Lourdes-ban, 

majd február 15-én a 

sziklabarlangban csodatevő forrás 

fakadt. E helyen 1864-ben templomot 

építettek, amelynek IX. Pius pápa 

bazilika címet és előjogokat 

adományozott.  

 

 

 

 

Lourdes-ban a zarándokok száma 

évente több mint félmillió, és a 

természetes módon meg nem 

magyarázható gyógyulások száma is 

több ezerre tehető.  

A világnap célja, hogy „Isten egész 

népe kellő figyelmet szenteljen a 

betegeknek, segítse elő a szenvedés 

megértését.” 
 

 



  
Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak 

életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad 

és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg 

őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való 

jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által 

öregbüljenek szerelmedben és félelmedben. 

Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az ő mostani kimúlásokat: 

adj Szentlelket nékik, hogy az igaz penitencia által, bűnök bocsánatját nyerhessék, és 

teelőtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malasztodat nékik, hogy 

megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai kezedből származni. Mivel 

akaratod nélkül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért ostorozsz minket, hogy 

bűneinkből tehozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Oh áldott Jézus, ki 

meggyőzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szolgáidnak. Ki az Atya és Szentlélek 

Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen. 

Pázmány Péter Keresztyéni imádságoskönyvéből 

Pázmány Péter: Betegekért  
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   A Lourdes-i  Boldogságos Szűz Mária    



  

   

Lourdes-ban egy szegény, tanulatlan 14 éves lánykának, Soubirous 

Bernadettnek 1858-ban, február 11-én jelent meg először a Szent 

Szűz, a városka melletti massabielle-i barlangnál. Mária hófehér 

ruhát viselt, köpenye vakító fehér volt, égszínkék öv volt derekán, 

mezítelen lábát arany rózsa díszítette. Kezében rózsafüzér volt. 

Tizennyolc alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-ig, 

bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is 

elárulta: �Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. 

Franciaországban gyorsan terjedt a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária 

tisztelete, egyre nagyobb zarándok tömeg látogatta a jelenés helyét és az 

ott fakadt forrást. A forrásból napi 120 ezer liter víz fakad fel. A forráshoz 

látogató betegek közt kezdettől fogva tapasztaltak jelentős javulást, sőt 

gyógyulást. Az egyházi és világi hatóságok vizsgálták a jelenéseket és a 

csodás gyógyulásokat, nem tudták természetes okokkal magyarázni. 

 

  



  
  1862-ben bazilikát kezdtek 
építeni a forrás feletti sziklára, 
ami 1876-ra elkészült. A 
barlangba, a jelenések helyére 
Bernadett útmutatásával elkészült 
a Szűzanya márvány szobra, 
amely a legkülönfélébb méretű 
másolatban ma már világszerte 
mindenütt látható. A forrás mellé 
fürdő épült, ahol a zarándokok 
bűnbánati tisztító fürdőt 
vehetnek. 
A testi gyógyulásokat külön 
orvosi bizottság vizsgálja ki.  
 
 

A megmagyarázhatatlan 
gyógyulások száma sok ezerre 
rúg, ebből azonban 67-et ismer el 
az Egyház hitelesen csodás 
gyógyulásnak. Felmérhetetlen a 
lelki gyógyulások száma. A 
jelenés helyén a sok csodálatos 
gyógyulás igazolta Mária Istentől 
kapott hatalmát. A kicsiny 
település világhírű zarándokhely 
lett, ahova milliók zarándokolnak 
el engesztelni és gyógyulásért, 
vagy megnyugvásért imádkozni. 
1907-ben az ünnep bekerült a 
Római Kalendáriumba is. 
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