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 A latin Maius hónapot Ovidius szerint a meglett korúak (maiores) tiszteletére 

nevezték volna el. Valószínűbb azonban, hogy a régi római Maia istennő vagy férfi 

párja Maius volt a névadó. 

A hónap régmúltjába pillantva, a május mindenütt a nyár aggodalmas adventjének 

tűnik, aminek a jövendő termés féltése volt az alapja. Május az ókorban Európa-szerte 

engesztelő és tisztító szertartások böjtös időszaka volt (Hermész marhalopása 

szimbolikus utalás lehet erre is). Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot 

kötni, és házaséletet élni, ekkor takarították ki a templomokat, mosták le az 

istenszobrokat, mintha csak a hónap előkészület lenne a nyárközépi nagy 

ünnepekhez.  

 

 



   Május 3.   
Fülöp és Jakab apostolok    



  

 570. május 1-je óta, amikor Rómában felavatták a 12 apostol 

bazilikáját, 1955-ig ez a nap Fülöp és „kisebbik” Jakab apostol 

névünnepe volt. 

Fülöp ötödik az apostolok közt. Betszaidából való halász volt, mint 

András és Péter. Életéről a későbbi legendairodalom is szűkszavúan 

emlékezik meg. Úgy tartották, hogy Andrással együtt Szkítiában, a 

mai orosz sztyeppéken hirdette az evangéliumot, és a kis-ázsiai 

Hierapoliszban szenvedett vértanúságot. A kereszt segítségével, amely 

attribútuma is, a városból kiűzött egy kígyót, Mars templomának szent 

állatát. Ezért a feldühödött Mars-papok elfogták és keresztre 

feszítették. 



  

Az ifjabbik Jakabot, Alfeus fiát, Simon és Tádé 

fivérét a kegyes hagyomány azzal a személlyel 

azonosította, akikről az Újszövetség több helyütt is 

mint az „Úr testvéréről” beszél. Jakab volt a 

hagyomány szerint Jeruzsálem első püspöke. Úgy halt 

vértanúhalált, hogy lehajították a jeruzsálemi templom 

tetejéről, majd agyonverték.  

A két apostol tiszteletének mindmáig meghatározó 

eleme, hogy május 1-jének pogány hagyományait az 

egyház általuk keresztelte meg. 



    Május 7. –  Boldog Gizella  

  



Boldog Gizellára, Szent István király 

hitvesére, első koronás királynénkra, 

Szent Imre herceg édesanyjára 

emlékezünk liturgikus emléknapján, 

május 7-én, halálának napján. 

Amikor Géza fejedelem fia számára 

megkérte Gizella kezét,  beleegyezett 

a házasságba. Erre elsősorban Szent 

Adalbert püspök bírta rá. Értésére 

adta, hogy jobban tetszik Istennek, ha 

közreműködik egy nép megtérésében, 

mint ha kolostori elvonultságban él.  

Így Gizella lemondott a szemlélődő 

életről, és erős hitű hittérítőnő lett. 

Házassága alatt Gizella azoknak a 

nagy európai nőknek a nyomdokába 

lépett, akik előmozdították a nyugat 

kereszténnyé tételét. Városa Veszprém 

volt. 

Fölépítette a székesegyházat és 

alapított egy apácazárdát. Az 

esztergomi és somlyóvásárhelyi zárda 

alapításában is közreműködött. 

 
 



    Május 9. –   Naziánzi Szent Gergely  

  



Gergely, Nazianszoszi, Nazianzi, 

Gregoriosz, Szt (Arianz, Kappadókia, 

329/330 k.-Arianz, 390): püspök, a négy 

nagy keleti egyházatya egyike. Iskoláit a 

kappadókiai és a palesztinai Cézáreában, 

Alexandriában és Athénban végezte, 

majd Kappadókiában rétor. 357 k. 

Nazianszoszban telepedett le, ahol apja 

megkeresztelte, pappá szentelték. Apja 

vélt zsarnoksága elől néhány hónapra 

barátjához, Vazulhoz menekült, aki 

Cézárea püspöke lett, Szaszimában új 

püspöki széket alapított, s Gergelyt 

küldte oda püspöknek. Fölszentelték, de 

ezt a széket nem foglalta el, visszatért 

Nazianszoszba. 374: meghalt az apja, s 

hamarosan anyja is. 379:  Szeleukeiába 

ment, hogy az aszkézisnek és a 

szemlélődésnek éljen, magánosságát 

levelezéssel próbálta oldani. Vazul halála 

után Gergely lett a niceai hitvalláshoz hű 

egyházközség feje. Theodósziosz császár 

a niceai hitvallást követte, de 

fővárosában, Konstantinápolyban egy 

kivételével az összes templom az 

ariánusok kezén volt. 380. XII. 24: 

Gergelyt választották Konstantinápoly 

püspökének. Sokat küzdött az ariánus 

Maximosz ellen. 381: a konstantinápolyi 

zsinat püspökké nevezte ki, de a 

püspökség fölcserélését szemére vetették, 

ezért a zsinattól fölmentését kérte. Rövid 

nazianszoszi segédkezés után Arianzban 

telepedett le, levelezése mellett 

filozófiával és költészettel foglalkozott 

 Attribútumai: galamb (vállán), a 

bölcsesség és tisztaság allegóriái. - A 

költők védőszentje. Ünnepe: jan. 2. 

  
 
 
 



   idén hazánkban Május 9.  –  A 
tömegtájékoztatás világnapja a 

Katolikus Egyházban  
  



  

   Tömegkommunikáció 55. Világnapjára írt pápai üzenet János evangéliumából vett 

felszólítással (Jn 1,46) kezdődik, alcíme pedig a következő: „Kommunikálni, találkozva 

a személyekkel ott, ahol vannak, úgy, amilyenek”. A „Jöjj, nézd meg” minden hiteles 

tájékoztatás módszere – szögezi le Ferenc pápa. 

 

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) sajtóról és kommunikációról szóló „Inter Mirifica” 

kezdetű, 1963-ban kelt határozata kezdeményezte, hogy minden évben egy vasárnapon 

legyen A KATOLIKUS egyházban a TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA. A 

másik mérvadó vatikáni nyilatkozat a „Communio et Progressio” című lelkipásztori 

határozat. 1967 óta tartják ezt a napot, nálunk húsvét VI. vasárnapján. Január 24-én 

minden évben pápai üzenetet adnak ki, mely meghatározza és kifejti a májusi nap 

témáját. 
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