Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Gyremekek! Nagy szeretettel köszöntelek!
Ima:Üdvözlégy Mária...

Mai témánk: Páli Szent Vince- a segítő szeretet mestere

Vince 1581. április 24-én született Dél-Franciaországban, az 1823 óta
Saint-Vincent-de-Paulnak nevezett településen. Szülei szegény
földművesek voltak. Taníttatását egy jótevőjük vállalta. Dax városban,
a ferencesekhez járt, később egyházjogot és teológiát tanult a
spanyol Zaragozában, majd Toulouse egyetemén. Tizenkilenc éves
korában szentelték pappá 1600 szeptemberében.
Egy hajóúton török kalózok fogságába esett, akik Tuniszban eladták
rabszolgának. Egy hitehagyott egykori ferences szerzetes vette meg,
akit aztán sikerült visszatérítenie a keresztény hitre. Közösen szöktek
vissza Franciaországba.
1610-ben IV. Henrik király első felesége, Valois Margit házi káplánja
lett. Nem sokkal később megismerkedett Pierre de Bérulle-lel, aki

hamarosan megalapította az oratoriánusok francia ágát, és aki Vince
lelkivezetője lett. Hatására Vince lassanként feladta e világi céljait.
Amikor lopással vádolták, hősies türelemmel viselte a megaláztatást.
Ez az eset elvezetett végleges megtéréséhez. 1612-től a Párizs
közelében található Clichy plébánosa lett. Megismerte a vidéki
lakosság vallási tudatlanságát és elhagyatottságát, és kiváló
lelkipásztornak bizonyult, apostoli buzgósággal egészen hívei
szolgálatának szentelte magát.
1625-ben aztán szerzetesrendet alapított, mely a szegény falusi nép
oktatását tűzte ki célul népmissziók indításával, valamint a papság
mélyreható képzését. A társaság anyaháza a párizsi Szent Lázárkolostor lett. Innen származik a társaság népies elnevezése:
lazaristák.
Mert Szent Vince szentek lelki vezetője, szegények, betegek, foglyok,
rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebetegek atyja, társulatok,
szerzetesrendek, szemináriumok alapítója, misszionárius, a francia
papság megújítója, a prédikáció mestere; a háború, a nyomorúság és
az éhség leküzdője volt; s szinte litániaszerűen lehet sorolni, mi
mindenben volt Isten dicsőségére és felebarátai üdvösségére.

„Előbb szívünket kell önmagunktól megtisztítani, majd ezután Isten
tölti azt be. Akkor maga Isten költözik be és cselekszik. Az alázat az,
ami önmagunktól megszabadít, a szent alázat.”

Füzetbe: Páli Szent Vince- a segítő szeretet mestere
Írjátok le a szövegből, ami kékkel ki van emelve!

Nézzétek meg a következő kis filmet:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romanocatolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-108-1/vid.html

https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg

Ima: Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére
apostoli erényekkel töltötted el Páli Szent Vince áldozópapot. Adj
nekünk is lelki buzgóságot, hogy szeressük, amit szeretett, és tettekre
váltsuk, amit tanított. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön
örökké. Ámen

Isten áldjon! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kinga tanárnéni

