
 
AZ ÁLLATOK VÉDŐSZENTJE 

 

 
 

ASSISI SZENT FERENC (1182-1226) 
 

 Assisiben született egy gazdag posztókereskedő fiaként. Könnyelmű ifjúkor 
után tért meg, lemondva örökségéről, hogy az evangéliumnak éljen. Mindenkinek, 
embereknek és állatoknak Isten szeretetéről prédikált. Ő lett az állatok védőszentje 
is. Követőit pápai jóváhagyással szerzetesrendbe fogta össze. Földijével, Szent 
Klárával megalapította a női ágat. A harmadik rendet a világban élő bűnbánók 
csoportja alkotja. 44 éves korában, 1126. október 3-a éjszaka halt meg Assisiben.  

 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XIX/9. sz. 2020. Mindszent hava 
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OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
 

 A mai nap nemcsak Szent Ferencről, hanem éppen az ő nyomán az állatokról 
és a természet szeretetéről és védelméről is szól szerte a földön. Jó volna, ha nem 
feledkeznénk el soha, amiről ma megemlékezünk. Az állatokról, azokról a sok 
esetben szerencsétlen sorsú élőlényekről, akik mind jobban ki vannak szolgáltatva 
az emberiségnek: legyenek azok a tejükért, húsukért, prémjükért vagy ki tudja, miért 
tartott „házi”állatok, vagy azok a vadon élő társaik, akiknek élőhelye mind jobban 
fogy az egyre túlnépesedő ember környezetpusztító életmódja miatt. Nem szívesen 
veszünk róla tudomást, de állatok százezrei pusztulnak el orvosi kísérletek során, 
vagy az állatkínzásban örömüket lelő, ember-formájú, beteges lelkületű primitív 
élőlények szörnyű kegyetlenkedései miatt is. 
 Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik minden évben Assisi Szent Ferenc 
október 4-i emléknapján, amely a virágzó középkorban élt rendalapító szentnek és 
az állatok védőszentjének halála napja. Szent Ferenc -a legenda szerint- nemcsak 
értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, sőt prédikált is a madaraknak 
és a halaknak. Ő már a XIII. sz. elején azt hirdette, hogy szeressünk minden 
istenadtát, amely körülvesz minket e világban, legyen az élő vagy élettelen. Halála 
után két évvel, 1228-ban már szentté avatták, a XX. sz. második felében pedig VI. 
Pál pápa a környezetvédők szentjévé nyilvánította. Október 4-én nemcsak a 
ferencrendi szerzetesek ünneplik rendalapítójuk transitusát (halálát, átmenetét a 
földiből a mennyei létbe), hanem az állat- és természetvédők is. Magyarországon 
1991 óta vannak ismeretterjesztő programok, hogy mindenkivel megszerettessék az 
állatokat, a növényeket és általában a természetet. Az egyház maga is megáldja az 
állatokat, van is erre könyörgő-áldó formula. Ilyen volt a Ferencvárosi Művelődési 
Ház állatmegáldó szertartása is 2013 óta a Szent Ferenc ünnepéhez közeli 
hétvégén. Ennek szíve-lelke volt dr. Tóth Lászlóné Olga, a BUME (Budapesti 
Macskatartók Országos Egyesülete) elnöke és a Cicc Macskamagazin szerkesztője, 
akinek augusztus 2-i váratlan halála véget vetett e nemes kezdeményezésnek. Ő 
igen sokat tett Isten legkiszolgáltatottabb teremtményeiért, az állatokért, melegszívű, 
szerető, jóságos gazdit keresve nekik. Emlékét szívünkben szeretettel őrizzük. RIP.! 
 Ne feledjük: a „kék bolygó”-nak nincs ránk szüksége. Nekünk van szükségünk 
egy élhető Földre. Ha nem tanulunk meg harmóniában együtt élni a természettel, 
akkor saját magunk pusztulását okozzuk előbb-utóbb. Neveljük a jövő nemzedéket 
is a természet, az állatok és növények szeretetére, Környezetünk megóvására! 
 

SZENT FERENC IMÁJA 
 

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. 
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy e 

kettő között különbséget tudjak tenni. 
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, 

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek; 
hogy megbocsássak, ahol megbántanak;  
hogy összekössek, ahol széthúzás van; 



 

 

hogy reményt keltsek, ahol kétségbeesés kínoz; 
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik; 
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 

Ó Uram, segíts, hogy arra törekedjek, 
hogy én vigasztaljak, s ne engem vigasztaljanak; 
hogy én megértsek, s ne engem értsenek meg; 
hogy én szeressek, s ne engem szeressenek. 

Mert aki így ad, az kapni fog, aki elveszíti magát, az talál, 
aki megbocsát, annak megbocsátanak, 

aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen. 
 

AFRIKAI MESE 
 

 A világ kezdetén teremtette Isten a virágokat, a fákat, az állatokat és az 
embert.Amikor elkészült, pihenni akart, éles, türelmetlen hangokat hallott: -Pij-pij! Az 
Isten körülnézett, és egy kis fűszálon ringatózó vörös madarat vett észre. –Én nem 
vagyok egyáltalán elégedett, ó nagy Isten -csipogta a kis madár. –Tudod jól, hogy itt 
van ez az öreg macska, mely rám vadászik! –Ha akarod –mondta Isten-, macskává 
változtatlak. A madárka beleegyezett, és szempillantás alatt hosszú bajuszú és éles 
karmú nagy macska lett belőle. –Én szép macska vagyok –mondta, és erős hangon 
nyávogott. Ekkor egy kutya jött vele szembe az úton, és üldözőbe vette. Uram –kiál-
totta kétségbeesetten a macska-, én ebbe belepusztulok! Kikészít ez a hamis kutya! 
–Ha akarod, kutyává változtatlak –sóhajtott föl az Isten. Így is lett. Macskánkból egy 
nagy, zömök, zászlós farkú, öblös hangú kutya lett. Máris összemarakodott a többi 
kutyával, és talált magának gazdát is, aki enni adott neki. Amikor beesteledett, majd 
leszállt az éj, a kutya előbújt és nyüszíteni kezdett. Oly sok lopódzkodó árnyat és 
izzó szemet látok az éjszakában! –Uram, jön az oroszlán és fölfal –nyöszörögte. –
Kérlek, alkoss belőlem oroszlánt, hogy ne féljek többé! –Az ég csillagaira mondom, 
te vagy a megtestesült elégedetlenség! Mindig valami más akarsz lenni. No jó, légy 
oroszlánná! Egy férfi meghallotta a kutyából lett oroszlán bőgését, odarohant, és 
dárdáját a vadállat felé hajította. Erre az oroszlán így nyavalygott: -Nagy Isten, erre 
igazán nem szolgáltam rá! Lehessek inkább katona! –Te ostoba! –válaszolta Isten-, 
tudod egyáltalán, hogy mit kérsz? –Tudom –ordította az oroszlán-, legyek inkább 
harcos! Kívánsága teljesült: egy falu közepén egy erős, izmos,jól felszerelt harcos 
állt, akit a férfiak irigykedve mustráltak, a lányok meg kacsingattak rá. Egy napon a 
törzsfőnök fölszólította, hogy szálljon harcba érte. Hát nem vagyok én is olyan szép 
nagy, hatalmas és erős? Ekkor már törzsfőnök akart lenni. Így is lett. A harcosból 
lett törzsfőnök trónon ült, ahol sok szép nő forgolódott körülötte. Tanácsadói ekkor 
arra kérték, hogy mutasson be áldozatot a föld hatalmas teremtőjének. A törzsfőnök 
összeráncolt homlokkal így válaszolt: -És én? Tán senki vagyok? Nekem ki mutat be 
áldozatot? Ti miért nem hajoltok meg előttem? Isten erre megharagudott. Menny-
dörgés rázta meg a falut, mindenkit szétsöpörve, a törzsfőnököt letaszítva trónjáról. 
Amikor mindenki magához tért, csak a törzsfőnököt keresték, de sehol nem lelték. 
Csak egy fűszálon csiripelő kismadarat láttak. De az emberek rá se hederítettek, 
mert a törzsfőnöküket keresték. 



 

 

 
HUMOR 

 
 A férfi reggel fölnéz az újságjából, és azt mondja a feleségének: -Drágám, itt 
azt írják, hogy a legtöbb híres embernek teljesen jelentéktelen apja volt! –Na hála az 
Istennek! Akkor még a mi fiunkból is lehet valaki. 
 Az ifjú anya sorban áll a mozi pénztára előtt, karján a fiacskája, aki egy kiflit 
rág. Odaérnek az ablakhoz, a kisfiú benyújtja a kifli maradékát a pénztárosnak. Az 
anya pedig szabadkozik: -Bocsásson meg, kérem, az állatkertből jövünk! 
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI OKTÓBER 4-ÉN 
 

1./ Assisi Szent Ferenc mai ünnepe az állatok világnapja is. Emlékeztessen ez 
minket a természet szeretetére, mert ő is példát adott erre, prédikálva az állatoknak. 
 
2./ A hét jeles napjai: kedd Szent Brúnó emléknapja, amely az aradi tizenhárom 
vértanú kivégzése okán a nemzet gyásznapja is. Szerda Olvasós Boldogasszony 
emlékezete, csütörtök pedig a Magyarok Nagyasszonya tanácsolt főünnepe. 
 
3./ Katolikus identitásunk része a Mária-tisztelet és az ő kedvelt imádsága, a szent-
olvasó végzése is. Ezen ájtatosságokat a szentmisék után mondjuk: vasárnap de. 9, 
kedd, csütörtök és szombat este 18.30, szerda és péntek reggel 7.30 órakor.  
 
4./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal kérjük bőkezű adományaitokat templomunkért. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h     +Simon József Zoltán férj és apa;   18.30 h Szentolvasó             É                                                                     
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: Assisi Szt. Ferenc és az állatok világnapja; október 4. 
8 h    G              +Maróti Jánosné Gizella édesanya (47. évf.)     É                                                        
9 h    G              Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és szentséges litánia     É      
10 h  G              Élő és +családtagok, +Borbála; pro populo: élő és adakozó hívek É 
11 h  G              Gréczi Milla Panka és Horváth Boglárka keresztelője                    CS                               

Kedd 18 h         Élő dr. Merva Ferenc (név- és sz.nap), vmint a Bányai-, a Merva- É 
                          és a Szenbeni-család élő és +tagjai; 18.30 h Szentolvasó             É                                                            
Szerda 7 h        A rózsafüzér-társulat élő és +tagjai;    7.30 h Szentolvasó             É 
           11 h        +Budai Csaba szórótemetése a madárdombi Szt. Pál-templ.-ban É                                                   
Csütörtök 18 h +Keresztúri Mária;                              18.30 h Szentolvasó            É                                                            
Péntek 7 h                      7.30 h Szentolvasó     É                  
Szombat 18 h   A Lukács-, a Mózer-, a Rusztem- és a Tóth-család élő tagjai         É 
                                                                                      18.30 h Szentolvasó            É                                                                                  
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: október 11.  
8 h   G               +Erzsébet édesanya                                                                        É                                
9 h   G               Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és szentséges litánia          É                        
10 h G               +Parlai Károlyné Anna és +hozzátartozók                                       É                       


