
Az afrikai Tagasztéban született 332-
ben. Meghalt Ostiában (Itália) 387-ben.
Ünnepét augusztus 27-én tartjuk. Szent
Mónika Szent Ágoston püspök édesanyja
volt. Már a szülői házban, Tagastéban
szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet.

Mikor eladósorba került, Mónikát a
még pogány Patriciushoz adták feleségül.
Sokat fáradozott azon, hogy férjét
megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal,
hanem a tettei által hagyta beszélni férjével
az Urat. Férje hűtlenségeit és féktelen
dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte,
s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a
bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult
meg, végül meghódította a férjét. Patricius
élete vége felé katekumen lett, és a halálos
ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny
szeretetnek szentelte. Erejét az
Oltáriszentségből merítette: egyetlen
napot nem mulasztott el szentmise nélkül,
esténként is a templomba sietett az
imádság órájában.

Rendíthetetlen hite és erős szeretete
mégis főleg Ágostonnal kapcsolatban
mutatkozott meg. A legtöbb gondot és
bánatot három gyermeke közül Ágoston

okozta neki. Diákkorában kicsapongó életet
élt és a manicheusok szektájához
csatlakozott. Könnyek között könyörgött a
fiáért több évtizedig, anélkül, hogy Istenbe
vetett bizalma megingott volna. Álma és
egy püspök szava, aki azt mondta neki:
,,lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke
elvesszen'', erősítette meg állhatatos-
ságában, mert ezeket a szavakat úgy
fogadta, mintha az égből jöttek volna.

Mindabból azonban, amit átszenvedett,
megtanulta, hogy Isten kezére bízza a
gyermekét, s végül egészen odaajándékozza
Istennek. Hosszú idő elteltével Ágoston
miután sokat hallgatta Milánó püspökét,
Szent Ambrust és tanítványa lett, 387
nagyszombat éjszakáján fiával,
Deodatusszal (aki egy ágyasától született) és
barátjával, Alypius együtt
megkeresztelkedett! Mónika pedig
boldogan ünnepelt, és hálát adott Istennek.
Az édesanya vágya végre teljesült. Halála
előtt elmondhatta: "tetézetten teljesítette
kérésemet az Isten, .... az Úr szolgájaképpen
látlak már." Szent Ágoston Egyházunk egyik
legnagyobb szentje lett. Vallomások c. mű-
vében tanúságot tesz édesanyja töretlen
hitéről és szeretetéről. Szent Mónika élete
példaképül szolgál minden keresztény
édesanya számára: "szüntelenül kell
imádkozni, és nem szabad belefáradni ..."
(Lk 18,1)

Szent Mónika és Szent Ágoston

"Elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten
megajándékozza házasságunkat.
Ígérem, hogy Krisztusnak és az ő
egyházának törvényei szerint nevelem
őket."

(Házasságkötési eskü szövege)

Szent Mónika életéről
Szent Mónika életéről

és a róla elnevezett közösség imája
keresztény édesanyák  számára
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MENNYEI ATYÁNK,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki
nekem az édesanyai hivatást adtad,
hálát adok neked és áldom szent
Nevedet.

ÚR JÉZUS,
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd
reményemet és tökéletesítsd
szeretetemet, hogy jó keresztény
édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN,
erősíts engem, hogy életem minden
nehézsége közepette se szűnjek meg
gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk:
SEGÍTS MINKET URUNK,
- hogy gyermekeinket életünk példájával
vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel
foglalkozunk, jóságos higgadtság,
tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük
gyermekeink jellembeli fejlődését és

meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti
befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó
legyen gyermekeink számára, hogy azt
kövessék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék
Szentatyánkat, ragaszkodjanak az
Egyházhoz és együttműködjenek
lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik
meghívást kapna a papi vagy szerzetesi
életre, azt hálásan elfogadjuk és
támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai,
veszélyhelyzetei vagy testi
megpróbáltatásai közepette is
megtapasztalják gondoskodó
szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy
másik gyermekünk megrendülne hitében
és letérne a helyes útról, őt akkor is
szeretetünkkel, türelmünkkel és
imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon
Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak,
eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok
velünk szemben, mi akkor is teljes
bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos
feladat gyermekeink jellemének és

hitének erősítése, és szívből segítsék
őket imáikkal is.
-  hogy  gyermekeink  családjában  a  Te
békéd és szereteted uralkodjon, és
unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal
találkozunk, fel tudjuk ébreszteni
bennük a Közösségünkhöz való tartozás
vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját
kérés) ……………….………… gyermekért.

K ö n y ö r ö g j ü n k !

SZŰZ MÁRIA,
égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra
is azt az örömet, amiben Szent
Mónikának volt része, amikor láthatta fia
életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS,
kérünk, add meg nekünk szülőknek és
gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet,
hogy majd együtt örvendezhessünk a Te
dicsőségedben az egész
örökkévalóságon át.
Ámen

Keresztény édesanyák
napi imája gyermekeikért


