
 Saturninus és társai, szent vértanúk ( 304. február 12.)  
Az Eucharisztia afrikai vértanúi, akik nem tudtak élni a szentmiseáldozat nélkül 

 

Diocletianus császár idején a keresztényeket 

Észak-Afrikában kegyetlenül üldözték. Az 

üldözés során Abitina városában 40 férfi és 

nő és egy gyermek egy Saturninus nevű pap 

vezetésével elnyerte az Eucharisztia vértanúi 

megtisztelő címet. E 40 keresztény egy 

vasárnap délután összegyűlt, hogy az 

Eucharisztiát ünnepelje. Ekkor rájuk törtek a 

város pogány hivatalnokai és egy csapat 

katona és foglyul ejtették őket. Egy pogány 

bíró előtt meg kellett volna tagadni a 

hitüket. Mikor azonban félelem nélkül megvallották Jézus Krisztust, rengeteg durva 

bántalmazás közepette, megbilincselve a római helytartó elé vitték őket. A kegyetlen 

kínzások közepette Saturninus, a pap a feltett kérdésre így válaszolt: „Azért ünnepeltük a 

szent áldozatot, mert a mi vallásunk isteni alapítója renelkezése szerint az nem maradhat el, 

mert még halála előtt ezt mondta: ’Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!’” „A szent 

áldozatot nem hagyhatjuk el, így kívánja a törvényünk!”  A pogányok oly mértékben 

bántalmazták a papot, hogy a látványt már ők maguk sem bírták elviselni. Mikor végül a 

többi letartóztatott keresztényt is felszólították, hogy tagadják meg hitüket, mind ezt a 

választ adták: „Mi keresztények vagyunk és készen állunk arra, hogy az igaz hitért és szent 

törvényéért vérünket és életünket adjuk.” 

Az egyes keresztények ellen és az egész csoport ellen is ugyanaz volt a vád: a keresztények 

tiltott vallásának nyilvános megvallása és részvétel a császári rendelet által kifejezetten 

tiltott istentiszteleti összejöveteleken. Minden egyes kereszténynek ugyanaz volt a válasza 

ezekre a vádakra: „Mi keresztények vagyunk és Urunk áldozatának ünneplése nélkül nem 

tudunk élni!” A 40 keresztény végül a kínzások során szerzett sebeibe halt bele, vagy a 

börtön éhségbunkerében sanyargott haláláig.  

Az Eucharisztia ezen afrikai vértanúi, akik nem tudtak élni a szentmiseáldozat nélkül, ragyogó 

példaképei lehetnének annak a sok katolikusnak, akik ma egyre nagyobb százalékban 

túlteszik magukat a vasárnapi kötelezettségük teljesítésén. Úgy vélik, hogy a vasárnapi 

eucharisztikus ünnep nélkül keresztények tudnak lenni és az örök bíróelőtt mégis meg 

tudnak állni.   

 

Szent Saturninus és társai könyörögjetek érettünk!                                   

                             -csj- 


