Nicolaas van Tolentino
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asceet
redder uit het vagevuur

Nicolaas is de oudste (eerste) heilige van de Orde der Augustijnen. Hij wordt afgebeeld met
een stralende ster op zijn borst waarin een gezichtje zichtbaar is, als verwijzing naar de
hostie, het brood, het lichaam van Christus. De ster herinnert aan een nieuwe ster die
Nicolaas in zijn laatste levensdagen aan de hemel zag wenken.
Om hun kinderwens te vervullen maken zijn ouders een bedevaart naar Bari. Daar bij
het graf van Nicolaas, bisschop van Myra, vragen ze om zijn voorspraak en beloven het kind
aan God te wijden. De jongen die dan geboren wordt, wordt vernoemd naar de bisschop
van Bari. Op 16-jarige leeftijd treedt Nicolaas in bij de Augustijnen. Daar valt hij op door zijn
ascetisch leven. Zijn medebroeders getuigen dat "zijn pij slechter en meer gerepareerd is
dan die van de anderen, zijn strozak korter en minder gevuld is, dat zijn hoofd ’s nachts op
een steen ligt i.p.v. op een kussen. Bovendien slaapt hij ’s nachts maar weinig en bidt vele
uren. Hij leeft op brood en groenten, drinkt weinig wijn met veel water, eet zelden vlees,
vis, fruit of dure gerechten."
Waar Nicolaas ook komt, overal is hij geliefd. Hij valt op door zijn hoffelijkheid, nederige
houding en zijn geduld. Mensen voelen zijn oprechte aandacht en betrokkenheid. Ze zien
zijn diepe concentratie waarmee hij de mis opdraagt. Hij preekt vurig en indringend. Als
biechtvader is Nicolaas populair: hij troost, vermaant zijn biechtelingen niet meer te
zondigen, legt hun lichte straffen op en de zondaars gaat opgelucht naar huis, maar zelf
bidt, vast en boet hij des te meer. Hij draagt voor zijn zondaars vele missen op. Al tijdens
zijn leven wordt hij als een verlosser, redder in nood en genezer gezien en er gebeuren door
zijn voorspraak vele onmogelijk geachte gebeurtenissen.
Nicolaas is zeer begaan met de armen en zieken. Hij legt veel ziekenbezoeken af en
onderhoudt contacten met meer dan 100 arme gezinnen die hij voorziet van voedsel door
in de stad om brood te bedelen. Vele zieken herstellen wanneer ze van dit door hem
gezegende en bij elkaar gebedelde brood eten; de oorsprong van de Nicolaasbroodjes.
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