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Sziénai Szent Katalin imája a
Szentháromsághoz
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Sienai (Ejtsd: Sziénai) Katalin 1347-ben született Sienában, mint Benincasa
gyapjúfestőnek huszonötödik gyermeke. Már 7 éves korában voltak misztikus
látomásai. Mivel környezete nem tette lehetővé számára a csendet és a magányt,
amelyre vágyott, megtanulta azt, hogy szívének rejtekébe vonuljon vissza. 18 éves
korában belépett a domonkosok harmadik rendjébe.
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Kemény, vezeklő életet élt, szolgálta a szegényeket és betegeket. Abban a
békéden időben, amelyben élt, sokat fáradozott a megbékélésért. Világi és
egyházi vezetőknek tanácsadója volt, olyan „lelki hatalmasság”, akivel számolni
kellett. Sokat tett azért, hogy a pápa Avignonból hazatérjen Rómába (1377) és
azért, hogy az Egyház bensőleg is megújuljon. Írásaival nagy hatást ért el. Ezek az
olasz irodalom klasszikusai közé számítanak. Meghalt 1380. április 29-én.

1999-ben II. János Pál pápa – Keresztes Szent Terézia Benedikta és a
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svéd Szent Brigitta mellett – Európa védőszentjévé avatta.
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Életútjának bővebb tanulmányozásához ajánljuk a Szentek élete című könyvet,
vagy annak online változatát.

Szentlélek, jöjj a Szívembe!
Hatalmaddal vonj magadhoz, igaz Isten!
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Krisztusom adj nekem szeretetet félelemmel!
Őrizz meg minden rossz gondolattól,

ol

gyullassz fel a te legédesebb szerelmeddel,
hogy minden gond könnyűvé váljék!
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Szent Atyám, én édes Uram,
segíts engem minden cselekedetemben!

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy,
add, hogy lelkem részesedjék
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a te világosságodban!
Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben,
s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a teiddel.
Te, aki bölcsesség vagy,
add meg lelkemnek azt a bölcsességet,
hogy fel tudja ismerni
és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt;
legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek,
se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.
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Ámen.

Szerző: Szerk. (2020-04-29)
4 / 4 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/szienai-szent-katalin-imaja-a-szentharomsaghoz/ internetes címről származik. A cikket 2020-08-04
dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek
ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

