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NOVEMBER 25.  
ALEXANDRIAI SZENT KATALIN 

TEMPLOMUNK ÉS TELEPÜLÉSÜNK  
VÉDŐSZENTJÉNEK BÚCSÚÜNNEPE 

 

„Csodálatos volt az állhatatosságban, ahogy kitartott a fenyegetések köze-
pette, s megvetette azokat. A fenyegetőző császárnak így felelt: »Teljesen 
mindegy, hogy milyen kínzást eszelsz ki, mert testemet és véremet Krisz-
tusért akarom áldozni.« Ugyanígy: »Tedd meg, amit kiterveltél, s látni 
fogod, kész vagyok minden szenvedésre.« [...] állhatatos maradt a kínzá-
sok során, s diadalmaskodott rajtuk, amikor börtönbe vetették vagy a 
kerékre rakták.”  (Részlet Jacobus de Voragine Legenda Aureájából)  
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Gyülekező ének  Éneklő Egyház 646 
 

  
 
Kezdőének  SzVU 449, dallam: SzVU 303 

  
2 Hogy utadat járjuk, segíts minket. 

Igazság útjára vezess minket. 
Ezt áhítja a szívünk, alleluja, 
Ez legyen az életünk, alleluja. 
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Válaszos zsoltár  (1. zsoltár • Az igaz és a hamis út) 

 

Alleluja 

  

Ének a felajánlás alatt SzVU 230/1,3 

1 Szeretettel jönnek hozzád, / Atyánk, hívő gyermekid, 
Meghálálni kegyelmednek / Nagy jótéteményeit. 
Az oltár szent zsámolyához / Buzgó szívünk imádást hoz, 
Áldozatul hozza néked / Legtisztább érzelmeit. 

3 Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat,  
Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat.  
Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk.  
Szeretetben élve, s halva, lássuk egykor arcodat. 

Ének az Eukarisztia vétele alatt SzVU 119/1-3 

1 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 
Kenyér és borszínben elrejtezett emberség, 
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 
Az emberi gyengeség. 

2 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 
Testi gyarlóságnak homályával takarván. 
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Itt emberi tested előlünk elrejted, 
Színek alatt titkolván. 

3 Noha szent Tamással sebed helyét nem látom, 
 Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 
 E vallásban tarts meg, szent színedet add meg 
 Égben egykor meglátnom. 

Befejező ének SzVU 287 

1 Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!  
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,  
Szép szűz Mária, könyörögj értünk! 

2 Vértanúknak Királynéja, tiszta Szűz! 
[…] 

3 Magyarország nagyasszonya, tiszta Szűz! 
[…] 

Nemzeti himnusz 

 Isten, áldd meg a magyart, / Jó kedvvel bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, / Ha küzd ellenséggel; 
Balsors akit régen tép, / Hozz reá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt. 

 


