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Az alábbi történetek alapján, válaszd ki a  számodra 
kedvelt szentet, és ennek megfelelően színezd ki az első 
oldal rajzát! 

Alexandr ia i  Szent  K ata l in : 
Születésének pontos ideje nem ismert, az 
v i szon t  b i z tos,  hog y  305 -ben 
Alexandriában halt vértanúhalált. . Szép, sőt 
kissé hiú gazdag lány volt Katalin, aki a 
tudományokban és a szónoklatban is magas 
képzést kapott. A kivételesen szép lány egy 
látomás hatására tért meg, és vette fel a 
keresztény vallást. A legenda szerint a 
bá lványok t iszte le tére  rendezet t 

áldozatokon nem akart részt venni, ezért börtönbe vetették és 
ötven tanult férfiút küldtek hozzá, hogy a pogányság számára 
megnyerjék, de a jámbor szűz oly bölcsességgel védelmezte hitét, 
hogy mind az ötvenen keresztényekké lettek. Először éles késekkel 
ellátott kerékkel akarták szétmarcangolni, ez azonban darabokra 
tört, ezért lefejezték.   

 

Szent Dorottya: A legenda szerint a 

vesztőhelyre igyekvő Dorottyát egy Teofil 
nevű fiatal ügyvéd gúnyolni kezdteː küldjön 
égi jegyesének – azaz Krisztusnak országából 
– néhány szál rózsát és almát, ha valóban oda 
jut. Dorottya megígérte a kérés teljesítését. 
Teofil a kivégzés után éppen barátai előtt 
büszkélkedett lehetetlen kívánságával, amikor 
egy szép ifjú jött hozzá 3 szál rózsával és 3 
almávalː - Dorottya küldi. Az ügyvéd ennek 

hatására nyíltan a keresztény hitre tért, és ugyancsak vértanúként 
fejezte be az életét.  



Szent Borbála: A legenda szerint a 3. 

Században élt. Feltűnő szépsége miatt apja 
toronyba záratta, hogy ne közeledhessen 
hozzá senki. A leány titkon felvette a 
keresztény vallást, amikor apja erről 
értesült meg akarta őt ölni, de Borbálának 
sikerült elmenekülni egy isteni csoda 
segítségével: megnyílt sziklahasadékban 
talált menedéket. Egy pásztor árulta el 
Borbála rejtekét, ezt követően meg akarták 
vesszőzni a lányt, de a vesszők csodálatos módon tollakká 
változtak.  Ezt követően végezték ki. Halála előtt azért 
imádkozott, hogy aki Krisztusnak és mártírjainak szenvedéseiről 
megemlékezik, az az Utolsó ítéletkor kegyelemre találjon. Borbála 
kegyetlen apjára, miután levágta lánya fejét,  villám sújtott le.   
 
 

Antiochiai Szent Margit: 303-ban, a 

Diocletianus császár  e lrendelte 
keresztényüldözések idején a szíriai 
királyságban halt vértanú halált. Mikor 
Margitot, keresztény hite miatt 
bebörtönözték, egy szörnyűséges sárkány 
jelent meg előtte a sátán. A sárkány 
lenyelte a lányt, de amikor az keresztet 
vetett, és a sárkény szétpukkadt. Margit 
sértetlenül került ki a veszedelemből.  
Halála előtt elsősorban a szülő anyák számára kérte az ég 
segítségét, mert halálraítélt társai között várandós anyák is voltak.  
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A színezést követően válaszd ki a megfelelő 
attribútumot a szentednek, vágd ki és ragaszd a 
kezébe!  
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