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Šventoji Kotryna Sienietė 

Šv.Kotryna Sienietė būdama beraštė aktyviai dalyvavo Bažnyčios gyvenime bei ryškiai paveikė savo epochos politinį 

gyvenimą Europoje. Jos gyvenimas buvo trumpas, bet dideli darbai. 

Kotryna gimė Sienoje, 1347 m. kovo 25d . Tėvas turėjo vilnos verslą, šeima gyveno pasiturinčiai. Mergaitė nuo mažų 

dienų darė šeimai didelį įspūdį ypatingu pamaldumu. Būdama septynerių prisiekė Dievui gyventi skaistybę. Augo labai 

graži, pasižymėjo dideliu žavesiu ir geru humoro jausmu. Italijoje mergaitės bręsta anksti ir tuo metu , XIV amžiuje, jas 

ištekindavo anksti. Tačiau penkiolikmetė Kotryna užprotestavo prieš planuojamą santuoką. Ji jau buvo pašventusi save 

Dievui. Atsisakė puošnių darbužių, pramogų, nusikirpo plaukus, pradėjo asketiškai gyventi. Sunerimusi šeima 

nusprendė „ maištaujančią paauglę“ atvesti į protą gana originaliu būdu: jai įsakė atlikti visus tarnaitės darbus. Ir ką? Ji 

uoliai dirbo melsdamasi, su malda kėlė ir gulė. Galiausiai mergaitę užstojo tėvas suprasdamas, kad mergaitė pakviesta 

kitokiam gyvenimui.  

Kotryna dar vaikystėje patyrė regėjimų, kurie tęsis iki jos  gyvenimo pabaigos.  

Apie šešioliktus /aštuonioliktus metus ji įstojo į domininkonių tretininkių ordiną. Šios bendruomenės narės gyveno 

atskirai, savo namuose. Taigi ir Kotryna liko pas tėvus gyventi. Ji gludino savo charakterį, laikėsi griežtos askezės, davė 

tylėjimo įžadus ( išskyrus bendravimą su dvasios tėvu), slaugė itin sunkius ligonius, dirbo raupsuotųjų kvartaluose. Ir 

visą tai darė su meile.  

Ji išgyveno sunkumus, nes jos bendruomenė ir domininkonai netikėjo jos regėjimais. Jiems nepatiko rūsti Kotrynos 

askezė, nes ji plakdavo save, jos pasninkas prilygo badavimui, o miegą apribodavo iki minimumo. Skamba iš ties 

žiaurokai, bet nepamirškime , kad buvo XIV amžius. 

Gyvendama atsiskyrėliškai, Kotryna ne kartą buvo atakuojama piktojo. Tačiau ją gelbėjo tvirtas tikėjimas ir nuolatinis 

Jėzaus buvimas šalia.  

Būdama dvidešimties Kotryna patyrė regėjimą, kurio metu Kristus paragino imtis aktyvios veiklos. Ji pakluso Jam 

pradėdama tarnystę neįgaliesiems ir sunkiems ligoniams. Kai 1374 metais Sienos miestą užklupo maro epidemija, 

Kotryna pasiaukojamai slaugė ligonius, nė trupučio nepaisydama, jog gali užsikrėsti šia liga. Pristigusi laiko maldai 

klausdavo: „ Jėzau, kur gi Tu esi?“ Jo atsakymas : „ Aš čia, tarp tų, kuriems tu padedi.“ 

Apie jos šventumą, taikdarystę, išmintį ir gerumą toli nuaidėjo garsas. Aplink ją būrėsi įvairūs žmonės. Domininkonų 

vyresnybei kėlė įtarimą jos regėjimai, kėlė nerimą jos griežta askezė bei žmonių būrimasis aplink Kotryną. Bet kapitula 

nerado jokių klaidų ir priešingai jos „teisėjai“ vienas  po kito atsisakė turtų, prabangos. 

Kotryna aktyviai įsitraukė į Bažnyčios ir Europos gyvenimą. Tai buvo laikai, kai popiežius gyveno Avinjone ( Prancūzijoje), 

tremtyje. Kotryna, jauna moteris, viešajame gyvenime ji buvo nulis, ryžosi sugrąžinti popiežių į Romą. Priešų Kotrynai 

nestigo. Žmonės piktinosi, kad ji jauna moteris, beraštė drąsiai kalbasi su popiežiumi ir vyskupais bei remiasi Kristumi.  

Jos atkaklumas padėjo popiežiui Grigaliui XI sugrįžti Į Romą. Šiuo metu įvyko skausmingas įvykis, suskilo Katalikų 

Bažnyčia. Šis skilimas truko 39 metus. Kotryna padėjo dideles pastangas, kad padėtis pasitaisytų. Ji prisidėjo Europoje 

ir prie taikos išsaugojimo. Galima sakyti, kad Kotryna iki galo išnaudojo savo šviesų protą, Dievo dovanotą išmintį, 

didelę charizmą spinduliuodama gėrį ir teisingumą.  

Askezė ir aktyvi veikla pakirto Kotrynos sveikatą. 1380 metais Kotrynai prasidėjo traukuliai, prarasdavo sąmonę, 

paralyžius pakirto kojas. Ji atsisakė maisto ir vandens. Tuo metu ją puolė ypač piktosios jėgos. Agonija truko du 

mėnesius. 1380 m. balandžio pabaigoje Kotryna užbaigė savo gyvenimą šiais paskutiniais žodžiais: „ Viešpatie, skubėk 

man į pagalbą. Viešpatie, ateik man padėti. „ 

Šventąją Kotryną Senietę 1491 m paskelbė popiežius Pijus II, 1970 m. popiežius Paulius VI – Bažnyčios daktare. Taipogi 

ši šventoji yra ir Europos globėja. 
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