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Ujud umum: Mohon perlindungan St. Elisabeth untuk tunawisma 

para janda dan keselamatan kekal untuk anak-anak 

 

Doa Pembuka 

Tanda Salib 

Aku Percaya 

Bapa Kami 

Santa Elizabeth yang terberkati, bejana yang dipilih dari kebajikan-

kebajikan yang agung, engkau menunjukkan kepada dunia dengan 

teladanmu apa yang dapat dilakukan oleh kebajikan-kebajikan Iman, 

Harapan, dan Kasih dalam jiwa Kristen. 

Engkau telah menggunakan semua kekuatan hatimu untuk mencintai 

Tuhanmu saja. 

Engkau telah mencintai-Nya dengan cinta yang begitu murni dan kuat 

sehingga membuatmu layak untuk merasakan di bumi terlebih 

dahulu nikmat dan manisnya surga yang disampaikan kepada jiwa-

jiwa yang diundang ke pernikahan Anak Domba Allah yang 

menggembirakan. 

Engkau, diterangi oleh cahaya ilahi dan iman yang tak tergoyahkan, 

telah menunjukkan dirimu sebagai putri sejati Injil Suci, dengan 

melihat dalam pribadi sesamamu Pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, 

satu-satunya objek kasih sayangmu. 

Oleh karena itu, apakah engkau menempatkan semua 

kesenanganmu dalam berkomunikasi dengan orang miskin, dalam 

melayani mereka, dalam mengeringkan air mata mereka dan 

menghibur jiwa mereka, dalam membantu mereka dengan setiap 

pekerjaan baik, di tengah wabah penyakit dan kesengsaraan yang 

menjadi sifat manusia kita? 
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Doa Penutup 

Engkau membuat dirimu miskin untuk membantu sesamamu dalam 

kemiskinannya – miskin dalam hal-hal baik di bumi, untuk 

memperkaya dirimu sendiri dengan harta surga. 

Engkau begitu rendah hati sehingga setelah engkau menukar takhta 

untuk gubuk miskin, dan jubah kerajaan untuk kebiasaan sederhana 

dan sukacita suci tidak merangkul salib Penebusmu, dengan niat 

baik menerima bersama Dia penghinaan dan penganiayaan yang 

paling tidak adil: demikianlah engkau melupakan dunia dan dirimu 

sendiri, untuk mengingat Tuhanmu saja. 

Orang Suci yang terkasih, yang begitu dikasihi oleh Allah, menjamin 

untuk menjadi sahabat surgawi bagi jiwa kita, dan membantu mereka 

untuk semakin diterima oleh Yesus. 

Turunkan ke atas kami dari ketinggian surga salah satu tatapan 

lembut yang, ketika engkau berada di bumi, menyembuhkan 

kelemahan yang paling menyedihkan. 

Di zaman kami ini, yang begitu bejat dan rusak, dan pada saat yang 

sama begitu dingin dan acuh tak acuh terhadap hal-hal tentang Allah, 

kami memohon kepadamu dengan penuh keyakinan, agar kami 

dapat menerima terang dari Tuhan kami untuk pengertian dan 

kekuatan bagi kami, dan dari sana memperoleh ketenangan jiwa. 

Sementara kami memuji Tuhan karena telah memuliakan nama-Nya 

di dunia ini dengan kemegahan kebajikan kepahlawananmu dan 

hadiah abadi yang diberikan kepada kami, apakah engkau 

memberkati kami, ya St. Elizabeth yang terkasih, dari tahta terberkati 

yang engkau tempati dekat dengan orang suci dari orang suci; 

lindungi kami dalam ziarah hidup kami; perolehlah bagi kami 

pengampunan dosa-dosa kami, dan bukakan bagi kami jalan untuk 

masuk dan berbagi dengan-Mu Kerajaan Allah. Amin. 

 


