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SZENT ERZSÉBET
Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Szülei II. András
király és merániai Gertrúd voltak. Életének első négy évében a magyar királyi udvarban nevelkedett, majd eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal, aki kezdettől fogva szívből szerette őt. Leendő anyósa, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással
figyelte. Nem tudta megbocsátani, hogy Erzsébet nem vette át az
udvari élet előírt formáit: nem volt hajlandó megtanulni a nők számára akkor kötelező tipegő járást, s ráadásul minden körtáncnál
jobban szerette a vad lovaglást. Lajos vette védelmébe, és aránylag korai házassággal – Erzsébet tizennégy éves volt – szilárdította
meg helyzetét a várban. A szent életű asszony legbensőbb titka és
egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletes összhangot tudott
teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között.
Az 1225-ben kitört éhínség idején Erzsébet fölnyitotta a kamrákat
és hombárokat, és „kifosztva” a várat, segített az éhezőkön. A vár
alatt ispotályt nyitott, ahol naponta száz szegény kapott ellátást.
Eladta ékszereit és drága ruháit, gyapjút szőtt a szegényeknek,
gyermekágyas asszonyok mellett segédkezett, és méltó temetést
adott az elhunytaknak. Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége jótékony cselekedeteit.
Hat év boldog házasság után Erzsébet özvegy lett. Férje halála
után gyermekeivel együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt segítségére. Dolgozott, ápolta a betegeket, megvarrta ruháikat. Később belépett a
ferences rendbe. Élete hátralévő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte.
1231-ben novemberében Erzsébet megbetegedett, magas láz vett
erőt rajta. Egyszer csak halkan énekelni kezdett magyarul, majd
így szólt: „Beszéljünk inkább a Gyermek Jézusról, hisz hamarosan
itt a karácsony, amikor megszületett, és jászolba fektették”. Aztán
felsóhajtott: „Itt az óra, amikor a Mindenható magához hívja barátját” - és elszenderült. Huszonnégy éves volt.
Három és fél esztendővel később IX. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Emléknapját hazánkban november 19-én
ünnepeljük. A feleségek, a fiatal anyák, a ferences harmadrend és
a szolgáló szeretet védőszentje.
Az Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet az úgynevezett
rózsacsoda. Egy alkalommal kötényében kenyeret vitt a szegényeknek. Férje megállította, megkérdezte, mit visz benne. Erzsébet azt felelte, hogy rózsát, s amikor megmutatta kötényét, valóban rózsák voltak benne. Egy másik legenda szerint Erzsébet egyszer férje ágyába fektetett egy leprás koldust. Hazatérő férje a szobába rontva a megfeszített Krisztust találta az ágyban, és ekkor értette meg felesége „esztelen” szeretetét.
(archiv.katolikus.hu, magyarkurir.hu)

SZENT ERZSÉBET ÜNNEP PLÉBÁNIÁNKON
Jó néhány évvel ezelőtt az egyházmegyei karitásznak köszönhetően kis cipókhoz jutottunk és úgy emlékeztünk meg erre a napra,
hogy szentmise keretében megáldásra kerültek a Szent Erzsébet

kenyerek, majd a mise végén ezeket kiosztottuk a kedves testvéreknek.
Két évvel ezelőtt egy pályázatnak köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy egy programot szervezzünk Erzsébet nap alkalmából. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak segítségével kiválasztottunk a településünkről családokat, egyedül
élőket, akik valamilyen okból a szociális szolgálat látóterébe kerültek. Őket meghívtuk egy délutáni programra. István atya beszélt
Erzsébet életéről és arról, hogy észre kell vennünk, ha a körülöttünk élőknek segítségre van szüksége, akár természetbeni segítségre, akár lelki támaszra. Ezt követően a gyerekek verset mondtak, énekeltek és ezt követően még süteménnyel is megkínáltuk a
meghívott vendégeinket. A program a 80 fő részére összeállított,
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagok kiosztásával zárult.
Ebben az évben szintén készültünk a program megszervezésére.
István atyával azt terveztük, hogy a templom falai közé várjuk a
meghívottakat és vendégül látjuk őket egy vacsorára, egy közös
beszélgetésre. Sajnos a körülmények megváltoztatták a terveinket! Most! Jövőre, ha minden rendeződik és István atya gyógyultan visszatér közénk, akkor megvalósítjuk a terveket!
Imádkozzunk érte!
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy
mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden
testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

RÖVID HÍREK
• Kedves testvérek! István atya állapota sajnos tovább
romlott. Kérünk Mindenkit, hogy imádkozzon Érte.

VASÁRNAP
nov. 22
11:00
17:00

Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vértanúk – E

KEDD
nov. 24.

CSÜTÖRTÖK
nov. 26.
VASÁRNAP
nov. 29.

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – FÜ
Gyuris István élő és +családtagok; Elsőáldozás
Engesztelő imaóra

8:00

Igeliturgia

17:00

Szentmise a betegek felgyógyulásáért

11:00
17:00

ADVENT I. VASÁRNAPJA
Nagymihály József és neje Matild élő és +családtagok
Engesztelő imaóra
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