Heilige Elizabeth, bid voor ons.
Geef ons een groot,
liefhebbend hart
voor onze families en
voor allen die onze liefde en zorg
nodig hebben, wie ze ook zijn.
Amen.
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Toen Elizabeth op sterven lag,
kwam er een vogel tevoorschijn op
een tak bij haar open raam.
Hij zong aan één stuk door.

Elizabeth werd vele jaren geleden
geboren. Haar vader en moeder
waren de koning en de koningin
van Hongarije. Elizabeth was dus
een echte prinses.
Zij was een mooie baby met zwart
haar, donkere ogen en een vrolijke
glimlach.

Het was alsof God Elizabeth wilde
bedanken voor haar mooie leven en
haar verwelkomde in haar hemels
thuis.
-14-

-3-

Elizabeth was pas vierentwintig jaar
toen zij stierf.
Heel spoedig gingen mensen zeggen
dat zij een heilige moest zijn
geweest.
Andere vrouwen volgden haar
voorbeeld na. Zij besloten het werk
van Elizabeth voort te zetten en
voor de noodlijdende en arme
mensen te zorgen.
Soms werden zij de Grijze Zusters
genoemd of de Zusters van
St.Elizabeth. Anderen werden
Franciscaanse Zusters genoemd
omdat Elizabeth zoveel van
Franciscus hield en probeerde zijn
weg naar Jezus te volgen.
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Zij bouwde een ziekenhuis met haar
geld en zorgde zelf voor de zieken.

In die dagen was het voor
koningskinderen gebruikelijk om
zich op hele jonge leeftijd te
verloven.
Elizabeth was verloofd met de zoon
van een Duitse Graaf. Op vierjarige
leeftijd ging zij voor haar opvoeding
naar zijn familie in een groot
kasteel.
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Iedereen sprak erover wat een
liefdevolle verpleegster zij was
omdat zij Jezus zag in de zieken.
Zij hield van hen als Zijn broeders en
zusters.
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Iedereen hield veel van Elizabeth.
Zij gaf zoveel mogelijk weg aan
bedelaars. Zij hielp de arme en de
zieke mensen en zij was vriendelijk
en attent voor haar nieuwe familie.

Toen Elizabeth negentien jaar oud
was, stierf haar man.
Het was winter en het leven werd
heel zwaar voor haar.
Zij moest het kasteel
verlaten en een
andere plaats
vinden om te
wonen.

Toen zij veertien jaar oud was en
haar verloofde, Lodewijk, negentien
jaar oud was, gingen zij trouwen.
Elizabeth en Lodewijk hielden veel
van elkaar en God zegende hen met
drie mooie kinderen, een zoon en
twee dochters.
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Er is een verhaal dat zij op een dag
op pad ging met brood voor de
arme mensen. Toen kwam zij haar
man tegen. Hij vroeg haar wat zij in
haar handen had maar toen hij
keek, zag hij alleen rozen.
Lodewijk realiseerde zich dat God wilde
dat Elizabeth doorging om uit te delen
zoals ze altijd
had gedaan.
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Vele bedelaars, arme en zieke mensen
kwamen naar het kasteel waar Elizabeth
woonde.
Wanneer zij honger hadden, gaf zij hen te
eten. Wanneer zij ziek waren, waste en
verbond ze hun wonden en zorgde zij
ervoor dat ze op hun gemak werden
gesteld.
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Toen realiseerde Elizabeth zich dat
dit een kans was om Jezus van
dichterbij te volgen.
Zij gaf haar dure jurken en juwelen
weg en deed een eenvoudig grijs
habijt aan. Zij beloofde Jezus de rest van
haar leven Hem te dienen.
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Elizabeth probeerde altijd om steeds meer
van Jezus te gaan houden.
Zij hoorde over St. Franciscus en vroeg of
een aantal van zijn broeders naar
Duitsland konden komen.
Zij bad graag en praatte met Jezus.
Zij vroeg Hem om haar te laten zien hoe
zij anderen kon liefhebben zoals Hij.
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ln het begin voelde zij zich eenzaam, maar
al spoedig raakte zij gewend aan haar
nieuwe thuis. Als het moeilijk was, keek
ze naar Jezus op het kruis en bedacht ze
hoeveel Hij had geleden.
Op een dag nam ze haar kroontje af
omdat ze als Jezus wilde zijn, die tenslotte
alleen een doornenkroon droeg.

-5-

Iedere keer dat Lodewijk voor zijn zaken
weg moest, zag Elizabeth alweer uit naar
zijn thuiskomst. Zij rende hem dan
tegemoet en omhelsde hem.
De mensen vonden dat raar voor een
prinses maar Elizabeth deed
het toch.
Als zij vond dat zij
het goede deed, trok zij
er zich niets van aan
wat anderen daarvan
zeiden.
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