
 Relikwie bł. Marii Luizy Merkert w parafii św. Elżbiety w Sárospatak 
 

W dniach od 1 do 4 maja 2008r, Siostry Juniorystki z prowincji katowickiej: 

S.M. Marta, S.M. Ewa, S.M. Klarysa, S.M. Edyta, S.M. Karolina, S.M. Zofia, S.M. Piotra, 

S.M. Wiktoria i S.M. Ewelina przeżywały sesję formacyjną na Słowacji. Razem z nimi 

wyjechały: S. Radna M. Miriam, mistrzyni junioratu i S. Wikaria Kanizja. Sesję 

nt.: Współczesnych zagrożeń człowieka (magia, hoemopatia, bioenergoterapia, spirytyzm, 

tarot, okultyzm, itp.) prowadził ks. Andrzej Chorzępa, proboszcz z Rudy Śl. i archidiecezjalny 

egzorcysta. 

W sobotę 3 maja cała grupa udała 

się z dziękczynną pielgrzymką na Węgry 

do Sárospatak, miejsca urodzenia naszej 

Patronki św. Elżbiety. Głównym celem 

było dziękczynienie za dar roku 

Jubileuszowego 800-lecia Urodzin św. 

Elżbiety oraz za dar beatyfikacji naszej 

Matki Marii Luizy Merkert. Jako dar dla 

parafii św. Elżbiety w Sárospatak 

zabrałyśmy relikwie bł. Marii Luizy oraz 

obraz beatyfikacyjny. Zostałyśmy bardzo 

serdecznie przyjęte przez Proboszcza 

parafii, który nam powiedział, że z uwagą 

śledził beatyfikację Marii Luizy w TV 

oraz w internecie. O godz. 12.00 została 

odprawiona Msza św. w intencji 

Zgromadzenia oraz o nowe powołania do 

naszych Wspólnot. Przed rozpoczęciem 

Eucharystii, zostały w procesji wniesione relikwie i obraz bł. Marii Luizy. Już wcześniej na 

ołtarzu zostały wystawione relikwie św. Elżbiety (skrawek Jej szaty oraz kość czaszki), które 

są podarunkiem opactwa 

Benedyktynów Admont. Po Mszy 

św. wszyscy obecni mogli uczcić 

relikwie św. Elżbiety i bł. Marii 

Merkert. Cieszymy się bardzo, że 

kult naszej Błogosławionej 

Współzałożycielki może rozszerzać 

się na Węgrzech.  

W Sárospatak, miejscu 

urodzenia św. Elżbiety, do dziś jest 

bardzo żywy Jej kult. W XV w. 

wybudowano kościół ku Jej czci, 

gdzie w ozdobnym sejfie 

przechowywane są Jej relikwie, a od 

teraz także relikwie naszej 

Błogosławionej Matki. Na placu przed kościołem stoi posąg przedstawiający postaci Elżbiety 

i Ludwika z koniem. W każdą rocznicę kanonizacji św. Elżbiety, w dzień Zielonych Świątek, 

mieszkańcy przebierają się w tradycyjne stroje z XIII w. i w kostiumach sławią pamięć 

Elżbiety – maszerując przez miasto, grają i naśladują najistotniejsze elementy z jej życia. 

Ruchliwy jarmark trwający cały dzień, oddaje klimat średniowiecza i tym samym przyciąga 

dorosłych jak i małe dzieci.  



Z czasów życia św. 

Elżbiety zachowały się fundamenty 

rotundy – kaplicy zamkowej, w 

której św. Elżbieta została 

ochrzczona. W miejscu urodzenia 

św. Elżbiety znajduje się dzisiaj 

szkoła katolicka oraz plebania, z 

okien której widać stare mury 

obronne. Na parterze szkoły 

znajduje się muzeum św. Elżbiety, 

w którym można między innymi 

zobaczyć prace uczniów tej szkoły, 

przedstawiające św. Elżbietę i Jej 

codzienne życie.  

 

 

W ramach sesji, Siostry Juniorystki 

miały możliwość podziwiania 

pięknych słowackich gór oraz 

ciekawych miejsc związanych z wiarą 

i kulturą tego narodu. Wielkim 

przeżyciem była Droga Krzyżowa 

prowadząca na Wzgórze św. Cyryla i 

Metodego, patronów Słowacji. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz 

trud wspinania się na wzgórze 

ofiarowałyśmy w trudnych sprawach 

naszego Zgromadzenia oraz o nowe 

powołania. Turyści mijający nas po 

drodze, z zaciekawieniem nam się 

przyglądali, pozdrawiali życzliwie i 

bardzo serdecznie, a niektórzy z 

zaciekawieniem wsłuchiwali się w 

nasze rozważania. Myślę, że było to piękne świadectwo naszej wiary w Boga. 

 

 

 

S.M. Kanizja Zaborowska 


