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KOMUNIKAT
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH MIASTA WROCŁAWIA
Umiłowani w Panu, Bracia i Siostry,
W roku Pańskim 2007, bogatym w liczne ważne dla nas rocznice, Zgromadzenie
Sióstr św. Elżbiety obchodzi trzy ważne dla siebie wydarzenia, mianowicie: 800-lecie
narodzin Patronki Zgromadzenia – św. Elżbiety Węgierskiej, 165 rocznicę powstania
Zgromadzenia oraz wyniesienie na ołtarze, w obrzędzie uroczystej beatyfikacji
dokonanej w dniu 30 września bieżącego roku w Nysie, Współzałożycielki i pierwszej
Przełożonej Generalnej Zgromadzenia – bł. Marii Luizy Merkert. Kontekst tych
uroczystości stwarza okazję, byśmy spojrzeli szerzej na to Zgromadzenie, które wrosło
w pejzaż naszego życia religijnego i społecznego.
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety zostało założone 27 września 1842 roku
w Nysie. Cztery mieszkanki tego miasta: Klara Wolf, Matylda i Maria Merkert oraz
Franciszka Werner, pod kierunkiem ks. Franciszka Ksawerego Fischera, rozpoczęły
wspólną drogę życia. Głęboko przejęte potrzebami ubogich mieszkańców Nysy i okolic,
postanowiły poświęcić swój czas i siły cierpiącym, bez względu na ich wyznanie,
narodowość i stan. W tym celu założyły Stowarzyszenie pod wezwaniem Św. Elżbiety
Węgierskiej. Boże błogosławieństwo towarzyszyło młodemu Stowarzyszeniu, dając mu
zadziwiający wzrost powołań. W dniu 4 września 1859 r., Maria Luiza Merkert, kierująca
Wspólnotą, otrzymała od biskupa wrocławskiego Henryka Förstera zatwierdzenie
diecezjalne dla Stowarzyszenia Sióstr Św. Elżbiety. Stolica Apostolska zatwierdziła je
ostatecznie dekretem Ojca Świętego Leona XIII, w roku 1887.
Na przestrzeni ponad 160 lat około 10. tysięcy Sióstr Elżbietanek służyło chorym,
opuszczonym i ludziom w podeszłym wieku, a także pielęgnowaniu rannych żołnierzy
w czasie kolejnych wojen w XIX i XX wieku. Niektóre spośród nich oddały życie
w heroicznej ofierze w czasie tej samarytańskiej posługi, a w roku 1945 kilkanaście z nich
zginęło śmiercią męczeńską w obronie wiary, czystości i ludzkiej godności. W roku 1954
ponad 370 Sióstr ze Zgromadzenia Św. Elżbiety wysiedlono, głównie z terenu Dolnego
Śląska, do obozów pracy w Gostyniu, Kobylinie i Dębowej Łące.
Obecnie Zgromadzenie to posiada liczne placówki w Polsce i za granicą:
w Boliwii, Brazylii, Czechach, Danii, Gruzji, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Rosji,
Szwecji, Włoszech, na Litwie i Ukrainie.
Charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety jest życie według rad
ewangelicznych oraz służba Bogu i bliźnim, szczególnie ubogim i chorym, ludziom
w podeszłym wieku, zwłaszcza w ich własnych domach.
Zgromadzenie kultywuje szczególną cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa –
Źródła miłości pokornej, twórczej i dyspozycyjnej. Od Niego kolejne pokolenia
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elżbietańskie uczą się całkowitego ukrycia w Bogu swej miłości ofiarnej, aż do oddania
życia.
We Wspólnocie Sióstr Elżbietanek żywe jest nabożeństwo do Matki Bożej
w tajemnicy Nawiedzenia, z której Siostry czerpią umocnienie wiary i zachętę do miłości
służebnej. Zgodnie z zaleceniem Założycielek, święto Nawiedzenia NMP (31 maja) jest
świętem Zgromadzenia i dniem odnawiania ślubów zakonnych.
Na wzór św. Elżbiety Węgierskiej, która odznaczała się szczególną miłością
ubogich, Siostry Elżbietanki pragną dawać świadectwo gotowości udzielania wszystkim
tych darów, jakimi obdarza Je Bóg.
Wielka wrażliwość na aktualne potrzeby społeczne sprawiła, że Siostry Elżbietanki
organizują kuchnie dla ubogich i udostępniają pomieszczenia, w których mogą oni
spożywać posiłki. Spieszą też z pomocą ludziom bezdomnym, a także matkom samotnie
wychowującym dzieci i dzieciom z rodzin patologicznych. Wspomagają uchodźców,
a także narkomanów i chorych na AIDS. Towarzyszą ludziom samotnym i opuszczonym,
umierającym w szpitalach i hospicjach.
Z Ich inicjatywy działa Wspólnota Apostolska Świętej Elżbiety, zrzeszająca
kilkaset osób świeckich, które pragną przyczyniać się do rozszerzania Królestwa Bożego,
przez udział w charyzmacie i posłannictwie Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety,
ukazując swym życiem i działaniem miłosierną miłość Bożą.
Dziękczynne Triduum – do udziału w nim Siostry Św. Elżbiety wszystkich nas,
Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie zapraszają – stanowi stosowną okazję, byśmy całym
sercem podziękowali Bogu, Najlepszemu Ojcu, za wszelkie łaski, jakimi obdarza nas
dzięki obecności tego Zgromadzenia we wspólnocie naszego Miasta, a zwłaszcza za dobro,
które przykład poświęcenia i pracy Sióstr Elżbietanek wyzwala w naszych sercach.
Triduum to odbędzie się w dniach 14 – 17 listopada br. Szczegółowy jego
program Księża Proboszczowie umieszczą w gablotach u wejść do swoich kościołów.
Drogim Siostrom Elżbietankom życzymy, by ich zakonne hasło wyrażone
w słowach Chrystusa: „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”, trafiało
coraz częściej na podatną glebę naszych serc, by wzrastała liczba tych, którzy w imię
„Miłości miłosiernej” będą zdolni pochylać się nad wszelkim ludzkim cierpieniem
i bolesnym doświadczeniem.
Wszystkim Wam, Drogie Siostry, a także tym, którzy z Wami będą się łączyć
w dziękczynnych modlitwach, mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, z serca błogosławię.
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