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TAK SOBIE MYSLĘ 

Przedszkolaki bł. Edmunda  
 Hymn dla Niepodległej 

Warto posłuchać: 
https://youtu.be/AK78qF4A_VQ 
https://youtu.be/aM4YqEqTcl0 



Św. Elżbieta Wę-
gierska, zakonnica 
 

Elżbieta urodziła się w roku 
1207. Jej ojcem był Andrzej 
II, król Węgier. W młodym 
wieku została wydana za 
mąż za Ludwika, landgrafa 
Turyngii i z tego małżeń-
stwa miała troje dzieci. Pro-
wadziła bardzo głębo-

kie życie duchowe; po śmierci męża żyła w do-
browolnym ubóstwie i oddawała się pielęgno-
waniu ubogich. Była jedną z pierwszych tercja-
rek franciszkańskich. Zmarła w Marburgu 17 
listopada 1231 roku. Jest patronką Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich. Nazywana jest także 
"patronką miłosierdzia chrześcijańskiego".  
W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w 
stroju królewskim albo z naręczem róż w fartu-
chu. Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał 
jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy 
pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek 
w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, zoba-
czył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami 
są także: kilka monet i różaniec.  

http://www.kerygma.pl/duchowosc/duchowosc
http://www.kerygma.pl/duchowosc/zakony-w-kosciele


CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

https://rafael.pl/pl/producer/pral.-Joao-Scognamiglio-Cla-Dias-EP/193
https://rafael.pl/pl/producer/pral.-Joao-Scognamiglio-Cla-Dias-EP/193


Jesteśmy tu dziś, by razem z wami 
dziękować Bogu za jego życie i jego 
posługę. Za ten niezwykły entuzjazm 

i radość, którą promieniował, 
za każde słowo i uśmiech, za to całe 

dobro które pomnażał nieustannie, 
którym się dzielił, i za które jesteśmy 
mu dziś ogromnie wdzięczni. Chcemy 

prosić dla niego o dar nieba, 
o przebaczenie grzechów, które mógł 

z ludzkiej ułomności popełnić. 
Ale nade wszystko chcemy Bogu wy-
śpiewać naszą pieśń wdzięczności, 
za to że dane nam było go mieć go 

pośród siebie, znać, współpracować 
z nim – powiedział bp Wątroba.  

Wobec ostatnich wydarzeń w naszej Ojczyźnie, wobec 
ataków na kościoły i profanacji, zachęcamy wszystkich: 

Przychodźmy na adorację do naszej kaplicy,  
przychodźmy na Msze św., by wynagradzać 

 Panu Jezusowi wszystkie zniewagi  
i wypraszać nawrócenie dla wrogów Kościoła. 

Zło dobrem zwyciężaj! 


