
ERZSÉBETTEL KRISZTUSHOZ 

1. Eppinger Erzsébet születése 

Erzsébet 1814. szept. 9-én született Franciaországban, Niederbronnban, 

keresztény családban. A legidősebb volt a 11 gyermek közül. 

Lépj arra a mezőre, amely születésed napját jelzi.  

2. Erzsébet keresztsége 

Erzsébetet rögtön születése másnapján, 1814. szeptember 10-én 

megkeresztelték. Szülei szt. Erzsébet oltalmába ajánlották. 

Lépj előre 10 mezőt, ha tudod, mikor kereszteltek meg. Ha nem tudod, 

maradj azon a mezőn, ahol eddig. 

3. Édesanyja tanította Erzsébetet imádkozni  

Édesanyja tanította Erzsébetet imára kulcsolni kezét, letérdelni és „Jézus, 

Mária“ nevét kiejteni. Már három éves korában el tudta imádkozni  

az „Üdvözlégy Máriát“, később „Az Úrangyalát“, a „MiAtyánkot“  

és a hitvallást. Nagyon örült ennek. 

Lépj előre 7 mezőt, ha el tudod mondani az első imát, amelyet kívülről 

tudtál. 

4. Közös ima a szülőkkel 

Az Eppinger család hite eleven volt. Minden este együtt imádkoztak. 

Lépj előre annyi mezőt, ahányszor az elmúlt hét folyamán valakivel együtt 

imádkoztál.  

5. Erzsébet szívesen halgatta a szentek életrajzát. 

Erzsébet gyakran meglátogatta nagynénjét, aki szívesen olvasott neki 

a szentek életéből. Erzsébet figyelmesen hallgatta. Ő is szent akart lenni. 

Lépj előre 10 mezőt, ha meg tudod nevezni hazád két szentjét. 

6. Erzsébet Istenről beszélt a barátnőinek   
Erzsébet néha félbeszakította a játékot és Istenről beszélt barátnőinek. 

Lelkesedése magával ragadta és örömmel töltötte el őket is.  

Lépj előre annyi mezőt, ahányszor Istenről beszéltél ezen a héten  

az emberekkel.   

7. Erzsébet az iskolában  
Erzsébet kilenc évesen kezdett Niederbronnban iskolába járni. Sajnos, nem 

volt valami jó tanuló. Csak olvasni tanult meg és a nevét aláírni. Főként a 

hittan érdekelte.  

Lépj előre annyi mezőt, ahányszor kézbe vetted ebben a hónapban  

a katekizmust, a YouCat-ot vagy egyéb vallásos irodalmat. 

8. Elsőáldozás – 1828. április 13.   
Akkoriban az elsőáldozók alsó korhatára tizennégy év volt. Erzsébet nagyon 

vágyott arra, hogy magához vegye Jézust a „szent kenyérben”. Elsőáldozása 

napján nagyon boldog volt és így imádkozott: „Jézus, egészen a Tiéd 

vagyok, sohasem akarlak megbántani.” Az elsőáldozásra Reichard Dávid 

plébános úr készítette fel, szíve mélyéből imádkozott érte azon a napon.  

Lépj előre 13 mezőt, ha emlékszel a pap nevére, aki felkészített  

az elsőáldozásra.  

9. Erzsébet imádkozta a rózsafüzért 
Erzsébet segített szüleinek otthon és a földeken is. A rózsafüzért imádkozva 

lépegetett a kocsi után, amelyet édesapja hajtott a szőlősbe.  Gyakran így 

imádkozott: „Uram, add, hogy szüntelenül rád gondoljak.” 

Lépj előre 5 mezőt, ha fel tudod sorolni valamelyik rózsafüzér titkait. 

10. Vágyakozás a kolostori életre   

Erzsébet 16 évesen mondta szüleinek, hogy szeretne kolostorba lépni. 

Szülei nem egyeztek bele, mert nagyon szegények voltak és szükségük volt 

Erzsébet munkájára és segítségére a sok kistestvér mellett. 

Lépj előre 8 mezőt, ha meg tudsz nevezni legalább két szerzetes-rendet. 

11. A betegség  

Erzsébet megbetegedett. Hosszú betegsége idején egyre szorosabban 

kötődött az Üdvözítőhöz, elmélkedett szenvedéséről. Reichard plébános úr 

minden nap megáldoztatta Erzsébetet. 

Lépj előre 5 mezőt, ha a betegek legalább  egy védőszentjét ismered.  

12. Erzsébet segített szüleinek 
Három évnyi betegség után szülei hálásak voltak és örültek, hogy lányuk 

meggyógyult és segíthetett a háztartásban. Ügyesen és szorgalmasan 

bekapcsolódott minden adandó munkába. 

Lépj előre 9 mezőt, ha meg tudsz nevezni három munkát, amelyet otthon 

végzel. 

13. Räss püspök úr látogatása 

Huszonhét éves korában Erzsébet ismét megbetegedett. Betegsége alatt 

megerősödött belső élete. Az emberek szívesen keresték fel és ő tanácsot 

tudott adni nekik életükkel kapcsolatban. Maga Räss püspök úr is eljött, 

hogy beszéljen vele és meggyőződött arról, hogy Erzsébet rendkívüli 

adományt kapott Istentől.   

Lépj előre 5 mezőt, ha ismered püspököd nevét. 

 



14. Erzsébet figyel Jézusra, mit kíván tőle 

Erzsébet nagyon vágyott a kolostor csendjére. Isten lépésenként mutatta 

meg neki akaratát: „arra választottalak ki,  hogy új kongregációt alapíts. Ez 

az én művem. Éppen azért, mert tudatlan vagy, akarom általad 

kinyilatkoztatni irgalmasságomat.“ 

Lépj előre 3 mezőt, ha tudod, mit vár tőled Isten. 

15. Erzsébet kolostorba vonul 

1849. augusztus 28-án hurcolkodik át Erzsébet a szülői házból a kis 

kolostorba. Négy barátnője már várta, hogy együtt Istennek szenteljék 

életüket. Erzsébet boldog volt. Egyúttal azonban nagy felelősséget érzett az 

új műért. Lelkében mély békét és bizalmat érez. 

Lépj előre 7 mezőt, ha már voltál látogatóban egy kolostorban. (Hol?) 

16. Erzsébet új nevet és szerzetesruhát kap  

Erzsébet 35 évesen a kolostor kápolnájában kapta abbé Reichardtól  

a Mária Alfonza nővér nevet és a szerzetesruhát.  Őt nevezték ki  

a közösség főnöknőjének. Anyaként gondoskodott a nővérekről.  

Lépj előre 4 mezőt, ha ismersz és meg tudsz nevezni két nővért  

az Isteni Megváltó/Üdvözítő Nővéreinek Kongregációjából. 

17. Tisztelet a papok iránt 

Szüleitől gyermekkora óta tiszteletet tanult a papok iránt. Lelkiatyja, 

Reichard Dávid plébános úr fontos támasz volt életében. Isten gyakran  

általa mutatta meg neki akaratát és ő ezt engedelmesen elfogadta. 

Lépj előre 5 mezőt, ha vissza tudsz emlékezni, mikor köszöntél utoljára 

egy papnak. 

18. Mária Alfonza látta a nagy szegénységet a környéken 

Szent Teréz ünnepén történt, hogy valaki kopogtatott az ajtón. Két jelölt 

sietett a beteg asszonyhoz, akihez hívták őket, és készségesen segítettek 

neki. Mária Alfonza anya követte a nővéreket, friss ágyneműt hozott és 

áthúzta az ágyat. Éjjel-nappal ápolták a beteget. Nagyon örültek, amikor 

néhány nap után felépült. 

Lépj előre 5 mezőt, ha az utolsó hónapban segítettél valakinek. 

19. Mária Alfonza más vallásúaknak is segített 

Egy napon sírva érkezett egy asszony a kolostorba, hogy segítséget kérjen 

beteg férje részére. Evangélikusok voltak. Mindenkit meglepett, hogy a 

nővérek nem utasították el őket. Mária Alfonza anya különbség nélkül 

mindenkinek segített. 

Lépj előre annyi mezőt, ahány vallást meg tudsz nevezni. 

20. A nővérek főznek a szegény gyermekeknek  

A kis kolostorban naponta 25 szegény sorsú gyermek kapott meleg ételt: 

egy tányér forró levest egy szelet kenyérrel tanítás előtt, majd délben 

ebédet. Akinek szüksége volt rá, ruhát is kapott. A kolpostorban mindent 

megosztottak a szegényekkel. 

Lépj előre 5 mezőt, ha fel tudsz mondani egy konyhai receptet. 

21. Mária Alfonza anya fogadalmat tesz 
Mária Alfonza anya 1850. január 2-án tett szerzetesi fogadalmat  Reichard 

plébános úr jelenlétében. Ő volt a lelkiatyja kilenc éves korától kezdve. 

Lépj előre 6 mezőt, ha meg tudod nevezni a három szerzetesi fogadalmat 

22. Mária Alfonza anya látja az idők és környezete szükségleteit 
A kongregáció gyorsan nőtt. A nővéreket kettesével-hármasával küldték új 

működési helyükre. Általában az alapító kísérte el őket. Mindenütt nyíltan 

és szívélyesen fogadták őket. 

Lépj előre 8 mezőt, ha fel tudsz sorolni legalább négy országot, ahol 

Mária Alfonza anya nővérei élnek.  

23. Mária Alfonza anya arra kérte a nővéreket, hogy úton a 

betegekhez a lelke üdvéért imádkozzanak.   

Mária Alfonza anya hangsúlyozta az ima fontosságát. Az Istennek szentelt 

személy legfőbb feladata, hogy Istenhez vezesse a lelkeket. Ez csak úgy 

lehetséges, ha elmélyült  ima által szoros kapcsolatban áll vele. 

Lépj előre 9 mezőt, ha az utolsó két hét folyamán valakivel betegért 

imádkoztál.  

24. Öröm az Úrban 

Mária Alfonza anya bensőséges egységben élt az Úrral. Az élet Istennel 

nagy örömmel töltötte el. Azt akarta, hogy mások is megtapasztalják  

az igazi örömet. Mindig örömre biztatja nővéreit és mindenkit, akivel 

találkozik. 

Lépj előre 10 mezőt, ha boldoggá tesz az élet Istennel és adj hálát ezért. 

25. Mária Alfonza otthonaikban törődött a betegekkel  
A nővérek legfőbb feladata a házi betegápolás volt. Ha azonban szükséges 

volt, elhagyott gyermekekkel és más szenvedőkkel is törődtek.  

Lépj előre 3 mezőt, ha az utolsó hónap folyamán meglátogattál egy 

beteget. 

 

26. Mária Alfonza anya nehézségekben  
A legtöbben becsülték Mária Alfonza anyát, ám akadtak olyanok is, akik 



kritizálták és megszólták. Isten igazi barátainak gyakran ilyen próbatételt 

kell elviselniük. Mária Alfonza anya kiskora óta bensőséges egységben élt a 

kereszttel és a szenvedéssel. Így a becsmérlés és rágalmazás ellenére is 

nyugodt és kiegyensúlyozott maradt. 

Lépj előre 7 mezőt, ha már legalább egyszer imádkoztál ellenségeidért és 

azokért, akik megbántottak. 

27. A lelkek megmentése iránti buzgalom jelentősége 

A nővérek mindenre készek, bár ez olykor nagy bátorságot igényel. Mária 

Alfonza anya bátorította őket: „Legyetek készek mindent megtenni a lelkek 

üdvösségéért. A kimerültség ellenére se hagyjuk, hogy elcsüggesszen 

valami...“ 

Lépj előre 6 mezőt, ha az utóbbi időben imádkoztál a haldoklókért, 

a bűnösök megtéréséért és a lelkek üdvösségéért. 

28. Mária Alfonza anya sebesültek ápolására küldi a nővéreket  
Amikor kitört a Krími háború, a kormány segítséget kért a Niederbronni 

Nővérektől a sebesült katonák ápolására. Öt nővér ment a frontra.  

A lakosság nagy elismeréssel tekintett ezért a nővérekre.  

Lépj előre 12 mezőt, ha az utóbbi hónap folyamán imádkoztál  

a  világbékéért. 

29. Mária Alfonza anya szüntelenül küldetése teljesítésén dolgozik és 

látja a környezetében élők szükségleteit 
Mária Alfonza anya szeretete embertársai iránt kimeríthetetlen. Bár fáradt 

és betegeskedik, meglátogatja egy pap édesanjyát, akit ez nagyon megerősít 

és buzdít. 

Lépj előre 6 mezőt, ha meg tudsz nevezni egy esetet, amikor úrrá lettél 

magadon. 

30. Találkozás az Úrral 

Mária Alfonza anya 53 évesen ismét megbetegedett. Többé már nem is kelt 

fel az ágyból. Jézus, akiért élt és akinek a betegekben szolgált, 1867. július 

31-én felvette őt az örök boldogságba.  

A játék céljához vezető utolsó útszakasz legyen számodra vigasz. 

Tisztelendő Mária Alfonza anya példája bátorítson életed további 

folyamán a buzgóságban és az embertársak szeretetében.  

 

                       

 

 Ez a társasjáték nagy bizalmat előlegez a játékosoknak, mivel 

néhány válasz helyességét nem lehet ellenőrizni .  

 

 A játékot sokan is játszhatják. Ebben az esetben érdekesebbé válik, 

mivel nem egyes személyek, hanem kis csoportok játszanak. 

Ilyenkor  lehetőséget adunk, hogy a csoport minden tagja 

válaszoljon az adott feladatra. A csoport annyi mezővel lép elöre, 

amennyi az összes válaszért együttesen jár.  

 

 A játék arra hív bennünket: 

 hogy jobban megismerjük tiszteletreméltó Mária Alfonza 

anya egyéniségét 

 hogy kövessük Mária Alfonza anya életét és erényeit 

 hogy örömben és bizalomban élő közösség legyünk . 

 

........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítették az Isteni Megváltóról nevezett nővérek  

hálából tiszteletreméltó Mária Alfonza anya 

születésének 200. évfordulója alkalmából. 


