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Myślę, że w niebie 
posłannictwem moim będzie 

pociąganie dusz 
do skupienia wewnętrznego, 

pomagając im wyrzec się siebie 
i połączyć z Bogiem 

w prostym akcie miłości 
oraz zachować je 

w wielkim milczeniu wewnętrznym, 
aby Bóg mógł dokonać w nich 

swego dzieła 
i przeobrazić je w siebie.

(św. Elżbieta od Trójcy Świętej)







Niemal rówieśniczka św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej przeży-
ła głębokie doświadczenie obecności Boga, które 
doprowadziła do zdumiewającej dojrzałości pod-
czas kilku lat przeżytych w Karmelu. Czcimy 
w niej osobę szczególnie obdarowaną przez natu-
rę, inteligentną i wrażliwą, doskonałą pianistkę, 
cenioną przez przyjaciół, o niezwykłej delikatno-
ści uczuć wobec bliskich. Rozkwita ona w ciszy 
kontemplacji, promieniuje szczęściem całkowite-
go zapomnienia o sobie; bez zastrzeżeń przyjmu-
je dar Boży, łaskę chrztu i pojednania; w sposób 
godny podziwu uczestniczy w sakramencie eu-
charystycznej obecności Chrystusa.

(św. Jan Paweł II)





Nowenna do św. Elżbiety od Trójcy Świętej

NOWENNA
 do św. Elżbiety 
od Trójcy Świętej



8 Nowenna

Dzień 1.
Pokora

Muszę dojść do tego,
by zawsze i we wszystkim

postępować wbrew swojej woli.



Od najwcześniejszych lat młodzieńczych święta 
Elżbieta jest świadoma, że największą przeszkodą 
w drodze do Boga nie są trudności zewnętrzne, lecz 
jej własne „ja”. Trzeba ujarzmić swoją wolę i pra-
gnienia, aby przestać zajmować się sobą.



Nie chodzi o to, by nie odczuwać już swej nędzy 
fi zycznej czy moralnej. Święci też przechodzili przez 
te stany tak krzyżujące, tylko że oni tym nie żyli.

Pychę trzeba pokonywać ustawicznie. „Każ-
dego dnia umieram” wołał święty Paweł. Ta zasa-
da umierania sobie samemu stała się prawem dla 
każdego chrześcijanina, odkąd Chrystus powie-
dział: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze 
samego siebie”.
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Gdyby zapytano mnie o tajemnicę szczęścia, 
odpowiedziałabym, że polega ona na tym, by nie 
liczyć się z sobą, by się ustawicznie siebie zapie-
rać. To dobra metoda dla zabicia w sobie pychy – 
bierze się ją głodem.

Nie chcę już żyć życiem własnym, lecz prze-
obrazić się w Chrystusa, aby życie moje było ra-
czej życiem Bożym, niżeli ludzkim i żeby Ojciec 
Niebieski spoglądając na mnie mógł rozpoznać we 
mnie obraz Syna swego umiłowanego.



Modlitwa:

Święta Elżbieto, niech twój przykład poprowadzi 
mnie ku postawie takiego zaufania, by moje serce 
pragnęło zawsze bić zgodnie z sercem Jezusa, by 
moja wola była zgodna z Jego wolą.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej:

O mój Boże, Trójco Święta... (s. 25).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...
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Dzień 2.
Poszukiwanie milczenia

Należy oderwać się od wszystkiego,
by posiąść Tego,

który jest wszystkim.



Rezygnując z własnego „ja” święta Elżbieta staje 
się wzorem postawy oddania siebie Bogu. Ponie-
waż chce być cała zdana na Jego stwórcze działanie 
wycofuje się w milczenie, by jej serce stało się pu-
stą przestrzenią, którą Pan może dowolnie dyspo-
nować. Jej relacja z Bogiem opiera się na prostocie 
i przyjacielskiej zażyłości. Kto milczy, lepiej słu-
cha. Kto milczy, lepiej uwielbia. Harmider emo-
cji, popisy intelektu sprawiają, że człowiek skupia 
uwagę na sobie samym.



Dusza licząca się ze swoim „ja”, ze swoimi wraż-
liwościami, zajęta najmniejszą niepożyteczną my-
ślą, błahym pragnieniem, rozprasza swe siły i nie 
jest całkowicie skierowana do Boga.
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Jeśli moje pragnienia, obawy, radości czy cier-
pienia nie będą całkowicie poddane Bogu, pa-
nować będzie we mnie wrzawa i nie zaznam 
pokoju. Trzeba zatem zupełnego uspokojenia, 
uśpienia moich władz, zespolenia całej mej istoty: 
„Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij 
o twym narodzie, o domu twego ojca! Król pra-
gnie twojej piękności” (Ps 45,11-12). Wydaje mi 
się, że to nawoływanie jest wezwaniem do mil-
czenia: słuchaj…, nadstaw ucha… Lecz na to, aby 
usłyszeć, trzeba „zapomnieć domu swego ojca”, 
to znaczy wszystkiego, co odnosi się do życia na-
turalnego.



Modlitwa:
Święta Elżbieto, naucz mnie takiego milczenia, 
które pozwoli Panu mówić, jak i kiedy chce, a mnie 
pomoże rozumieć Jego słowa.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej:

O mój Boże, Trójco Święta... (s. 25).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...
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