NEVEK ÉS LEGENDÁK
MÁRTON és ERZSÉBET
A kérdések megválaszolásához használd A BOLDOGASSZONY PAPUCSA című könyvet!

November 11. Márton napja
1. „Szent Márton Pannónia tartományban, Savaria, vagyis Szombathely városában született.”
2. Apja példáját követve milyen pályán indult el?

pap

katona (lovag)

tudós

3. Hogyan segített a város kapujában a szegény, mezítelen emberen? Köpenyét kettévágta, s egyik
felét neki adta.
4. Miért nem akart fegyverrel a csatába menni? Istennek lovagja akart lenni, ezért Jézus nevében
fegyvertelenül ment csatába, hogy bizonyítsa bátorságát és Istenbe vetett hitét.
5. Mit tett, hogy elkerülje püspökké választását Tours (ejtsd: Túr) városában? Elbújt a város
legszélső kis házának libaóljába.
6. Mi vezette nyomra az őt keresőket? A libák nagy gágogása
7. „… szép nagy kolostort = templomot és a szegényeknek ispotályt = kórházat építtetett, …”
8.

9. Milyen csodák történtek városszerte, amerre a tetemét vitte a körmenet? Meggyógyultak a
betegek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 19. Erzsébet napja
10. Kik voltak Magyarországi szent Erzsébet szülei? II. Endre király és Merániai Gertrúd
11. Mely szavak hiányoznak a mondatból?
Hermann, türingiai fejedelem feleségül kérette fiának a királylányt, így aztán Erzsébet 4 esztendős
korától Wartburg várában nevelkedett.
12. A többi gyermek közül kitűnt kedvességével, szépségével, szelídségével és jámborságával.
Jegyese korai halála miatt annak öccsével, Lajossal jegyezték el, akivel a menyegző után
boldogságban éltek.
14. Hogyan viszonyult az elesettekhez (szegények, betegek)? Alamizsnát osztott a szegényeknek,
gondoskodott a szegényekről és a szűkösködőkről.
13.

15. Mi történt a legenda szerint, amikor télvíz idején köpenyében ételt vitt a várból és férje, a
fejedelem kérdőre vonta? Isten nem hagyta hazugságban, a köpenyében cipelt eledelek piros
rózsává váltak, hisz jót cselekedett Isten nevében.
16. Milyen csoda történt, amikor anyósa, Zsófia asszony házasságtöréssel vádolta meg? Az ágyába
fektetett bélpoklos helyett a sebeitől vérző Jézust látta ott a férje, töviskoszorúval a fején
17. Férje ezek után megengedte Erzsébetnek, hogy létrehozzon egy olyan intézményt a betegeknek
és a szegényeknek, ahol ápolják és gondozzák őket. Melyik ez a ma is álló épület? Wartburg
várában ma is áll Szent Erzsébet Ispotálya.

