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St. Elisabethsøstrenes 140 år i Norge 



13. Januar 
ÅPNE FOR DEN HELLIGE ÅND 

 
Leder: 
„Det påbegynte jubileet maner oss spesielt til å følge vår 
hellige Kirkes kall, benytte de tilbudte nådens gaver og 
dermed oppnå en i sannhet oppriktig livsforbedring” 

(moder Franziska Werners brev fra 14.02.1875) 

 
”Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel 
hadde pålagt ham” (Matt 1, 24). På den måten, viste han sin 
godvilje, som er lik Marias, overfor det som Gud krevde av 
ham gjennom sin budbærer. 

(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 2.3) 

 
Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 
 

Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 
(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 
 
  



13. Februar 
UPERFEKT FULLKOMMENHET 

 
Leder: 
„(…) kjære søstre, jeg benytter disse få ordene til å formane 
dere til med full flid å strebe etter fullkommenheten og 
erverve den evige frelse, slik at vi på hjemsøkelsens dag blir 
verdige nåden, som alene gir oss seier over verden” 

(jfr. moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874) 

 
Josef er forvalter av mysteriet ”som fra evighet av har vært 
skjult hos Gud”, og som virkeliggjøres i hans påsyn ”i tidens 
fylde”. Sammen med Maria, er han et privilegert vitne for 
Guds Sønns komme til verden i Betlehems natten. Josef var 
øyenvitne til fødselen, som skjedde under, menneskelig 
sett, ydmykende betingelser. Samtidig, var han vitne til 
hyrdenes hyllest. Han var etterpå også vitne til vismennene 
fra Østen’s hyllest. 

(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 10) 
 

Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 
  



13. Mars 
Å BE FOR DE MINSTE 

 
Leder: 
„Gud krever ikke mye av oss, men jo mer vi bestreber oss på å 
gjøre disse våre ringe handlinger godt og til Hans største ære, 
desto mer deltar vi i Hans særlige kjærlighet og nåde” 

(moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874) 

 
Nå vil vi anbefale menneskets liv, særlig det ufødte liv, i vårt 
fedreland og i hele verden, til Guds Forsyn og hellige Josefs 
forbønn. Livet har ukrenkelig verdi, og ugjenkallelig 
verdighet. (…) Livet er Guds vakreste gave. (…) En nasjon 
som dreper sine egne barn, er en nasjon uten fremtid. 

(hl. Johannes Paul II, homilie i hl. Josefs sanktuarium i Kalisz, 1997) 

 
Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 
 

  



13. April 
 KYSKHET I VÅRE TJENESTER 

 
Leder: 
„(…) jeg nærer tillit til at dere alltid og overalt tenker på at 
Guds øye ser all vår gjøren og laden. Jo mer vi strever etter 
hjertes renhet, desto mer velvillig vil Jesus skue ned på sine 
utvalgte bruder og belønne oss med ekstraordinær 
kjærlighet.” 

(moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874) 

 
Gud kalte hl. Josef for at han skulle tjene Jesu person og 
misjon direkte, gjennom å være far: nettopp på denne 
måten deltok Josef i frelsens store mysterium. I tidenes 
fylde ble Josef virkelig ”frelsens tjener”. Ved å gi hl. Josef fars 
ansvar overfor Jesus, fylte Gud ham også med en fars 
kjærlighet. Den kjærlighet som har sitt utspring i Gud, ”han 
som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord”. 

(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 8. 16) 

 
Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 
 



13. Mai 
YDMYKHETENS SKOLE 

 
Leder: 
„Ydmykhet er alle dyders mor, for den medfører lydighet, 
gudsfrykt, tålmodighet, anstendighet og indre fred. Hvis dere, 
kjære søstre, ivrig etterstreber ydmykhet, hvor mange 
fortredeligheter vil dere ikke unngå (…)” 

(moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874) 

 
Hvis Familien fra Nasaret er et eksempel og forbilde for våre 
familier i frelsens- og hellighetens orden, da er Jesu arbeid 
ved snekkeren Josefs side, det også. Arbeidet ble også 
velsignet på spesiell måte. 

(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 22) 
 

Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 



13. Juni 
FELLESSKAPETS ENHET OG MANGFOLD 

 
Leder: 
„Å, mine kjære søstre, jeg ber dere om å passe på at strid og 
trette aldri, ikke et eneste øyeblikk, forhindrer eller forpurrer 
deres høye mål (…)” 

(moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874) 

 
Et så rikt eksempel kan dagens familier hente fra dem! 
Familiens vesen og oppgaver er også identifisert som 
kjærlighet. Familien har som sin misjon å vokte, åpenbare 
og gi videre kjærligheten. De er en levende avspeiling, og 
virkelig satsing på Guds kjærlighet til menneskeheten, og av 
Kristi kjærlighet til Kirken, Hans brud. Alle kristne familier 
skal etterligne den Hellige Familie, den opprinnelige 
”Familie Kirken” 

(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 7) 

 
Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 
 

  



13. Juli 
SMILENDE OFFER 

 
Leder: 
„Sørg for å ha riktig mye tålmodighet med andres luner og 
skrøpeligheter, enten det er i omgangen med de andre 
søstrene eller med de syke (…)” 

(moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874) 

„(…) jeg uttaler herved en helt bestemt, uttrykkelig 
anmodning: La oss være barmhjertige, slik at vi en gang kan 
håpe på Guds barmhjertighet” 

(moder Franziska Werners brev fra 12.08.1876) 

 
Josef gjorde sitt liv om til tjeneste. Han ofret livet til 
Inkarnasjonens mysterium, og til forløsningens misjon, 
som er forbundet med det. Han brukte sin autoritet, som 
overhodet for den hellige Familie, til å bære fram seg selv, 
som sin frivillige gave, sammen med sitt arbeid. Han formet 
sitt menneskelige kall til kjærlighet i familien. Han gav seg 
selv som et overmenneskelig offer. 
(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 6. 8. 26) 

 

Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 



13. August 
 EUKARISTIEN I HANDLINGER 

 
Leder: 
„La oss etterligne helgenene, som i enhver henseende har gått 
foran som forbilder (…) Jeg ber dere riktig inntrengende om 
å bestrebe dere på å følge konstitusjonene så 
samvittighetsfullt som mulig, da det er for oss det tryggeste 
midlet til å nå vårt mål, som er himmelen.” 

(jfr. moder Franziska Werners brev fra 14.02.1875) 

 
Josef, Jomfru Marias brudgom, og fosterfar til Hennes Sønn, 
var ikke prest, men hadde del i de troendes alminnelige 
prestedømme. Josef kunne holde og bære Jesus i sine armer, 
som faren og vokteren Hans. Slik vender prestene seg til 
Josef med inntrengende bønn, om at de kan feire det 
eukaristiske Offer, med samme ære og kjærlighet, som han 
fullførte sin misjon som fosterfaren til Guds Sønn. 

(hl. Johannes Paul II, homilie i hl. Josefs sanktuarium i Kalisz, 1997) 

 
Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 

(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 
 



13. September 
STERKE I TILLIT 

 
Leder: 
„Hos det helligste hjertet vil vi til enhver tid kunne søke 
tilflukt. (…) Vi griper Jesus fast med vår ydmyke tillit til Hans 
uendelige godhet. Da kan vi forbli trofaste mot Ham.” 

(jfr. moder Franziska Werners brev fra 11.03.1879) 

 
Man kan be om hans forbønn. Kirken trenger forbønn 
ustanselig. Det er ikke bare for beskyttelse mot farer, men 
også for å styrke Kirken til å påta seg oppgaven med å 
evangelisere verden. Nå gjelder det ny evangeliseringen. 
Den omfatter land og nasjoner, hvor religion og kristent liv 
blomstret tidligere, men som i dag går gjennom tunge 
prøvelser. Måtte hl. Josef be for Kirken, verden og for hver 
av oss, om Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds 
velsignelse. 

(hl. Johannes Paul II, Apostolisk exhortasjon ”Redemptoris custos”, 28) 

 
Fellesskap: 
Min Gud, la alle mine tanker, følelser i mitt hjerte, og 
handlinger i mitt liv, være tegn på min kjærlighet til Deg. 
Opplys meg med Ditt lys, min elskede Frelser, så jeg tydelig ser 
alle menneskelige beregninger som vil ødelegge min gode 
mening, så jeg vinner over dem, og alltid handler av Dine 
tilskyndelser. 

(av moder Franziska Werners bønnebok) 

 
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo Maria! 
(Med Ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!) 

 



Oktober 
13.10.1880------------------------------------13.10.2020 

Meditasjon: 
- Jesus er født på stedet, som Det Gamle Testamentet 

ikke nevner en gang. Han er ikke det, som Han gjør. 
Den onde har hele tiden visket til Ham: «Du må ikke 
frelse verden på denne måten». Hva med meg? Jeg har 
svart på Hans kall med løftenes ord. Det er ikke viktig 
hva jeg skal gjøre, men det, hvem jeg vil være. Det er 
krise med å tenke på det, hva jeg vil gjøre… 

- Våre første søstre i Norge var jo bare tre. Hvorfra 
hadde de så mye styrke?... 

- Hva går livet i vår provins ut på?... 
- Moder Franziska har gitt oss fellesskapets karisma, 

som er den åndelige kraften for virksomhetens 
videreutvikling. For at vår konsekrasjon skal bli 
forlenget i Kirken, må den være grunnleggernes 
spiritualitet… 

- Karisma oppstår ikke på misjonens basis, men på den 
åndelige erfaringen. Våre foreldres bånd gav oss liv. 
På samme måte, båndet mellom moder Franziska og 
Den Hellige Ånd gav begynnelsen for vår norske 
provins. Vi skal bære frukt. En ting er å føde barn, 
men bare det å opprettholde personens liv kan 
kontinuere karismaen… 

- Blir vi mer menneskelige i våre fellesskap? 
- «En kongregasjon er aldri så levende, som når dens 

«lemmer» (personlig og felles) er beredt til å utryddes 
fra jorden.» (Amedeo Cencini) 

  



Bønn til hl. Josef 
 

 
Ó, hellige Josef,  
din forbønn for Guds trone er så herlig,  
sterk og lydhør.  
Jeg betror deg alle mine anliggender og ønsker. 
 
Ó, hellige Josef,  
hjelp meg ved din mektige forbønn;  
be din Guddommelige Sønn  
om alle åndelige velsignelser,  
slik at jeg – ved din himmelske styrke, –  
kan gi min takk og ære  
til den mest elskende av alle fedre. 
 
Ó, hellige Josef,  
jeg blir aldri sliten av å kontemplere deg. 
 I dine armer sovner Jesus.  
Jeg vil ikke nærme meg deg,  
når Han hviler på ditt hjerte.  
Gi Ham en skikkelig klem fra meg.  
Kyss Hans dyrebare hode og be Ham om,  
at Han gjengjelder kysset, når jeg engang utånder. 
Hellige Josef, skytshelgen for dødende sjeler,  
be for meg. Amen. 
 


