
 

 

bł. Maria Luiza Merkert (1817-72) 
zakonnica beatyfikowana w Nysie w 2007 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nysa, OPL, ob. w Bazylice pw. św. Jakuba Apostoła 

 

zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  
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Z czytania brewiarzowego na 14 listopada 

 

Maria Luiza urodziła się 21 września 1817 r. w Nysie, w nie-

mieckiej rodzinie mieszczańskiej. Jej rodzicami byli Karol An-

toni Merkert i Barbara z domu Pfitzner. Dzień później została 

ochrzczona w nyskim kościele św. Jakuba i św. Agnieszki. W 

kolejnym roku, po śmierci ojca, rodzina zubożała. Maria, wraz z 

siostrą Matyldą, ukończyła katolicką szkołę dla dziewcząt w Ny-

sie. Po śmierci matki w 1842 r. obie sprzedały skromny majątek 

i wraz z Franciszką Werner oraz Klarą Wolff poświęciły się po-

mocy opuszczonym chorym i bezdomnym w Nysie. Po mszy w 

dniu 27 września 1842 r. (dzień ten był wspomnieniem świętych 

Kosmy i Damiana, lekarzy-męczenników z III w.) złożyły przed 

obrazem Serca Pana Jezusa w nyskim kościele św. Jakuba i św. 

Agnieszki akt oddania - zobowiązały się nieść pomoc potrzebu-

jącym bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. 

19 listopada 1850 r. Maria Merkert rozpoczęła w Nysie orga-

nizowanie Stowarzyszenia św. Elżbiety dla pielęgnacji opusz-

czonych chorych w ich własnych domach (ta troska o chorych 

pozostających bez opieki we własnych środowiskach jest charak-

terystyczna dla pierwszych elżbietanek). 4 września 1859 r. uzy-

skała dla stowarzyszenia zatwierdzenie diecezjalne. Heinrich 

Förster - biskup wrocławski - uznał stowarzyszenie za kongrega-

cję kościelną, a miesiąc później zatwierdził jej statuty. W tym też 

roku Maria Merkert została wybrana na pierwszą przełożoną ge-

neralną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Funkcję tę pełniła 

przez 13 lat, aż do śmierci. 5 maja 1860 r. złożyła śluby zakonne: 

oprócz czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - także posługi cho-

rym i najbardziej potrzebującym. W Nysie wybudowała dom ma-

cierzysty, a pod jej kierownictwem powstało 90 domów zakon-

nych, 12 szpitali i wiele domów opieki aż w 9 diecezjach (cheł-

mińskiej, gnieźnieńsko-poznańskiej, warmińskiej, wrocławskiej, 

Fulda, Ołomuniec, Osnabrück, Praga, Paderborn) i 2 wikariatach 

apostolskich (Saksonii i Szwecji). 7 czerwca 1871 r. papież Pius 

IX udzielił aprobaty założonemu przez nią zgromadzeniu. 

Zmarła w opinii świętości 14 listopada 1872 w Nysie. Pocho-

wana została na tamtejszym Cmentarzu Jerozolimskim. W chwili 

śmierci matki założycielki zgromadzenie liczyło 465 sióstr w 87 

domach. 

Obecnie jej doczesne szczątki spoczywają w marmurowym 

sarkofagu w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki. Proces beaty-

fikacyjny przeprowadzono w latach 1985-1997. Dekret o hero-

iczności cnót ogłosił papież św. Jan Paweł II 20 grudnia 2004 r., 

a papież Benedykt XVI w czerwcu 2007 r. zatwierdził dekret o 

cudzie za wstawiennictwem Marii Merkert. Za cud konieczny do 

beatyfikacji zostało uznane uzdrowienie z gruźlicy jednej z elż-

bietanek, siostry Miry. 30 września 2007 r. w Nysie odbyła się 

uroczystość beatyfikacyjna, której przewodniczył delegat pa-

pieża Benedykta XVI, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych w Watykanie, kard. Jose Saraiva Martins. Na obrazie bea-

tyfikacyjnym przedstawiono scenę oddania przez bł. Matkę Ma-

rię Mekert swoich butów ubogiej proszącej u furty klasztornej. 
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1. Nysa, OPL, ob. w baz. św. Jakuba Ap.; P1940711- 22.IX.’12. 

2. Nysa, OPL, rel. w baz. św. Jakuba Ap.; P1940716        „ 

 

    
Ruda-Orzegów, ko. św. Michała Archanioła (zdj. pw) 

Olesno, ko. Bożego Ciała (zdj. pw) 
 

 

 
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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