
 
„… mert eljött a Bárány menyegzője  
és jegyese felkészült”  
(Jel 19,7) 
 
 
                            Testvéri szeretet mély fájdalmával tudatjuk, hogy 
 

                                László Erzsébet M. Eszter 
 

                                      ferences szegénygondozó nővért  
                                 életének 90. és hivatásának 74. évében 
                      2015. május 26-án az irgalmas Jézus magához ölelte. 
 

László Erzsébet M. Eszter nővér 1924. november 16-án született Jászjákóhalmán egy 
12 gyermekes, hívő katolikus, istenszerető nagycsaládba. Egész fiatalon hallotta meg 
az Úr hívó szavát. 14 évesen kötelezte el magát arra, hogy életét Istennek szentelje.  
Így lépett be a Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségébe nővérével együtt. 
Édesanyja, aki mélyen hívő asszony volt, szívesen adta lányait az Úrnak és szeretetével, 
bátorításával mindvégig kísérte őket ezen az úton. 

Ludányban, ahol akkoriban a rend anyaháza és noviciátusa volt, öltötte magára  
Szent Ferenc ruháját 1940. május 1.-én. 1941. május 2.-án tette le első fogadalmát  
és örömmel indult a szegények szolgálatára. Fogadalmas nővérként Diósgyőrben és 
Veszprémben szolgált, gondozta a szegényeket, kimosta tetveikből a hajléktalanokat, 
odaadó szeretettel támogatta az időseket, adományokat gyűjtött a rászoruló családoknak.  

A szerzetesrendek működésének betiltása után Eszter nővér Jászberénybe került,  
ahol a szociális otthon vezető-főnővére lett. Ruhát cserélt, de szívet nem.  
Tovább fáradozott a szegények és betegek szolgálatában. 1951-ben titokban tette le 
örökfogadalmát, minden ünnepélyesség nélkül. 

1991-ben újra meghallotta az Úr szavát, és a szerzetesi ruháját hosszú idő után újra felvéve 
a szécsényi közösség egyik alapító tagja és elöljárója lett. Örömmel mondta:  
„Követlek, Uram, bárhová hívsz!” Fiatalos lelkülettel fáradozott a Ferences Betánia Idősek 
Otthona létrejöttén a várossal együttműködve. Az idősek és betegek iránti odaadó 
szolgálatát Nógrád Megye Közgyűlése 2000-ben Salkaházi Sára díjjal jutalmazta. 

Csendes, alázatos szolgálatkészség, a szerénység és az egyszerűség jellemezte egész életét.  

2015. május 26-án hívta haza Teremtője az örök hazába. Életének legkedvesebb fohásza 
volt:      „Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad” Zsolt 36. 

Szeretett Nővérünktől 2015. június 3-án, szerdán a szécsényi Ferences Templomban  
10 órakor bemutatott szentmisében búcsúzunk,  

és azt követően 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a szécsényi temetőben. 
 


