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IN A SPRING OF SEVERAL YEARS AGO

When on the fi elds the daisies start to blossom and the 
swallows fl y high in the blue skies, it is a sign that spring season is 
near.

And it is on a beautiful spring day that Elizabeth is born in 
Bassano del Grappa, Italy. It is on a Friday of the year 1790, 9th April.

The fi rst cry of Elizabeth makes Louis, John and Regina rush 
to see their new born sister; their mother Antonia allows them to 
embrace her.

The following day her father Francis, together with the 
godparents, takes Elizabeth in the church and the priest,
Fr. Remigio is happy to baptize her. Now Elizabeth is a child of God.



  فصـل ربيع لسـنه من سنوات آثيرة مضت 
 

لحقول تتفتح المـارجريت في او زهـور تزهر التبدأ فيالبالد اإليطالية حينما 
على عالمة هذه والعصافـير المـهاجره تطير عاليًا في السماء الزرقـاء ء االخضر

 .قرب فصل الربيع
ت اليصابات في  ولـد١٧٩٠ أبـريل عام ٩في يوم جميل من فصل الربيع يوم جمـعه 

 . مدينة في شمال ايطاليابسانو دل جـرابا 
 .ملكةبكاء اليصابات جعل أخـوتها يهرعـون إليها وهم لويز، يوحنا و صوت أول 

 .أختـهم الجديدةلهم أنطونيا تقدم واألم 
األب الكنيسة و الكاهن لى يحمل اليصابات إاالشابين مع نسيس فراألب اليوم التالي 

 .اهللابنة ليصابات أصبحت اان  أل.  سعـيد جـدًاريميجو يعمدهـا وهو
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A VERY LIVELY AND A HAPPY BABY

Elizabeth lives in a very nice house, a few steps from the 
church of St. Francis where sometimes her mother takes her to say 
a prayer.

She is a happy baby, lively and intelligent.
She plays with her brothers and sisters “ring-a-ring of roses” 

hopscotch and skips with the rope.
One day, just because everybody likes her, a servant off ers her 

coloured sugared almond. Elizabeth liked so much the sweets. 
But as that servant asks for a caress in exchange, she renounces 
the sweets: the value of a caress from Elizabeth is higher than a 
sugared almond.



 
 وسعيدةحيوية طفله 

 
،نسيسكوتسـكن اليصابات في منزل جمـيل جـدًا يقرب آثيرًا من آنيسة القديس فر

 .تصطحبها للصالة فيهاآانت حيث والدتها 
 .أنها طفـله نشيطـه، سعـيدة وذآيـه

 . و أيضًا لعبه السـلم الكبيـرلعبه الحلقة الدوارة، تنـط الحبلإخوانها تلعب مع 
اهدي إليها قطعة حلوي لخدم وجذابـة للجميـع، في ذات يوم أحـد اة بما أنها لطيفـ

طلب منها في مقابل لخادم ملونه من التي تحبها آثيرًا اليصابات، ولكن بما أن هذا ا
مداعبه من اليصابات ثمنها أآثر بكثير من ألن : ذلك مداعبه، هي ترفض الحـالوة

 .قطعة الحـلوى
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AT THE SISTERS’ SCHOOL

At six years Elizabeth goes to school. Her parents choose a very 
special school for her: the boarding school of the Augustinian 
sisters.

With her schoolmates she participates in the Italian language, 
mathematics, and drawing and catechesis lessons. She learns also 
how to furnish the house, good table manners and even how to 
walk or go down the stairs. 

All her slim body must acquire the elegance of movements 
proper to a young woman of a noble and gentle heart.



 
 الراهبات مدرسـة في 

 

أختار لها والديها مدرسة . السادسة من عمرهاسن تذهب اليصابات إلي المدرسة في 
 .الموجود في مدينة بسانو دل جرابا، "معهد الـراهـبات األغسـطينيات"أنه . ممتازة
 . اليصابات فيه مع غـيرها من التلمـيذات إلي سـن الخـامسة عشـرمكثت 

 الزميـالت تشـترك في دراسـة اللغة اإليطالية والحسـاب والرسم والتعليم مع
 .المسـيحي

تتعلم أيضـًا آيف و تتعلم أيضـًا آيف ترتب المنزل، آداب الجـلوس على المـائدة 
 .تضبط جسمها أثناء السـير وأيضًا في طـلوع ونزول السـلم

  لشـابه مثلها تملك قلبًا نبيًالً ا ناقـه الالزمةاألآل جسـمها الهزيل عليه أن يكتسب 
 .ًلطيفاو 
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A SMALL CHAPEL FOR THE MOTHER OF JESUS

Elizabeth likes to keep in order the small altar of Mary that
she found at the sisters’ school. So every day she changes
the water in the fl owers, lights the candles and puts them off 
after prayer: the chapel of Mary becomes a little home for her.

During the month of May, towards evening, she invites her 
friends around the altar and they all sing, pray and promise the
holy Virgin Mary to keep their hearts simple and transparent.

At the age of eight years Elizabeth receives Jesus the fi rst 
communion. A few weeks later she receives the sacrament of 
confi rmation.



 
 لمريم أم يسوعبيت صغير 

  
 تحـب اليصابات ترتيب هيكل مريم العذراء الصغير المـوجـود بمعهد الراهـبات 

 .بيت العذراء هـو بيتهاو إن آل يوم تغـير المـاء للورد، توقـد الشمـوع ثم تطفئـها و 
ليصابات زميـالتها حـول الهيـكل ليـرنمن في شهر مـايو، في الغروب تدعـو ا

 .بساطة  قلوبهن وشفافيتهاعلى ويصلين ويوعدن العذراء القديسة بالمحـافظة 
 ألول مـره في قلبها في سر االفخاريستيا في سن الثامنة من عمرها تقبل يسـوع 

 .الميرون كتقليد الطقوس الالتينيةوبعد أسـابيع قليلة تقبل أيضًا 
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LIGHT-HEARTED LIFE WITH HER FRIENDS

Elizabeth is fi fteen years old and returns to her family. She is
now a young lady: she wears dresses and shoulder shawl, socks and 
shoes. She chooses with good taste hairdressing and lady’s hat. In
the feast’s days, after the holy mass, she goes for a walk together
with her friends along Bassano streets.

– Elizabeth, did you see how Tino looks at you? - Matilde asks 
smilingly.

– Not at all, he was looking at you! Besides, I am sorry for him 
because my heart is already engaged. I leave Tino for you; I have 
someone else in mind.

Many young men were after Elizabeth, but her heart is promised 
to a young man from far, from Ferrara, beyond river Po.



 
 األسـرة الرجوع إلى 

 
أنها أصبحت آنسـه . سـرتهاأمنزل إلى اليصابات في سن الخـامسـة عشـر ترجع 

 .تلبس فسـاتين وشيالن، شـرابات وأحذية مثل السـيدات تمـامـًا
 .تخـتار لشـعرها تصفيفـات ولـرأسها قبعـات بذوق رفيعو 

يقاتها في تتـنـزه مع صـداإللهي في أيام اآلحـاد واألعـياد بعد حضـور القـداس 
 . وسط المدينة و تتكلم معهنباسـانو 

 .مبتسـمةو هي لدا ي تقـول ماتـ-؟ طوني هـل الحظت يااليصابات آيف ينظـر إليك -
 إني اسـفه ألجـله ألن قلبي مشغـول بغيـره.  ال أنه ينظر إليك أنت-
 .يـوجـد آخـر يشـغل عـقـلي. لكطوني ني اترك إ

 ولكن قلب اليصابات موعود لشـخص جـاء من بعـيد آثير من الشـباب يتمنون ودهـا
 ".البـو" اسمها فرارا بعد نـهر مدينة من 

 
5



LIFE IN THE COUNTRY SIDE

The Vendramini family has a villa, in the country side, at San 
Giacomo di Romano d’Ezzelino 

It is good for our children to go to the countryside for some 
months, because it is foreseen that there will be diffi  cult times 
here in the city. Elizabeth, who is the eldest, will care for her 
sisters - says a thoughtful father Francesco, seeing that the city of 
Bassano was undergoing a very diffi  cult period.

Here Elizabeth takes long strolls across the green fi elds and 
enjoys nature with her two sisters, Regina and Gaetana. When 
possible, she gathers together the children of the peasants 
and teaches them to pray, narrates the story of Jesus and some 
episodes from the Old Testament.



 
 الحـياة في الـريف 

 

ة شـهور في مـنزلنا في الريـف فأننا نتوقـع ازمنـعة  يحسن ان بناتنا تـذهب لبضـ-
 .هنتها ألنها أآبراخـوبااليصابات ستـعتني . هنا في المـدينـةة صعبـ

باسـانو تخوض فتـره المدينة وهـو مهـموم ألنه يـري ان نسيس  والـدها فر يقـول-
 .صعـبه

 "جـاآومودي رومـانو ديزيلـينوسان "في بالفعـل آل فندراميني يمـلكون فيـال 
 .بين خضرة الحقول

اليصابات تقـضي وقتـًا طـويـًال تتـنـزه بين الحقـول الخضـراء وهي سعـيدة بالطـبيعة 
 .ومعها األختان ملكة و جايتاناها التي تحيط ب

حينما تستـطيع، تجـمع حـولها أوالد الفـالحين وتعلـمهم الصـلوات وتحـكي لهم عن 
 .حياة يسوع وبعض قصص العـهد القـديم
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A VOICE NEVER HEARD BEFORE

Elizabeth is now twenty-seven years old and with her friends 
speaks about the last fashion, of coloured dresses that are worn

by rich people in the great cities.
– I heard that the hat must have an ornament to the left.
– Yes and the hair must be left free.
– Let me try! The feast of my engagement is near … - whispers 

Elizabeth.
While she is admiring herself on the mirror, she hears a voice 

from within: 
“Don’t you see that these things are not important? Do you 

want to be truly happy? Go to the Capuchins!”
This voice changes her life.



 
 من قبلصـوت لم ُيسمع أبـدا 

 
مع صديقاتها تتحـدث عن يوم من األيام عـامـًا و ون عشـرو اليصابات عمـرها سبعه 

دن ـات  المـوضة وعن الفسـاتين الملـونة التي ترتـديها السيـدات في المـآخـر صيح
 .الآبرى

 .ب أن يـوضـع لهـا زينه علي اليسـارج لقـد سمـعت أن القبعـة يـ-
 .والشـعر يجـب أن يـترك منسابًا علي الكتفين نعم -
 .اليصاباتتدخل في الحوار لقد قـرب يوم الخطـوبة !  دعيني اجـرب-

 :ي تتأمـل بإعجـاب أمـام المـرآة، تسـمع في داخـلها صـوت يقـولفيما ه
ذهـبي إ؟ أتريـدين أن تكـوني حـقًا سـعيدة؟ بيسئأال تـري أن هذه األمـور ال تنفـع «

 )وهو ملجأ األيتام. (»"الكابوتشيني"إلي 
 .هذا الصوت سيغير حياتها
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AT THE “CAPUCHINS”: WITH ABANDONED GIRLS

Elizabeth, after having spoken with Fr. Antonio of San 
Bonaventura church, goes to the “Capuchins”; an orphanage that 
was welcoming abandoned girls. Fr Marco, the priest who was 
running the house, leads her to the playground where a group of 
girls were cheerfully running after each other…

– These girls have no families; I am like a father to all - says
Fr. Marco.

– I want to stay here with you father, and to help you - with 
certainty says Elizabeth

– Dear young lady, it is not easy to live here: we are poor and
you are young and rich- objects Fr. Marco.

Elizabeth insists and after a while goes to live at “Capuchins”



 .إلي الكابوتشيني مـع الفتايات المـهمالت
 

القديس في آنيسـة الفرنسيسكاني د ما تحـدثت مع األب أنطـونيو اليصابات بع
من ملجـأ أيـتام ُتقبـل فيه الفتايات المـهالت وهو بـونافـنتورا تـذهب إلي الكابوتشيني 

مـارآو الكاهن مدير الدار  يصحبها إلي الفنـاء الذي فيه مجموعـة األب . سرهنُا
 .فتايات يلـعبن في فرح

 .مـارآواالب  يقـول لهـا -ً جميعاس لهن ُاسـر وأنـا مثل الوالد لهن  تلك الفتايات لي-
 . تقـول اليصـابات في ثقـة-! سـاعدكألريد امكث مع حضـرتك يا أبت  أ-
جيب ُ ي-نحن فقراء وأنت شابه وغنية .  يا بنيتي، ليس من السهل المعيشة هاهنا-

 .مارآواألب 
 . الكابوتشينيالملجأ هب لتـقيم في اليصابات تطلب بإلحاح وبعد أيـام قليـلة تذ
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A NEW NAME

Elizabeth is so happy to stay in this place, that she commits 
herself in a special way by becoming a member of Franciscan 
Third Order. She is even given a new name: she will now be called 
sister Margaret.

Five, six years pass and Sister Margaret suggests a regulation 
to improve the living condition of the Institute. All agreed, apart 
from the superior who began to make her suff er.

– Go back home, Elizabeth, - the elder brother suggests. - The 
superior does not understand you and then the orphanage is so 
poor that it will be closed in few months. Come, mum is waiting 
for you!



 
 اسـم جـديـد 

 
اليصابات سعيدة جدًا باإلقامة في ذلك المكان ولهذا تلتـزم بصـفة خـاصة وتصبح 

 .مرجريتااألخت وأعطي لها أيضـًا اسمـًا جـديدًا وهـو .فرنسسكانية ثالثية
حيـاة مرجريتا تعـرض بعض األنظمـة لتحسين فترة  من الزمن األخت بعد ُمضي 

 . الدار
 .الجميـع موافقـون ما عدا الرئيسـة التي بـدأت ُتعـذبها

 . ينصـحها أخـوها األآـبر لويز- اليصابات، عودي إلي أسـرتك -
 .بعد أشهر قليلةسيغلق  الرئيسة التفهمك، ثم أن الملجـأ في حالة فقر حتى أنه -

 .تعالي والدتنا تنتظـرك بفـارغ الصـبر
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FROM BASSANO TO PADUA

Elizabeth’s mother Antonia receives her daughter with open hands:
– My daughter, welcome back!
– Mum, I have come back, but I will soon follow Luigi to Padua 

and I will be a teacher in the institute of the “Esposti”. Don’t cry this is 
all I desire.

A few days later Elizabeth and her brother Luigi in a calash, a horse 
drawn carriage with low wheels and a folding top, head for Padua, 
where they are awaited by the director of the institute, Fr. Luigi Maran.

Elizabeth understands immediately that this priest, from now on, 
will be important for her own life and immediately confi des in him:

– I want to be like a mother for all the children who have no family. 



 
 بـادوفـا مدينة سـانـو إلي بامدينتها مـن 

 
بذراعين التي بلغت سبعة و ثالتين سنة بنتها اليصابات إأنطونيا تقـبل والدتها 

 :مفتـوحتين
 .سـالمتـكعلى  ابنتي الحبيبة، الحمد هللا -
بادوفـا ألآـون معلـمه في في مدينة ما لقـد عـدت، لكني سـألحق بأخي لويز  ما-

 .ال تبكى، هـذا آل مـا أتمنـاه. ليس لهم عائلةمع األوالد الذين معهـد اللقطاء 
بواسطة عربة أخـوها لويز معبادوفا اليصابات مدينة بعد أيام قليلة، توجـهت إلي 

اليصابات . مران المدير الروحي للمعهدلويز األب نتظارهم إوهناك آان في حنطور 
وجدت القوة هذا تفهم حاًال أن هذا الكاهن من اآلن سيكون هامًا جـدًا في حياتها ول

 .لتعبر له عن رغبتها
 .رم من عطف اآلسرةُمن ح أريد أن أآون آاألم لكل -
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A GARRET FOR A HOUSE

Not far from the institute of the Esposti there is a road lived by 
poor people: is the “Street of the selvages”.

– I would like to help the children and the women of the street 
of the selvages - Elizabeth tells Clare and Felicita, two young 
women brought up at the Esposti.

– I want to help you! Exclaims Felicita.
– Also me I would like to give you a hand! - Adds Clare.
Fr. Luigi obtains for the three women a poor house. The garret, 

a poor room within the roof of the house, becomes the new home 
of Elizabeth, Clare and Felicita. To the three the garret resembles a 
royal palace and even though, due to an opening in the roof it is 
very cold, they enjoy seeing the stars.



 
 مسـكنالسطوح كا 

 
 ".آودالونجا"سمى ُإن معهد اللقطاء قريب من باب مدينة ي

 ".حـارة ازبيري " توجـد حـارة مأهـولة بأشـخاص فقـيرة جـدًا وهـي هناك 
 .قر يشغل تفكيرهااليصابات تشتغل بكل سرور و لآن الف

 تقول اليصابات لكيارا وفليتشيتا -" حـارة أزبيري" فتايات ونسـاء ان أساعد يد  أ-
 .وهما شـابتين من ضيـوف مـعهـد اللقطـاء

 .ريـد مسـاعدتكأ وأنا -فليشيتا صـاحت ف
 .أضـافت آيارا.  وأنا أيضـًا أريد ذلك-

 .لثالثةازميـالت لليرًا جـدًا تـدبر في إيجـار سكن فقـمران موافق و يلويز األب 
آالقـصر الملكي رغم البرد القارص الـذي ينـفذ من شـق في لهن بالنسـبة كان 

 .السرير ومن هذه الفـتحة آـان يمكن رؤيـة النجـوم في السـماءعلى السـقف 
 .ا لقبول الفقراءً إن باب منزلهن سيآون مفتوح دائم
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ELISABETTA THE TEACHER

Elizabeth, happy because her dream is coming true, calls the 
sisters:

– Sister Clare, sister Felicita, sister Angela! Call the young girls you 
fi nd on the street and we will teach them how to read and write, how 
to sew, how to remain tidy, how to cook and we shall pray together.

–  Will they stay here throughout the day? - asks a worried sister 
Angela 

– Yes, the providence will meet our needs. You will see that there 
will be enough bread for all.

– And at night? Will they pass the night here as in a boarding 
school? – Asks sister Clare.

– No, they will return to their families, because no one should 
miss a family. Even if it is poor.



 
 معلمه الاليصابات 

 
 .ًًدة جدا ألنها تحقق حلماإن اليصابات سعي

حـضرن البنات الـفقيرات أ! فلتشيتاأخت انجـال و و أخت آـيارا  ياأخت -
سنعلمهن القـراءة والكتابة والخـياطة والمـطبخ وأيضًا . المـوجـودات في الشـارع

 .آيـف يهـندمن ويعـتنين بأنفسـهن، وسنصلي سـوياًً
 .انجـالاألخت ة،  سـألت مهـموم-؟ معنايمـكثن اليوم آله  س-
 .و سـاعدتنا العـناية اإللهيـة، تأآـدي أنه سيكـون خـير للـجميـعل!  نعم-
 .آيـارااألخت  تسـأل -معهـد؟ ال وبالليل؟ هـل سيبـتن اللـيل آما في -
حتى ال ُتحـرم أيـة واحـدة منـهن من األسـرة . سـرهن في اللـيلأ ال، سيرجـعن إلي -

 .حتى لو آانت فقيـرة
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ELISABETTA A “MOTHER”

Mother Elizabeth - so the sisters call her- is happy when she 
could stay close to the sick, to the poor and the people who were 
neglected, as a mother that cares for her children.

She suggests to her sisters:
– When you come across to a poor person, a sick person, one 

who has made a mistake, remember that he/she is a person and 
that Jesus died on the cross for him/her. Indeed every person is 
great, because he/she carries within the image of God!

The sisters listen willingly and learn how to stay close to the 
people.



 
 ماأليصابات ال
 

لمرضي بتوسيع الخدمة ل أنها سعـيدة - هكـذا تسـميها الراهـبات -األم اليصابات 
نها ُتلقن الراهبات فأ. تعـتني بأبنـائهاالتي أنها آاألم . لوحيـدينللمسـنين و للفقـراء ولو

تذآرن أنه شخص، مات .  حينما تتعامـلن مع فقـير أو مـريض أو أحـد أخـطأ-:هكذا
ألنه يحمل في . آل إنسان. أن اإلنسان لعظيم حقًا. علي الصليب من أجلهالمسيح 

 !داخله صورة اهللا
 .قرب كل إنسان آأخآيف يعشـن منها يصغين الراهـبات إليها برضي ويتعلمن 
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POOR, BUT HAPPY

Meanwhile many young women join Elizabeth: they learn from 
her to be cheerful with the small children in the nursery schools; 
attentive to the sick in the hospitals and the old in the homes for
the aged: they are as sisters to the poor in the streets.

One day the sisters were complaining to Elizabeth because they 
had broken shoes and they could not go out.

– Let us ask God for them! - she responds-. He is a good father
and cannot let his children lack anything! -

So Elizabeth writes a short letter to Jesus and, as other times, 
places it under the tabernacle. The following day, a basket full of 
shoes arrives! Certainly they were not in fashion, but all the sisters 
found a correct size of a pair of shoes for their feet. And so they
begin to dance happily.



 
 فقراء لکن سعداء  

 
 اليصابات بأن أحذيتهن ممزقهاألم في يوم من األيام اشتكين الراهبـات إلي 

 .روج بها وال يستطعن الخ
 األب الطيب الحنون ال يمكن أن ُيحـرم أوالده من - أجـابت هي - فلنطلبها من اهللا -

 .أي شئ
في . المقدسخطابًا وتضعه تحت بيت القربان المسيح وها هي آعادتها تكتب ليسـوع 

اليوم التالي تصل سله مليئة بأحذية، طبعًا ليست حسب الموضة ولكن الراهـبات 
 .ألن آل منهن وجـدت حـذاءًا علي مـقاس رجلـهايرقصن من الفرح 

سعيدات بخـدمة األطفال في هن اليصابات واألم شـابات آثيرات تنضـم إلي 
أنهن و الحضـانة ومهتمات بالمـرضي في المستشفيات والمسـنين في دور المسـنين 

 .في الشوارعآأخـوات للفقـراء 
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A DIRECT FLIGHT TO PARADISE

As the years passed, Elizabeth’s eyes got sick and could not see 
well. Now she is old and moves with diffi  culty, uses a walking stick 
and then the wheel chair. She cannot visit the poor and the sick,
but she is serene because she knows that the sisters will do even
her part.

One day during the spring season, 2 April 1860, while she is in 
bed suff ering, surrounded by the sisters, has a vision and murmurs: 
“Jesus, Joseph and Mary!” These are her last words. Elizabeth gets 
asleep forever and her soul fl ies in paradise.

Pope John Paul II told all people that Elizabeth is blessed in 
heaven; she is near to Jesus and all the saints. For this reason, when 
we are in need we can request her to ask Jesus’ help for us.



 لجنة رى إلي اغطيران د 
 

ترى بصعـوبة بسبب مـرض هي ابات صحتـها تتـدهور وبمرور السـنين، اليص
 .عينـيها

 .الآرسي المتحركذلك و بعد أنها مسـنة ، تتحـرك بصعـوبة تستـخدم العكاز 
يمكـنها زيـارة الفقـراء والمـرضي ولكـنها راضية ألنها تعـلم أن الراهـبات ال اآلن و 

 .يعـوضن غـيابها
و حولها آل ما آانت تتـألم في السـرير  بين١٨٦٠ أبريل عام ٢في فصـل الربيع 

 ." مـريمالقديسة يوسـف، القديس ، المسيحيسوع : "مهـتمتترى رؤيـة والراهبات 
 . بعـدها تـنام إلي األبـد و روحـها تطـير إلي السماء. هذه كلماتها األخيرة

ي  البابا يوحنا بولس الثاني يعـلن للجمـيع أن اليصابات طـوباويـة ف١٩٩٠في سنة 
 .و مـع آل القـديسينالمسيح السـماء، أنها بجـوار يسـوع 

 مسعادة تطـلب األم اليصابات أن نصـلي لكي يمآننا حـتاج إلي أي شـئ نلهذا حيـنما 
 .المسيح لنايسـوع 
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 من مذآـرات اليصابات 

 
اليصابات آانت تتأمل آثيـرًا وتكتب في مذآراتها األفكار التي تأتيها من القلب آانت 

تشجعهن وتحثهن علي محبة آل من يقابلهن من لكتب رسائل وخطابات لراهباتها ت
 .الفقراء والمساآين

ب يحب آل مخـلوق من مخلـوقاته ويحسن إليه ويغفر له برضـا ألنه صنـع آلا• الله 
 .يديه وملكا له

 حب اهللا إذا آنا ال نحـب بالعمـل اإلنسان الذي علي صـورته ومثـاله؟نآيف سـ• 
 .ـب، نعم، الحـب يمتـلكني، يجـعلني أعـمل، يرميني آالريح في العالم أجمـعالح• 
أن ٱسرتنا تحـتاج إلي نساء قـويات شـديدات يعـرفن آيـف يـكون لهن قلـب نابـض • 

 . بالحب لألخوة
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