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�ĞƚĞŐ�ĠƐ�ŽƌǀŽƐ͗�ŬĠƚ�ƂƐƐǌĞĨƺŐŐƅ�ƐǌĞƌĞƉ͘�^ǌşǀĞƐĞŶ�ǀĄůůĂůŬŽǌƚĂŵ�ĂƌƌĂ͕�ŚŽŐǇ�Ăǌ�ŽƌǀŽƐŽŬ�ƐǌĞŵƉŽŶƚũĄƚ�ŬĠƉǀŝƐĞůǀĞ�şƌũĂŬ�Ă�ďĞƚĞŐĞŬ�ǀŝůĄŐŶĂƉͲ
ũĄƌſů͘���ĐşŵĞƚ�ŶĠŵŝŬĠƉƉĞŶ�ĮŶŽŵşƚǀĂ͕�ͣĂǌ�ŽƌǀŽƐ͟�ŚĞůǇĞƩ�ĞŐǇ�ŽƌǀŽƐ�ƐǌĞŵƐǌƂŐĠďƅů�ƚƵĚŽŬ�ŚŽǌǌĄƐǌſůŶŝ�ĞŚŚĞǌ�Ă�ũĞůĞŶƚƅƐ�ǀŝůĄŐĞƐĞŵĠŶǇͲ
ŚĞǌ͕�ƚŽǀĄďď�ŬŽŶŬƌĞƟǌĄůǀĂ͗�ĞŐǇ�ŬĞƌĞƐǌƚĠŶǇ�ŽƌǀŽƐ�ƐǌĞŵĠǀĞů͘ 
��ͣŬĞƌĞƐǌƚĠŶǇ͟�ũĞůǌƅƚ�ŶĞŵĐƐĂŬ�Ă�ƉŽŶƚŽƐĂďď�ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐŽŵ�ŬşǀĄŶũĂ�ŵĞŐ͕�ŚĂŶĞŵ�Ăǌ�ƺŶŶĞƉ�ŬĞƌĞƐǌƚĠŶǇ-ǀĂůůĄƐŝ�ĞƌĞĚĞƚĞ�ŝƐ͕�ŚŝƐǌĞŶ�Ă�
ďĞƚĞŐĞŬ�ǀŝůĄŐŶĂƉũĄƚ�ϭϵϵϯ-ƚſů͕�^ǌĞŶƚ�//͘�:ĄŶŽƐ�WĄů�ƉĄƉĂ�ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĠƌĞ�ƺŶŶĞƉĞůũƺŬ͘��ǌ�ƺŶŶĞƉ�ĄůƚĂůĂ�ŵĞŐĨŽŐĂůŵĂǌŽƩ�ĐĠůũĂ͗�ͣ/ƐƚĞŶ�
ĞŐĠƐǌ�ŶĠƉĞ�ŬĞůůƅ�ĮŐǇĞůŵĞƚ�ƐǌĞŶƚĞůũĞŶ�Ă�ďĞƚĞŐĞŬŶĞŬ͕�ŝůůĞƚǀĞ�ƐĞŐşƚƐĞ�Ğůƅ�Ă�ƐǌĞŶǀĞĚĠƐ�ŵĞŐĠƌƚĠƐĠƚ͘͟���ŶĂƉ�ĚĄƚƵŵĂ�ŝƐ�ƚƵĚĂƚŽƐ�ǀĄůĂƐǌƚĄƐ�
ĞƌĞĚŵĠŶǇĞ͗�ϭϴϱϴ͘� ĨĞďƌƵĄƌ�ϭϭ-ĠŶ�ǀŽůƚ�Ă�^ǌƾǌĂŶǇĂ�ĞůƐƅ� ũĞůĞŶĠƐĞ�>ŽƵƌĚĞƐ-ďĂŶ�;^ǌƚ͘��ĞƌŶĂĚĞƩ�ƐǌĄŵĄƌĂͿ͕�ĂŚŽů�ŬĠƐƅďď�Ă�ĐƐŽĚĄƐ� ĨŽƌƌĄƐ�
ǀŝǌĞ�ĨĂŬĂĚƚ͕�ŵĞůǇ�ĂǌſƚĂ�ŝƐ�ƚƂďď�şǌďĞŶ�Ă�ǌĂƌĄŶĚŽŬ�ďĞƚĞŐĞŬ�ƚĞƐƟ�ŐǇſŐǇƵůĄƐĄƌĂ͕�ŵĠŐ�ƚƂďďƐǌƂƌ�–�ƐǌŝŶƚĞ�ŵŝŶĚĞŶ�ĂůŬĂůŽŵŵĂů�–�ůĞůŬƺŬ�ŵĞŐͲ
ŶǇƵŐǀĄƐĄƌĂ�ƐǌŽůŐĄů͘��ǌ�ŝƐ�ŵĂŐĂ�Ă�ĐƐŽĚĂ͕�ŚŽŐǇ�Ă�ͣǀŝůĄŐ͟�ĞŐǇĞƚĞŵĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌĞ�ĂŬĐĞƉƚĄůƚĂ�ĞŐǇŚĄǌƵŶŬ�ĨĞũĠŶĞŬ�ũĂǀĂƐůĂƚĄƚ͘ 
�ĞƚĞŐƐĠŐ͕�ƐǌĞŶǀĞĚĠƐ͕�ƺŶŶĞƉ͕�ǀŝůĄŐŶĂƉ͕�Ăǌ�ŽƌǀŽƐŽŬ�ƐǌĞƌĞƉĞ͙�DĞŶŶǇŝ�ĨŽŐĂůŽŵ�ĠƐ�ƂƐƐǌĞĨƺŐŐĠƐ�ŬşŶĄůũĂ�ŵĂŐĄƚ�ŵĞŐǀŝůĄŐşƚĄƐƌĂ�ĞŐǇ�ŝůǇĞŶ͕�
ĞŐǇƐǌĞƌƾŶĞŬ�ƚƾŶƅ�ƚĠŵĄďĂŶ͊�sĄŐũƵŶŬ�ďĞůĞ͊ 
�ǌ�ĞŵďĞƌ͗�ƚĞƐƩĞů�ŝƐ�ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ�ƐǌĞůůĞŵŝ�ůĠŶǇ͘�,ŝƚƺŶŬ�ƐǌĞƌŝŶƚ�Ă�dĞƌĞŵƚƅƚƅů�ŬĂƉƚƵŶŬ�ůĞůŬƺŶŬ�ŵĞůůĠ�ƚĞƐƚĞƚ͕�ĞŐǇĞůƅƌĞ�ĞƌƌĞ�Ă�ĨƂůĚŝ�ĠůĞƚƌĞ͘�
&ĞůĂĚĂƚŽƚ�ŝƐ�ĞŐǇďĞŶ͕�ŚŽŐǇ�ŵŝŶĚĂǌƚ͕�Ăŵŝƚ�ŬĂƉƚƵŶŬ͕�ŐŽŶĚŽǌǌƵŬ͕�ſǀũƵŬ͕�ƚĂƌƚƐƵŬ�ĨĞŶŶ�Ă�ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝŶŬ�ƐǌĞƌŝŶƚ͘��ŵďĞƌŝ�ƐĞŐşƚƐĠŐ�ŝƐ�ƌĞŶĚĞůͲ
ŬĞǌĠƐƺŶŬƌĞ�Ąůů͕�ŝŐĠŶǇďĞǀĠƚĞůĞ�ƌĂũƚƵŶŬ�ŝƐ�ŵƷůŝŬ͘ 
sĂŶŶĂŬ� ŬŽƌůĄƚĂŝŶŬ͕� ŚŝƐǌĞŶ� Ă� ĨƂůĚŝ� ĠůĞƚ� ŝĚƅďĞŶ� ďĞŚĂƚĄƌŽůƚ͘�DĞŐĨĞůĞůƅ� ĠůĞƚǀŝƚĞůůĞů� ƐĞŵ� ŬĞƌƺůŚĞƚũƺŬ� Ğů� Ă� ƚĞƐƚ͕� Ɛƅƚ� Ă� ƐǌĞůůĞŵ� ŝĚƅŶŬĠŶƟ�
ͣŬſƌŽƐ͟�ĄůůĂƉŽƚĂŝƚ͘��ǌĞŬĞƚ�Ăǌ�ĄůůĂƉŽƚŽŬĂƚ�ŶĞǀĞǌǌƺŬ�ďĞƚĞŐƐĠŐŶĞŬ͘�&ĂũƚĄũƵŬ͕�ĨŽŬŽǌĂƚƵŬ͕�ŝĚƅƚĂƌƚĂŵƵŬ�ŶĂŐǇŽŶ�ŬƺůƂŶďƂǌƅ͕�Ğǌƚ�ŵŽƐƚ�ŶĞŵ�
ŬĞůů�ƌĠƐǌůĞƚĞǌŶĞŵ͘���ďĞƚĞŐƐǌĞƌĞƉ�Ă� ůĞŐĄůƚĂůĄŶŽƐĂďď�ƐǌĞƌĞƉ͕�ǀĂůĂŵŝůǇĞŶ�ŵſĚŽŶ�ŵŝŶĚĞŶŝŬƺŶŬ�ǀĠŐŝŐũĄƚƐƐǌĂ͘� /Ʃ� ŝƐŵĠƚ�ĐƐĂƚůĂŬŽǌŚĂƚƵŶŬ�
^ǌĞŶƚ�//͘�:ĄŶŽƐ�WĄů�ƉĄƉĄŶŬ�ĨĞŶƚ�ŝĚĠǌĞƩ�ŵŽŶĚĂƚĄŚŽǌ͕�ŵĞůǇ�Ă�ďĞƚĞŐƐĠŐĞŬĞƚ�ĞŐǇ�ŬŝĞŵĞůŬĞĚƅ�ƚƺŶĞƩĞů͗�Ă�ƐǌĞŶǀĞĚĠƐƐĞů�ũĞůůĞŵĞǌƚĞ͘�KƌǀŽƐͲ
ŬĠŶƚ�ĨƾǌƂŵ�ŚŽǌǌĄ͕�ŚŽŐǇ�Ă�ƐǌĞŶǀĞĚĠƐ�ŵĠƌƚĠŬĞ͕�ĨĂũƚĄũĂ�ĠƐ�ŬŝŚĂƚĄƐĂ�Ă�ŬƂƌŶǇĞǌĞƚƌĞ�ĂŶŶǇŝĨĠůĞ͕�ĂŚĄŶǇ�ĞŵďĞƌ�ǀĂŶ͘�,ŽŐǇ�ŵŝ�Ăǌ�ĠƌƚĞůŵĞ�–�
ĂŬĄƌ�ĐƐĂŬ�ďŝŽůſŐŝĂŝůĂŐ͕�ĚĞ�ŶĞŬƺŶŬ�ŚşǀƅŬŶĞŬ�Ăǌ�ƂƌƂŬ�ĠůĞƚ�ƐǌĞŵƉŽŶƚũĄďſů�ŝƐ�–͕�Ğǌƚ�Ă�ŬĠƌĚĠƐƚ�ŵŝŶĚĞŶ�ĞŵďĞƌ�ůĞŐĂůĄďď�ĞŐǇƐǌĞƌ�ĨĞůƚĞƐǌŝ͘��Ɛ�
ƚƂƉƌĞŶŐ�ƌĂũƚĂ�ƚƵĚſƐ�ĠƐ�ƚƵĚĂƚůĂŶ͕�ďŝŽůſŐƵƐ�ĠƐ�ƚĞŽůſŐƵƐ͕�Śşǀƅ�ĠƐ�ŚŝƚĞƚůĞŶ͘�/ŐĞŶ͕�Ă�Śşǀƅ�ĞŵďĞƌ�ŝƐ͊ 
�ŐǇŚĄǌƵŶŬ�ǀĞǌĞƚƅŝ�ĠƐ�ƐǌĞŶƚũĞŝ�ůĞůŬƺŶŬ�ƐǌĞŵƉŽŶƚũĄďſů�ƷŐǇ�ĠƌƚĠŬĞůŝŬ�Ă�ƐǌĞŶǀĞĚĠƐƚ͕�ŵŝŶƚ�Ăǌ�ƂƌƂŬ�ĠůĞƚƌĞ�ǀĂůſ�ƚƂƌĞŬǀĠƐƺŶŬ�ĞŐǇŝŬ�ƐĞŐşƚƅ�
ĞƐǌŬƂǌĠƚ͕�ŵĞůǇ�ŬŽŵƉĞŶǌĄů͕�ĠƐ�ƐĞŐşƚƐĠŐĞƚ�ŶǇƷũƚ�ŶĞŵĐƐĂŬ�ŵĂŐƵŶŬŶĂŬ͕�ŚĂŶĞŵ�ĨĞůĂũĄŶůǀĂ�Ă�ŬƂƌŶǇĞǌĞƚƺŶŬŶĞŬ�ŝƐ͘ 
�Ɛ�ŝƩ�Ăǌ�ƷũĂďď�ĨŽŐĂƐ�ŬĠƌĚĠƐ͗�ŵŝ�Ă�ƐǌĞƌĞƉĞ�Ă�ƐǌĞŶǀĞĚĠƐ�ĐƐƂŬŬĞŶƚĠƐĠŶĞŬ͕�Ă�ŐǇſŐǇşƚĄƐŶĂŬ͍�&ƂůĚŝ�ĞůƅŶǇ͕�ĠŐŝ�ŚĄƚƌĄŶǇ͍�,ŽŐǇ�ǀĂŶ�Ğǌ͍�DŝĠƌƚ�
ǀĂŶ�ƐǌƺŬƐĠŐ�ŽƌǀŽƐƌĂ͕�ŐǇſŐǇşƚſƌĂ͕�ƐĞŐşƚƅƌĞ͍��ƐĂŬ�Ă�ŚŝƚĞƚůĞŶ�ĞŵďĞƌ�ďŝŽůſŐŝĂŝ�ŬĠŶǇƐǌĞƌĞ�ůĞŶŶĞ͍�,ŝƐǌĞŶ�Ă�ĐƐĂŬ�ƚĞƐƟ�ůĠŶǇ͕�Ăǌ�ĄůůĂƚ�ŝƐ�ŶǇĂůũĂ�
Ă�ƐĞďĠƚ�ŵĂŐĄŶĂŬ�ǀĂŐǇ�ŐǇĞƌŵĞŬĠŶĞŬ͘���ŐǇſŐǇşƚĄƐ�ƚĂůĄŶ�ƚƂďď�ĞŶŶĠů͙ 
EĞŬƺŶŬ͕�ŬĞƌĞƐǌƚĠŶǇĞŬŶĞŬ�ŶĞŵ�ŶĞŚĠǌ�ŵĞŐǀŝůĄŐşƚſ�ƉĠůĚĄƚ�ƚĂůĄůŶƵŶŬ͕�ĂŬŝ�ŵĂŐĂ�Ă�ŵĄƐŽĚŝŬ�ŝƐƚĞŶŝ�ƐǌĞŵĠůǇ͘�S�/ƐƚĞŶ�ǀĄůĂƐǌĂ�Ğ�ŬĠƌĚĠƐĞŝŶŬͲ
ƌĞ͘�sĂůſĚŝ� ĞŵďĞƌ� ůĞƩ� ŝƐƚĞŶƐĠŐĞ�ŵĞůůĞƩ͖� ƐǌĞŶǀĞĚĞƩ�ĠƐ� ĞŵďĞƌŬĠŶƚ�ŵĞŐŚĂůƚ� Ăǌ� ĄůƚĂůƵŶŬ�ŽŬŽǌŽƩ� ƐǌƂƌŶǇƾ� ƚƌĂƵŵĄŬ� ŬƂǀĞƚŬĞǌƚĠďĞŶ͕� Ă�
<ĄůǀĄƌŝĂ�ĞƐĞŵĠŶǇĞŝ�ĐƐĂŬ�ƚĞƚƅǌƚĠŬ�Ă�ďƾŶĞŝŶŬ�ŽŬŽǌƚĂ�ĨĄũĚĂůŵĂŬĂƚ͘��ǌ�Ăǌ�ĞŐǇŝŬ�ĨĞůĞ�Ăǌ�ƅ�ƉĠůĚĄũĄŶĂŬ͘���ŵĄƐŝŬ͗�Ăǌ�S�ĞŵďĞƌŝ�ĠůĞƚĞ͕�ŵĞůǇͲ
ďĞŶ�ƚĂŶşƚŽƩ�ĠƐ�ŐǇſŐǇşƚŽƩ͘�DĠŐ�Ă�ĨƂůĚŝ�ŚĂůĄůďſů�ŝƐ�ǀŝƐƐǌĂŚŽǌŽƩ�ĞŵďĞƌĞŬĞƚ͘�S�Ă�ůĞŐĨƅďď�ŽƌǀŽƐ͕�ŵŝŶĚĞŶ�ŐǇſŐǇşƚſ�ŵŝŶƚĂŬĠƉĞ͘�/ƐƚĞŶ�ĞůͲ
ǀĄƌũĂ�ƚƅůƺŶŬ͕�ĞŵďĞƌĞŬƚƅů�ŝƐ͕�ŚŽŐǇ�ůĞŐǇĞŶĞŬ�ŬƂǌƂƩƺŶŬ�ŽƌǀŽƐŽŬ͘���ƐǌşǀƺŶŬďĞ�ƺůƚĞƚĞƩ�ƐĞŐşƚĞŶŝ�ĂŬĂƌĄƐ�Ğ�ƐǌĠƉ�ĠƐ�ĄůĚŽǌĂƚŽƐ�ŚŝǀĂƚĄƐďĂŶ�ŝƐ�
ŬŽŶŬƌĞƟǌĄůſĚŚĂƚ͘��ƌƌĞ�ŚşǀŽƩ�ŵĞŐ�ĞŶŐĞŵ�ŝƐ�ĂŶŶĂŬ�ŝĚĞũĠŶ͕�ŵĠŐ�ďƅǀĞŶ�ŐǇĞƌŵĞŬŬŽƌŽŵďĂŶ͘�,ĄůĂ�Ăǌ�jƌŶĂŬ͕�ĞůĠŐ�ƐŽŬ�ŬĂŶŽŶŝǌĄůƚ�ƐǌĞŶƚ͕�
ƉĠůĚĂŬĠƉ�ŬŽůůĠŐĄŶŬ�ǀĂŶ�^ǌĞŶƚ�>ƵŬĄĐƐƚſů�ŬĞǌĚǀĞ��ŽůĚŽŐ��ĂƩŚǇĄŶǇ�>ĄƐǌůſŝŐ͘ 
�Ąƌ�Ă�ďĞƚĞŐ-�ĠƐ�Ăǌ�ŽƌǀŽƐƐǌĞƌĞƉ͕�ŵŝŶƚ� şƌƚĂŵ͕�ƂƐƐǌĞĨƺŐŐ͕�ĂǌĠƌƚ�ŵŽƐƚ�ŶĞŵ�Ăǌ�ŽƌǀŽƐŽŬ͕�ŚĂŶĞŵ�Ă�ďĞƚĞŐĞŬ�ǀŝůĄŐŶĂƉũĂ� ůĞƐǌ͘���ǀŝůĄŐŶĂƉŽŬ�
ƚƵůĂũĚŽŶŬĠƉƉĞŶ� ŬƌŝƐǌƚƵƐŝ� ŬĠƌĠƐƚ� ǀĂůſƐşƚĂŶĂŬ�ŵĞŐ͗� ͣŚŽŐǇ�ŵŝŶĚŶǇĄũĂŶ� ĞŐǇĞŬ� ůĞŐǇĞŶĞŬ͟� ;:Ŷ ϭϳ͕ϮϭͿ͘� �ŐǇ� ǀŝůĄŐŶĂƉŽŶ� Ăǌ� ĞŵďĞƌŝƐĠŐ� Ăǌ�
ĞŐĠƐǌ�ĨƂůĚŬĞƌĞŬƐĠŐĞŶ�ĞŐǇƺƩ�ƺŶŶĞƉĞů�ďŝǌŽŶǇŽƐ�ƐǌĞŵĠůǇĞŬĞƚ͕�ĞƐĞŵĠŶǇĞŬĞƚ͖�ĠƌƚĠŬĞƚ�ĞŵĞů�Ŭŝ͕�ƐĞŐşƚĠƐƌĞ͕�ƌĄŐŽŶĚŽůĄƐƌĂ�ďƵǌĚşƚ͘ 
��ďĞƚĞŐĞŬ�Ă�ůĞŐĄůƚĂůĄŶŽƐĂďď͕�ƐǌŝŶƚĞ�ǀĠŐƚĞůĞŶ�ŬŝƚĞƌũĞĚĠƐƾ�ĐƐŽƉŽƌƚ͕�ŵŝŶĚĂŶŶǇŝĂŶ�ƐǌĞƌĞƉůƺŶŬ�ďĞŶŶĞ͘���ďĞƚĞŐĞŬ�ǀŝůĄŐŶĂƉũĂ�ǀŽůƚĂŬĠƉƉĞŶ�
Ăǌ�ĞŵďĞƌĞŬ�ǀŝůĄŐŶĂƉũĂ͘�DŝŶĚĞŐǇŝŬƺŶŬƌƅů�Ɛǌſů͕�ĠƐ�ŵŝŶĚĞŐǇŝŬƺŶŬŶĞŬ͗ 

ϭ͘��ǌ�ĞŐĠƐǌƐĠŐ�ĠƌƚĠŬ͕�ſǀũƵŬ͊ 
Ϯ͘���ďĞƚĞŐƐĠŐ�ŶĞŵ�ŬŽŶŬƌĠƚ�ďƺŶƚĞƚĠƐ͕�ďĄƌ�ƐŽŬƐǌŽƌ�ŚĞůǇƚĞůĞŶ�ƚĞƩĞŝŶŬ�ŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶǇĞ͘ 
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Nemcsak a vasárnapi 9 órás szentmisén, hanem a közös kirándulásokon, 

kerti partikon is itt van közöttönk Udvardy Zita. Nem gátolja meg őt a közös-

ségi életben az a tény, hogy kerekesszékkel közlekedik. Derűs arcán nyoma 

sincs a szomorúságnak. De miért is lenne? Ott áll mögötte férje, András és a 

gyerekek, Koppány és Csenge.  

 - Hatan vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb. András is nagycsaládból származik, az ő anyukája itt a plébánián sokáig 

hitoktató volt. Bár mi nem ide jártunk, de a két család ismerte már egymást rég óta.  A szüleim Regnum Marianum tagok voltak, ott 

ismerték meg egymást, mi is már gyerekkorunktól jártunk oda és mellette hittanra. Szerettem ezt a regnumi életet, a közösségem-

mel rengeteget kirándultunk, táboroztunk, lelkigyakorlatokra járunk. Mostanra sajnos szétszéledtünk, sokan külföldön élnek, má-

sok vidékre költöztek. De jött András, akihez csatlakozva bekerültem ebbe a közösségbe.  

 - 2003-ban 25 éves voltam, amikor kiderült; kezdődő sclerosis multiplexem van. A nevén kívül semmit nem tudtam róla. Fél 

órámba telt, míg felocsúdtam, aztán kerestem egy szakorvost, aki csak sm-betegekkel foglalkozik, ő magyarázta el nekem, hogy 

miről is van szó. Röviden, ez autoimmun betegség, ami a központi idegrendszert támadja, ezért rengeteg különböző tünetet tud 

produkálni. Tudtam, hogy ez mit jelent, én mégis teljes életet akartam élni: családot, gyerekeket szerettem volna. Akkor már 

együtt jártunk Andrással, aki vállalta ezt, hamar összeházasodtunk, és gyors egymásutánban megszületett Koppány és Csenge.  

 - Hol és hogyan éltek?  Hogy oldjátok meg a hétköznapokat?   

Felsőpakonyban (Gyál mellett) lakunk egy kertes házban. Minden úgy van kialakítva, hogy én jól tudjak mozogni benne, hiszen 

András korán munkába indul. Én keltem a gyerekeket, akik elmennek a helybéli iskolába, és nekem - mint minden otthon lévő 

anyukának – marad a mosás, főzés, takarítás. Nagyon szeretek főzni és vásárolni, a kerekes székemmel vidéken ez nem probléma. 

A gépi ügyintézés is az én hatáskörömbe tartozik.  

 - Vannak kedvenc időtöltéseid?  

 - Nagyon szeretek kirándulni, kimozdulni, ezért is ragadok meg minden alkalmat, hogy veletek tartsak. Nagyon szeretnék 

eljutni Lourdesba is. Szeretek olvasni és gobelinezni, de ezt most szüneteltetnem kell, mert fáj a kezem.  

 - Mit gondolsz, hogyan élik ezt meg a gyerekeid?  

Ők beleszülettek ebbe, és természetes számukra, hogy segítsenek. Észreveszem, hogy mások felé is nyitottak, segítőkészek. Szerin-

tem ez az igazi integrált nevelés. Csenge szívesen segédkezik a sütésnél, én is szívesen tanítgatom, nagyon jó hangulatú anya-lánya 

együttlétek ezek.  

 - Feltetted- e magadnak a szokásos kérdést, hogy „miért pont én”?  

A bérmanevem Bernadett, s mikor megválasztottam, még nem sejtettem, hogy később milyen gyakran segítségemre lesz ez az egy-

szerű francia parasztlányból lett szent, aki alázatos maradt akkor is, amikor a Szűzanyával beszélgethetett, és a lourdes-i forrásokat 

felkínálta a betegek javára. Hamar túl tudom tenni magam egy-egy rossz hangulaton. Sokszor elfelejtem, hogy beteg vagyok, hi-

szen ez inkább egy állapot. Nekem a mozgásomban okozott maradandó károsodást, de többször volt probléma a látásommal, és 

volt olyan is, hogy nem tudtam beszélni. Ilyenkor kapok egy kis szteroidot, és többé-kevésbé helyrejön. Három havonta kell orvosi 

ellenőrzésre mennem, ide áltatában az én testvéreim kísérnek el, mert délelőtt ők jobban ráérnek. (Viszonzásul én is besegítek, 

gyakran főzök a nagy családnak.) 

 - Köszönöm, hogy ilyen jó családot kaptam a Jóistentől, nem is tudom mi lenne velem nélkülük!    

Immaculée Ilibagiza fiatal lányként három hónapon át egy kis fürdőszobában rejtőzve élte túl 

az 1994-es ruandai népirtást, melynek során elveszítette szüleit, testvéreit. Egyszerűen, őszin-

tén, lebilincselően ír a családjáról, a félelmetesen kibontakozó eseményekről, és mindenekfe-

lett arról, hogyan tudott Isten jelenlétéből erőt merítve, megbocsátó szeretettel és remény-

séggel telve kikerülni a borzalmas megpróbáltatásokból. Szavai nagyon hitelesen csengenek, 

és útmutatót jelentenek mindenkinek, aki ezzel a problémával küzd.  

Megrendítő, felemelő, reményt adó olvasmány. Sodró erejű tanúságtétel arról, hogy Isten 

minden helyzetben sokkal közelebb van hozzánk, és sokkal jobban hallja az imáinkat, mint 

remélni mernénk. S hogy a történelmet a gonoszság fel-feltörő hullámai ellenére a szelíd és 

hatalmas Isten irányítja. 

A kötet a MÉCS Családközösségek gondozásában jelent meg 2019 októberében.  

Fordította Ménesiné Mezősi Krisztina 

Böjte Csaba, Csókay András, Gundel Takács Gábor, Krúdy Tamás és Székely János ajánlásával 
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6]HQWHNEH��pV�YH]HWWHP�D�JLWiURV�NyUXVW��9LV]RQW��QHPFVDN�%R�
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