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Az önéletrajz bemutatása 
 

Reichard atya, Niederbronn plébánosa, Eppinger Erzsébet gyóntatója 
1849. február 2-án ezt írja Räss strassburgi püspöknek küldött levelében: 
„Betegeink életér l szóló beszámoló kezdetét küldöm Önnek.“ Erzsébet életér l 
írt beszámolóról volt szó, amelynek: „Eppinger Erzsébet élete, gyóntatójának 
buzdítására saját elmesélése alapján készült feljegyzés.“ Ez a szöveg a 
boldoggáavatás kapcsán a püspöki aktákban jelent meg, ahol életrajzként 
említik.  

Az eredeti dokumentum egy kis füzet (18x24 cm), kb. 70 kézzel írt oldal, 
amelyben javarészt Reichard atya kézírás ismerhet  fel. Rövid, megszámozott 
feljegyzésekben van megfogalmazva, Erzsébet életének eseményeit követve: az 
I. részben gyermekkorától az els áldozásig terjed  id szakról számol be, a II. 
rész az els áldozástól az els  betegségéig, a III. rész, a legrövidebb, az els  
betegségét l 20 éves koráig. Németül íródott, Erzsébet anyanyelvén, ám írni 
nem tanult meg.   
 
Mit jelent ez a levél Erzsébet számára 
 

Amikor Reichard plébános püspöki javaslatra felkéri Erzsébetet, hogy írja 
meg életrajzát, Erzsébet ekkor 35 éves. Ekkor már harmadik éve ágyban fekv  
beteg, s mint egy egyszer  falusi lánynak, ez igen felkavarta életét.   
Hitben igyekszik elfogadni mindennapjait Isten kezéb l, és minden bizonnyal 
ezen hozzáállásának volt köszönhet , hogy elfogadta a felkérést, és megosztotta 
visszaemlékezését.  

Ahogy azt minden „Életrajzban“, amely a múltra tekint vissza, Erzsébet 
azt osztotta meg, ami t legmélyebben érintette, ami lényegesként maradt meg 
számára – Istennel megtett útja az egyes id szakokban. A maga módján mesél, 
képekben és érzelmekkel átsz ve, amelyek mélyen hatottak rá. Reichard atya 
ügyelt arra, hogy ezt tiszteletben tartsa, ahogy Räss püspöknek ezt meg is említi 
egyik írásában: „Az írás közben ügyelek arra, hogy amennyire csak lehetséges, 
ugyanazokat a szavakat, kifejezéseket jegyezzem le, és ezáltal az  
gondolatainak egyszer ségét is.“  
 
Mit mond számunkra ez a feljegyzés? Hogyan is fogadjuk? 
 

E beszámolóban, mely egyes szám els  személyében íródott, találkozunk 
a gyermekkel, a felnöveked , majd a fiatal lánnyal az  mindennapjaiban, 
családjával, falusi környezetével, szokásaival és gondolkodásmódjával, és 
mindennel, ami Erzsébet felnevelkedéséhez hozzájárult.  
A nyelvi kifejezések megváltoztatása változtatnának az eredeti értelmen, ezért a 
feljegyzések anyanyelvén, németül maradtak fenn, amelyet akkortájt ezen a 
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területen használtak; ez érvényes a fordításokra is, amelyeknél nagyon vigyáztak 
arra, hogy amennyire csak lehetséges, h ek maradjanak az eredeti szöveghez.  
E sorokon keresztül Eppinger Erzsébet személyével az  igyekezete, reakciói, 
nehézségei által találkozhatunk, és valamit megtudhatunk Istenre való 
hagyatkozásáról is. Láthatjuk majd, hogy egy gyermek, egy fiatal lány életének 
mindennapi helyzeteir l van szó. Ezáltal tanít meg minket Erzsébet arra, hogy 
az igazán hatalmas dolgok valójában a nagyon banális helyzetekben születnek: 
Isten tetteit elfogadni úgy, amint vagyunk, és amit megélünk, azt jelenti, hogy 
figyelmesek maradunk, és hogy minderre egy er s vágyat követve válaszolunk.  

/Jacques Hérissard n vér/ 
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I.  HÁROM ÉVES KORÁTÓL AZ ELS ÁLDOZÁSIG 
 

1. Épphogy csak beszélni kezdtem, már óriási örömmel mondtam ki az 
„Ave Maria“ köszöntés ill. az „Üdvözlégy Mária“ els  szavait. Ezt már egyedül 
ki is tudtam mondani. Sokszor otthagytam játszótársaimat, és elmentem arra a 
helyre, ahol általában szüleimmel térdeltünk, hogy a reggeli és esti imát 
elmondjuk; ott letérdeltem, és az „Ave Maria“ – „Üdvözlégy Máriát“-t 
ismételgetve imádkoztam. S t még az asztalnál is állandóan e szavakat 
ismételgettem olyannyira, hogy szüleim kénytelenek voltak csendre utasítani, 
mondván, hogy ez a Sz zanya imája, amelyet nem lehet csak úgy mondogatni.  
E megjegyzést követ en még inkább kedveltem ezt az imát. Így válaszoltam 
édesanyámnak: Ha ez a Sz zanya imája, akkor meséljetek nekem valamit Isten 
szent Anyjáról. Édesanyám így válaszolt: Gyermekem, ha így imádkozol, 
tekintetedet az égre kell emelned, mert Mária, a mi kedves Sz zanyánk a 
mennyben van. Így kell hozzá imádkoznod: „O, Mária, drága Sz zanyánk, taníts 
meg helyesen imádkozni, hogy jó és jámbor legyek.“ Nagy örömmel hallgattam 
e tanítást, jól az emlékezetembe véstem, és sokszor ismételgettem.  

  
 2. Röviddel ez után házunk el tt játszottam a többi gyerekkel; egyszer 
csak otthagytam ket, és bementem a házunkba. Senki sem volt otthon a mieink 
közül. Letérdeltem, minden támasz nélkül, és elkezdtem szabadon imádkozni. 
Ám mivel túl gyenge voltam, többször is el rebuktam a földre. Egy széknek 
kellett támaszkodnom. Az égre emeltem a tekintetem, és felemelt kézzel 
imádkoztam „Ave Maria – Üdvözlégy Mária. Sz zanyám, most szeretnék 
imádkozni. De hát nem tudok. Drága Sz zanya, meg kell tanítanod engem. 
Tudod, édesanyám azt mondta, hogy te megtanítasz engem imádkozni. Kérlek, 
taníts meg most imádkozni.“ Ily gyermeki módon kértem ezt egy ideig. Egyszer 
csak elkezdtem imádkozni a „Miatyánkot“, és végigmondtam, azután az 
„Üdvözlégy Mária”-t, úgyszintén teljesen végig. Ezel tt egyik imát sem tudtam 
egyedül végigimádkozni édesanyám segítsége nélkül. Nagy öröm volt hát, hogy 
most egyedül el tudtam imádkozni. Amikor este édesanyám hazajött, örömmel 
rohantam hozzá, és elújságoltam neki, hogy már egyedül el tudom imádkozni a 
„Miatyánk”-ot és az „Üdvözlégy Mária”-t, és azonnal el is imádkoztam mindkét 
imádságot. Édesanyám nagyon elcsodálkozott ezen, ámulatában összecsapta 
kezét, felkapott és megcsókolt; ezt a felt  esetet mindenkinek elújságolta a 
házban.  
 
 3. Ugyanilyen könnyen sikerült nem sokkal kés bb megtanulnom a 
„Hiszekegy“-et és az „Angyali üdvözlet” teljes formáját, ahogyan azt napi 
háromszor elimádkozzuk a megtestesülés emlékére. Ett l kezdve, ekkor kb. 
négy éves voltam, nagy örömömet leltem az imában és egyben mintegy 
megundorodtam a játéktól. Er s vonzódást éreztem az imához, és gyakran 
imádkoztam a megtanult imákat, anélkül, hogy értettem volna ket, és hogy 
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tudtam volna, miért imádkozom. Amikor szüleimet vagy hozzátartozóinkat 
hallottam beszélni Istenr l, vagy a Sz zanyáról, nagy örömmel figyeltem, és 
kértem ket, hogy folytassák még.  
 
 4. Szüleim kedves szokása volt, hogy minden este elimádkozták a 
rózsaf zért és Sz z Mária litániáját.  – Azon id szakokban, amikor sok volt a 
munka, akkor csak a litániát és öt „Miatyánkot”, öt „Üdvözlégy“-et. Ezáltal 
megtanultam oly fohászokat, mint: „Sz z Mária, könyörögj érettünk“, 
amelyeket aztán napközben gyakran ismételgettem. Gyakran változtattam rajta, 
s így imádkoztam: „Sz z Mária, imádkozz értem, szegény gyermekedért.“ Egyre 
nagyobb örömmel hallgattam, ha Istenr l vagy Sz zanyáról volt szó; ezért még 
inkább kértem édesapámat, hogy az ölébe vegyen, és hozzá bújva kértem, hogy 
meséljen nekem valamit az Istenr l, a Sz zanyáról.  
 
 5. Egyik este átjött a szomszéd, és édesapámmal Jézus szenvedésér l 
beszélgettek. Elmesélte, hogy a zsidók mily kegyetlenül bántak a mi 
Üdvözít nkkel a keresztre feszítéskor. Figyelmesen hallgattam, és a hallottakon 
sírásra fakadtam. Édesapám, aki ezt észrevette, megkérdezte, miért sírok. A 
sírástól nem tudtam válaszolni. Nem sokkal kés bb ismét átjött a szomszéd, és 
vacsora közben újból Jézus szenvedésér l mesélt. Én is az asztalnál ültem, és 
mindent letéve kezemb l az asztal fölött lév  feszület felé fordultam. Ismét 
elkezdtem sírni. Amikor szomszédunk ezt meglátta, ezt mondta édesapámnak: 
Figyelj csak! Mégis van valami különös e gyermekben, amikor múltkor Krisztus 
szenvedésér l beszélgettünk az este, akkor is sírt, és most ismét. Valami nagyon 
különleges dolog történik e gyermekkel.  
 
 6. Állandó és kitartó ostromlásomnak köszönhet en szüleim már kicsi 
koromban is magukkal vittek a templomba. Leginkább a buzgón imádkozó 
embereket figyeltem, és épültem áhítatukon. Gyakran vetettem félénk 
pillantásokat az oltárra, mi történik ott, ami ily mély áhítatot ébreszt ezekben az 
emberekben. Aztán magam is imádkoztam a jó Istenhez: „Add, jóságos Istenem, 
hogy én is oly buzgó lehessek, mint ezek az emberek, hogy én is megtanuljak 
oly áhítattal imádkozni, ahogyan k.“ 
 
 7. Már öt évesen kedveltem a munkát. Ekkor már szerettem volna segíteni 
édesanyámnak a munkában, így hát mindenhová vele mentem. Édesanyám rám 
parancsolt, hogy menjek vissza, és egy alkalommal, miután otthagytam, 
behúzódtam a szoba egy sarkába, és ott térden állva szemléltem Jézus 
szenvedését. Azt szemléltem, hogy a vastag szögek mily szörny  sebet ejthettek. 
Ez a szemlél dés oly mélyen megérintett, hogy hangosan sírtam. Akkor az a 
gondolat ötlött fel bennem: De hát miért történt mindez, hogy engedhették ezt 
meg? Ezen a napon édesanyám magával vitt a mez re. Útközben egy kereszthez 
értünk; én ugyanazt szemléltem, és aztán feltettem a kérdést édesanyámnak: „De 
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hát miért feszítették keresztre a mi Üdvözít nket?“ Édesanyám válaszolt: „Ezt, 
kedves gyermekem, a mi b neink tették.“ Erre a válaszra ezután gyakran 
visszaemlékeztem. Megkérdeztem még, mit jelent valójában az, hogy b n. Ezt 
felelte: „Akkor követünk el b nt, és bántjuk meg Istent, amikor nem összetett 
kézzel imádkozunk, ha ima közben nézel dünk, amikor engedetlenek vagyunk, 
vagy a többi gyerekkel veszekszünk.“ Azonnal hozzáf ztem: „Ha mindez b n, 
akkor én soha többet nem akarok így cselekedni, én nem akarom megbántani a 
jó Istent.“ Ezek után, ha édesanyám elparancsolt maga mell l, mivel én mindig 
vele akartam lenni, és nem engedelmeskedtem azonnal, akkor emlékeztetett erre 
az ígéretemre, és ez minden esetben hatással volt rám, engedelmességre 
ösztönzött.  
 
 8. Ett l kezdve egyre n tt bennem a tudásvágy, mi mindent kell 
elkerülnöm, hogy Istent meg ne bántsam, valamint mi mindent kell tennem, 
hogy t szeressem. Mindig szívesen mentem oda, ahol Istenr l hallhattam. 
Sokszor megkérdeztem édesanyámat, miért beszélt nekem err l oly keveset. 
Amikor gyerekek közt voltam, és játék közben valami olyat akartak tenni, 
amir l azt tanultam, hogy b n, azonnal ellenkeztem, és azt mondtam: ezt nem 
teheted, hiszen ez b n, ezzel megbántod az Istent. Szívesen beszéltem 
játszótársaimnak, amennyire tudtam, Jézus szenvedéseir l.  
 
 9. Úgy hat éves lehettem, amikor er s vágyat éreztem magamban, hogy 
jobban megismerjem Istent. Amikor egyedül voltam, vagy akár másokkal, egyre 
csak az a gondolat foglalkoztatott: bár csak jobban ismerhetném Istent; mit kell 
tennem, hogy jobban megismerhessem t. Állandóan olyan emberek társaságára 
vágytam, akik semmi másról nem beszélnek, csak Istenr l és a Sz zanyáról. 
Gyakran voltam édesapám n vérénél (Eppinger Barbara). Vasárnaponként egy 
könyvet vett el , hogy abból olvasson, így megkértem t, olvassa hangosan, 
hadd hallhassam én is.  
 
 10. Ekkoriban kezdtek jelentkezni rossz hajlamaim is. Az önfej ség, 
valamint hirtelen indulat ragadott magával, ha nem kaptam meg, amit szerettem 
volna, de csak pár pillanat erejéig. Azonnal magamhoz tértem. Arra gondoltam, 
hogy ez nem lenne helyes. Sírtam e hibáim miatt. Azt mondtam magamnak: 
hová jutok, ha így viselkedem. Nem lehetek engedetlen szüleimmel szemben. 
 
 11. A magány szeretete már akkor nagy er vel megérintette szívemet. 
Gyakran kerestem fel magányos helyeket, ahol senki sem keres. Ott leültem, 
tekintetem az égre emeltem, összetettem kezeimet, és imádkoztam: „Ó Jézusom, 
add hogy áhítatos, jó gyermeked lehessek. Teljesen Hozzád akarok tartozni.“ 
Ezt  az imát ismételgettem. Ett l kezdve nem leltem kedvem a játékban, semmi 
mást nem találtam benne, mint unalmat.  
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 12. Több kistestvérem volt, és szüleim megparancsolták, hogy vigyázzak 
rájuk. De mivel én a magányt szerettem, nem szívesen voltam a testvéreimmel. 
Így történt, hogy kísértést éreztem, legyek engedetlen szüleimmel szemben, és 
hagyjam ott kistestvéreimet. Ám azonnal elfogott a félelem, hogy 
engedetlenségemmel Istent bántom meg, és legy ztem ezt a kísértést. Ha 
el fordult, hogy az engedelmesség ellen vétettem, remegni kezdtem a 
félelemt l; máris ennek megfelel  büntetést róttam ki magamnak, néha 
nagyobbat, mint amit szüleim szabtak volna ki. Kértem Sz zanyát is, hogy 
járjon közben értem Istennél, és esdekelje ki számomra b neim bocsánatát. Így 
tanultam szüleimt l. 
 
 13. Egyszer hallottam, amint egy szent életrajzát felolvassák, nagy 
hatással volt rám. Én is szerettem volna szent lenni. Amikor engedetlenséget 
követtem el szüleimmel szemben – engedetlenségem abban állt, hogy néha nem 
abban az id ben szerettem volna imádkozni, amikor szüleim akartak, hanem 
magam akarata szerint akkor, amikor én gondoltam - nos, amikor ilyen 
engedetlen voltam, amint említettem, szinte reszkettem félelmemben, hogy 
Istent megbántottam, és így nem lehetek szent. Nagyon elszomorodtam. Néha 
elvonultam egy magányos helyre, az istállóba, vagy a kunyhóba (ahol jelenleg a 
szobám van). Letérdeltem, ég felé emeltem kezemet, és sóhajtozva így 
imádkoztam: „Ó Jézusom, szent akarok lenni. Bármibe is kerüljön, szentté 
akarok válni. Te nem engeded, hogy súlyosan vétkezzem.“ Olyannyira féltem a 

nt l, hogy nagy ellenszenvet éreztem azok ellen az emberek ellen, akik 
átkozódtak, vagy valamilyen más módon vétkeztek.  
 
 14. Hét éves koromban még inkább növekedett bennem a vágy, hogy 
Istent jobban megismerjem. Ez a vágy már annyira sürget  volt, hogy szinte 
bels  gyötrelmet okozott. Elgondolkodtam, és órákon át csakis ezzel az egy 
gondolattal foglalkoztam, hogyan kell viselkednem, hogy Istennek tetszésére 
legyek. – Emiatt gyakran otthagytam játszótársaimat, félrevonultam, 
tekintetemet az égre emeltem, és egy ideig azt az örömet szemléltem, ami a 
mennyben ránk vár.  E szemlél dés közben így sóhajtottam fel: „Ó, drága 
Jézusom, vajon a mennybe kerülök? Elfogott akkor a félelem, hogy esetleg nem 
kerülök a mennybe.  
 
 15. Szüleim egyszer magukkal vittek a mez re. Míg k dolgoztak, kissé 
eltávolodtam t lük, leültem, és az égre tekintettem; ekkor ismét vágytam arra, 
hogy szentté legyek, anélkül, hogy értettem volna. Szent akarok lenni. – 
mondtam; ám egyedül hogyan lehetek azzá? Hiszen azt sem tudom, mit kell 
ahhoz tennem, hogy szent legyek. E szavaknál elkezdtem sírni, összekulcsoltam 
kezem, és az ég felé emeltem ezt mondva: Ó, én inkább vágyom arra, hogy szent 
lehessek, mint arra, mit szüleimt l kapok /nevezetesen a kis ajándékok/.  
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 16. Más alkalommal, édesapámmal mentem a mez kre. Útközben 
megkérdeztem t le: „Ki is valójában a pap?“ Édesapám ezt válaszolta: a papok 
Isten szolgái, akik az Evangéliumot hirdetik nekünk. Megkérdeztem: És hogyan 
kell velük szemben viselkednünk? „Mivel Isten szolgái, és tanítanak minket - 
válaszolta édesapám –, tisztelnünk kell ket.” Édesapám e válaszán ismét 
elgondolkodtam, mint minden tanításon, amelyet szüleimt l kaptam. Ett l fogva 
mély tisztelettel viseltettem a papok iránt. Amikor egy papot láttam, úgy éltem 
meg, mintha magát Istent látnám. Amikor találkoztam egy pappal, megálltam, 
hosszan néztem utána, és magamban azt gondoltam: Ha egy pappal 
beszélhetnék,  biztosan beszélne nekem Istenr l.  
 
 17. Mivel, ahogy azt már említettem, nap mint nap növekedett bennem a 
vágy, hogy Istent jobban megismerhessem és szeressem, így egyre inkább 
igyekeztem gyakorolni az imádságot. E gyakorláshoz a mez  volt a 
legkedvez bb hely, így hát szívesen mentem ki szüleimmel. Ott kissé el tudtam 
távolodni t lük, és egyedül, észrevétlenül maradni; szemlélhettem az eget és a 
mez  virágait, melyek mind Istenhez emeltek. Egy ilyen alkalommal 
megígértem a Jóistennek egy kisebb böjtöt, miközben ezt mondtam: „Ó, 
Jézusom, ha jobban megismerhetlek általa, akkor Érted szívesen lemondok err l 
az ételr l.“ 
 
 18. Már akkoriban elkezdtem kitárt karral imádkozni, s közben az égre 
emelt tekintettel, ahogy kezdetben édesanyám tanította. Szégyenl sebb voltam, 
így az imádságnak ezt a formáját elrejtettem a szüleim el l. 
 
 19. Máskor, amikor szüleimmel ismét a mez n voltam, leültem közel 
édesapám mellé, mialatt  dolgozott, és megkértem t, az eget szemlélve, hogy 
meséljen nekem Istenr l és a mennyr l.  
Édesapám a mennyország örömér l beszélt, de a pokol büntetéseir l is. Miután 
már kissé terhes volt ez édesapámnak, elparancsolt maga mell l. Szót fogadtam, 
és elvonultam egy magányos helyre. Leültem, tekintetem az égre emeltem, és 
elmélkedtem a mennyek örömér l, és a pokol büntetéseir l is, de arról csak egy 
picit. Aztán imádkoztam: „Ó, drága Jézusom, bárcsak egész napom minden 
percében csak Rád gondolhatnék. Amikor már nagyobb leszek, add, hogy 
mindig Rád gondolhassak, ne engedd, hogy megbántsalak, és oly gonosz legyek, 
mint ezek. – Ekkor azokra az emberekre gondoltam, akik átkozódtak, vagy 
rosszakat beszéltek másokról.  
 
 20. Éppen betöltöttem a nyolcadik életévemet. Vágyam, hogy 
megismerjem és szeressem Istent, valamint hogy azt tegyem, ami az  
tetszésére van, szinte minden évben egyre csak n tt, és már oly er s volt, hogy 
egyszer, amikor az édesapámtól tanult imát térden állva imádkoztam, félelem 
fogott el arra a gondolatra: Uram, képes leszek-e egész életemen át Téged 
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szeretni, és azt tenni, mi tetszésedre van? Attól való félelmemben, hogy én erre 
nem leszek képes, lehajtottam fejem a székemre, és sírni kezdtem. 
 
 21. Már korábban is el fordult, de ebben a korban szinte minden 
alkalommal egyfajta örömet éreztem imáim után, egy bels  vigaszságot, amely 
munkám elvégzésekor, amit gyermekként képes voltam elvégezni, 
engedelmessé és szorgossá tett. Az édes boldogságot, amelyet szinte állandóan 
éreztem, még nem értettem. E boldogságérzetben szüntelenül ezt mondogattam: 
„Ó, drága Jézusom, én Szerelmem! Jézusom, én örömöm!“ 
 
 22. Elérkezett az id , amikor iskolába kellett mennem. Akkoriban még 
nem voltak nálunk iskolan vérek. Örültem, hogy iskolába mehetek, mert már 
nagyon vártam, hogy sokat halljak Istenr l, és hogy jobban megismerhessem. 
Legnagyobb sajnálatomra az els  iskolalátogatási napon pont az ellenkez jével 
találkoztam. A tanítónk azon gyerekek közé ültetett, akik mindenféle gyalázatos 
beszédet engedtek meg maguknak. Nekem is ezt kellett hallgatnom. Egyre 
jobban n tt bennem az ilyen beszéddel szembeni ellenállás, és a szívem 
olyannyira összeszorult, hogy elsírtam magam. A tanítónk megkérdezte, miért 
sírok, de nem mertem neki bevallani. Az iskola iránti örömöm így hát átfordult 
egyfajta idegenkedésbe. Akaratom ellenére voltam kénytelen oda járni. Viszont 
engedelmeskedtem szüleimnek, akiknek semmit sem mondtam a történtekr l, 
mert azt a beszédet, amit hallgatnom kellett, és amelyt l annyira borzadtam, 
nem akartam megismételni. Többször is el fordult, hogy ha már az el  este 
arra gondoltam, hogy másnap iskolába kell mennem, nem tudtam elaludni, és 
másnap reggel miután felöltöztem, az ágy mellé ültem, és felsóhajtottam: Ó, 
jóságos Istenem, szívesen lemondok az egész napi ételr l, csak kellene iskolába 
mennem. Aztán letérdeltem, imádkoztam az rangyalomhoz, ahogy arra szüleim 
tanítottak, hogy védelmezzenek engem ezen a napon, hogy meg ne bántsam a jó 
Istent, és nehogy engedetlen legyek szüleimmel szemben. Aztán felemeltem 
kezeimet az ég felé, és azt mondtam: „Ó, drága Jézusom, bárcsak inkább 
meghalnék, hiszen nem tudok olyan szentté válni, mint ahogy én arra vágyom. 
Ha nagyobb leszek, talán én is megbántalak majd.“ Ezt a gondolatot egy 
gyermekért való ima is ihlette, aki nem sokkal azel tt halt meg, és láttam a 
halálát, valamint az arra való emlékezés is, ami az iskolában történt. Felálltam 
az imából, és miel tt még iskolába indultam volna, kisírtam magam egy 
magányos helyen. Ez az iskola miatti bels  gyötrelem addig tartott, amíg az 
iskolában e között a gyerekek között kellett lennem. Szenvedéseimr l senkinek 
sem beszéltem. Ha az iskolán kívül voltam, elkülönültem t lük, amire k 
szitokkal és megvetéssel válaszoltak.  
 
 23. Már gyermekként is elfedtettem bels  szenvedéseimet, és egyedül 
Istennek panaszkodtam. A szenvedésekt l, amit az iskola okozott egy fél év 
múlva meg is szabadított. Tanítónk elültetett e rossz gyerekek köréb l, és egy 
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hozzá közeli padban kaptam helyet. Onnan sokkal jobban tudtam figyelni a 
tanításra, aminek nagyon örültem. De egy tantárgyat sem hallgattam nagyobb 
lelkesedéssel, és egyet sem értettem olyan jól, mint a Krisztus szenvedésér l, és 
a Sz zanyáról szólókat. Ismét kedvet kaptam az iskolához, és szívesen jártam 
oda. Akkoriban körülbelül kilenc éves voltam. 
 
 24. Valahányszor, amikor a plébános úr bejött az iskolába, és belépett az 
ajtón, tisztelettel tekintettem fel rá. Szinte reszkettem az iránta érzett tisztelett l, 
mert arra gondoltam, hogy minden nap kezében tartja a jó Istent, és befogadja a 
szívébe. Nem sokkal azel tt hallottam ezt a tanítónktól, aki a szentmiseáldozatot 
magyarázta el nekünk, amit gyakran megtett. De ekkor ismét egy nagy 
szenvedés várt rám. Nem vehettem részt az oktatásokon, amelyeket a plébános 
úr tartott, mert a korombeli gyerekek nem tudtak rá elmenni. Olyan szívesen 
maradtam volna, hogy egyszer az az ötletem támad, hogy én nem mondok le 
err l, és megbújok a nagyobb gyerekek közt. De az engedelmesség ismét távolt 
tartott ett l a gondolattól. Akárhányszor kiléptem az ajtón, szomorúan 
tekintettem vissza. Többször sírtam is.  
 
 25. Közben betöltöttem a tizedik életévemet, és az a boldogság ért, hogy 
hetente egyszer én is, mint a korombeliek mind, részt vehettem az oktatáson, 
amelyet a plébános úr tartott. Tanítónk csak el tte való nap közölte ezt velünk. 
Nagy örömmel ültem az els  órán. Mi, a kisebbek, közvetlenül a szószék el tt 
ültünk. Tekintetem rezdületlenül a plébános úrra szegeztem, aki az 
engedelmességr l mesélt nekünk, és arra buzdított, hogy legyünk szorgalmasak 
az iskolában. Tiszteletem a plébános úrral szemben egyre n tt. Azt gondoltam 
magamban: A plébános úr is olyan szent, mint akikr l a felolvasások alkalmával 
hallottam. Aztán a szószék mellett lév  feszületre tekintve szívemben azt 
gondoltam: „Ó, Jézusom, én mindig engedelmeskedni akarok a plébános úrnak, 
hogy én is szentté válhassak.“ Olyan er s volt bennem ez a gondolat, hogy 
kétszer is fel akartam állni a helyemr l, és odamenni a plébános úrhoz, hogy 
lábait és kezeit megcsókoljam, ígéretet téve neki, hogy mindig engedelmes 
leszek. Csupán félelmem tartott vissza.  
 
 26. A hittanóra után, amelyet a plébános úr tartott, és miután hazaértem, 
minden alaklommal még egyszer alaposan átgondoltam az elhangzottakat, s 
nagyon aggasztott, ha valamit elfelejtettem. Odamentem szüleimhez, 
elmeséltem, amit megtanultam, és megkértem ket, hogy segítsenek abban, amit 
elfelejtettem. 10-11 éves koromban a hittanórákon való részvétel öröme egyre 

tt. Nagy vágyakozással vártam mindig a napot, amikor hittanom volt.   
 
 27. Nem csak a plébános iránt, hanem tanítóm iránt is nagy tisztelettel 
voltam. Amikor hallgatnom kellett, ahogyan egyet s mást beszélnek egymásra, 
sírtam, és kértem a jó Istent, hogy változtassa meg szívüket, akik ily csúnyán 
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beszélnek. Amikor láttam, hogy iskolatársaim megbántják a tanítónkat, könnyek 
közt kértem az Urat, hogy ezt soha többé ne engedjen meg.  
Ha a plébános urat bántották, azon még inkább megütköztem, és ugyancsak 
könnyek között mondtam: hogyan bánthatják Istennek ezt a szolgáját, aki 
Istenr l beszél nekünk. Ó, csak soha ne legyek én is ilyen! 
Amikor tanítás után kijöttünk az iskolából, ellenszenvet éreztem azok iránt a 
tanulók iránt, akik a tanárt vagy a plébános urat megsértették. Távol akartam 
magam tartani t lük. Harcoltam ez ellen az ellenszenv ellen, és nagy 
er feszítésembe került, hogy ne tegyek nekik heves szemrehányásokat.  
 
 28. Tizenegy éves koromban hallottam a plébános úr egy tanítását a 
szentmisér l; a szertartás részei alapján ismertette velünk Krisztus 
szenvedéstörténetét. Egész id  alatt le sem vettem szemem a plébános úrról.  
Még fülembe csengtek szavai, amelyeket Jézus Olajfák hegyén történt 
szenvedésér l mondott: „Látjátok, gyerekek, mennyit szenvedett Jézus, a mi 
Üdvözít nk a mi b neink miatt, s hogyan préselte ki vérét a szenvedés? Mily 
heves lehetett e szenvedés! Mily nagy kell, hogy legyen az a fájdalom, ami 
izzadságot okoz; de milyennek kellett lennie a szenvedésnek, amikor az vért 
préselt ki. Ám Jézus e szenvedését a mi b neink okozták.“ – Ezek a szavak 
olyannyira hatással voltak rám, hogy egész testemben reszkettem. Merev 
tekintettel néztem a plébános urat, és úgy t nt, mintha egyben a szenved  
Üdvözít  képét látnám benne. Nagy sóhajban törtem ki: „Ó, Jézusom, egyetlen 
egy b nt sem akarok elkövetni egész életemen át! Csak semmi b nt soha 
többé!“ A tanítás után otthon egész nap letört és szomorú voltam, és csak arra 
gondoltam, bárcsak soha egy b nt se követnék el. Jézus szenvedéséért az 
asztalnál mindig megtagadtam magamtól valamit. Másnap reggel óriási vággyal 
mentem a szentmisére. A felajánló imánál újból megelevenedett el ttem 
Krisztus szenvedése; azt a vágyat ébresztette bennem, hogy valahol egy 
erd ben, egy barlang mélyén magányba éljek, és szemléljem Jézus szenvedését. 
Az átváltoztatásnál, ahogy azt a plébános úr is elmagyarázta, oly valóságosan 
láttam a kegyetlen keresztre feszítést, hogy ismét egész testem beleremegett. 
Ett l a naptól kezdve sokkal nagyobb volt bennem a vágy a misén való 
részvételre, mint azel tt.  
 
 29. Ett l kezdve mindjobban vonzott az isteni Megváltó szenvedésének 
szemlélése. Sokkal gyakrabban, mint azel tt vonultam el a ház egy rejtett 
zugába, hogy ott egyedül és észrevétlenül Jézus szenvedésér l elmélkedhessek. 
Minden alkalommal térden állva remegtem, amikor az Olajfák hegyén megélt 
szenvedésekre, illetve a kegyetlen keresztre feszítésre gondoltam. Ahogy 
növekedett bennem a vágy, hogy Jézus szenvedésér l elmélkedjem, és a 
szenved  Jézust minél jobban szeressem, úgy növekedett bennem a szeretet és a 
tisztelet a plébános úr iránt, mivel ily szent és vigasztaló dolgokra tanított, és 
mert személyében Jézus Krisztust láttam.  
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 30. Az imádságról szóló tanítás, amelyet plébános urunk tartott, 
ismételten különösen nagy hatással volt rám. Elmagyarázta ugyanis, hogyan van 
köztünk jelen Isten, amikor imádkozunk, és mint kell t szem el tt tartanunk, 
csakis és egyedül Rá gondolnunk. E tanóra után mindig egyedül akartam lenni, 
amikor imádkoztam. Elképzeltem a jelenlév  Istent. Ett l kezdve komolyan 
küzdöttem az ima közben jelentkez  szétszórtság ellen. Nem mertem többé 
körülnézni, vagy a térdelésben ill. a kézösszetételben szórakozott lenni. 
Igyekeztem Isten végtelen fensége színe elé állni, és ahogy azt a plébános úr is 
mondta, ha kevésbé illedelmesen állunk színe elé, mint egy el kel  ember elé, 
akkor jogos a félelmünk.  
 
 31. Mindig is szerettem az engedelmességet. Mégis tizenkét évesen a 
türelmetlenséggel és az ellenszegüléssel kellett küzdenem, hogy képes legyek 
megtenni, amit parancsolnak. Nagyot sóhajtottam e szenvedélyességem miatt, és 
nagyon vágytam rá, bár csak hallhatnék egy tanítást a gyermeki 
engedelmességr l. Kívánságom hamar teljesült. A plébános úr err l tartott órát, 
amely nagy hatással volt rám; leginkább azt jegyeztem meg, amikor ezt mondta: 
„Látjátok, gyermekeim, ha nem engedelmeskedtek szüleiteknek, akkor az 
Istennek nem engedelmeskedtek. Szemléljétek a gyermek Jézust, mily 
engedelmes volt, és t kövessétek.“ E tanítást mélyen a szívembe véstem, 
napközben is sokszor gondoltam rá, és közben visszaemlékeztem ígéretemre, 
hogy mindent úgy teszek, ahogy azt a plébános úr tanította. Akárhányszor az 
engedetlenség kísértése rám tört, félrevonultam, és felemelt kezekkel imádkozni 
kezdtem: "„Ó, kisgyermek Jézus, add meg nekem, kérlek, hogy engedelmes 
legyek, hogy buzgó és jó legyek.” Ezzel minden alkalommal legy ztem a 
kísértést. 
 
 32. Ennyi éves koromban a tökéletesség utáni vágyam igen er s volt, és 
ez arra késztetett engem, hogy buzgón igyekezzek mindent észben tartani, amit a 
hittanórán hallottam. Mindenesetre sokszor megesett, hogy néhány dolgot 
mégsem jegyeztem meg, és minden fejtörésem ellenére, mire haza értem, már 
nem emlékeztem rá. Ilyenkor nagyon elszomorodtam feledékenységem miatt, és 
könnyes szemekkel néztem az égre. Ilyen lelkiállapotban mindig rám tört a 
vágy, hogy egy magányos helyre vonuljak el. Elmentem a padlásra, letérdeltem, 
az ég felé emeltem kezemet és imádkoztam: „Ó, Jézusom, szívesen szenvedek, 
csak add meg nekem a kegyelmet, hogy megjegyezhessem a hittananyagot.“ 
 
 33. A plébános úrnak az Oltáriszentségr l tartott oktatása igen mély 
hatással volt rám. Leginkább ennek az imaszövegnek a magyarázata: 
„Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség!“ A tanítás alatt 
felsóhajtva így imádkoztam: „Ó, Jézusom, mikor jön el a pillanat, amikor a 
szentáldozásban magamhoz fogadhatlak! Ó, mennyire szeretnék abban a 
pillanatba eléd borulni és téged áldani!“ Bárhol voltam ezután a mez n, a 
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templom felé fordultam és így fohászkodtam: „Dicsértessék és áldassék… stb.“ 
Egy alkalommal egyedül voltam a kertben, letérdeltem, és kezeimet imára 
emeltem az ég felé, és elimádkoztam az említett fohászt. Valahányszor a 
templom mellett vitt utam, nagyon lassan mentem, hogy ezt a fohászt minél 
többször elmondhassam a legméltóságosabb Oltáriszentség közelében 
 
 34. Egy másik alkalommal, amikor a tanításon hallottam, mily tisztelettel 
kell megjelennünk a legméltóságosabb Oltáriszentség el tt, melyet ill  
imádnunk, bens met szomorúság töltötte el, mert attól féltem, hogy nem fogom 
megjegyezni e számomra fontos tanítás minden szavát. Így hát az óra alatt így 
imádkoztam: „Ó, drága Jézusom, add, hogy minden egyes szót meg rizzek a 
szívemben. Hiszen már oly régóta vágyakozom arra, hogy szeresselek Téged, de 
oly gyenge vagyok; add, hogy mindig e tanításra gondoljak.“  
 
 35. Ez után az óra után (ekkor kb. tizenkét éves lehettem), minden id met 
munkával, vagy imával igyekeztem eltölteni. De mindig azon voltam, hogy a 
rám bízott munkát gyorsan elvégezzem, hogy így még több id m maradjon az 
imára. Az imában való buzgóságomban minden iránt ellenszenvet éreztem, mit 
gyermekként még annyira kedveltem. Természetesen az önfej ségem is 
jelentkezett e buzgóságom mellett, mert amikor szüleim más elfoglaltság miatt 
elhívtak az imából, egyfajta ellenszegülést éreztem magamban, és emiatt 
sokszor hibáztam, mert megjegyeztem szüleimnek, hogy hagyhatnának egy 
kicsit imádkozni, azt a munkát máskor is elvégezhetném. Ilyen alkalmakkor, 
mindig ezt az imát ismételgettem: „Ó, Jézuson, mikor leszek képes igazán 
felismerni, hogyan kell téged szeretnem.“ Egyszer azonban egy bels  hangot 
hallottam: „Nem imát akarok, hanem engedelmességet.“ E bels  figyelmeztetés 
tanított meg belátnom önfej ségem és ellenszegülésem hibás mivoltát. Egy 
alkalommal ismét úgy alakult, hogy szüleim munka miatt elhívtak az imámból. 
Nem fogadtam szót azonnal szüleimnek, hanem folytattam imámat. Egyszer 
csak úgy éreztem, mintha hirtelen elvették volna t lem az imát. Nagyon 
megijedtem ekkor, és felnéztem a feszületre, és ekkor ismét hallottam a bels  
hangot, mely azt mondta: „Az engedelmesség kedvesebb számomra, mint az 
ima.“ Félelmemben felálltam, és sírva mondtam: „Ó, Jézusom, vétettem az 
engedelmesség ellen.“ Ett l a pillanattól kezdve sikerült legy znöm 
önfej ségemet és engedetlenségemet.  
 
 36. Hogy ebben a küzdelemben továbbhaladhassak, és magam akaratát 
teljesen kiirtsam, arra törekedtem, hogy mindig azt tegyem meg, ami pont 
ellentétes az akaratommal. Eközben gyakran imádkoztam magamban, és térden 
állva is: „Ó, Jézusom, add meg nekem kegyelmedet, hogy teljes szívb l 
szeresselek, és azt tegyem, ami számodra kedves.“ 
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 37. Mivel ebben a korban már sok mindent megtanulhattam a szentmise 
magasztosságáról, ezért hát a papok iránti tiszteletem is jóval nagyobb lett, mint 
azel tt. Mikor egy papot láttam elhaladni, ha a félelem nem akadályozott volna 
meg, legszívesebben térdre estem volna el tte, kezet csókoltam volna, és kértem 
volna áldását. De mivel ezt nem volt bátorságom megtenni, így hát oly sokáig 
néztem utána, amíg csak lehetett. Lélekben imáiba ajánlottam magam. A papok 
iránti ily tiszteletemet f ként abból az elmélkedésb l merítettem, hogy a papok 
minden nap kezükben tarthatják, és szívükbe fogadhatják az Urat.  
A szerzetesn vérek felé is nagy tisztelettel voltam. Ha egy iskolan vér ill. 
betegápoló n vér mellett haladtam el, sóvárogva néztem utánuk. Azt kértem 
szívemben: „Drága Istenem, add meg számomra a kegyelmet, hogy egyszer 
majd én is n vérként szolgálhassalak Téged, mint ez a kedves n vér.  Ugye Te 
megadod, Uram, hogy én is n vér lehessek, amikor már elérem a szükséges 
kort.“ 
 
 38. Ett l kezdve a világtól való irtózás egyre er sebb lett bennem. Heves 
vágyat érzetem, hogy vezekeljek. Az imánál gyakran térdeltem valami 
keményre. Könnyes szemmel kértem: „Ó, drága Jézusom, add meg nekem a 
kegyelmet, hogy a nap egy órája se teljen el anélkül, hogy ne szeretnélek 
Téged.“1 
 
 39. Egyre er sebb lett a magány szeretete, hogy zavartalanul adhassam át 
magam az imának. Er s vonzódást éltem meg a bels  imához is, és az Istennel 
való állandó bizalmas társalgáshoz. E bens ségesség által egyre n tt Mária iránti 
bizalmam. Gyakran imádkoztam hozzá bens ségesen: „Ó, Mária, szeretett 
Édesanyám, te tanítottál meg imádkozni. Most taníts meg, kérlek, hogyan kell 
Jézust szeretnem."  
 
 40. Az Isten szeretetér l szóló tanítás, amelyet hallottam, felébresztette 
bennem a vágyat a világ elhagyására, hogy jobban szolgálhassam Istent. Nem 
sokkal kés bb történt, hogy találkoztam egy n vérrel. Amikor messzir l 
megláttam, ránéztem, és felsóhajtottam: „Ó, drága Jézusom, vajon elnyerhetem-
e T led azt a kegyelmet és boldogságot, hogy egyszer majd én is egy 
szerzetesrendben szolgálhassalak Téged?“ Miután hazaértem, elvonultam egy 
magányos helyre /ahol most a szobám van/, könnyezve letérdeltem egy lécre, és 
imára emeltem kezemet: Ó, Jézusom, bármennyi szenvedést küldhetsz, csak 
engedd, hogy szeresselek, és egy szerzetesi, elrejtett élettel szolgálhassalak 
Téged.“  Ekkor szemeim el tt láttam azokat a nehézségeket, amelyeket 
szerzetesként el kell viselni, mivel azt kértem, hogy különösen is a legutolsók 
közt lehessek. Így imádkoztam és sírtam egy ideig. Valójában ett l a pillanattól 
kezdve született meg bennem a vágy, hogy szerzetesként éljek.  

                                                
1 Innen kezdve Joseph Fleck kézirata. 



 15

 41. Körülbelül fél évvel az els  szentáldozásom el tt /13 éves voltam/, 
szentmisén vettem részt, és az áldoztatás alatt ismét oly er s vágy ragadott 
magával a szentáldozás iránt, hogy nem voltam képes magamba fojtani hangos 
sírásomat. Imádkoztam: „Ó, drága Jézusom, meddig kell még távol maradnom a 
szentáldozástól. Ó, mennyire vágyakozom Utánad. Biztos vagyok benne, ha 
egyszer magamhoz vehetlek, sokkal jobban foglak szeretni, és még buzgóbban 
szolgállak majd.“ Felsóhajtva ezt gondoltam: „Ha majd egyszer ott lehetek az 
áldozó padnál, mekkora imádattal borulok majd le el tted imádásodra, 
irgalmazz nekem, és segíts, hogy jól felkészüljek erre.“ Egész nap szomorúság 
nyugtalanította szívemet, hogy valóban mindent tudok-e, ami szükséges a 
szentáldozáshoz. Kés bb is gyakran megtörtént velem, hogy egész napokat ily 
bánatban töltöttem. Gyakran vonultam el egy magányosabb helyre, és könnyek 
között ismételgettem azt az imát, amit a szentmisén tanultam. Mikor olyan 
emberekkel találkoztam, akiket láttam reggel szentáldozáshoz járulni, 
felsóhajtva azt gondoltam magamban: Ó, mily boldog ez az ember, hogy a 
jóságos Istent a szívében hordozhatja. Biztos voltam abban, hogy azok az 
emberek, akik reggel áldoztak, egész napjukat Istennel töltik. 
 
 42. Az els  szentáldozásra felkészít  oktatásokon nagy örömmel vettem 
részt, és nagyon vágytam arra, hogy hallhassam a plébános úr üdvös tanítását és 
magyarázatait. Ám az összes tanításból semmi sem volt számomra oly könnyen 
érthet , mint amelyek azt tárták fel, hogyan bánthatjuk meg a jó Istent. 
Habár a katekizmus fejb l való megtanulása részemr l nagy er feszítést 
igényelt, semmi esetre sem tántorított el attól, hogy elmaradjak a hittanórákról.  
Az imában találtam oltalmat, és Isten segítségével szinte minden alkalommal 
megjegyeztem a tananyagot. Ez id  tájt kedvemet leltem Jézus szenvedéseinek 
szemlélésében, valamint a legméltóságosabb Oltáriszentség imádásában. 
 
 43. Az els  szentáldozás el tti pár hónapban h n vágyakoztam arra, hogy 
méltóképpen készüljek fel rá, és a félelem attól, hogy nem lesz kell en méltó a 
felkészültségem, oly hatalmába kerítette szívemet, hogy néha mély 
szomorúságba estem. Ez nem csak azért volt, mert e szent cselekménynek 
jelent ségét jól megértettem, hanem részben a plébános úr szavainak való 
pontos engedelmességem is, aki mindig határozottan intett bennünket, hogy az 
els  szentáldozásra kell en fel kell készülnünk.  
Ekkor már voltak fizikai fájdalmaim, amelyr l nem mindig szóltam szüleimnek. 
Ezeket a szenvedéseket felajánlottam az Istennek, miközben imádkoztam: „Ó, 
Jézusom, szívesen viselem e szenvedéseket irántad való szeretetb l, adj nekem 
szándékod szerinti szívet, készítsd fel, hogy els  szentáldozásomkor méltón 
vehesselek magamhoz.“  
Házunk egy eldugott részében, ahová gyakran vonultam el imádkozni, volt egy 
feszület. Újra elmentem e helyre, térdre borultam, kezembe vettem a feszületet, 
megcsókoltam és beborítottam könnyeimmel, miközben Megváltónk 
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szenvedésér l elmélkedtem. Így imádkoztam: „Ó, Jézusom, hogyan tudnálak 
méltón befogadni, hiszen olyan engedetlen és türelmetlen vagyok. Segíts hát 
nekem, Jézusom!“ Minden alkalommal, amikor így imádkoztam, meger södtem 
bens mben, és bátorságot nyertem olyannyira, hogy több órát is bels  örömben 
és vigaszban tölthettem el, és szívemben semmi másra nem gondoltam, mint: Ó, 
Jézusom, Szerelmem! Jézus, én örömöm! 
 
 44. Anélkül, hogy tudtam volna, mi is történik, nem sokkal az els áldozás 
el tt már többször is végeztem lélekben szentáldozást. Ahol egyedül tudtam 
lenni, anélkül, hogy bárki látna, letérdeltem, kitártam kezemet, kinyitottam 
számat, utánozva azokat az embereket, akiket láttam igaz áhítattal 
szentáldozáshoz járulni. Eközben így imádkoztam bens mben: „Ó, Jézusom, 
mennyire vágyom, hogy felkészüljek az els  szentáldozásra. Ó, drága Jézusom, 
bárcsak igaz áhítattal és szeretettel térdelhetnék eléd.“ Valahányszor ezen 
imából felálltam, hatalmas vigaszt éreztem szívemben; oly hevesen ragadott 
magával Jézus szeretete, hogy szaporábban kellett vennem a leveg t. 
 
45. A gyónásra felkészít  oktatáson a plébános úr egy félelmetes történetet 
mesélt el egy személyr l, aki a gyónáskor szándékosan elhallgatott egy 
szégyenletes b nt, és utána méltatlanul járult a szent áldozáshoz. Ez a történet 
nagy félelmet keltett bennem, amely napokig kísért még. Egy gondolat azért er t 
adott e félelmem ellenére: hogy én mindent megtettem, amit kellett. Mégis 
elmentem gyóntatómhoz, és elmeséltem félelmemet. A gyóntató atya 
megnyugtatott, és ekkor elmúlt a félelmem. Mégis az els  szentáldozás 
reggelén, az öltözés közben, ismét rám tört ugyanez a félelem. Olyannyira 
elsápadtam félelmemben, hogy akik öltöztettek engem, ezt mondták: Mi van 
veled, olyan sápadt vagy, mintha halott lennél. Ez egy er s kísértés volt, hogy 
megzavarja bels  összeszedettségemet, ám ez kés bb gyorsan el is múlt.  
 
 46. Már templomba menet e félelmet egy kimondhatatlan bels  öröm 
váltotta fel. A templomban aztán nem tudtam visszatartani a gyönyör ségt l 
patakzó könnyeimet. A mise alatt le sem vettem tekintetem a tabernákulumról. 
Szüntelen ezeket a szavakat ismételgettem: „Ó, drága Jézusom, ez az a boldog 
pillanat, amikor befogadhatlak.“ Forró vágyakozással vártam a pillanatot, 
amikor az oltár elé mehetünk, hogy az Oltáriszentséget magunkhoz vehessük. 
Odalépve már mit sem érzékeltem mindabból, ami körülöttem zajlik. A 
szentáldozáshoz odalépve még a plébános urat sem láttam, aki nyújtotta. Még 
saját magamat sem érzékeltem; mintha magamon kívülre kerültem volna. 
 
 47. Miután az Úr asztalától visszatértem helyemre, még mindig elmélyült 
voltam az áhítatban; úgy éreztem, mint aki elragadtatott, és a következ  ima tört 
fel bel lem: „Ó, drága Jézusom, most már a szívembe fogadtalak Téged, milyen 
régóta epekedett már utánad lelkem. Ugye, drága Jézusom, most már a 
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szívemben maradsz. Látod, teljesen átadom magam neked. Díszítsd fel szívemet 
erényekkel, amelyek a leginkább tetsz ek a számodra; soha többé nem akarlak 
megbántani; segíts meg engem, drága Jézusom. Ó, Mária, szeretett Sz zanyám, 
jöjj, segíts imádni drága Jézusomat, akit most fogadtam be a szívembe.“ 
„Ó, Jézusom, még lenne egy kis kérésem; egész életemmel Téged akarlak 
szolgálni, ám kérlek Jézusom, tartsd meg nekünk lelkiatyánkat, adj neki mindig 
er t és egészséget; hiszen e nagy boldogságot, amiben most részesülhetek, látod, 
neki köszönhetem. Tartsd meg t kérlek, amíg élek. Most megígérem neked, ó, 
Jézusom, hogy mindenben engedelmeskedni fogok neki. Ugye, drága Jézusom, 
te meghallgatod kérésemet. Olyan jó lelkiatyát adtál nekünk; mindig hálás 
akarok lenni ezért.“  
Könyörgésem alatt végig szemem el tt volt az összes tanítás, amelyet 
lelkiatyámtól hallottam.   
„De most, drága Jézusom, lenne még egy kérésem. Hálám jeléül töltsd el 
lelkiatyámat különös kegyelmeiddel, mert nekem semmim sincs, mit adhatnék. 
Te megadod ezt, drága Jézusom.“ 
Ezt az imát az áldozás utáni hangos ima alatt végeztem, amelyet viszont nem is 
hallottam. Csak a végén eszméltem ismét fel, és megijedtem, mert így nem 
imádkoztam velük együtt az imát. Ez az ima ett l a pillanattól kezdve szívembe 
vés dött olyannyira, hogy a kés bbiekben is mindig szemem el tt volt. 
Az egész nap szüntelen, oly mély imádásban és hálaadásban telt, hogy minden 
más undorral töltött el, még a szükséges étel is, amit alig tudtam magamhoz 
venni.  
 
 48. Amikor az els áldozás napjának délutánján megújítottuk keresztségi 
fogadalmunkat, ezért a keresztel kúthoz kellett állnom, és egyfajta félelem 
telepedett rám. A tabernákulumra tekintettem, és így imádkoztam: „Ó, drága 
Jézusom, segíts nekem, hogy ezt az ígéretet, amit most megújítok, mindig 
pontosan megtartsam, hogy a világnak, és mindennek, mi hozzá tartozik, ellent 
mondjak, és Téged mindenben h en szolgáljalak. Ugye, drága Jézusom, te 
segítesz nekem ebben.“ Miután elmondtam imámat, a nevemen szólítva kihívtak 
a keresztel kúthoz. Ekkor elhagyott a félelem, és bátran siettem ki a kúthoz. A 
kérdésre: „Ellene mondasz a sátánnak, és minden csábításának?” - határozott 
hangsúllyal feleltem: „Ellene mondok!“ És amikor az utolsó kérdésre: „H ek 
akartok-e maradni Jézus Krisztushoz?“  feleltünk: „Igen, az  kegyelmével 
hiszünk, remélünk Benne, és teljes szívünkb l szeretjük t“, a plébános úr felett 
ragyogó fényt láttam, amely bennem a szenvedés iránti szeretet tüzét, és az 
Oltáriszentségben jelenlév  Jézus iránti tiszteletet gyullasztotta lángra bennem.  
Ez az élmény hosszú ideig élt bennem.  
Helyemre visszatérve imádkoztam: „Drága Jézus, letettem a keresztség 
fogadalmát, segíts meg engem, hogy mindezt követni tudjam, és mindenben 
engedelmes legyek, amit lelkiatyánktól hallottunk. Ám, drága Jézusom, kérlek, 
hagy maradhasson mindig mellettem lelkiatyám. Töltsd el t teljesen a Te 
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kegyelmeddel. Nem tudom elégszer megköszönni azt a nagy kegyelmet, amelyet 
lelkiatyám által nekem ajándékoztál. Pontosan szeretném teljesíteni mindazt, 
amit mond.“ 
 
 49. Miután az istentisztelet véget ért, és ismét otthon voltam, szinte 
senkihez sem tudtam szólni. Bens mben ellenállhatatlan örömet éreztem, ami 
szeretetre és a hálaadásra sürgetett. Többször is el kellett vonulnom, hogy 
szívem e vágyának teret adjak. Ilyenkor egy pillanatra imára emeltem kezemet: 
„Ó, Jézusom, hálát adok neked, hogy ma befogadhattalak Téged.“ Alkonyat tájt 
egyedül mentem ki a kertbe. Szemléltem az eget, és ismételgettem ezt az imát: 
„Ó, Jézusom, maradj mindig velem!“ Amikor eljött az alvás ideje, azt 
gondoltam, most pihennem kell, pedig mennyivel inkább kellene az éjjelt 
imában és hálaadásban töltenem. Ám túl gyenge voltam ahhoz, hogy ezt 
megtegyem, így hát miután hosszan imádkoztam, mégis lefeküdtem.  
 
II. AZ ELS  SZENTÁLDOZÁSTÓL AZ ELS  BETEGSÉG 
JELENTKEZÉSÉIG 
 
 1. A szentáldozás utáni reggelen, miután felébredtem, az a gondolat 
foglalkoztatott, hogyan is tölthetném ezt a napot hálaadásban. 
A szokásos reggeli imádságom után szentmisét hallgattam. Ez alatt sírásban 
törtem ki. Aggódtam, hogy nem mindenben követem azt, amit az el  napi 
tanításon hallottam. Így fohászkodtam: „Ó, drága Jézusom, mindent úgy 
szeretnék megtenni, amint azt hallottam. Ezt a napot engedelmességben, 
hallgatásban és imában akarom eltölteni. Bárcsak minden nap részt vehetnék a 
szentmisén. Az átváltoztatásnál, és különösen a pap áldozásánál nagyon 
megérint dtem. Azt gondoltam: „Ó, drága Jézusom, bárcsak részesedhetnék a 
pap imádságában és áldozásában.“ 
Az egész napot hallgatásban, és bels  imában tölthettem. Este ismét elvonultam 
a ház egy magányos sarkába, hogy imámat elvégezhessem. Letérdeltem, és 
ekképpen imádkoztam: „Ó, drága Jézusom, már eltelt egy nap a szentáldozás 
után, tizennégy napot kell még várnom, hogy újra magamhoz vehesselek Téged. 
Ó, milyen hosszú id  ez még. Ó, bárcsak egy b nt se követnék el. Ó, Jézusom, 
mindent megteszek, de amikor sokat kell dolgoznom, elveszítelek, nem tudok 
annyit Rád gondolni. Maradj mégis mindig velem!“ Miután visszamentem 
szüleimhez, keveset beszéltem, állandóan máshol jártak a gondolataim, és 
aggódtam, hogy nem teljesítem mindazt, amit tanultunk.  
 
 2. Az els áldozásom után azonnal keményen munkára fogtak. Szívesen 
dolgoztam, mégis aggódtam, hogy bels  összeszedettségemben, és Istennel való 
beszélgetésemben ez mégis zavarni fog majd, ami az els áldozást követ  tíz 
napban valóban így is történt. A munka oly hosszan tartott, hogy órákat 
töltöttem el anélkül, hogy Isten jelenlétét tudatosítottam volna. Az els  tíz nap 



 19

elteltével visszaemlékeztem mindarra, amit az els áldozáskor megfogadtam, és 
egyben elgondolkoztam akkori lanyhaságom felett is. Ekkor félelem és 
szégyenérzet töltött el, ami újra felébresztette buzgóságomat. Ett l kezdve a 
kezdetleges vezeklési gyakorlataimban találtam menedéket. Esténként ugyanis 
vékony ágakat fontam össze, és miel tt lefeküdtem volna, csupasz térddel 
térdeltem rajta az ágyam mellett, és hosszan imádkoztam könnyeimben és 
sóhajtozások közepett a jó Istenhez. Többek közt így imádkoztam: „Ó, drága 
Jézusom, segíts, hogy semmi másban ne leljem örömem, csakis Tebenned. Ó, 
bárcsak elhagyhatnám a világot, mégis félek. Ó, drága Jézus, irgalmazz nekem. 
Magamhoz vehetem másodszor is az Oltáriszentséget, hiszen megfogadtam, 
hogy soha többet nem bántalak meg.  
Ez után az ima után szenvedéseim közepett elmélkedtem még egy ideig. Ekkor 
támadt az az ötletem, hogy ett l kezdve mindig olyan munkát vállalok, amely 
fájdalmas a testemnek. Ezen elhatározásomkor ezt mondtam Istennek: „Add 
meg kegyelmedet, ó drága Jézus, hogy a munka alatt is mindig rád gondoljak.“ 
Ezt az imát, és a jófeltételt követ en elszállt szomorúságom, és szívemet újra 
bátorság és öröm töltötte el.  
 
 3. Ekkortól a munka ill. a gyaloglás közben mindig azt kerestem, miben 
tudnék valamilyen kisebb lemondást gyakorolni, véghezvinni, azzal a 
szándékkal, hogy ezáltal Isten megadja kegyelmét, hogy t mindjobban 
szeressem, és felismerjem, mit kell tennem, hogy tetszésére legyek. Tehát 
amikor a mez re mentem, amikor egyedül maradtam, és senki sem vette észre, 
akkor a göröngyös úton haladva néha letérdeltem egy kemény k re vagy rögre.  
A munkát anélkül végeztem, hogy akár csak egy pillanatot pihentem volna még 
akkor is, amikor a folyamatos munka már fájdalmat okozott, és kivert a veríték. 
Az izzadságcseppjeimet látva Megváltóm vércseppjeire gondoltam.  
E kisebb önmegtagadások alatt szívemben gyakran ismételgettem kérésemet: 
„Jézusom, Te megadod nekem, amit kérek T led, megismerteted velem, mivel 
tudnék neked örömet okozni, és elkerülni azt, hogy megbántsalak.“ Attól kezdve 
különleges szeretet lobbant szívemben a bels  ima iránt, és minden 
foglalkozásom közben sokkal könnyebben gyakoroltam.  
 
 4. Nagy vágyakozással vártam a második szentáldozásomat, amely 
tizennégy napra volt az els áldozás után. El tte való este oly nagy volt örömöm, 
hogy szinte egész éjjel nem tudtam aludni. Minden egyes órát számoltam, majd 
kétszer is felkeltem, de szüleim visszaküldtek. Az áldozás el tti órák egyáltalán 
nem t ntek hosszúnak a számomra. Mit végül a templomban az áldozáskor 
megéltem, szinte lehetetlen szavakba önteni. Mivel, ahogy említettem is, az 
els áldozás utáni tíz napban kissé ellanyhultam, és szívesen voltam a velem 
együtt els áldozó barátaim társaságában, ám ezért belül egyre inkább 
nyugtalanságot éreztem, így hát a második áldozásom után a legméltóságosabb 
Oltáriszentség el tt újra megfogadtam, hogy kerülöm a barátaim társaságát, 
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hogy egyedül lehessek, és csak Istennel társalogjak. Így imádkoztam: „Ó, drága 
Jézusom, add kérlek, hogy ha távol maradok e társaságtól, akkor segítesz nekem 
abban, hogy jobban megismerhesselek és szeresselek Téged. Ó, Szerelmem, 
annyira vágyom Rád, de mégsem vagyok képes Téged igazán szeretni. Tanítsd 
meg hát, mit kell tennem. Ó, drága Jézusom, hiszen oly nagyon vágyom Rád.“ 
Ekkor oly nagyra n tt bennem ez a vágy, hogy sírni kezdtem. Az 
Oltáriszentségben jelen lév  Jézusba vetett hitem oly él  volt, hogy úgy 
éreztem, mintha személyesen Jézus el tt állnék, és vele beszélgetnék, gyermeki 
bizalommal és minden félelem nélkül.  
 
 5. Egy alkalommal, nem véletlenül, egy könyv akadt a kezembe Mária 
erényeir l. Elolvastam, és különösen is felfigyeltem a beszédében, és egész 
viselkedésében való visszafogottságára és szerénységére. Olyannyira 
megérintett ez az olvasmány, hogy remegni kezdtem. Félretettem a könyvet, 
elvonultam, és térdre borulva, felemelt kezekkel imádkoztam: „Ó, Mária, 
szeretnélek követni téged, igen, szeretnélek követni erényeidben. Ó, Mária, 
segíts! Ó, Mária, állj mellettem, én is sz z szeretnék lenni, a te erényeidet 
szeretném követni.“ 
Gyermekkoromban szüleimt l tanultam meg az „Üdvözlégy Mária“-t. Ezt az 
imát most szüntelen imádkozom bens mben, miközben szemeimet az égre 
szegezem, és Mária közbenjárására kérem a kegyelmet, hogy beszédemben 
visszafogott és szerény lehessek bárhol, ahová megyek úgy a munkámban, mint 
mikor emberek közt vagyok.  
Különösen szemeim féken tartásáért imádkoztam, hogy így rajtuk keresztül 
semmi olyan ne lopóddzon be a szívembe, ami a jó Istent megbánthatná.  
 
 6. Gyóntatóm megengedte, hogy el áldozásomat követ en tizennégy 
naponként áldozhassam. A szentáldozás utáni vágyakozásom már akkor is oly 
nagy volt bennem, hogy ez az id  is túl hosszú volt a számomra. Így hát nyolc 
nap múlva ismét elmentem gyóntatómhoz, és remegve megkértem t, hogy 
engedje meg nekem, hogy most szentáldozáshoz járulhassak. Gyóntatóm 
megkérdezte, miért vágyom erre? Azt feleltem neki, hogy nagy vágy van 
bennem arra, hogy az erényekben, és a jámborságban el rehaladjak, és ezért van 
ekkora igényem a szentáldozásra. Gyóntatóatyám kérdéseket tett fel, hogyan 
imádkozom, mennyire vagyok engedelmes szüleimmel szemben, hogyan 
viselkedem a templomban a szentmise alatt. Azt válaszoltam gyóntatómnak, 
hogy mindezekben viselkedésemmel is Istennek akarok tetszésére lenni. Erre 
gyóntatóatyám ezt mondta: akkor most menj, gyermekem, járulj 
szentáldozáshoz, és kérjed a jó Istent, hogy e vágyadat még inkább er sítse 
benned.  
 
 7. Az Oltáriszentség befogadásakor nagy vágy kelt bennem, hogy minden 
vasárnap járulhassak szentáldozáshoz. Az áldozás után ezért imádkoztam: „Ó, 
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drága Jézusom, ó, bárcsak minden vasárnap szentáldozáshoz járulhatnék, oly 
szívesen megtennék ezért mindent. Ó, kérlek, add, hogy gyóntatóm felismerje 
ezt, én nem merek err l beszélni neki. Irgalmazz nekem, és vezesd rá 
gyóntatómat.“ Ekkor nagy sóhajtással ezt gondoltam: „Ó, drága Jézusom, 
bárcsak tudnám, mit kell tennem, hogy ezt a kegyelmet elnyerjem.“  
A következ  vasárnap ismét engedélyt kértem gyóntatóatyámtól, hogy 
áldozhassam, ám ez alkalommal elutasított. Tizennégy napot kellett várnom. 
Ezen elutasítás után elbátortalanodtam, és nem mertem ismét ezt kérni a 
gyóntatómtól. Ezért minden nap imádkoztam érte: „Ó, Jézusom, Isteni 
Jegyesem, engedelmeskedni akarok gyóntatóatyámnak. Emlékszem az 
ígéretemre, amit Neked, ó, drága Jézusom, tettem. Mindenben azt akarom tenni, 
amit gyóntatóm mond, és pontosan akarom követni az  intéseit. Ám csak 
tizennégy naponként vehetlek magamhoz. Mennyire nehezemre esik ez most 
nekem. De ennek ellenére engedelmes akarok maradni. Ó, ismertesd fel, drága 
Jézusom, gyóntatómmal irántad érzett vágyamat. Én nem merem neki ezt 
elmondani. Segíts nekem, drága Jézusom!“ 
Félelmemet félretéve ismét elmentem gyóntatómhoz, hogy újra engedélyt kérjek 
a vasárnaponkénti áldozásra. Ez alkalommal megkaptam az engedélyt, 
mindaddig, amíg  vissza nem vonja. Ett l az id l kezdve minden vasárnap 
magamhoz vehettem az Oltáriszentséget.  
 
 8. Nem sokkal ezután egy vasárnap, amikor hazaértem a szentáldozásból, 
a ház mögötti kertbe mentem, ott egy bozótféle mögé térdeltem, és égre emelt 
tekintettel imádkoztam: „Ó, drága Jézusom, mily szívesen elhagynám a világot, 
hogy egy kolostor magányában egyedül, és csak is Téged szolgáljalak. Segíts 
meg hát engem, drága Jézus! Nézd, ez a világ csak akadályoz engem. Ó, mily 
szívesen tölteném egész napomat a Te nevedet áldva és dicsérve. Ó, drága 
Jézusom, félelemmel töltenek el e világnak veszélyei. Ó, Mária, drága 
Sz zanyám, végy oltalmadba. A Te gyermeked akarok lenni, szeretnélek 
követni erényeid útján, de hogyan megy ez majd nekem, ó, Mária, drága 
Sz zanyám. Könyörögj értem, hogy az én drága Üdvözít met, mint szerzetes 
szolgálhassam. De drága Sz zanyám, nem olyan szerzetbe szeretnék menni, 
ahol be van zárva az ember. Ó, Mária, drága Sz zanyám, egy olyan 
szerzetesrendben szeretnék élni, amelyben Isten dics ségére, az emberi lelkek 
üdvösségére, és a Te neved dics ítésére szolgálhatok. De, drága Sz zanyám, de 
hiszen olyat kérek, amit nem is tudok teljesíteni, hiszen nem vagyok tanult; de 
Isten könnyen segítségemre siet, és csak egy szót kell, hogy mondj, és elnyerem 
mindezt. Oly szívesen lennék akár az utolsó is egy kolostorban. Ó, könyörülj 
rajtam!“ Ez után az ima után oly nagy szeretetet éreztem Isten iránt, hogy e 
szeretet hevében alig kaptam leveg t.  
 
 9. Akkoriban ismét harcot vívtam rossz tulajdonságaimmal, mivel, amint 
már említettem, igyekeztem Máriát, drága Sz zanyánkat a visszafogottság és a 
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szerénység erényében követni, azt kívántam, hogy mások is, mint például a 
testvéreim is gyakorolják ezen erényeket. Nagyon érzékeny voltam arra, amikor 
pont az ellentétjét láttam náluk, és ezért túl nagy indulattal utasítottam ket 
rendre. E hevességem miatt nyugtalan lettem, és nagy er feszítésre volt 
szükségem, hogy elnyomjam, és e tekintetben gyakoroljam az önuralmat, a 
kedvességet és a mértékletességet. 
A másik ilyen rossz tulajdonságom, ami felt nt, ismét a vallásgyakorlás terén 
való önfej ségem volt. Mivel minden vasárnap szentáldozáshoz járulhattam, és 
ezért szombat este szerettem volna gyónni. Mindig nagyon örültem ennek az 
estének, és ezért munkámat úgy alakítottam, hogy az az este már szabad legyen. 
Mégis gyakran megtörtént, hogy szüleim pont abban az id tartamban utasítottak 
valamilyen feladat elvégzésére. Ez ellenállást szült bennem, olyannyira, hogy 
többször is megfeledkeztem az engedelmességr l, és a saját akaratomat 
követtem.  
Hasonlóképpen megtörtént, hogy szüleim akarata ellenére munkanapon is 
elmentem szentmisére, mit sosem akartam kihagyni.  
Így történt, hogy egy nap, amikor kijöttem a szentmisér l, melyre ismételtem 
szüleim akarata ellenére mentem el, hazafelé tartva nyugtalan lettem, és ezt 
gondoltam: „Ó, mily nyugtalan az ember, ha nem engedelmeskedik. Én nem 
szeretném, és nem is akarom ezt többé, inkább engedelmeskedem. Inkább 
lélekben leszek ott a szentmisén, és teljesítem szüleim parancsát. Te meg tudod 
nekem adni, ó, drága Jézusom, azt a kegyelmet, mintha valóban részt vettem 
volna a szentmisén, hiszen, lásd, most sem vagyok nyugodt, mert félek, hogy 
nem a te szent akaratod szerint cselekedtem.  
Ekkor azt az elhatározást tettem, hogy ezekben a dolgokban is 
engedelmeskedem szüleimnek. Így imádkoztam közben: „Ó, drága Jézusom, 
szívem egyetlen Jegyese, Te látod azt a vágyamat és óhajomat, hogy részt 
vehessek a szentmisén, hogy Téged dicsérjelek, és hálát adjak Neked. Ám 
engedelmeskednem kell szüleimnek, add meg, kérlek, mit szívem úgy kíván, 
hogy ismerjelek és szeresselek téged.“  
E nyugtalanságomat, és ennek következtében tett elhatározásomat felfedtem 
gyóntatóatyámnak is, hogy szándékaim hogyan emésztettek belülr l, s hogy azt 
tettem, ami számomra kellemetlen volt. Gyóntatóm ezt válaszolta nekem: 
„Gyermekem, gyakorold ezt mindjobban. Légy h  elhatározásodhoz, mert tetsz  
az Istennek. Látod, gyermekem, minél inkább hallgatsz a bels  hangodra, Isten 
annál inkább megsokasítja benned kegyelmét, és megvilágosít téged.  
Gyóntatóm e szavait mélyen a szívembe véstem. Mindig, amikor az 
engedelmességben meginogtam, emlékeztem rájuk, és így könnyebben sikerült 
legy znöm e kísértéseket.  
 
 10. Ett l kezdve sokkal er sebb volt bennem az imára való vágy, mint 
azel tt, olyannyira, hogy a szentáldozás után egy alkalommal az éjszaka nagy 
részét a földön fekve, imádságban töltöttem. Ekkor nagy vágy töltött el, hogy a 
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világtól és önmagamtól teljesen szabaddá váljak (anélkül, hogy ezt igazán 
megértettem volna), és teljesen Jézushoz tartozzam. Sóhajtozások közepette 
kértem Istent hol leborulva, hol kezeimet az égre emelve: „Ó, drága Jézusom, 
irgalmazz nekem, Hozzád akarok tartozni, és többé nem a világhoz, teljesen 
szabaddá akarok t le válni. Ó, Jézus, szeretni akarlak Téged. Taníts meg engem, 
hogyan kell szeretnem Téged. Ó Mária, drága Sz zanyám, könyörögj értem, 
hogy egyedül Jézust, az én Isteni Jegyesemet rizzem a szívemben. Arra 
vágyom, hogy szent, és neked tetsz  életet éljek (ezt könnyek közt mondtam). 
Ó, bárcsak felismernék mindent, ami engem ebben gátol. Ó, könyörülj rajtam, és 
halld meg az én sóhajtásaimat. Ó, Mária, drága Sz zanyám, könyörögj érettem; 
szeretnék tisztán élni, téged akarlak követni, ó, Mária, erényeidben. Ó, bárcsak 
tudnám szívemet, a te Jegyesednek, akit én is jegyesemül választottam, úgy 
felkészíteni, hogy örömet szerezzek számára. Jézusom, te meghallgatsz engem, 
és meghallod az én óhajomat és kérésemet. Istenem, csak semmilyen b nt soha 
többet! Ó, Mária, drága Sz zanyám, ma szemléltem a te fájdalmaidat (egy 
könyvben olvastam valamit Mária hét szent sebér l), könyörögj érettem, hogy 
én ne okozzak fájdalmat.“ Mivel szobám szüleimé mellett volt, meghallották 
sóhajtozásomat. Édesapám felkelt, bejött a szobámba, és amikor térdelve talált, 
azt mondta, inkább az ágyba kellene mennem, és nem ilyen sokáig ébren 
maradni, nehogy megfázzak, és megbetegedjek, mivel akkoriban már 
gyengélkedtem. Engedelmeskedtem édesapámnak. Utána is többször megesett, 
hogy édesapám megszakította imámat és virrasztásomat. 
 
 11. Ett l kezdve nagy késztetést éreztem magamban a vezeklésre. Azzal 
akartam kezdeni, hogy megrövidítem alvási id met, és ez id  alatt sanyargatom 
testemet. Az az ötletem támadt, hogy ágyamba egy deszkát teszek, a fejem alá, 
pedig egy fadarabot. Ötletem megvalósítása el tt gyóntató atyám engedélyét 
kértem, amit  elutasított, és csak annyit engedett meg, hogy a puszta 
szalmazsákon aludjak. Nem sokkal ezután mégis megengedte, hogy hetente 
kétszer, szerdán és pénteken egy deszkát, és egy fadarabot tehessek az ágyamba, 
de csak egy ideig. E vezekléseknek köszönhet en az imára és szemlél désre 
való vágyam hevesebb lett, és mindannak, ami megakadályozott volna ebben, 
szilárdabban tudtam ellenállni, valamint a világnak. Gyóntatóm nem sokkal 
kés bb, ismét azt javasolta, hogy hagyjam el e legutóbbi vezeklési gyakorlatot, 
azon oknál fogva, hogy alkalmatlanná tesz állapotbeli kötelességeim 
teljesítésére. Azt sem engedte meg többé, hogy éjszakánként felkeljek. Erre én 
ezzel a kéréssel fordultam isteni Jegyesemhez: „Ó, drága Jézusom, te nem 
akarod t lem e vezekléseket, különben nem tiltotta volna meg nekem 
gyóntatóm. Engedelmeskedni akarok gyóntatóatyámnak, irgalmazz nekem, és 
szabadítsd meg szívemet mindent l, leginkább attól, ami akadályoz. Ó, drága 
Jézusom, félek a világtól; mi lesz velem, ha nem könyörülsz rajtam. Szívesen 
teszem, mit t lem vársz, drága Jézusom, szentté akarok válni, még a vérem árán 
is. Kérlek, segíts engem!” Az utolsó szavaknál sírásban törtem ki, majd a 
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gyóntatómért könyörögtem: „Ó, drága Jézusom, adj egészséget az én 
gyóntatóatyámnak (mert akkortájt betegeskedett). Tekints az  tanításaira és 
oktatásira, mit nekünk, szegény gyermekeknek tartott; er sítsd meg t, hogy ezt 
tovább is folytatni tudja. Drága Jézusom, add, hogy gyóntatóm felismerje a te 
akaratodat, én mindenben engedelmeskedni akarok neki. Segíts, hogy szívemet 
mindenkor teljesen fel tudjam tárni el tte.  
Ez után az ima után sokkal inkább meg tudtam nyílni gyóntatóm el tt, mint 
azel tt. Bels  imámban is nagyobb könnyedséggel mélyültem el, miközben 
szüntelenül azt kértem Istent l, hogy óvjon meg engem a világtól, még ha 
vezeklek is. Készségesen hallgattam gyóntatómra, miközben teljes béke és öröm 
volt bennem. Egyre inkább vonzódtam a magány és a szemlél dés iránt.  
 
 12. Ez a nyugalom és lelki béke azonban nem sokáig tartott. Nem sokkal 
kés bb elhagyott a bels  ima iránti buzgóságom, és szóbeli imáim szárazak és 
érzelem nélküliek voltak. Óriási félelem kerített hatalmába; féltem, hogy eddigi 
gyónásaim nem voltak érvényesek. N tt bennem a kétely, hogy így áldozásaim 
szentségtörések voltak. Úgy véltem nem gyóntam meg elég jól és tökéletesen a 

neimet. E félelemben egészen addig jutottam, hogy mást sem tudtam, mint 
sírni. Amikor imádkozni szerettem volna, akkor remegtem, és csak azok a 

neim lebegtek a szemem el tt, amelyeket nem gyóntam meg, majd ezt az a 
gondolat követte, hogy elvesztem, mivel a poklot láttam magam el tt megnyílni.   
E félelmemben elmentem gyóntatómhoz. Panaszkodtam, de egy b nt sem 
tudtam mondani, ami azel tt oly félelmetesnek t nt a szememben. A 
gyóntatóatya megnyugtatott, azt mondta, legyek nyugodt. Azt válaszoltam neki, 
hogy bárcsak ne kárhoznék el. Gyóntatóatyám megismételte: ne figyelj ezekre a 
gondolatokra, ezek kísértések. Rövid buzdítás után lelkemre kötötte, hogy az 
imáimat és elmélkedéseimet ne hagyjam el, vagy ne rövidítsem meg.  Azt 
válaszoltam, hogy a túl nagy félelem miatt nem tudom majd folytatni. 
Gyóntatóm határozott hangsúllyal megismételte: ahhoz tartsd magad, amit 
mondtam, légy engedelmes, és nyugodt, mondj ellent önfej ségednek, és most 
járulj a szentáldozáshoz. Kés bb azonban mégis megadtam magam e 
kísértésnek. Nagy félelmemben megrövidítettem imaid met, és ismét gondjaim 
akadtak az engedelmességgel.  
Mivel vigaszt kerestem, és ezt eddigi gyóntatómnál nem találtam, ezért 
elhagytam, és egy másikhoz mentem, aki a vigasztalás szavaival fordult felém; 
ám ahelyett, hogy szívem megkönnyebbült volna, még inkább nyomasztotta 
valami. Amikor második alkalommal gyóntam az új gyóntatóatyánál, heves 
ellenállást éreztem minden vigasztalásával szemben, amit mondott, nagyon 
nyugtalan voltam, felsóhajtottam, és még miel tt magamhoz vettem volna az 
Oltáriszentséget, ezt mondtam: nem tudok így tovább maradni; visszamegyek 
el  gyóntatóatyámhoz, és nem akarom többé elhagyni t.  
Lelki szenvedésem folytatódott tovább, csúcsára hágott. A rám nehezedett óriási 
félelem miatt már a keresztre sem mertem feltekinteni, sem az égre.  
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Ebben a szomorú állapotomban egy alkalommal otthon a kereszt elé vetettem 
magam, és sóhajtozva így imádkoztam: „Ó, drága Jézusom, irgalmazz nekem; 
ne engedd, hogy elvesszek; már nem igen bírom így tovább; még ha minden 
gyónásom és áldozásom érvénytelenek is volnának, mostantól akkor is jól 
akarom végezni; segíts hát nekem; Most ismét gyóntatómhoz fordulok, aki az 
els  szentáldozásra felkészített, és eddig is vezetett. Engedelmeskedni akarok 
neki; semmi mást nem tudok már tenni, Istenem, mint neki engedelmeskedni, 
még ha keményen és ridegen is fogadna. Mit tehetnék, hiszen nem is érdemlek 
mást. Igen, Jézusom, szigorúan ehhez akarom magam tartani, és többé nem 
akarom t elhagyni. Soha többé nem akarok semmi mást tenni, csak amit  
tanácsol nekem. Ó Jézus, könyörülj rajtam!“ 
Pár órával ez után az ima után elmentem korábbi gyóntatóatyámhoz. Kiöntöttem 
szívemet, és elpanaszoltam neki szomorú lelkiállapotomat; erre el írt számomra 
pár viselkedési szabályt, és a betartásukra kötelezett. Tekintet nélkül arra, hogy 
ez nagyon nehezemre esett, h  engedelmességet ígértem ott a gyóntatószékben. 
Épp hogy csak megígértem az engedelmességet, máris megkönnyebbültem 
bens mben, szenvedéseim elviselhet bbé váltak. Elhagytam a gyóntatószéket, 
és magamban többször is elismételtem e szavakat: engedelmeskedni akarok, 
igen, semmi mást, mint engedelmeskedni. 
 
 13. Függetlenül jófeltételemt l, hogy h en engedelmeskedem, lelki 
kínjaim folytatódtak.  Nem ízlett az ima, s t, semmi más nem volt bennem, csak 
undor és ellenkezés. Azonban még sem rövidítettem le emiatt az imaid met. Azt 
mondtam: imádkozom, mert a gyóntatóm ezt javasolta, engedelmességb l 
imádkozom.  Még akkor sem hagyom el az imát, ha úgy t nne, hogy Isten 
elhagyott, és nem hallgat meg. Néha az imában és az elmélkedési id  alatt, 
amelynek betartását a gyóntató megparancsolta, olyan unalom telepedett rám, 
hogy egész természetem ellenkezett. Egész id  alatt semmi mást nem tudtam 
tenni, mint sóhajtozva imádkozni, ahogy azt gyóntatóm tanácsolta: „Ó, 
irgalmazz nekem, irgalmazz  nekem! Segíts hát Jézusom!“ 
Körülbelül egy egész éven át tartottak e bels  gyötr dések, amelyek oly hevesek 
voltak, hogy testem teljesen legyengült, és egészségem megromlott. Nemcsak 
hogy folytattam imáimat, hanem megdupláztam, és éppen ezáltal nyertem némi 
enyhülést a szenvedésben.  
Mivel szenvedéseim közepett semmi másra nem támaszkodtam, mint gyóntatóm 
iránti engedelmességemre, így hát ezen a téren is kísértések törtek rám. Ezt 
sugallta: a gyóntatód nem ismer téged, nem fedted fel számára eléggé a te szíved 
rejtekét; az engedelmesség nem segít, nem kell engedelmeskedned. E küzdelem 
közepett, amikor a mez n jártam, többször térdre vetettem magam, kezeimet az 
ég felé emeltem, és imádkoztam: „Ó, Jézusom, kegyelmezz nekem, hiszen már 
nem tudom jobban feltárni bens met, segíts, és irgalmazz nekem. Segítsd 
gyóntatómat, hogy megismerje bens met; ó, annyira szeretném, ha valóban jól 
ismerne. Drága Üdvözít  Istenem, kire hagyatkozhatnék, ha nem a gyóntatómra, 
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hiszen nincs senki más, könyörülj hát rajtam.“ Ennek az imának köszönhet en 
döntésre jutottam: gyóntatómnál maradok, és engedelmeskedem, bármi is lesz. 
Isten nevében kitartok az engedelmesség mellett. 
 
 14. Ett l kezdve valóban a gyóntatóm iránti engedelmességhez tartottam 
magam. Még a legnagyobb szárazság idején is állhatatos és nyugodt maradtam. 
Továbbra is mély sóhajok közepett kértem az állhatatosságot. Amikor a mez re 
kellett mennem, olyan helyeken, ahol nem láttak, térdre borultam, az ég felé 
emeltem kezeim, és könyörögve kértem a jóban való állhatatosság kegyelmét, és 
azt a kegyelmet, hogy minden helyzetben elkerüljem a b nt, és a világ minden 
veszedelmét l ment lehessek. Az ilyen és a többi imák alkalmával nem 
hanyagoltam el a munkámat, mert azt az id t, amit imára fordítottam, kés bb 
szorgalmammal bepótoltam.  
Szívemben mindig nagyon szomorú voltam. Többnyire sóhajtoztam: “Ó, 
Istenem, milyen nehéz úgy élni a világban, ha nem szeretünk Téged. Ha szeretni 
nem is tudlak, az imákat akkor is folytatom.“ 
Szomorúságom ellenére naponta több órát töltöttem imában. Igen, hogy minél 
több id t nyerjek az imára, és egyedül Istennél keressek segítséget, még 
ritkábban, mint azel tt társalogtam barátaimmal, amit néha rossz néven is 
vettek.  
Egyszer, amikor szintén a földeken voltam, egy magányos helyre vonultam el, 
hogy délben imádkozhassam (a helyet Liesklam-nak nevezik). Itt el ször 
megjegyezném, hogy ez alkalommal nem voltam egyedül, habár mindig 
kerestem a lehet séget, amikor egyedül végezhetem a munkámat. Még ha olyan 
munka is adódott, amit aznap két embernek kellett volna elvégeznie, akkor is 
kértem szüleimet, hadd végezhessem el magam. Szüleim, attól való 
félelmükben, hogy ez számomra túl megterhel  lenne, ezt nem akarták 
megengedni. Mégis többnyire megengedték, és nagyon örültem, hogy egyedül 
dolgozhattam, mert így id l id re a munka alatt is zavartalanul térdelve 
imádkozhattam. A munkát és az imát felváltva gyakran végeztem el igen 
nehéznek vélt munkát is anélkül, hogy elfáradtam volna, vagy hogy tudtam 
volna, hogyan lehetséges ez. Visszatérve az imához, amelyet Liesklam-ban 
végeztem: „Ó, drága Jézusom, mi lesz velem ebben a világban? Félek, ó, drága 
Jézusom, hogy elveszítelek, és h tlen leszek hozzád. Mindent szívesen 
megteszek, csak add meg a kegyelmet, hogy szívemet mindig tisztán 
meg rizhessem a számodra. Vágyom, hogy tisztaságban szolgáljak neked. Te 
látod és ismered az én vágyamat. Ugye, Jézusom, te megadod nekem a 
kegyelmet, hogy tisztaságban szolgálhassak neked egészen halálomig. Nem csak 
névlegesen akarok tiszta lenni, hanem szívemet akarom azzal az erénnyel 
feldíszíteni, amit Te a szüzekt l kívánsz. Ugye, Jézusom, te segítesz nekem, és 
elszakítod szívemet a világtól, hogy semmi mást ne keressek, csak Téged. 
Minden szenvedést szívesen elviselek, drága Jézusom, amit csak szeretnél, ó 
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Istenem, irgalmazz nekem! Ó, Mária, drága Sz zanyám, eszközöld ki számomra 
ezeket az erényeket.“ 
Ez után az ima után egyre nagyobb undort éreztem a világgal szemben, és még 
nagyobb szeretetet a magány iránt. Ez az irtózás és ez a szeretet mintha a 
szívembe vés dtek volna. Változatlanul folytattam különösen is a bels  imát, 
amely által szüntelenül a kegyelmekben való el rehaladásért könyörögtem az 
Istenhez. Olyannyira elmélyültem e bels  imában, hogy többnyire nem is 
figyeltem arra, mi is történik körülöttem.  
 
III. ELS  BETEGSÉGT L 20 ÉVES KORIG 
 
Lelki szenvedéseimet tizenhét éves koromban testiek is követték. Egy idegi 
eredet  betegség támadott meg, amely három hónapon keresztül er sen kínzott, 
és amelynek rohamai nagyon megviseltek. Az idegi betegséget egy mellkasi 
betegség követte, amely közel három évig tartott.  
Betegségem a kezdetén nagyon fájdalmas volt, ám még hevesebbek voltak lelki 
szenvedéseim. A közeli halál gondolata lebegett a szemem el tt, és az a 
kegyetlen kísértés tört rám, hogy semmi reményem sincs arra, hogy szentté 
lehessek. Az er s fájdalomtól beszélni sem tudtam, csak jelzéseket voltam képes 
adni. Szörny  lelkiállapotom közepett, és testi szenvedéseimben egyetlen egy 
dolog adott csak enyhülést; volt egy feszület az ágyam felett. Ezt tartottam 
állandóan a karjaimban a szívemhez és ajkamhoz szorítva. Úgy kapaszkodtam 
belé, mint egyedüli menedékbe. Mivel egy szót sem tudtam kiejteni, bens mben 
sóhajtoztam és siránkoztam szánalmas helyzetem felett, és egyesítettem a 
megfeszített Isten szenvedésével, akinek képmását átöleltem.  
Egy alkalommal, mikor a keresztet szenvedéssel való küzdelmemben így 
átkaroltam, és megcsókoltam, éppen megérkezett az orvos, és benézett hozzám. 
Nem vettem t észre.  Az orvos félt attól, hogy a kezemben lév  feszület túl er s 
érzelmeket ébreszt bennem, melyek károsan hathatnak betegségemre. Ezért 
elrendelte, hogy vegyék el t lem a feszületet. Megfogadták tanácsát, és elvették 
a feszületet, anélkül, hogy észrevettem volna.   
Amikor az említett napon állandó fájdalmamban kerestem feszületemet, nem 
találtam. Mivel nem tudtam beszélni, jelekkel fejeztem ki óhajomat. Ám úgy 

nt, hogy nem értik a kérésem, vagy nem figyeltek rá.   
Szenvedéseim ezért még nagyobbak lettek; bels  sóhajtozásom, melyet küls  
jelekkel is kimutattam, egész nap, s t az azt követ  egész éjszaka is, mindvégig 
a feszület után sóvárgott. Végül éjfél után, amikor rokonaim közül többen is 
virrasztottak mellettem a szobámban, látták heves vágyakozásomat, ám nem 
tudták, hogy mi után, de tudták, hogy elvették a feszületemet. Egyszer csak a 
kereszt, amely az asztal fölött függött a falon, óriási zörejjel leesett a padra, és 
ott állva maradt, mintha valaki odaállította volna. A feszület agyagból volt, 
mégsem tört össze. Ez a véletlen esemény a jelenlév kre különleges hatással 
volt. Megijedtek, és ezt mondták: Nézzétek, ez az, ami után úgy vágyakozott. 
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Azonnal kezembe adták a leesett feszületet, amelyet mindkét karommal mohón 
átkaroltam, és magamhoz szorítottam. Ebben a percben lelki kínjaim 
megsz ntek, óráról órára egyre nyugodtabb lettem. Ezt a feszületet ezután 
visszaakasztották a helyére, és ismét visszaadták nekem azt a kis keresztet, 
amelyet ezután már sosem vettek el t lem.  
E hosszú betegségem alatt, semmi különleges nem történt velem. Állandó 
fájdalmaim arra a mindenkori kérésemre emlékeztettek, amit gyermekkorom óta 
Isten elé terjesztettem, nevezetesen, hogy szívemet tisztán rizhessem meg, 
hogy eljuthassak a szentségre, és mindenben állhatatos maradva Isten szent 
akaratát teljesíthessem. Szenvedéseimben gyakran gondoltam: Ó, kész vagyok 
szenvedni, ha mindezt elnyerhetem.   
Amikor e betegségem idején a protestáns testvérek meglátogattak, gyakran 
sajnáltam ezeket az embereket, mert nem az igazságban élnek.  Hálát adtam a jó 
Istennek, hogy katolikus szül ket adott nekem. Ó, mily boldog vagyok – 
mondtam gyakran-, hogy az igaz egyház gyermeke lehetek. Ez a gondolat, hogy 
katolikus szül ket kaptam, nagyobb tiszteletre és engedelmességre sürgetett 
szüleim iránt.   
Betegségemben megújítottam Isten el tt óhajomat, hogy szerzetesként 
szeretném t szolgálni. Gyakran mondogattam isteni Jegyesemnek: „Ó, 
Jézusom, bárcsak egészséget adnál nekem, és szerzetesi életre hívnál, ó 
mennyire vágyom arra, hogy életem minden pillanatát neked szentelhessem, és 
minden szavam a Te dics ségedre szolgálhasson.”  
Még nem akartam meghalni, életem meghosszabbítását kértem, azt kívántam az 
Istent l, hogy továbbra is szolgálhassam t. Mikor betegségem rosszabbra 
fordult, félelem fogott el, hogy nem fogok meggyógyulni, és nem léphetek be 
egy szerzetesrendbe.  
 
Az els  betegségt l a második megbetegedésig 
 
Els  betegségem, amely - ahogy azt már többször is említettem, három évig 
tartott – 1834-ben alábbhagyott. Akkortájt 20 éves voltam, és huszonhét éves 
koromig viszonylag jó egészségnek örvendtem. A jó Isten betegségem 
szenvedéseiben megnövelte kegyelmeit, amelyeket korábban kaptam. A magány 
utáni vágyam még er sebb lett, egyre n tt buzgóságom a vezeklésben; ám 
mindezekt l gyóntatóm mindig visszatartott, félve attól, hogy állapotbeli 
kötelességeim teljesítésében ez megakadályozna. Imáim bizalomteljesebbek, 
elmélkedéseim bens ségesebbek lettek. Mindennapi foglalatosságaim alatt 
leginkább az Úrral folytatott bels  imáimat gyakoroltam, buzgóbban, mint 
azel tt. Nem emlékszem, hogy munkám során, vagy bármely társaságban akár 
10 perc is eltelt volna anélkül, hogy lelkemben ne az Úrral társalogtam volna.  
Betegségem óta szívesen voltam olyan korombeli lányok társaságában, akik 
hasonló lelkülettel voltak. Nagy örömömre volt, ha velük beszélgethettem 
Istenr l, az isteni dolgokról, az erényekr l, leginkább a tiszta élet értékességér l. 
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Szerencsére több ilyen jámbor és istenszeret  lánnyal találkozhattam. Lélekben 
egyek voltunk, és mindannyian egy célért küzdöttünk, nevezetesen a 
tökéletességre. Hogy e célunkat minél inkább elérhessük, lelkivezet nkhöz 
fordultunk, és kértük felvételünket Assisi szent Ferenc harmadrendjébe. 
Plébános úr nagy örömmel teljesítette kérésünket, és felvett minket a 
harmadrendbe. Miután e kegyelmet elnyerhettük, a kegyességek gyakorlásában 
buzgalmunk még hevesebb lett. Gyakrabban áldoztunk, gyakran találkozhattuk 
Jézussal a legméltóságosabb Oltáriszentségben; sok örömet éltünk meg a 
plébánián bevezetett nyilvános áhítatokban. Semmilyen lenézés és gúnyolódás 
nem tudott minket eltántorítani. Mint szüzeknek, szívünk legnagyobb öröme 
volt, hogy Jézus menyasszonyai lehetünk.   
Reggelenként, mikor felébredtem, egy gondolat aggasztott, nehogy a mai nap 
valami b nnel megbántsam az Istent. Ezért minden egyes alkalommal így 
sóhajtottam fel: „Ó, bárcsak már vége lenne ennek a napnak! Ó, Jézusom, óvj 
meg engem ezen a napon minden b nt l!“ Ezzel a lelkülettel végeztem reggeli 
imámat, elmélkedésemet, és így egész napomat bels  imádságban töltöttem el. 
Mindig a Sz zanya oltalma alá helyzetem magam.  Szüntelen ezt az imát 
ismételgettem: „Szent sz zi tisztaságod által, és szepl telen fogantatásod által 
tisztítsd meg szívemet és testemet, ó legtisztább Sz zanya!“ 
Egy alkalommal, amikor reggel különösen is ily formán imádkoztam, 
sóhajtoztam, és egész napon át e gondolattal jártam-keltem, hogyan lehet 
megvédeni magunkat a b nt l, és ekkor három védelem jutott eszembe, 
nevezetesen: keveset beszélni, csak akkor, ha szükséges, fülünket a haszontalan 
beszédt l gondosan elzárni, és f leg szemeinket meg rizni, semmiféle 
komolytalan dolognál nem elid zni. E nap estéjén meg is beszéltem egyik 
játszótársammal /ma Agatha n vérrel/ a védelem ezen eszközeit. Egyre inkább 
világosabbá lett bennem, egyre jobban kértem Istent, hogy vésse jól szívembe, 
és adjon er t, hogy mindezt alkalmazni is tudjam. Az ezt követ  gyónás 
alkalmával elmondtam gyóntatómnak vágyamat, hogy ezeket az eszközöket 
alkalmazni szeretném. Gyóntatóm pár pillanat gondolkodás után ezt mondta: 
„Gyermekem, nem csak hogy megengedem neked ezeket a gyakorlatokat, 
hanem tanácsolom is ket, tartsd magad hozzájuk, hiszem, hogy Isten nagy 
kegyelmekkel ajándékoz meg téged.“ Ezek a szavak nagy hatással voltak rám.  
 
A sz zi tisztaságról. 
 
Miután e kegyelmeket a maga és n vértársai /harmadrendi/ számára is kérte, 
elragadtatásba esett, melyben látta isteni Jegyesét az  jobbján, ahogy egy 
pálmaágat tart, a másik kezét, pedig az égre emeli. Jézus e szavakkal 
megszólította: „Lásd lányom Jézust, a te Jegyesed.“ Kezeit felé nyújtva így 
kiáltott fel: „Jézus, én Szerelmem!“, amire isteni Jegyese kissé felemelkedett a 
leveg be. Majd e szavakat hallotta szájából:  
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„Lásd lányom, Jézus a te isteni Jegyesed az, aki ett l az órától kezdve szívedet 
mindig is rizte.(ekkor Jézus emlékeztette t arra a pillanatra és helyre, amikor 
tizenöt évesen letette tisztasági fogadalmát). Most teljessé teszem mindazt, amit 
már fiatal korod óta kértél t lem, azaz: a szenvedést, ami által a világ romlásától 
meg rizlek. Lásd, leányom, hogy egy sz z meg rizhesse szívét, gondosan kell 

riznie tekintetét, ugyanúgy füleit, és el kell kerülnie a rossz társaságot. Minél 
inkább törekszik egy lélek az  tisztaságának meg rzésére, annál inkább hozzám 
kell f znie szívét, állandóan jelenlétemben id znie, és szívében bizalmasan 
velem társalognia. Egy tiszta lélek nem áll kapcsolatban a világgal, hanem csak 
ott látható, ahová kötelessége hívja, az én házamban és a munkájában. A szíve 
még a munkánál is nálam id zzön szüntelen.  
Mindig segítségedre akarok sietni kegyelmemmel, úgy adom neked minden 
pillanatban, mint saját tulajdonodat. Ó, mily kedves számomra a tiszta lélek, 
tetszésem lelem benne; de mennyire nincs tetszésemre még a legkisebb árnyék 
is, ami erre az erényre vetül.  Ó, mennyire figyelmen kívül hagyja a világ a tiszta 
életet; ám én annál inkább szeretem, és el nybe részesítem. Lásd, lányom, egy 
tiszta léleknek mindig gyermeki bizalommal kell hozzám fordulnia, mert joga 
van hozzá; színem el tt óvakodnia kell minden szolgai félelemt l, mert az nincs 
tetszésemre.   
Ezután hosszasan és részletesen tanította t, hogyan kell meg rizni küls leg is a 
tisztaságot, hogyan legyen közömbös a világ dolgaival szemben, hogy a világ 
számára meghaljon. Ez a tanítás az Apostolok Cselekedeteiben található szüzek 
viselkedésér l leírtaknak volt a részletes kifejtése.  Lehetetlen ezt a tanítást a 
maga egészében egyszerre átadni, csak részleteiben, és alkalmanként, amikor az 
Úr akarja, és ahogy azt jónak látja.  
Ez a tanítás olyannyira mély hatással volt rá, hogy ett l a naptól kezdve 
közömbös maradt a világ minden érzéki dolgától, és egyúttal érzéketlenné vált 
irányukban. Mindenhol csak isteni Jegyesét kereste. Minden, ami nem , az 
értéktelen és megvetend .   
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Reichard János Dávid, Niederbronn plébánosának,  
és a kongregáció superiorjának életrajzi feljegyzései 

(1796-1867) 
 
Reichard János Dávid 1976. október 17-én született Waselnheimban, Alsó-
Elzász területén. Édesapja, János György, foglalkozása szerint tímár, egy 
protestáns n t vett feleségül, ám nem akadályozta fiát abban, hogy a plébánia 
lelkes vikáriusának, Geiss Jakab vezetése alatt a papi hivatásra felkészülhessen.  
1819. júniusában Reichard János Dávidot befejezi tanulmányait a strassburgi 
szemináriumban, és pappá szentelik. A teológiai kar papsága nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy szeminaristái oly képzésben részesüljenek, amely segíti ket 
abban, hogy a császárság utolsó éveinek z rzavaros idején is talpon 
maradhassanak. Felszentelése után, mint vikárius a hagenaui Szent György 
plébánián kezd szolgálni. Nagy szerencséje volt, hogy a pasztorációba egy 
kit , egész Elzász területén nagy tiszteletnek örvend  lelkipásztor, Poisignon 
Félix Károly /szül. 1730/ plébános vezethette be. Ez igen jelent s tapasztalat 
volt úgy a lelkipásztori gyakorlat, mint papi hivatásának tökéletesítése számára. 
Minden évben elvonult a közeli ismert zarándokhelyre, Máriavölgybe 
/Marienthal/, hogy itt pár napot csendben lelkigyakorlatban töltsön. Sikeres 
hagenaui tevékenysége arra ösztönözték a püspöki elöljárókat, hogy már négy 
év után rábízzák az egyik igen nehéznek vélt niederbronni plébániát, ahova 
1823. januárjában, 27 éves korában érkezett.  
 Niederbronn, egy kis fürd város, amely az elzászi síkságon fekszik, a 
Vogézek lábainál, Lotaringia és a Würtenberg-i gyógyfürd k között. Ez 
egyáltalán nem egy ismeretlen falucska, hiszen már Kr. el tt 1-ben a rómaiak 
nagyra értékelték az itteni gyógyforrása és annak igen jótékony hatása miatt. 
Niederbronn gyógyfürd  helyzete a századok folyamán nagyon változó volt. 
Volt id , amikor hányattatott sorsa volt, majd 1835-ben újraéledt, és a kliensek 
figyelmének központjába került, ami jelent sen megváltoztatta Eppinger 
Erszébet életét és sorsát. E terület gazdagságát legf képp a mezei és erdészeti 
mez gazdaság tesz ki, túlnyomó többségében f leg kisgazdák által fenntartva. 
Ezen kívül található itt néhány kézm ves is, els sorban a vaskohászat területén, 
amely az erd nek köszönhet en képes volt a fejl désre, hiszen rendelkezésre állt 
a kell  f anyag.  
 Ez a terület, amely a Haunau-Lichtenberg-i grófság alá tartozik, 1570 óta 
protestáns. A 17. században a háború után, amikor is a grófság lakossága kihalt, 
a betelepülési hullám sok új lakost vonzott erre a területre, többek között 
katolikus családokat, akikhez az Eppinger család sei is tartoztak.  1800-ban a 
közel 200 lakosból kevesebb, mint háromheted része tartozott csak a protestáns 
valláshoz, és 150 körül volt azok száma, akik a zsidó vallás tagjának vallották 
magukat. Mindkét plébániai közösségnek – katolikus és protestáns – egy közös 
templom állt szolgálatára, amelyben hol az egyik, hol a másik felekezet tartotta 
istentiszteletét. 
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 Reichard plébános a rábízott hív ket látva azon nyomban felismerte f  
küldetését: hitüket megújítani oktatások, szociális és karitatív tevékenység és 
keresztény összefogás által. Nagyra értékeli az imát, buzgó olvasója a 
Szentírásnak. Hivatalából fakadó céljával teljes összhangban él, szigorú 
önuralomban és önmegtagadások vállalásával.  
 Reichard plébános a plébánián tett látogatásai során találkozik Eppinger 
Erzsébettel. Majd újra találkozik vele a diákjai között, akik az iskolai hittant 
látogatják. A gyerekek els áldozásra való felkészítése alatt egyre világosabb lett 
számára, hogy mennyire lelkesen vágyik e gyermek /Erzsébet/ Isten 
megismerésére. Ám felt nik számára az is, hogy Erzsébet igen akaratos 
természetének köszönhet en, milyen nehezére esik az engedelmesség. Kés bb 
arra kéri t ez a lány, hogy gyakrabban járulhasson szentáldozáshoz – ami 
akkoriban eléggé szokatlan volt.  
 Reichard plébános els sorban Erzsébet gyóntatója - segíti t abban, hogy 
szívében és lelkében kitágítsa a vallásosság méreteit, és mellette áll 
betegségében is. Majd váratlanul, és anélkül, hogy sejtette volna, misztikus 
történések tanúja lesz, el re nem látható következményekkel hitközsége, és az 
Egyház számára, de valójában saját maga számára is. A niederbronni látnok 
plébánosává válik, vállára veszi az ezzel járó gondokat és kellemetlenségeket. A 
kés bbiekben munkatársként nevezik annak a m nek megvalósításában, amelyre 
Eppinger Erzsébet hivatott, és elnyeri a társalapító tisztséget /lelki értelemben/. 
Említést érdemel az a tény is, hogy Erzsébet megtanult olvasni, de saját 
aláírásán kívül nem tudott mást leírni. Reichard plébános kulcsfontosságú 
szerepet játszik életében és m vében. Mindent, mit Erzsébet, kés bb Mária 
Alfonza anya mondott, Reichard h ségesen lejegyzi. Az archeológus tudósa Dr. 
Burg Marcell ezen iratokat elemezve azt állította, hogy minden kifejezés, amit 
Reichard plébános Erzsébet nyomán feljegyzett, annyira h en tükrözik az  
gondolkodását, amennyire csak lehetett, helyenként szinte már skrupulózus 
módon. Dr. Burg értékelése azt a tényt is alátámasztja, hogy Reichard atya 
minden feljegyzése elzászi nyelvjárásban íródott /német nyelvhez hasonló/, 
amelyet Erzsébet is beszélt. 
 Reichard János Dávid plébános egész létével és lényében az er s hitben 
él  erényes férfi példaképe. Mint lelkipásztor és gyóntató felismeri a Szentlélek 

ködését a földm ves kislány egyszer  életében. A kongregáció 
megalapításakor kész volt elfogadni a tapasztalt jeleket, és 53 éves korában 
alárendelte magát azon történéseknek, amelyekben szinte minden emberi 
biztonság hiányzott. Végig szilárd támasza, lelki tanácsadója és vezet je volt 
Eppinger Mária Alfonza anyának. 
 Ahogy Mária Alfonza anya betegsége, úgy Reichard plébános betegségei 
is egyre összetettebbek. Reichard atya elvonul egy kis városba, Singlange-ba, 
hogy er t merítsen. 1867. július közepén a n vérek kérésére visszatér 
Niederbronnba, mivel Mária Alfonza anya állapota nagyon gyorsan romlik. 
Július 22-én Mária Alfonza anya elveszti eszméletét. Másnap Reichard plébános 
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szívinfarktust kap, és 24-én, 71 évesen váratlanul meghal. Min a rend superiorja 
feladatainak teljesítésekor, amellyel az Egyház 1849-ben hivatalosan megbízta, 
sosem spórolt erejével. Mindig is önzetlen szolgája volt a m nek, amelyr l meg 
volt gy dve, hogy Isten akarata nélkül sosem valósult volna meg.  
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A Niederbronn és Reichshoffen között található kereszt 
 
 Mária Alfonza anya életrajzából tudjuk, hogy a kis Erzsébet gyakran 
dolgozott édesapjának mezején Reichshoffenhez közel. Gyermekkorában 
szeretett a kereszt el tt imádkozni. Öt éves korától kezdve, amikor édesanyjával 
együtt ment a mez re, mindig megállt a Niederbronn és Reichshoffen közötti út 
mellett található kereszt el tt. Amikor kb. tizenöt éves volt, és egy délután kint 
dolgozott a mez n, egy bels  hangot hallott, hogy szentelje magát teljesen 
Istennek. Odafutott a kereszthez, amely közvetlenül a Niederbronnból 
Reichshoffenbe vezet  út mellett áll. Buzgón imádkozott a kegyelemért, hogy 
még jobban, még tisztábban megismerhesse hivatását, és h  maradjon hozzá. 
 Ez a kereszt épségben maradt a kongregáció 156 éves történelme alatt is, 
és nem csak a közelben és távolban él  n vérek tartják nagy tiszteletben, hanem 
az egész környék. 1999-ben, nem sokkal a Mária Alfonza anya által alapított 
kongregáció fennállásának 150. évfordulója után, a két város: Niederbronn és 
Reichshoffen vezetése egy autóút megépítése miatt járdát épített, amely e 
kereszt el tt vezet. Ám a járdaépítés munkálatai közben sajnos a kereszt 
súlyosan megrongálódott. 
 E szomorú esemény után az oberbronni generalátus n vérei meglep dtek 
a két város polgármesterének reakcióján, és annak a mohamedán munkásnak a 
hozzáállásán is, aki az építkezés közben akaratlanul megrongálta a keresztet. 
Mindannyian mély sajnálatukat fejezték ki, mert megértették, milyen 
jelent séggel bír ez a kereszt az Isteni Megváltóról nevezett N vérek számára. 
Minden vonakodás nélkül ünnepélyesen megígérték, hogy ez értékes szakrális 
emlékm vet visszaállítják eredeti állapotába. 
 2002. nagyhetében örömmel tapasztalták, hogy a felújított kereszt már ott 
áll eredeti helyén. Ez év júliusában azt a hírt kapták, hogy a kereszt mellett egy 
táblát állítanak, amelyen a kereszt legendás egyediségének története lesz 
olvasható, és 2002. július 26-án meghívták ket erre a szép ünnepségre. A két 
város polgármestere, a hivatalok képvisel i, újságírók és a n vérek együtt voltak 
tanúi a kereszt és a mellette álló tábla leleplezésének, amelynek szövege: 
 

„Itt, e keresztnél a fiatal Eppinger Erzsébet  
/1814-1867/ 

teljesen átadta életét Istenének. 
1849-bem megalapította az Isteni Megváltóról nevezett N vérek 

Kongregációját. 
A niederbronni n vérek ett l kezdve az egész világon elterjedtek, 

hogy a legszegényebbeken segítsenek.” 
 
 Werkstetter Mária Lucella n vér, általános f nökn  és Niederbronn 
polgármestere leplezték le e feliratot, közben a generalátus, valamint a 
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niederbronni és a jägerthali n vérek interpretációjaban el adott szent kereszt 
tiszteletér l szóló megható ének hangzott el. 
 Beszédében mindkét polgármester kifejezték a rend iránti tiszteletüket, 
amelynek léte mindig is szoros kapcsolatban lesz a niederbronni fiatal lánnyal, 
és azon szeretetszolgálat által, amelyet  kezdett el, így vált Niederbronn neve 
négy kontinens számára is ismertté. 
 Mária Lucella n vér köszönetet mondott a kereszt felújítási munkálataiért, 
a tábla elhelyezéséért, és a két város lakosságának n vérek iránti baráti 
kapcsolatáért. Megemlítette a rendnek Mária Alfonza anya karizmájából ered  
küldetését. 
 A kereszt felújítása több tartomány és delegáció n véreinek lesz buzdítás, 
hogy visszalátogassanak gyökereihez, és elid zzenek azon a helyen, ahol mint 
els , alapítóanya állt. Bátorítsa Mária Alfonza anya n véreit ez a kereszt, adjon 
számukra bátorságot, hogy szüntelen elmélkedjenek a megváltás titkán, hogy 
mindazok számára, akikhez ma küldetve vannak, tanúságot tegyenek az Isten 
soha véget nem ér  szeretetér l és irgalmáról. 
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