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Nekünk, Krisztus tanítványainak 
az a feladatunk, hogy az isteni irgalmasság 

nagy titkát hirdessük és éljük, 
amely megújítja a világot!

II. János Pál pápa, 
2002. augusztus 21-i általános kihallgatása
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Ismeri Ön Elzászt, ezt a szép és vonzó vidéket Franciaország 
legkeletibb részében, a német határnál, melynek határait 

többször módosították? Itt, Elzász északi részén, a reformáció 
egyik fellegvárában Bad Niederbronn-ban – amely egy 
erdőkkel körülvett kisváros, és gyógyvize miatt már a 
római kor óta híres gyógyüdülőhely volt – született 1814. 
szeptember 19-én Eppinger Erzsébet. Ez a kis település a 
Vogézek utolsó nyúlványainak lábánál fekszik, ahol az elzászi 
síkság Lotaringiával találkozik. A vidéken mindenekelőtt 
mezőgazdaságból élnek. Kis gazdaságok művelik a földeket és 
az erdőket.

Akkortájt, ebben a vidéki, szerény világban kemények az 
életfeltételek. Különféle járványok dúlnak: vérhas, himlő, 
kolera. A falu lakosainak összetartása élet vagy halál kérdése. 
A családok szorosan összefonódnak egymással. Így például 
a protestánsok és a katolikusok az egyetlen istentiszteleti 
helyen, a mai evangélikus templomon is megosztoznak. 
Itt keresztelte meg a kicsi Erzsébetet születése másnapján 
EBERLEIN abbé, egy pap, aki egykor megtagadta, hogy esküt 
tegyen az alkotmányra1. Ezen a vidéken kisebbséget alkot az 
Elzászban nagyon elterjedt katolicizmus.

Ez a vidék, amely Hanau-Lichtenberg grófj áé, 1570 óta 
evangélikus. A XVI. század háborúi a grófság népességét 
megtizedelték, majd a következő időkben egy betelepülési 
mozgalom keretében érkeztek új emberek erre a vidékre, 
közöttük katolikus családok is voltak. Ezekhez tartoztak az 
Eppinger család ősei is.

1 A Francia Forradalomban úgy akarták integrálni az Egyházat is az új poli  kai rendbe, hogy 
a klérust is kötelezték az alkotmány elfogadására (1790). Minden papnak esküt kelle   tennie 
a Köztársaság alkotmányára. Aki ezt megtagadta, annak el kelle   hagynia Franciaországot, vagy 
kemény büntetésekkel kelle   számolnia (börtön, deportálás, sőt akár kivégzés).

De ki is ez az ágyban fekvő és beteg Erzsébet, aki a XIX. 
század közepén ilyen látomásokban részesül? Folyamatosan 
látogatók sokasága jön hozzá, hogy megismerkedjen vele 
és tanácsot kérjen tőle. Ez a nem túl képzett, meglehetősen 
beteges „szegény leány“ még csak ki sem tette lábát elzászi 
szülőfalujából. Egyesek a „niederbronni látnok“-nak nevezik.

1814-1867 
A niederbronni misztikus

Teljesen fehérbe öltözött szép, sugárzó fi atal férfi , 
fején töviskorona – így beszélget Jézus szeretett Erzsébetével. 

Fia mellett Mária áll vakító fehérben, 
és imádkozik a világért.



1. fejezet . 1814-1830 
Egyszerű, jámbor 
  vidéki gyermekkor

Az Eppinger család egyike a legrégibb katolikus 
családoknak Niederbronnban. Erzsébet szülei 

EPPINGER János György és Barbara (született VOGT) 
szegény parasztok, szorgalmasak, megbecsültek és 
mélyen vallásosak. 11 gyermekük van, Erzsébet közülük 
a legidősebb. Az édesapa megfontoltan vezeti a szerény 
gazdaságot. Az édesanyának a házban, a földeken 
és az istállóban is el kell látni a dolgát. Ezért Erzsébet 
már nagyon korán segédkezik édesanyjának, és vigyáz 
kisebb testvéreire, segít a háztartásban és a földeken is. 
Sosem ódzkodott a munkától, ez ügyessé és fürgévé 
tette őt. Örömmel és teljes egyszerűséggel fordul a 
Szűzanyához, és szívesen imádkozza a Rózsafüzért.

5
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Ez a felfedezés mélyen megérintette a gyermeket. Később 
Erzsébet ezt mondja: Ettől kezdve napról-napra nőtt bennem 

a vágy, hogy megtudjam, mit kell tennem, hogy Istent szeressem, 
és ne bántsam meg... Ez mélyen megérintett engem és arra 
indított, hogy engedelmeskedjek. Már nagyon fi atalon alá kell 
rendelnie erős személyiségét. Ez a szenvedélyes teremtés 
féktelenségét misszionáriusi dinamikává alakítja át, és barátnőit 
arra ösztönzi, hogy vele együtt vigasztalják Krisztust és tegyék 
meg az akaratát. Amennyire csak képes voltam, beszéltem 
társnőimnek Krisztus szenvedéséről.

Hat éves korától élénken, erős akarattal és önállóan mutat egy 
bizonyos vonzalmat a magány iránt, mivel vonzódik Istenhez 
és szívesen beszélget Vele. Különös szeretetet érez a papok 
iránt: Az Úr gyermekkoromtól kezdve mély tiszteletet ültetett 
szívembe a papok iránt... Ők az isteni kegyelem kiszolgáltatói. 
A papok szeretett Üdvözítőnk fi vérei és kedvencei.

Kilenc évesen iskolába kerül. Ez szülei számára nagy áldozatot 
jelent, hiszen ezzel elveszítenek egy értékes segítőt. Nekik 
azonban teljes szívükből az a kívánságuk, hogy lányukat 
taníttassák és mindenekelőtt az, hogy felkészítsék őt az első- 
áldozásra. Az út nem bizonyul könnyűnek, mert Erzsébetnek 
komoly problémái vannak az emlékezetével. Ezen kívül az 
anyanyelve az elzászi (hasonló a német nyelvjárásokhoz) és nem 
a francia. Szorgalma ellenére sosem fog megtanulni rendesen 
írni, és olvasni is csak vesződséggel. Szülei mindig fi gyelembe- 
veszik a nehézségeit és kinyilvánítják felé szeretetüket.

Egy nap, amikor Erzsébet az úton egy keresztet lát, megkérdezi 
édesanyját:

- Miért feszítették keresztre Jézust? 
- Gyermekem, ez a bűneink miatt történt 
– válaszolja édesanyja szomorúan. 
- De mit jelent az, hogy bűn? 
– kérdezi tovább kutatóan Erzsébet.
- Annyit jelent, hogy megbántani Istent... 
– válaszolja édesanyja.
- Akkor én nem szeretném Őt többé 
megbántani! – kiáltja meghatott 
szívvel Erzsébet.

A mi betegségeinket ő viselte, 
és a mi fájdalmainkat ő hordozta.

Iz 53,4

" "



9

Azonban erős személyiségével még harcolnia 
kell. Mária segítségével teljes szívéből szeretne 
gyengeségei ellen harcolni. Halljuk ehhez a 
következőt: Ifj úkoromban kemény harcot kellett 
vívnom kolerikus természetemmel. Túlságosan 
is foglalkoztam az imaidőmmel. Munkámat 
úgy osztottam be, hogy el tudjak menni a 
misére. Ha ebben megakadályoztak, mérges 
lettem. És ha szüleim rám bíztak egy munkát, 
amikor el akartam menni, gyakran nem 
engedelmeskedtem nekik. Egy alkalommal, 
amikor akaratuk ellenére hétközben 
elmentem a misére, a hazafelé úton 
nyugtalan voltam, mivel megértettem 
az imádságban, hogy Istennek így 
semmiképpen sem lehetek a tetszésére: 
„Ó, Jézusom, te ismered a vágyamat. 
Add meg nekem azt, amire a szívem 
olyan nagyon vágyik: Téged ismerni és 
szeretni.“

Milyen nagy a hasonlóság a kis 
Soubirous Bernadett-tel, aki 30 
évvel később születik egy hívő 
szeretetteli családban Franciaor-
szág délnyugati részén. Szorgal-
mas és önfejű kislány, akinek gyen-
ge az egészsége, csak az ottani 
vidék nyelvjárását beszéli és az 
iskolában nehézségei vannak.

Végre elérkezik elsőáldozásának feledhetetlen napja: 1828 
Fehérvasárnapja; Ekkor 14 éves. Később ezt írja erről: Alig 

tudtam beszélni. Maradandó örömet éreztem, és késztetést 
éreztem a szeretetre és a hálaadásra.

Ettől a naptól kezdve az Eucharisztia lett számára az erő az 
élethez. Elsőáldozásom után gyóntató atyám megengedte, 
hogy minden második héten szentáldozáshoz járuljak. Ez az idő 
túl hosszúnak tűnt számomra. Ezért nyolc napra rá odamentem 
hozzá, és ismét engedélyt kértem, hogy áldozhassak. Gyóntató 
atyám megkérdezte, hogy miért szeretnék gyakrabban 
áldozni. Elmondtam neki a kívánságomat, hogy az életben 
Istennel haladjak előre, és ezért van szükségem az áldozásra. 
Gyóntató atyám feltett néhány kérdést: Hogyan imádkoztam, 
hogyan engedelmeskedtem szüleimnek, hogyan viselkedem a 
templomban a misén. Azt feleltem, hogy mindent megtettem, 
amit tudtam, hogy egész viselkedésemmel örömet szerezzek 

Istennek. Gyóntató atyám ezt mondta: „Gyermekem, 
járulj a szentáldozáshoz, és kérd Istent, hogy ezt a 

vágyat növelje benned.“

Azon a vidéken az a szokás, hogy a szentáldozást 
követő nappal megkezdődik a felnőtt élet: 

A munka olyan fárasztó volt, hogy órákat töltöttem 
úgy, hogy nem tudtam igazán Isten szent jelenlétében 

lenni. Kialakult benne tehát a benső ima különleges 
szeretete.

A niederbronni evangélikus templom, 
amely egyidejűleg katolikus 

és evangélikus templomként is szolgált. 
Itt keresztelték meg Erzsébetet.
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2. fejezet . 1830-1845 
Súlyos lelki és 
  testi szenvedések

Nem sokkal később, 16-20 évesen Erzsébet újra és 
újra leírhatatlan félelmek időszakát éli át. Isten 

jelenlétének kimondhatatlan örömét már nem érzi. 
Elveszti örömét az imádságban, és mély kétségek 
gyötrik.

Miért lett fájdalmam örökké tartó,
 és sebem halálos?

Nem akar meggyógyulni.
Jer 15,18

Erzsébet visszaemlékszik erre a nehéz lelki 
próbatételre, amely mélyen megrendítette őt: 

Legnagyobb félelmemben még csak az égre vagy a 
keresztre sem mertem felnézni, írja később, és belső 
szenvedéseim olyan hevesek lettek, hogy testem attól 
meggyengült és egészségem megfogyatkozott.

Szíve ezt kiáltotta: 
Istenem, Istenem,

miért hagytál el engem?
Zsolt 21 (22), Mt 27,46

"

"

" "
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Különösen jól emlékszik arra, hogy gyermekkorában milyen 
kitartó volt az esdeklő imádságban: hogy szívét tisztán őrizze 
meg, eljusson a szentségre és mindig és mindenben teljesítse 
Isten akaratát. Ez nagyon nehéz próbatétel volt számára, de 
a beteg nem hagyja magát legyőzni, és megerősödik ezáltal – 
köszönhetően a rá jellemző rendkívül nagy energiának.

Az ember akaratlanul is a fi atal Lisieux-i Terézre gondol, aki 
évekkel később hasonló pszichikai és fi zikai szenvedéseket 
fog átélni. És nem találjuk meg még ma is ezeket a félelmeket 
és kétségeket – mint akkoriban, a francia forradalom 
befejeződésekor és az 1848-as felkelés előtt?

Betegsége 1834-ben ér véget. Akkoriban 20 éves voltam, és 
ettől kezdve viszonylag stabil egészségi állapotnak örvendtem 
egészen a 27. életévemig.

"

Újra felgyógyulván Erzsébet ismét folytatja sokféle munkáját 
a házban, a faluban és természetesen a plébánián: Még inkább 
gyakoroltam az Istennel való állandó beszélgetést a benső 
imádságban, a napi elfoglaltságaim közepette, mint azelőtt. 
Akár munka közben, akár társaságban, nem emlékszem, hogy 
akár csak tíz percet is eltöltöttem volna anélkül, hogy bensőleg 
ne beszélgettem volna Istennel.

A falujából néhányan kinevették őt, másokat azonban vonzott 
lelki kisugárzása, buzgósága és életének egyszerűsége. Ennek 
következtében katolikus lányok kis csoportja követi őt, akik az 
ő példájára Istennek szeretnék adni magukat. Maga Erzsébet 
1842-ben, gyóntatóatyjának, a niederbronni plébánosnak 
Johann David Reichard abbénak a beleegyezésével, akit 9 
éves kora óta ismer, teljes örömben Isten előtt tisztasági 
fogadalmat tesz.

Enyém a kedvesem, és én az övé!
Én 2,16"Kereszt Erzsébet egykori 

szobájában, amelyet egy 
kápolnává alakítottak
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Erzsébet és első társai plébánosuk ösztönzésére 
magányos, beteg embereket és nehézségekkel küzdő 
családokat látogatnak. Lehetséges, hogy Erzsébet 
egy ilyen látogatás alkalmával kapta el a lázzal járó 
tífuszbetegséget, mivel 1841-1842-ben ismét másfél 
évig beteg.

Az magány szeretete és az Isten utáni vágy egyre 
jobban erősödik benne. Szüntelenül imádkozik és 
felajánlja testi szenvedéseit (láz, tartós fejfájás, 
heves hasfájás, erőtlenség, kimerültség, extrém 
gyengeség). Nehezére esik elfogadni – főként 
mikor a tizenegyedik gyermek is a világra jön –, 
hogy családja számára nagy terhet jelent, és nem 
tud már a munkában segíteni. Pszichikailag is 
szenved: Betegségem kezdetben nagyon fájdalmas 
volt, ám a belső szenvedések sokkal hevesebbek 
voltak. Szemem előtt lebegett a halál, és szörnyű 

kísértések szorongattak, amelyek 
odáig juttattak, hogy kételkedtem 
megmentésemben.

Most Avilai Szent Teréz közbenjárását kéri, hogy 
annyira tudja szeretni Istent, mint ő, és hozzá 
hasonlóan ki tudjon tartani a szenvedésben. 
Ő azonban élni akar: Még nem akartam meghalni, 
az életem meghosszabbításáért imádkoztam, és 
kértem Istent, hogy még sokáig szolgálhassak 
neki. Amikor a betegség jobban előrehaladt és 
komolyabbá vált, nagyon féltem attól, hogy nem 
leszek egészséges és nem léphetek be kolostorba.

1845-ben Erzsébet aztán ismét megbetegszik, 
és négy hosszú évig szörnyen szenved; ezek 
azonban nagy, kegyelmekkel teli évek lesznek.

Avilai Szent Teréz 
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3. fejezet . 1845-1848 
A Niederbronni „extatikus“

A testi szenvedések fokozódnak, ám úgy tűnik, 
Erzsébet nem aggódik emiatt. Állandóan fekszik, 

mintha lebénult volna, szakadatlanul szenved, és 
eközben szüntelenül Jézussal él, isteni vőlegényével.

Körülbelül 30 évesen a fi atal nő az imádságban 
szokatlan jelenségeket él át, amelyet a francia nyelvben 
„extázisnak“ neveznek (ez a latin „ex“ kifejezésből 
ered, amely annyit jelent, hogy „ki... valamiből kifelé“  
valamint a „stare“ kifejezésből, amely annyit jelent, 
hogy lenni, érezni magát). Úgy érzi magát, mintha 
„saját magán kívülre került volna“ és nem tudja már, 
mi történik körülötte, még a testének sincs tudatában. 
Ilyenkor egyszerűen Jézussal beszélget, és értékes 
megvilágosodásokban van része. Azt mondja, hogy 
látja Jézust egy fehér ruhába öltözött fi atal férfi  
alakjában, akinek arca jóságosan sugárzik és fején egy 
töviskorona van. Beszélget Vele és tanításokat kap 
saját maga, valamint azok számára, akik felkeresik őt. 
Egy szörnyű látomásban megint látja a világ bűneit. 
Egyre jobban megismeri a kereszt titkát és az isteni 
irgalmasságot. A lelkek üdve lesz állandó imaszándéka: 
Semmi másra nem gondolok, minthogy teljesítsem Isten 
akaratát és szeretetből szenvedjek.



19

Egyetlen kívánságom, hogy Isten nevét minden ember 
megszentelje, és Őt jobban ismerjék.

Szerény falusi szobájában, Erzsébet látomásaiban a világ 
számtalan eseményét is látja, amelyekről a leghalványabb 
fogalma sem lehetett, sem a környezetétől sem
képzettségénél fogva, és még kevésbé a médiából.

Például világosan felismeri az új pápa, IX. Pius komoly 
szenvedéseit, akit 1846. június 16-án választottak meg, és 
akiért gyóntatóatyja felhívására imádkozik. Jézus bizalmasan 
közli vele: „Egyházamnak egy szívemnek kedves embert adok 

pásztorul.“ Látja, hogyan imádkozik és szenved 
az új főpásztor, és miként van kitéve mindenféle 
ellentmondásnak szűkebb környezetében. 
Megérti, hogy IX. Pius Mária tiszteletéért fog 
munkálkodni. És tényleg ő az, aki néhány évvel 

később, 1858-ban a Szeplőtelen 
Fogantatás dogmáját kihirdeti.

Látja az egyház állapotát és a 
papok megszentelődésének 

égető szükségességét is. 
A legnagyobb kegyelmek egyike, amelyet 

Jézus szenvedése és halála által számunkra 
kieszközölt, az Eucharisztia alapítása és az erő, 
amelyet a szentségek közvetítenek számunkra. 

Ahelyett, hogy Istennek hálát adnánk ezekért a hatalmas 
jótettekért, nem gondolunk erre és kevés tiszteletet érzünk a 
papok iránt..., nem imádkozunk értük... Mindezen hálátlanság 
ellenére Isten továbbra is ajándékozza nekünk a kegyelmeket, 
hogy minél jobban megmutassa nekünk végtelen irgalmasságát. 
Azt mondja továbbá: Bárcsak megmondhatnám a papoknak, 
hogy mennyire szereti őket Isten az Ő különleges szeretetével, 
hogy milyen kiemelkedő az ő helyzetük! 
Ó, bárcsak megértenék, hogy Isten milyen 
nagyon szereti őket! 

Egyes egyházi emberek hűtlen-
sége nem hagyja nyugodni. 
Egész életén át szüntelenül 
imádkozni fog értük, és so-
kan fognak jönni hozzá és 
tanácsot kérnek tőle.

Ám ez nem minden. Lá-
tomásai érintik a politi-
kát is, gondoljunk csak 
arra, hogy a XIX. század 
nagyon mozgalmas volt. 
Így hát Erzsébet élete so-
rán öt különböző politikai 
rendszert ismer meg.
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A restauráció (a monarchia visszaállítása) XVIII. Lajos és 
X. Károly királlyal 1814-1830-ig tart. Ebben az időben a 

Bécsi Kongresszus (1814-1815) átformálja Európát azoknak a 
nagyhatalmaknak az elképzelései szerint, amelyek legyőzték 
I. Napóleont. Franciaország megtartja azonban Elzászt és 
Lotaringiát2.

Ezután 1830 júliusában Franciaország forradalmi napokat él 
meg, amelyek következtében Louis Philippe-pel parlamentáris 
monarchia jön létre. A „Júliusi Monarchia“ 1848-ban ér véget, 
a XIX. század történelmének egyik legviharosabb évében. 
Ebben az évben Európában hatalmas nemzeti áramlatok 
és mély szociális válság tör a felszínre. Ezek az áramlatok és 
eszmék egész Európában teret hódítanak, és nagy politikai 
változásokhoz, új államok megalakulásához (Németország, 
Olaszország, Belgium) vezetnek, valamint a határok újra 
kijelöléséhez, különösen Olaszországban: ott a pápa világi 
hatalma jelenti a központi konfl iktust.

1848 februárjában Franciaországban kikiáltják a Második 
Köztársaságot. 1851 decemberében aztán ezt a Második 
Császárság bevezetése követi III. Napóleonnal (1851-1871). 

1846-ban Erzsébet látomásaiban előre megsejti, hogy Louis 
Philippe hatalma összeomlik, és a királyt el fogják űzni. Ezután 
látomásai szerint egy ember (III. Napóleon) lesz hivatott Fran-
ciaország megmentésére. Újra és újra látja a véres felkelést is, 
amely 1848-ban következik be Párizsban. Mélyen megrázza a 
harcok és a számtalan halott látomása.

Mindezen történésekre való tekintettel a látnok fi gyelmeztet 
az imádságra, a bűnbánatra és a megtérésre. Világosabban, 
mint bármikor az előtt felfogja Isten szeretetét és az emberek 
hálátlanságát. Felismeri, hogy Isten szerfelett szeret minket, 
azonban olyan sok ember közömbös ez iránt a határtalan sze-
retet iránt. Ez ugyanaz az üzenet, mint amit egy egyszerű vizi-
tációs nővér kapott 1675-ben Parayle-Monial-ban: „Ez az a szív, 
amely az embereket annyira szerette, hogy semmitől sem ri-
adt vissza mindaddig, míg egészen oda nem adta magát és fel 
nem emésztette magát, hogy bizonyítsa irántuk való szerete-
tét. És köszönetként a legtöbbektől nem kap mást, mint hálát-
lanságot.”

2 Franciaország 1871-es veresége után Elzász azok közé 
a tartományok közé tartozik, amelyeket Franciaország 
elveszít, és német lesz. 1918-ban Elzászt ismét a Francia 
Köztársasághoz csatolják. 1940-ben a nemze  szocialista 
Németország annektálja, majd 1944/45-ben újra francia lesz.

EPPINGER ERZSÉBET 
nővér utca

(1814-1867)
Mária Alfonza nővérnek is nevezték,

ő a Niederbronn-les-Bains-i
Isteni Megváltó Nővérei Kongregáció alapítója
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4. fejezet . 1848-1849 
Látogatók tolonganak 
   betegágyánál

Erzsébet nap mint nap teljes nyugalommal és 
egyszerűséggel elmeséli hűséges gyóntatóatyjának, 

REICHARD abbénak mindazt, amit lát. Ő ezeket az 
információkat rendszeresen továbbítja Strassbourg 
püspökének, Monsignore RAESS-nek. A püspök olyan 
ember, aki az emberek rendelkezésére áll, különösen 
fi gyelmes, és kiváló, jóakaratú lelkipásztor.

Az 1848-1849-es évek során, amikor 35 éves, 
gyóntatóatyja arra buzdítja a látnokot, hogy mesélje el 
az életét. A beszámolót REICHARD abbé gyűjti össze és 
írja le németül: „Eppinger Erzsébet élete, gyóntatóatyja 
utasítására az ő elmondása alapján és gyóntatóatyja által 
lejegyezve.“

Mialatt gyóntatóatyja gondosan gyűjti kijelentéseit, 
Niederbronntól nagyon távol pontosan 
azok az események történnek, ame-
lyeket a látnok leír. Néhány jól in-
formált, tekintélyes személyi-
ség bizonyos egyezésekre lesz 
fi gyelmes.
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Később, amikor heves támadások érik a püspö-
köt, ezt írja: Benne felismertem a kiváltságos lé-
lek minden vonását, csodálatra méltó nyíltsá-
got, előkelő egyszerűséget, valamint helyes 
és megingathatatlan hitet. A csapdák elle-
nére, amelyeket állítottam neki, és az el-
lentmondások ellenére, amelyekkel össze 
akartam zavarni, lehetetlen volt bármilyen 
hibát is találnom benne.

A püspök látogatása és értékes támogatá-
sa után Erzsébet élete teljesen összezava-
rodik. A látogatók tolonganak körülötte, 
akik a „niederbronn-i eksztatikus” ragad-
ványnevet adják neki. Kijelentései az egy-
házmegye határain túl is elterjednek. Né-
melyek áradozónak, elmebetegnek vagy 
csalónak tartják őt, ezzel szemben mások 
feltétlenül találkozni szeretnének vele, 
hogy imádságért és tanácsért kérleljék 
őt. Amikor egy látogató Erzsébetnek fel-
tesz egy kérdést, ő Jézushoz fordul, és azt 
mondja neki: Isteni vőlegényem, mit vála-
szoljak neki? Ha nem kap feleletet, akkor 
nem mond semmit. Sokak számára a be-
teggel való találkozás vigaszt jelent, és vi-
lágosságot hoz az életükbe. Ezért aztán 
mind a polgári társadalom személyiségei, 
mind egyházi személyiségek is fel akarják 
keresni őt.

A szóbeszéd terjedni kezd, hiszen Niederbronn gyógyüdülő-
hely. Nemcsak egész Elzászból jönnek ide üdülővendégek, 

hanem a közeli francia területekről is, és a határos német her-
cegségekből is. Sőt a gyógyászati forgalom ismét fellendülő-
ben van. A politikai helyzet, melyben a forradalmi mozgalmak-
tól megviselt Európa él, nyugtalanítja az embereket. Az üdü-
lőhelyre érkező a szociális rétegekhez tartozó emberek olyan 
nézetet, olyan szót keresnek, amely visszaadja bizakodásu-
kat. Nemde hallani egy olyan nőről, akinek Isten különös meg-
világosodást ajándékozott? Az emberek beszélni szeretnének 
vele. Látogatók tolonganak Eppingerék háza körül, akik „a be-
tegtől” imádságot, tanácsot kérnek, majd elmesélik egymás-
nak, hogy mennyire jótékony hatással volt rájuk a találkozás.

Ezzel megindul egy mozgalom, amelyet nemsokára a „nyilvá-
nos rend megzavarásának” tekintenek. Emiatt a polgármester 
Albert de DIETRICH támadja a plébánost, mivel úgy véli, ő a 
felelős ezekért a látogatásokért és a keringő szóbeszédekért. 
A látogatások a család számára is nagyon terhesek, hiszen ki 
van téve a szomszédok mindenféle gúnyolódásának.

Tekintettel ezekre a zavaros eseményekre 
a strassburgi püspök elhatározza, hogy 
személyesen megy el Niederbronnba; 1848 
júliusában három napot tölt ott, hogy a 
látnokot beható vizsgálatnak vesse alá. 
Erzsébetben különleges kegyelmekkel 
megáldott kiváltságos lelket fedez 
fel, egyenes jellemű személyt, aki 
teljesen hű a hitben, és a csalás 
minden gyanújától mentes. 

Régi lépcső a szülőházban, 
amelyen sok látogató járt

Mária Alfonza Anya Reichshoffen 
templomának ablakán
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Ez az 1783-ban létrejött kongregáció egész Elzászban 
elterjedt, és iskolákat tart fenn leányok képzésére. 

A rend főnöke azt javasolja a betegnek, jöjjön el maga, 
hogy a rendi ruhát átadhassák neki; viselje a Mária 
Alfonza Liguori nővér nevet (ez a nápolyi plébános, aki 
a XVIII. században a vidéken élő szegényekkel törődött, 
a redemptoristák alapítója). Ám Raess püspök, akitől 
tanácsot kért a plébános, nagyon találóan ezt írja: 
Az okosság azt kívánja, hogy ebben az ügyben semmit 
ne hamarkodjunk el. Reichard abbé szerint is másra 
hivatott Erzsébet, az egyházmegye nagyobb javát kell 
szolgálnia. Miben áll azonban ez „a más”, amire ő majd 
hivatott lesz? 

Erzsébet nem szeretne kitűnni. A kegyelem útját éli visz-
szafogottságban és gyóntatóatyja iránti engedelmesség-

ben. Teljesen tudatában van méltatlanságának, és azt mondja 
Jézusnak: Hogyan adhatsz nekem ekkora kegyelmet, nekem, aki 
olyan kicsi vagyok, aki senki vagyok? Erzsébet megmarad annak 
az egyszerű parasztlánykának, akinek labilis az egészsége, ala-
csony a képzettsége, és aki egészen beleilleszkedik a családja 
és a faluja életébe, amelyet sosem hagyott el.
És lelki kisugárzása mégis messze túlárad az Eppinger-házban 
lévő szerény szobája határain.

Ugyanebben az időben csoportosan érkeznek emberek Ars-ba 
is, egy kicsi településre Dombes-ba, egy kelet-franciaországi 
vidékre. Ott órákig várnak, hogy találkozhassanak a település 
alázatos plébánosával, VIANNEY Szent Jánossal.

Erzsébetnek már egészen fi atal kora óta az volt leghőbb 
vágya, hogy Istennek szentelje magát. Az elzászi „Ribeauvillé-i 
Isteni Gondviselés Tanítónővérei” néhány évvel korábban 
Niederbronnba érkeztek. Ők szívesen felvennék Erzsébetet 
maguk közé. Johann-David 

Reichard plébános 
(1796-1867) 

a kongregáció 
társalapítója és 
első házfőnöke

Liguori Szent Alfonz
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5. fejezet
Különleges hivatás

Jézus meg fogja értetni kis menyasszonyával, 
hogy egy új szerzetesi közösség alapítására hiva-
tott: Erre a küldetésre rendeltelek. Megadom ne-
ked a szükséges kegyelmeket, megtanítalak arra, 
hogy mit kell mondanod. Meg akarom mutatni ne-
ked a benső utakat, amelyeken mindenkit vezet-
ned kell... Hagyatkozz rám, ne hagyd, hogy bármi is 
nyugtalanítson, amikor az én akaratomat teszed.

1848. december 20-án Erzsébet megújítja tisztasági foga-
dalmát, és megtoldja a gyóntatóatyja iránti engedelmességi 
fogadalommal. Ő lesz az új szerzetesi közösség elöljárója. 
December 21-e félelmetes éjszakáján aztán az égből minden 
hibáját megmutatják neki, amelyet elkövetett, és mindazt a 
sok kegyelmet és megvilágosodást, amelyet emiatt nem kap-
hatott meg. Ez arra emlékeztet, ahogy az ars-i plébános, ez a 

fáradhatatlan gyóntatóatya is átélte szörnyű 
bűneinek kinyilatkoztatását. Akár az aláza-
tos plébánost, őt is többször megtámadja a 
„gonosz”. Így 1849. március 13-án, miközben 
valakivel éppen beszélget, egy árnyék köze-
ledik feléje, egy kígyó alakját veszi fel, sérte-
geti őt és olyan vádakat zúdít rá, mint „kép-
mutató, csaló, hazug”. Erzsébet megijed, 
a kereszt után nyúl, és azonnal békére lel.

1849. augusztus 28-án Niederbronn lakói tanúi lesznek annak, 
amint az Eppinger család legidősebb lánya bevonul a faluban 
egy kis házba, ahol négy elzászi lány vár rá. Még ugyanazon a 
héten öt másik lány csatlakozik hozzájuk. Erzsébettel együtt 
tíztagú közösséget alkotnak.

Nemsokára „kolostorocskának” nevezik a házat. Az 
Isteni Megváltó Leányainak rendjét tehát a legnagyobb 
egyszerűségben alapították. A kolostorocska egy ház a sok 
közül a faluban. A földszinten nagyon egyszerű kápolnát 
rendeznek be.

Egy kicsi közösség életre kel; középpontjában az első szabály 
áll, amelyet így lehet összefoglalni: Az evangéliumban szemlél-
jük Jézus jóságos szívét, az ő hozzáállását az összes lélekben 
vagy testben szenvedőhöz illetve a bűnösökhöz. Saját szívün-
ket igazítsuk Jézus szívéhez, hogy Hozzá hasonlóan mi is irgal-
mas szamaritánussá válhassunk (Lk 10,25-37) és a tanítványok 
példájára, akiknek Jézus azt mondja „Menj, és te is hasonló-

képpen cselekedjél� megtanuljunk szeretni és mindenkihez 
közel lenni.

1849. szeptember 10-én, 35 évesen a kicsi 
kápolnában, amit még csak a nyár folyamán 
rendeztek be, Erzsébet megkapja a rendi 
ruhát, és hivatalosan felveszi a Mária 
Alfonza nővér nevet. A püspök kinevezi az új 
kongregáció főnöknőjévé. December 27-én 
aztán beöltöznek az első novíciák és Mária 
Alfonza nővérnek engedelmességet fogadnak. 
Ők alkotják az első noviciátust. Monsignore 

Andreas Raess, 
Strassburg püspöke 

(1842-1887)
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Az ima végén újra eksztázisba esik: A szentek 
kíséretében, akikhez imádkozott, Jézus lábához 
borul és így imádkozik:

Lásd isteni Vőlegényem,
ismét Hozzád kell jönnöm.

Szívemet a Tiédbe teszem, fogadd el és add cserébe a Tiéd.
Ó, attól félek, hogy megbántalak, hogy elszomorítlak.

Ó, ne engedd ezt! Vedd el egészen akaratomat,
és vedd el belőle mindazt,

ami Téged megbánthat és elszomoríthat.

Kicsi kolostorának diszkrét védelmében állandóan mély, misz-
tikus életét éli. Néha Jézus és az Ő édesanyja életének esemé-
nyeiben találja magát. Bensőleg részt vesz a történésekben és 
a képek, amelyeket közléseiben leír, különösen szemléletesek 
és elevenek.

Jézus szüntelenül arra buzdítja, hogy Atyja szőlejében dol-
gozzon, és vele együtt szenvedje el passiójának szenvedéseit. 
Mária is mindig jelen van ezeknél a történéseknél, hogy Fiával 
legyen, és hogy a látnok részt kaphasson Jézus művében.

Néhány nappal később, 1850. január 2-án Mária Alfonza nővér 
rendi fogadalmat tesz.

Kelj fel, kedvesem! Jöjj, te szépségem!
Én 2,13b

Egy tanú ezt írja erről:

Fény vette körül. Ezen a napon egészen hatalmába kerítette őt 
a kimondhatatlan hála érzése; vissza kellett fognia magát, hogy 

olykor ne törjön ki ujjongásban.

Ugyanazon az estén Mária Alfonza nővér a követke-
zőképp imádkozik:

" "

A kicsi kolostor vagy kis konvent 
Niederbronnban 

Mària Alfonza anya 
portréja

Ó, Mária, szerető Édesanyám,
irgalmazz nekem és fogadj el gyermekednek.

Nézd, nekem most az anya szerepét kell betöltenem 
ezeknél a gyermekeknél;

egyedül hogyan is sikerülhet?
Én annyira szegény vagyok; 

irgalmazz szegénységemnek.
Esdekelj ki Fiadnál, mennyei vőlegényemnél,
számomra olyan jó anyai szívet, mint a Tiéd.

Esdj ki számomra belátást, 
bölcsességet és tudást.

Ó, Szent Alfonz, Szent Teréz
nézzétek a nagy terhet, amit kaptam.

Segítsetek nekem! Fohászkodjatok értem!
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6. fejezet
Segítsünk a szenvedőknek, 
 hogy megtapasztalhassák 
    Isten jóságát és irgalmát 

De mi is az új mű célja? Az Isteni Megváltó Leányai 
Isten irgalmának eszközei akarnak lenni, egyszerű 
cselekedetek által, melyek jót tesznek a testnek, erősítik 
azt, ugyanakkor fi gyelemmel és az elesettek melletti 
jelenlétükkel megnyugtatják a lelket azáltal, hogy 
meghallgatják őket és tisztelettel bánnak velük minden 
ínségükben. Micsoda szépséges program, és mennyire 
aktuális, és minden időkre érvényes!
 
Mária Alfonza nővér világosan látja az anyagi és szellemi 
nyomor minden formáját, habár soha nem tette ki a lábát 
Niederbronnból. A niederbronni területet rendszeresen 
Alsó-Elzász legszegényebb kerületei között találjuk, 
jelentős mértékű bűnözéssel és koldulással.
 
A hátrányos, főleg vidékiesnek megmaradt régió 
sokat szenvedett a gazdasági válságoktól, amelyeket 
a katasztrofális időjárási viszonyok sorozata váltott ki. 
Például 1816-ban és 1817-ben olyan nagy volt az éhínség, 
hogy még a vetőmagnak szánt gabonát is táplálékként 
fogyasztották el. 1829-1830-ban erős fagyok tomboltak, 
1846-1847-ben pedig a hőség és a szárazság okozott 
szörnyűséges gabona- és burgonyahiányt. Az időjárás 
okozta katasztrófákhoz társultak a járványok is: tífusz, 
himlő és kolera.

A Megváltó szobra 
a niederbronni anyaházban 
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A kongregáció különleges jellege tehát egészen konkrét: 
kimegy a szegények lakására és az irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlásával kielégíti szellemi és anyagi szükségleteiket.
 
„A közösség krónikája“ írja, hogy már október 15-én, az alapítás 
után két hónappal, Avilai Szent Teréz ünnepén kéri valaki, hogy 
segítsenek egy szegény asszonyon, aki már napok óta heves 
fájdalmaktól szenved. 

Október 28-án megint segítségért kiáltanak: jöjjenek és 
segítsenek egy emberen, aki a halállal viaskodik. Már jó 
ideje ágyban sínylődik átizzadt ágyneműjében. Mélységesen 
aggódó protestáns felesége nem tudja lecserélni, mert már 
nincsen váltás ágyneműje. Egy tanú ezt írja: Több szomszéd is 
a szobában tartózkodott, amikor Mária Alfonza nővér belépett. 
Mindnyájan nagyon meglepődtek, amikor 
megpillantották. De olyan szeretetteljes 
vigasztaló szavakat mondott, hogy a 
szomorú asszony bátorsága visszatért. Aztán 
megígérte, hogy máskor is jön segíteni, majd 
visszavonult.
 
November 30-án Mária Alfonza nővér 
megnyugtatja a haldokló, félelemtől gyötört 
embert; a mellette virrasztó próbaidős 
nővér a beteg sürgető kérésére hívta 
Mária Alfonza nővért. A megérkező nővér 
bátorságot önt a betegbe, imádkozik vele és 
mintegy éjfélig mellette marad. A jelenlévő 
férfi ak közül sokakat megindított a jelenet 
és nagy tiszteletet mutattak a nővér iránt. 
Ez a látogatás jó hatást váltott ki a beteg 
feleségében és a többi protestánsban is. 

A családok gyakran összezsúfolódva éltek omladozó 
házaikban, nagyon kevés ingóságuk és ruházatuk volt. Egy 
faluban Elisabeth olyan férfi akkal és nőkkel találkozik, akiknek 
hátát meghajlította az élet keménysége, akiket kimerített a 
munka és felőrölt a másnap gondja. Nem könnyű, minden nap 
sok-sok éhező szájat etetni. Tudjuk, hogy az alapító is milyen 
gyakran volt komolyan beteg, és mennyire tehernek érezte 
magát a családja számára. 

El tudják képzelni, milyen lehetett egy szegény család 
helyzete, ha a családban valaki beteg volt? A beteg gyakran 
naphosszat egyedül van a szegényes viskóban, senki sem 
gondoskodik róla, mert a család többi tagja, bár nehéz szívvel, 
de egyedül hagyja őt, hogy dolgozni mehessen. Mária Alfonza 
nővér így írja le a helyzetet: „A szegény betegek szánalomra 
méltó helyzetben vannak, ínséget szenvednek és sóhajtoznak, 
mint az a harmincnyolc éves ember, aki a jeruzsálemi tó partján 
várakozott, mert nem volt senkije, aki segített volna neki.“ 
(Jn 5, 1 – 7). 

Hallgassuk meg Isten Igéjét a 85. (86.) zsoltárból. 

Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg,
mert nyomorult vagyok és szegény.

Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom,
segítsd meg szolgádat, aki benned bízik.

Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas!
Szüntelen hozzád kiáltok.

Tedd vidámmá szolgád szívét,
lelkemet, Uram, hozzád emelem.

Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram,
és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak.

Hallgasd meg, Uram, imámat,
fi gyelj könyörgő szavamra!

Hozzád kiáltok a szorongatás napján
s tudom, hogy meghallgatsz.

(Biblia, harmadik kiadás. Ford. dr. Gál Ferenc. Szent István Társulat, Budapest, 1979)

"

"
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7. fejezet . 1850-1854 

Szeretet-tevékenysége gyorsan terjed, néhány hónap 
alatt 14 tartomány jön létre Niederbronn közeli és tá-

voli környékén: Reichshofen, Brumath, Mommenheim, 
aztán Andlau, Hochfelden, Hagenau, Wasselnheim és 
Neunhofen – mind az első alapítás közelében. 

A Gondviselés egész konkrét formában mutatkozik 
meg a közösségnek: Mikor a nővérek beköltöztek az új 
házukba, nem voltak ott sem eszközeik, sem élelmisze-
rük. De alig, hogy átlépték a küszöböt, mindenfelől any-
nyi szükséges holmit hoztak nekik, és pillanatok alatt 
akkora készlet gyűlt össze, hogy a felesleget a szegé-
nyeknek adták; ez olvasható a krónikában. 

Május 18-án Mária Alfonza Anya a Legméltóságosabb 
Oltáriszentség előtt imádkozik. Az Úr így szól hozzá: 
„Leányom, mondd meg a gyermekeimnek, hogy többet 
szemléljék életemet és szenvedéseimet. Ezzel az eszköz-
zel fogom őket megtanítani arra, hogyan mentsék meg a 
lelkeket, és még a legtudatlanabbnak is bölcsességet és 
különleges tudást fogok adni.“ Mária Alfonza Anya ez-
után összehívja társait és elmondja nekik, mit mondott 
neki az Úr. Mindenki nagyon megindult és komolyan el-
határozták, hogy a jövőben szorgalmasan fogják tanul-
mányozni Jézus életét és szenvedéseit.

Elzászi gyökerek 

December 17-én egy egészen fi atal, szegény szolgálólányt 
vesznek fel a kolostorba. Egyedül van, nem a faluból származik 
és minden gondozás nélkül haldoklik. A nővérek szeretettel 
kísérik el a beteget egészen haláláig. 

Hamarosan reggelit és ebédet is adnak minden szegény 
gyereknek, akik a niederbronni plébánia iskolájába járnak. 
Ilyen egyszerű cselekedetekkel kezdik meg az Isteni Megváltó 
Leányai a küldetésüket, hogy örömmel és szerényen enyhítsék 
a szenvedést anélkül, hogy különbséget tennének a vallások 
vagy a társadalmi rétegek között.

A felebaráti szeretet misszionáriusai ők ugyanúgy, mint Teréz 
Anya nővérei a mai világban! 

Zengjetek dicséretet, egek, és ujjongj, te föld!
hegyek, daloljatok örömötökben!
Mert az Úr megvigasztalja népét,

és megkönyörül szegényein.
Így panaszkodott Sion: »Elhagyott az Úr!

Megfeledkezett rólam!«
De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől?

S még ha az megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad.

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak;
falaid szemem előtt vannak szüntelen.

          Iz 49, 13 – 16 
(Biblia, harmadik kiadás. Ford. dr. Szénási Sándor. Szent István Társulat, Budapest, 1979)

"
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Temetésére a 41. zsoltárt választották: 

Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre,
az Úr megmenti majd a csapás napján.
 … engem pedig megőrzöl sértetlenül,

és engeded, hogy színed 
előtt álljak mindörökre.

Áldott legyen az Úr, Izrael Istene
mindörökkön-örökké! 

Úgy legyen! Úgy legyen!
 (Biblia, harmadik kiadás. Ford. dr. Gál Ferenc. Szent István Társulat, Budapest, 1979)

1851-ben hat újabb alapítás történik, többet közülük a püspök 
kért, így a marienthal-it is, az Észak-Elzászban levő nagyon 
ismert Mária-zarándokhelyen, ahol egy idős papokat gondozó 
otthon van, vagy pedig a strassburgi közösséget, amely a 
katedrális környékén élő szegények gondozásával foglalkozik. 
Két Niederbronn közelében fekvő völgyben is, ahol az erdőben, 
a külvilágtól elzárt két tanya lakói nagy szegénységben élnek, 
megnyílik két tartományuk. 

Ahol csak megjelennek a nővérek, mindenhol rögtön nagyra 
becsülik őket nagy odaadásuk, szerénységük, diszkréciójuk és 
imádságaik miatt. 

Doktor KUHN, Niederbronn orvosa, 1853 elején ezt írja: 
A jámbor nővérek nem csak a betegágyak mellett őrködnek 
és éjjel nappal a legszorgosabban gondozzák a betegeket, 
nem törődnek a fertőzés veszélyével és a természetes 
undorral, hanem ennél jóval többet tesznek. Betérnek a 
szegények kunyhóiba, elviszik nekik a vallás vigasztaló szavait, 
gyengédségükkel megváltoztatják a durva, rideg szokásokat, 
és sikerül megvalósítaniuk azt, hogy tisztaság uralkodjék ott, 
ahol azt eddig nem is becsülték és nem is volt jelen, és még 
a gyermekeket is tanítják az eldugott tanyákon, ahol nincs se 
iskola, se tanító. Ezért az én szememben ez a kongregáció 
nagy jótétemény a szegény betegek számára, a civilizáció 
és a keresztény erkölcs eszköze.

"

"

Az imádságos és együtt érző életmód számos leányt vonz, 
sokan kopogtatnak a kis kolostor ajtaján. A hely szűk lesz, nem 
tud mindenkit befogadni, mielőbb ki kell bővíteni. Mária Alfonza 
Anya Szent Józsefre bízza ezt a tervét és 1850. március 19-én 
neki szenteli az új kongregációt. Március 24-én közli gyóntató 
atyjával: Ma reggel a szentmise alatt, miközben Liguori Szent 
Alfonzhoz, a kongregáció védelmezőjéhez imádkoztam, hangot 
hallottam a Szent József oltár felől, amely érthetően ezt mondta: 
Nem Szent Alfonz, hanem Szent József a védelmező. Ő fogja itt 
megtartani a jó szellemet. Senki nem fog tudni ártani ennek a 
háznak…. Ezután a főnöknő látja, hogy Szent József maga építi 
az új kolostort. Később Jézus ezt mondja neki: Nézd, leányom, 
Szent József, az apám lesz mostantól fogva e ház különleges 
védőszentje; közbenjárására nagy kegyben fog részesülni. Nézd 
e szent egyszerűségét! Azért adom őt nektek, hogy legyen e ház 
védelmezője és patrónusa. 

A püspök egyetértésével tehát nagy kolostort kezdenek el 
építeni, és az adományok bőségesen áradnak. A kolostor 
neve „Szent József Kolostor“ lesz, és ebben lesz Niederbronn 
katolikus lakosainak a XVI. század utáni első kápolnája. Már 
1850. május 19-én megáldják az alapkövet: Sok ember jön el ez 
alkalomra Niederbronnból és Reichshofenből, protestánsok és 
zsidók, valamint az építkezésen dolgozó 80 férfi .

És néhány nappal később egy másik alapkövet is lefektetnek: 
Meghal Attala nővér, Mária Alfonza anya egyik első társa. 
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A spiritualitás gyors 
   szétsugárzása 

Labilis egészségi állapota ellenére Mária Alfonza 
Anyának sokat kell utaznia, hogy meglátogassa az 
új alapítású házakat, gyakran kényes körülmények 
között. De ő megőrzi kiegyensúlyozott lényét, mindig 
szeretetteljes és fi gyelmes a nővérek iránt. Szüntelenül 
a szentségre inti őket, hűséges munkatársával, Johann 
David Reichard abbéval együtt, aki az egyházi szuperior, 
az új kongregáció másik alapítója. Az abbé alázatos és 
bölcs pap, mindenki nagyra becsüli. 
Mária Alfonza anya tudatában volt annak, hogy sokat 
kapott az Úrtól, és legbensőbb vágya az volt, hogy 
továbbadja az Úr tanítását. A nővérekkel folytatott 
beszélgetései nagyon személyesek voltak és azokból a 
tanácsokból táplálkoztak, melyekkel az Úr látomásaiban 
adott neki. Arra inti őket, hogy tanulják meg felismerni 
a lelkek értékét, miközben szemlélik, hogyan hal meg 
a Megváltó a kereszten. Vigasztalni az elnyomottakat, 
a haldoklókat gyámolítani – ez a legfontosabb, mivel 
a lelkek üdvéről van szó, akiket isteni Üdvözítőnk 
drága vérével megváltott. Éppen ezért semmi sem 
túl sok felebarátunk szolgálatában, semmi fáradtság, 
semmi ellenszenv, mindent be kell vetni, egészen 
az élet odaadásáig. Őérte kell élni és cselekedni, 
gyengédségében, alázatában és szeretetében követni 
kell, csak az Ő tetszését kell keresni, és nem az emberek 
dicséretét. Helyes és tiszta szándékkal kell a szellemi és 
testi irgalmasság cselekedeteit gyakorolni, és minden 
mást bizalommal Istenre kell hagyni. 

8. fejezet

A Szent József 
Kolostor kápolnája, 

Niederbronnban 
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Egyre több kérés érkezik, hogy alapítsanak új tartományokat; 
községek és plébániák, sőt a legmagasabb állami hatóságok 
is kérik. Maga a speyeri (Rajna-Pfalz tartomány) püspök is 
azt szeretné, ha az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek 
az ő egyházmegyéjében is felállítanának egy házat. 1852 
végén a kongregációnak már 153 tagja és 30 közössége van. 
Az Isteni Megváltóról Nevezett fi atal nővérek már mindenhol 
működnek: 1853-ban a strassburgi nagy árvíznél, valamint az 
Elzászban tomboló kolerajárványnál 1854-ben. 

Mindkét kerület prefektusa a kongregációért kiált. Mária Alfonza 
Anya mindenhova elküldi a nővéreket, ahol a járvány pusztító 
károkat okoz. Néhányan áldozatul esnek a betegségnek. 

A nővérek kiváltják a lakosság csodálatát, mert éjjel-nappal a 
betegek ágya mellett őrködnek, nagyon jó ötleteik vannak, 
hogyan lehet életeket menteni és a fertőzést megfékezni, 
gyámolítják a haldoklókat, vigasztalják a családokat és enyhítik 
a kétségbeesést. 

Ugyanebben az évben egy másik hír is eljut Niederbronnba: 
A krími háborúban szembesülnek a nővérek először a harc-
térrel. Sok más szerzetes nővér mellett Mária Alfonza Anya 
leányai közül is részt vesz egy kis csoport a sebesültek ápolásá-
ban a katonai kórházakban, amelyek a hadsereget követik. Így 
néhány nővér Szevasztopol megszállásánál is megtalálható.
 
Számos oldalt írnak szép csendben tele a hősiességről Isten 
szeretetének, a jóságnak, az együttérzésnek (Kiv 34,6) és a 
felebaráti szeretetnek a nevében.

"

Az „irgalmasság“ szó, az az érzés, amikor a másik ember szen-
vedése megérinti a szívünket (latin: miseri = együtt érezni, cor = 
szív) találóan foglalja össze az új kongregáció különlegességét.
 
Mária Alfonza Anya minden tettében nagy súlyt fektet a meg-
indokolásra, a célra, a szándékra. Az első regulába Szent Pál 
szavait veszi bele: 

Megtehetek minden jót, mondja Szent Pál, 
ha szeretet nincs bennem,

csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
1 Kor 13 . 

(Biblia, harmadik kiadás. Ford. dr. Gál Ferenc. Szent István Társulat, Budapest, 1979)

Aki nem szeret, írja Szent János, 
a halálban marad. 

1 Jean 3,14
(Biblia, harmadik kiadás. Ford. dr. Kosztolányi István. Szent István Társulat, Budapest, 1979) 

A szeretet, amiről itt a két apostol, mint a jótékonyság 
mozgatórugójáról beszél, nem egyedül a felebaráti szeretet, 
hanem Isten szeretete is, mert Isten szeretete és a felebarát 
iránti szeretet egy, nem választhatók el egymástól. Az igazi 
felebaráti szeretet alapja mindig az Isten iránti szeretet, 
felebarátunkat Isten miatt kell szeretni. 

Aki tehát az embereknek szolgálatot tesz, 
hogy ez által tessék az embereknek és dicsérjék őt, az már 

megkapta jutalmát, mint a farizeusok 
az evangéliumban.

Mt 6,2.5.16 

"

"

"
"

"

Mária Alfonza Anya aláírása
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Az 1863-ban kelt elismerő rendelet óta a kongregáció új nevet 
visel: „A Legszentebb Üdvözítő Nővéreinek Kongregációja“, 
nehogy összetéveszthessék más kongregációkkal. Ebben 
az időben a kongregáció körülbelül 700 nővért számlál, akik 
Európa 15 egyházmegyéjében szolgálnak. De melyik európai 
országokban is találjuk meg őket? 

Az első Franciaországon kívüli alapítás 1852-ben történt 
Speyerben, közel a határhoz. (A város Napóleon császársá-
gának 1814-ben történt bukásáig Franciaországhoz tartozott, 
utána ismét német lett.)

Ne feledjük, hogy a XIX. század a szerzetesrendi élet 
rendkívüli terjedésének százada volt: A forradalom előestéjén 
Franciaországban 55 000 szerzetes volt. Röviddel ezután már 
csak 12 000 volt, de 1900-ban már 135 ezret számláltak! 

Tudjuk, hogy a szerzetesrendek alapításának nagy száma az 
európai társadalomban a lakosság egy részének rendkívüli 
szegénységével függ össze. A kongregációkat minden fronton 
megtaláljuk: a kórházakban, a nevelésben és oktatásban, a 
katekézisben, a rászorulók mellett… olyan rettenthetetlen 
és innovatív nőalakok személyében, mint Magdalena Sophie 
Barat (a Szent Szív Társaság, Sacre Coeur szerzetesnője), 
Thérese Couderc (a Cenaculum Nővérek), Jeanne Jugan 
(Szegények Kis Nővérei), hogy csak néhányat megnevezzünk 
a Franciaországban létrejöttek közül. Más országokban is volt 
egy sor hasonló alapítás. 

Elérkezett az idő, hogy beszerezzék a világi és az egyházi 
hatóságok hivatalos elismerését a kongregáció számára. 
Raess püspök, aki addig az új rendcsalád egyetlen felelőse, 
nagy gondossággal teszi meg az ehhez szükséges lépéseket. 
1854 novemberében kapja meg a kongregáció III. Napóleon 
császári rendeletével a francia állam hivatalos statútumát. 
A hivatalos egyházi elismerést 1863. március 7-án kapta meg 
a IX. Piusz pápa által aláírt „Elismerő rendelet”-tel. Ezt követi 
1866. április 11-én a „Jóváhagyó rendelet”. 

Festmény a Szt. Odile 
Klinikán Strassburgban
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1854-ben újabb közösség nyílik a bajorországi WÜRZBURG-
ban, a főnöknő Maria Honorine nővér. Ez később nagyon 
virágzó működési hely lesz! 

Azután 1857-ben jön létre az első ausztriai tartomány 
BÉCSben. Főnöknője Theophilia nővér, nagyon tehetséges nő, 
a niederbronni bírósági végrehajtó leánya, Mária Alfonza Anya 
egyik fi atalkori társnője. 

Ugyanabban az évben a kongregáció megszerzi a Niederbronn 
melletti Oberbronn kastélyát. Ott rendezik be a noviciátust, 
majd később oda helyezik át az anyaházat.
 
1863-ban a Bécsben működő Theophile nővér kezdeményezésére 
a magyarországi Sopronban – Bécstől mintegy 60 km-re – nyílik 
meg egy új közösség, melynek főnöknője Bazilissza nővér. 

Bécs érseke nagyra becsüli a nővérek áldásos tevékenységét. 
Az elvárása, hogy a kongregáció az emberek javára gyorsan 
növekedjék. A házak nagy távolsága a niederbronni anyaház-
tól különböző nézőpontokat eredményez. Ez mindenekelőtt a 
Mária Alfonza Anya és Theophile nővér közötti kapcsolatot ter-
heli egyre inkább. A két erős jellemű karizmatikus nőt már fi atal 
korukban is ugyanaz a lelki keresés kötötte össze: a szegények-
ben akarták Istent szolgálni. Az alapítónak a spirituális alapok 
erősítése és az érseknek az emberek hatékony szolgálata miat-
ti aggodalma közötti feszültségben nem sikerült megtalálniuk a 
közös megelégedésre szolgáló megoldást.
 
A bécsi érsek 1866 márciusában a bécsi házat önálló anyaházzá 
nyilvánítja. Ezzel elválasztotta az ausztriai és magyarországi 
tartományokat Niederbronntól, és létrejött az „Isteni Üdvözítő 

9. fejezet . 1854-1867
Fény és árnyék

Leányainak Kongregációja“, (később átnevezték az „Isteni 
Megváltó Nővérei”-nek), tartományfőnöknője Theophile nővér. 

1867 júniusában Győr püspöke a bécsihez hasonló okokból 
szintén egy saját kongregációt hoz létre. Így jön létre az „Isteni 
Megváltó Leányainak Kongregációja” (később átnevezték az 
„Isteni Megváltó Nővérei”-nek), melynek anyaháza Sopronban 
van, és főnöknője Bazilissza nővér. 

Ugyanez történt már 1866 júniusában a würzburgi egyházme-
gye közösségeivel is. Így jött létre a „Megváltó Nővéreinek 
Kongregációja”, melynek anyaháza Würzburgban van, és első 
tartományfőnöknője Maria Honorine nővér volt. 

A nővérek és közösségek szétválásának nagy száma fájdalmas 
megpróbáltatást jelentett Mária Alfonza Anyának. A határokon 
átnyúló nagyon gyors növekedés évei új, nyugtalanító 
tapasztalatokat is jelentenek a számára. Az oly szerény tervéből, 
mely Isten emberek iránti szeretetének szemléléséből indult ki, 
nehéz követelményekkel járó emberi szervezet lesz. 

 Szavad, Uram, élettel ajándékoz meg. 
Akaratod örömmel és gyönyörrel tölt el. 

Még a nyomor közepette is megőrzöm 
ígéretébe vetett hitemet,

az Ő törvénye és az Ő szeretete a vigaszom. 
Uram, tégy engem szereteted tanújelévé, 

legyen az egész életem szavaid jelévé. 
(a 119. zsoltár nyomán) 

1867. július 24-én az Úr elszólítja az evi-
lági életből Reichard abbét, és néhány 
nappal később, július 31-én, 53 éves korá-
ban Mária Alfonza Anya is befejezi földi 
zarándokútját. Temetésükre augusztus 
2-án kerül sor, Mária Alfonza védőszent-
jének, Liguori Szent Alfonz ünnepén. 

Mária Alfonza Anya 
a ravatalon 

"

"



A Franciaország és Németország közötti három 
véres összetűzés ellenére (az 1870-1871-es német-
francia háborúban és a két világháborúban) a 
niederbronni kongregációnak sikerült megóvnia 

egységét és a Rajna mindkét oldalán fáradhatatlanul 
folytatni tevékenységét a szenvedők között. 

A XX. században a Mária Alfonza Anya alapításából 
keletkezett különböző kongregációk Európában és más 

kontinenseken – Afrikában, Amerikában, Ázsiában – is tovább 
fejlődtek. 

Így terjedt ki az ausztriai, bécsi és a szomszédos országokban 
levő kongregáció később Hollandiába és Argentínába is. 

A soproni/római kongregációnak Magyarország mellett Szlovákiában, 
Ausztriában, az Egyesült Államokban, Olaszországban és Ukrajnában 
vannak tartományai. Az anyaház 1955 óta Rómában van. 

A würzburgi kongregáció Németországon kívül az Egyesült Államok-
ban és Tanzániában is terjeszkedett. Anyaháza Würzburgban van. 

A Második Vatikáni Zsinat valamennyi rendi közösséghez intézett 
felhívása, mely felszólítja a rendeket, hogy foglalkozzanak a 
kezdeteikkel, és vizsgálják felül szerzetesi reguláikat, az alapítói 
karizma megfontolásához vezetett. A Mária Alfonza Anya 
alapításaiból származó kongregációk új kapcsolatokat létesítettek 
egymással vagy a meglévőket elmélyítették, és az együttműködés 
különféle formáit alakították ki spirituális és apostoli szinteken. 

Két kongregáció az eredeti kongregációval való összeolvadást 
választotta: a bécsi Isteni Megváltó Nővérei 1999-ben és a pozsonyi 
Legszentebb Üdvözítő Nővérei 2009-ben. Ez utóbbi 1916-ban 
jött létre önálló rendi közösségként a bécsi kongregációból, 
és tartományokat alapított Szlovákiában, Csehországban, 
Magyarországon és Németországban. 

XVI. Benedek pápa 

Templomablak a strassburgi 
Szt. Odile Klinika kápolnájában 

Mária Alfonza Anya sírja a kongregáció 
niederbronni temetőjében 

Az eredeti kongregáció ma jelen van Franciaországban, Né-
metországban, Ausztriában, Argentínában, Hollandiában, 
Portugáliában, Angolában, Indiában, Kamerunban, Namíbi-
ában, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon. 

Bárhol is vannak, ezek a kongregációk megpróbálnak 
Mária Alfonza Anya karizmájából élni, az evangélium értéke-
iért síkra szállni, és így együttműködni Isten országának fel-
építésében. 

Az összes kongregáció együtt kérelmezte 2003-ban Mária 
Alfonza Anya boldoggá avatási eljárásának újra- 
felvételét. 

És 2011. december 19-én XVI. Benedek pápa 
kiadta a rendeletet, amely hivatalosan 
elismeri, hogy Eppinger Erzsébet – Mária 
Alfonza Anya – heroikus mértékben élte 
meg az erényeket. Azóta viseli az „Isten 
tiszteletre méltó szolgálója” címet.
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A niederbr onni 
misztikus

1814 1867

„Az Isteni Megváltó Leányainak szelleme 
Jézus Krisztus szelleme legyen. 

Egész életükben ezt az isteni 
példaképet kövessék.

Az Ő szelleme töltse meg őket élettel 
és hassa át őket annyira, hogy minden 

cselekedetükben és szavukban 
Ő nyilvánuljon meg. 

Az apostollal mondhassa minden nővér: 
»Nem én élek, hanem Krisztus él bennem.« 

(Gal 2, 20) Így nyilvánuljon meg egész 
lényükben Jézus élete“.

(vö. Első Regula 1, III)

Epp inger Erzsébe t


