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A kis dolgokban való hûség tette naggyá
Boldog Maria Euthymia Emma Üffing (1914–1955)

Emma Üffing 1914. április 8-án látta
meg a napvilágot a Münsteri Egy-
házmegyéhez tartozó Halverde tele-
pülésen. Apja, August, elsõ felesége
halála után újból megnõsült. Az új
házasságba négy gyermeket hozott.
Emma már második házasságából
született elsõként. A többgyermekes
családban uralkodó vallásos légkör
mély nyomot hagyott a kis Emma
lelkében.

Általános iskolai tanulmányait
Halverdében végezte. 1924. április
27-én járult elõször szentáldozáshoz,
majd nem sokkal ezután részesült a
bérmálás szentségében is. Nyu-
godt, jámbor, ugyanakkor vi-
dám gyermek volt. Öröme
mély lelki életébõl fakadt.
Mindennap részt vett a szent-
misén, és összeszedetten imád-
kozott. Mindenki szerette. Egy
súlyos gyermekkori csontbe-
tegség (angolkór) következté-
ben egész életében gyenge fizi-
kumú maradt. De soha nem pa-
naszkodott, sõt gyakran és szí-
vesen vállalt át másoktól kü-
lönbözõ munkákat.

Tizenhét éves korában Em-
ma elhagyta Halverdét, és
Hopstenbe költözött. Az ottani
Szent Anna Kórház kisegítõ
személyzete számára alapított
iskolában folytatta tanulmá-
nyait. Itt ismerte meg Clemens
August Droste Irgalmas Nõvé-
reit, akik a kórházat vezették. A ház-
fõnöknõ különösen megszerette a se-
gítõkész és mindig elégedett fiatal
lányt. Egyik iskolatársa késõbb így
emlékezett rá: „Semmilyen munka
nem volt számára terhes. A kórház-
ban mindenki tisztelte és kedvelte.
Soha senki nem látta elégedetlennek
vagy keserûnek. Ezért mindenütt szí-
vesen látták.”

1932. december 8-án Emma vég-
sõ búcsút vett apjától. Az édesapa
halála elõtt kis idõre hazament, hogy
anyjának segítsen. Ezután visszatért
az iskolába, majd annak befejezése
után felvételét kérte a rendbe. 1934.
július 23-án megkezdte a jelöltidõt,
és felvette az Euthymia rendi nevet.
1936. október 11-én letette elsõ szer-
zetesi fogadalmait. Boldog volt, úgy

érezte, megtalálta élete értelmét.
Anyjának ezt írta levelében: „Megta-
láltam azt, akit szeret a lelkem, ra-
gaszkodom hozzá, és soha el nem
hagyom.”

Euthymia nõvér 1936. október
30-án a dinslakeni Szent Vince Kór-
házban kezdett dolgozni. A munka
mellett részt vett egy továbbképzé-
sen, így szakképzett ápolónõ lett.
1940. szeptember 15-én letette szer-
zetesi örökfogadalmát.

A fogadalomtétel után visszatért
Dinslakenbe, ahol 1943-tól beteg
hadifoglyok ápolásával bízták meg.

Kötelességeit rendkívül komolyan
vette. A rábízottakat gondoskodó
szeretettel vette körül. Míg környe-
zetében sokan csak ellenséget lát-
tak a beteg katonákban, számára
mindenekelõtt segítségre szoruló
emberek voltak. Együtt imádkozott
velük, és gondoskodott, hogy ré-
szesülhessenek a szentségekben.
Egy francia pap, aki hadifogoly-
ként több évet töltött a dinslakeni
kórházban, így emlékezett vissza
Euthymia nõvérre: „A betegek
iránt határtalan szeretetet és jóin-
dulatot tanúsított. Tudta, hogy ezek
az emberek nemcsak fizikailag
szenvednek, de sok más szenvedést
is el kell viselniük. Ezzel az emberi
bánásmóddal biztonságérzetet nyúj-
tott számukra.”

Miután véget ért a háború, Euthy-
mia nõvér a kórház mosodájának ve-
zetõje lett, elõbb Dinslakenben,
majd Münsterben, a Szent Rafael
Klinikán. Bár szerette munkáját a be-
tegek között, az új megbízást is elfo-
gadta. Tudta, hogy minden munkát
végezhet Isten dicsõségére.

1954 márciusában rosszindulatú
daganatot diagnosztizáltak a negy-
ven éves Euthymia nõvérnél. Abban
az idõben ez egyet jelentett a halálos
ítélettel. Megoperálták ugyan, de a
mûtét csak meghosszabbította szen-
vedéseit. Euthymia nõvér mindent

végtelen türelemmel viselt. El-
fogadta Isten akaratát, minde-
nért hálát adott a Teremtõnek és
az embereknek. 1955. szeptem-
ber 9-én hunyt el.

1987. május 1-jén II. János Pál
pápa németországi apostoli útján
Münsterben ezekkel a szavakkal
emlékezett meg Euthymia Üffing
nõvérrõl: „Áldozatos szolgálatá-
val ez az egyszerû apáca sok em-
bernek megmutatta, hogy az
Evangéliumból és a hitbõl táplál-
kozó élet képes átalakítani a vilá-
got. Krisztus iránti hûségének ere-
jében a gondjaira bízott hadifog-
lyok otthonra és oltalomra leltek.
A szeretet legyõzte a gyûlöletet.”

2001. október 7-én Rómában,
boldoggáavatása alkalmából a
Szentatya ezekkel a szavakkal
méltatta a német apáca életét:

„Ez az egyszerû apáca fáradha-
tatlanul ápolta a betegeket, különö-
sen a hadifoglyokat és a menekülte-
ket. Euthymia mama – így nevezték.
A háború után le kellett mondania a
betegápolásról. A mosodában dol-
gozott, bár szívesebben szolgálta
volna az embereket. Ennek ellenére
áldozatkész szerzetes maradt, akinek
mindenki számára volt egy mosolya,
egy jó szava. Ez volt a jelszava: »Is-
tennek azért van rám szüksége, hogy
napsugár legyek, amely megvilágít
minden napot.« Jól tudta ugyanak-
kor, hogy bármit is teszünk, »mihasz-
na szolgák vagyunk, hiszen csak kö-
telességünket teljesítettük« (Lk
17,10). A kis dolgokban tanúsított
hûsége tette õt igazán naggyá.”

Koncz Éva

Máriai Franciska M. Romuálda ka-
locsai iskolanõvér átélte a bombá-
zásokat, tanított, majd fiatalokkal
foglalkozott, misztériumjátékokat
írt nekik. A rendszerváltás után
szervezte a rend életét, fõnöknõ lett,
majd kikerült Rómába. Jövõre tölti
be kilencvenedik életévét.

„1925. július 4-én születtem Ba-
ján. A polgári iskolát és a tanítókép-
zõt is itt végeztem, melyet a kalo-
csai iskolanõvérek vezettek. Ötödik
tanítóképzõs évemben meghalt az
édesapám. Már gondolkoztam
azon, hogy nõvér leszek, de a dön-
tésben végül egykori tanárnõmhöz
fûzõdõ kapcsolatom segített. 1944-
ben végeztem el a tanítóképzõt, is-
kolatársaimnak csak a képesítõn
mondtam meg, hogy szerzetes le-
szek. Meglepõdtek, mivel emlékez-
tek rá, hogy gyakran beszéltem róla,
hogy majd sok gyerekem lesz. Én
azt válaszoltam: de hát így még
több lesz…” – idézi fel a hívásra
mondott „igen” történetét Máriai
Franciska.

Kalocsán jelentkezett jelöltnek.
Az elsõ évben Ceglédre helyezték
tanítani. De jött a háború, és az is-
kolát kórháznak rendezték be. Ek-
kor Pestre utazott nagybátyjához.

„Karácsonyra átmentem nagy-
nénémhez Budára, és ott rekedtem.
A bombázások alatt a hideg pincé-
ben kabátban ültünk, lócákon alud-
tunk, az elsõ emeleten, egy tûzhe-
lyen fõzögettünk. Amikor lehetett,
Csepelen át egy pontonhídon tértem
vissza Pestre” – meséli a nyomorú-
ságos idõket a nõvér.

Ezután Bajára került, ahonnan
egyik volt jelölttársával gyalog el-

indultak Kalocsára. Útközben egy
lovas kocsi felvette õket, így estére
megérkeztek a rendházba.

„1945 õszén újra Ceglédre men-
tem tanítani, de tankönyv nem volt.
Itt a plébánián laktunk, én az irodá-
ban aludtam egy íróasztalon. Az év
végén Kalocsán kezdtem a noviciá-
tust. Karácsonykor mindenki levett
egy csillagot a fáról. Nekem ez volt
beleírva: csendesen szenvedõ és
hallgatagon szeretõ Szûz Máriával.
Eltökéltem magamban, hogy ezt
akarom teljesíteni. A beöltözésre
1947-ben került sor, akkor tettük le
az elsõ fogadalmat.

Ekkor Garára helyeztek, ahol
matematikát és éneket tanítottam.
Az év végén jött az államosítás. Két
évig tízen laktunk a plébánián,
õsszel kukoricát törtünk, télen puló-
vert, kis kabátokat kötöttünk, eze-
ket eladtuk, ebbõl próbáltunk meg-
élhetéshez jutni.

1950-ben letettük három évre az
ideiglenes fogadalmat. Mivel én
már többször harmóniumoztam a
gyerekmiséken, ezért levelezõn el-
végeztem a kántorképzõt. Zöldfásra
kerültem kántornak két rendtársam-
mal. Elõször a doktornál laktunk,
majd a plébánián alakítottunk ki
egy szobát. Nyár elején jött a szét-
oszlatás. Le kellett vennünk a rendi
ruhát, majd a plébános utunkra bo-
csátott mindhármunkat.”

Bátyja katonaként szolgált, édes-
anyja kórházban feküdt, nem volt ho-
va mennie, ezért egyik nõvértársának
lakásán húzták meg magukat. De a ha-
tóságok itt is zaklatták õket, ezért ha-
marosan visszatértek Zöldfásra. Ez-
után rövid ideig Makón is lakott, ak-
kor tudomására jutott, hogy Apátfal-
ván kántort, házvezetõnõt keresnek.

„Egy másik rendtársammal je-
lentkeztünk, és ott maradtam hu-
szonnégy évig. A plébános a nõvé-
rével élt, mindketten betegek vol-
tak. Késõbb a börtönbõl szabadult

Pongrácz Lóránt került oda admi-
nisztrátornak, Laczkó Ferenc atya
volt a káplán.

A fiatalok a májusi ájtatossá-
goknál tartották a lobogót, a gye-
rekeknek karácsonyi pásztorjáté-
kokat tanítottunk be. Az elején
még házakhoz jártunk betlehe-
mezni, de ezt betiltották. Ekkor
misztériumjátékokat szerveztünk
nekik. Már októberben elkezdtük
a próbát, mindennap jöttek lelke-
sen. Egyszer egyik családban kis-
baba született. Akkor õ lett a Kis
Jézus, a nõvére Szûz Mária, a
bátyja pedig Szent József.

A hatóságok nem nézték jó
szemmel a munkánkat. Meggyûlt a
bajom az Egyházügyi Hivatallal is.
Nagyobb lányok részére gépeltem
néhány oldalas írást a fiatalok kap-
csolatáról és kiosztottam nekik.
Egyszer a párttitkár kezébe került
egy példány. Be kellett mennem
Szegedre, a rendõrségre, ahol ki-
hallgattak. Erkölcstelennek minõsí-
tették, majd megkérdezték, hogy
honnan vettem a szöveget. Egy
olyan nõvér nevét adtam meg, aki-
rõl tudtam, hogy külföldön van, így
nem lehet bántódása. Az örökfoga-
dalmat 1956-ban tettem le titokban,
a tisztelendõ anya jelenlétében.

Pongrácz atya 1970-ben meghalt,
akkor Katona István, a késõbbi egri
segédpüspök került oda plébános-

nak. Egyik évben a nyolcadikos hit-
tanosokkal megbeszéltük, hogy az
évzáró után a templomban tartunk
nekik egy hálaadó misét. De jött az
egész iskola, amibõl hatalmas bot-
rány lett. Az igazgatót leváltották, az
atyánál házkutatást tartottak, majd
Laczkó Ferenc atyát elhelyezték.

Én is vele mentem, és továbbra
is nagyon jól tudtunk együttmûköd-
ni. Itt is rendeztünk misztériumjáté-
kot, odajöttek Apátfalváról nyaralni
a gyerekek. Velük is sokat mentünk
kirándulni.

Amikor 1989-ben lazult a helyzet,
visszakerültem Zöldfástanyára. Így
hozta az élet, hogy ahol levetettem a
rendi ruhát, ugyanott vehettem föl új-
ra. Megbíztak a kalocsai közösség
szervezésével, 1990 õszén megnyi-
tottuk az óvodát, majd hat év után ál-
talános fõnöknõnek választottak.
Ezekben az években elkezdõdött Ka-
locsán az iskola szervezése.

Amikor lejárt a megbízatásom,
2001-ben kimentem Rómába és
2013-ban jöttem haza. A Szent Ist-
ván Házban portási és információs
feladatokat láttam el. Én is bejártam
Róma ismert nevezetességeit. Ta-
lálkoztam II. János Pál pápával.

Mostanában itt, Csepelen én ve-
zetem a rózsafüzér imádságot, és ál-
doztatok is. Az itteni rendelõben ki-
alakított beszélgetõ szobában elvál-
laltam a csütörtök és péntek dél-
utánt. Ide bárki bejöhet, ha jó szóra,
meghallgatásra vágyik.”

Romuálda nõvér idõs kora elle-
nére használja az internetet, sokak-
kal levelezik, olvassa a Magyar Ku-
rír és a Vatikáni Rádió honlapját.

Rózsásné Kubányi Andrea

Máriai Franciska M.
Romuálda

kalocsai iskolanõvér

A keresztények
megosztottsága bûn
Augusztus 27-én, Szent Mónika, Szent
Ágoston édesanyja liturgikus ünnepén Fe-
renc pápa a Szent Péter téren tartott szo-
kásos szerda délelõtti általános kihallga-
táson elmondott katekézisének témája az
Anyaszentegyház volt.

Minden alkalommal, amikor megújítjuk hitvallásunkat, amikor elimád-
kozzuk a Credót, megerõsítjük, hogy az Egyház egy és szent – magya-
rázta a Szentatya. – Egy, mert eredete a szentháromságos Istenben van,
aki az egység és a teljes szeretetközösség misztériuma. Szent, mivel Jé-
zus Krisztuson alapul, Szentlelke hatja át, tölti el üdvözítõ szeretetével.
Az Egyház szent, de ugyanakkor bûnösökbõl áll. Mindnyájan bûnösök
vagyunk, és mindennap megtapasztaljuk saját törékenységünket, nyo-
morúságainkat. A hit, amelyet megvallunk, megtérésre ösztönöz ben-
nünket. Arra, hogy legyen bátorságunk mindennap megélni az egységet
és az életszentséget.

Ha nem vagyunk egységesek, és nem vagyunk szentek, ez azért van,
mert nem vagyunk hûségesek Jézushoz. Jézus azonban nem hagy ma-
gunkra minket, nem hagyja sorsára Egyházát. Velünk halad, megért
bennünket. Megérti gyengeségeinket, bûneinket, megbocsát, feltéve,
ha hagyjuk, hogy megbocsásson. Jézus mindig velünk van, segít ne-
künk, hogy kevésbé legyünk bûnösek, hogy szentebbek, egységeseb-
bek legyünk – tette hozzá a pápa.

Az elsõ vigasztalás abból a ténybõl ered, hogy Jézus olyan sokat
imádkozott a tanítványok egységéért. Ezt tette kínszenvedése elões-
téjén, amikor arra készült, hogy egész életét értünk áldozza fel. Az Úr
közvetlenül halála elõtt nem önmagáért aggódott, hanem ránk gondolt!
Az Atyával folytatott szomorú beszélgetésben éppen azért imádkozott,
hogy egyek legyünk vele és egymással.

Az Egyház a kezdetektõl fogva arra törekedett, hogy megvalósítsa
ezt a szándékot, amit Jézus annyira a szívén visel. Az elsõ kereszténye-
ket megkülönböztette az a tény, hogy a hívõk sokaságának „egy volt a
szíve-lelke” (ApCsel 4,32). Pál apostol arra buzdította közösségeit,
hogy ne feledjék: „egy testet” alkotnak (vö. 1Kor 12,13). A tapasztalat
azonban azt mutatja, hogy olyan sok az egység ellen elkövetett bûn. Ne
csak az egyházszakadásokra gondoljunk, hanem olyan mulasztásokra,
amelyek mindennaposak közösségeinkben... És ha az Egyház történetét
nézzük: mennyi megosztottság van közöttünk, keresztények között! A
történelem során háborúskodtunk is egymással. És most is megosztot-
tak vagyunk. Mindezzel kapcsolatban komoly lelkiismeret-vizsgálatot
kell tartanunk. Egy keresztény közösségben az egyik legsúlyosabb bûn
a megosztottság, mert nem Isten, hanem az ördög mûve, aki szétválaszt,
aki elrontja a kapcsolatokat, aki elõítéleteket sugall…

Kedves barátaim – mondta végül Ferenc pápa. – Hagyjuk, hogy szí-
vünkben visszhangozzanak Jézusnak ezen szavai: „Boldogok a békes-
ségesek: õk Isten fiai.” (Mt 5,9) Kérjünk õszintén bocsánatot minden al-
kalomért, amikor megosztottságot vagy értetlenséget okoztunk közös-
ségünkben, jól tudva, hogy a szeretetközösségre csak a szüntelen meg-
térés útján jutunk el...

(Vatikáni Rádió)

Ferenc pápa szól hozzánk

N Õ V É R P O R T R É

Ott vette fel újra, ahol levenni kényszerült…


