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MICHELE ZANZUCCHI: MINDENEM MEGVAN 

Chiara Luce Badano élete 

Osztom a könyv egyik olvasójának véleményét, misze-

rint: A könyv olvasása „vagy arra késztet, hogy egy nagy 

fordulattal megváltoztasd az életedet, és próbáld Chiara 

Lucet utánozni, vagy arra, hogy teljesen elcsüggedj, fő-

leg, ha éppen nem a legjobb időszakodban vagy.” 

Terjedelmében rövid, mélységében mégis többszöri ol-

vasást igényelt számomra a 18 évesen, 1990-ben, csont-

rákban elhunyt lány élettörténete, akit az egyház 2010-

ben boldoggá avatott. Egyrészt az életemmel való kap-

csolódási pontok felismerése, másrészt a hit ilyen erejű 

megnyilvánulása késztetett megállásra, újraolvasásra. 

Chiarát szülei tíz év várakozás 

után kapták Istentől. 9 évesen 

találkozott Chiara Lubich lelki-

ségi mozgalmával, vele szemé-

lyes kapcsolatot is ápolt. Már 

akkor hozott Isten, és az evan-

gélium megélése mellett szóló 

döntéseket. 12 évesen hatá-

rozta el, hogy az elhagyott Jé-

zus jegyesének tekinti magát, 

miközben egyre mélyebben meg akarta ismerni őt. 

A Fokuláre Lelkiségi Mozgalom munkájában aktívan 

részt vett, ezzel is építve Istennek szentelt életét. 

„Szeretett helybéli barátaival lenni, de sosem akart a fi-

gyelem középpontjába kerülni. Egyszerűen szeretett, és 

személyre szabott figyelemmel volt mindenki iránt.” Azt 

vallotta: „Nem az a fontos, hogy Istenről beszéljek. Ne-

kem adnom kell őt.” 

1988-ban betegedett meg. Éles fájdalom és láz jelezte a 

próbatétel kezdetét. A kórházi kezelések végtelen sora 

sem törölte le arcáról a mosolyt. „Ha ezt akarod Jézus, 

én is ezt akarom.” A betegség során egyre erősödött kap-

csolata lelke jegyesével, szeméből a fény nem veszett el, 

barátai erőt merítettek belőle. Betegágyából is szolgált. 

Összegyűjtött pénzét egy humanitárius misszióba induló 

barátjával küldte el Afrikába. A morfiumot visszauta-

sítva, az utolsó pillanatig tudatánál volt, és készült a „me-

nyegzőre”. 

Chiara élete példa volt sokak számára. Története egyre 

nagyobb hatósugárban terjedt, cikkek jelentek meg róla. 

Példája nyomán fiatalok tettek tanúságot, változtatták 

meg döntéseiket, életüket. 

Halálának 10. évfordulóján ezernél is több fiatal gyűlt 

össze, már nem csak Olaszországból, hanem külföldről is. 

A kis temető kápolnájában sokan hagynak ma is üzene-

tet, elhatározásokat, ígéreteket, és mondanak köszöne-

tet az ő igenjére, mellyel másoknak is utat mutatott. 

Chiara Badano mára már a világ számos részén ismert. 

Nevét viseli kórházi osztály, aula, tornaterem. Szüleit kü-

lönböző egyházmegyei szervezetek hívják tanúságté-

telre. A Fokuláre Mozgalomban emléke nemhogy elhal-

ványul, hanem egyre élénkebbé válik. 

Fel sem lehet sorolni, milyen áldások fakadtak életéből. 

Már maga a lelki ajándékok olvasása is magával ragadó, 

cselekvésre hívó. 

Az életében rejlő isteni üzenet él, lüktet, hatással van. 

Chiara Badano példája és közbenjárása segítsen bennün-

ket a másokért való élet útján. Amen. 

(Bálintné Renáta) 

 

 

VASÁRNAP 

02.12. 

 
11:00 
 
17:00 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 
Takács, Balogh és Kószó 
család élő és + tagjaiért 
Lourdes-i kilenced 

CSÜTÖRTÖK 

02.16. 

 
17:00 

Szentmise 
Lourdes-i kilenced 

PÉNTEK 

02.17. 

8:00 
17:00 

Igeliturgia 
Lourdes-i kilenced 

VASÁRNAP 

02.19. 

 
11:00 
 
17:00 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 
Újvári és Rácz család élő és 
+ tagjaiért 
Lourdes-i kilenced 


