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10.

Boldog Bánya  

Terezija Bernadeta nővér

szűz és vértanú

Életfordulói

Született: 1912. június 17, Veliki Grdevacban
Első fogadalma: 1932. augusztus 15.
Örökfogadalma: 1938. augusztus 28.
Mártírhalált halt: 1941. december 15.
Boldoggá avatták: 2011. szeptember 24, Szarajevó
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Életelve

„Inkább meghalnék,  
semhogy ne teljesítsem hivatásomat.”

Liturgikus ünnepnapja: december 15.

Életútja

Az öt Drinai Vértanú egyike, Terezija Banja, a későbbi 
Bernadeta nővér 1912. június 17-én született a horvátor-
szági Veliki Grdevacban. Apja, Josip Banja (Bánya Jó-

zsef), 1871-ben Magyarországon látta meg a napvilágot. 
Felesége halála után fiatal özvegyként fiával Kaposvárról 
Horvátországba települt. Itt vette feleségül később Ko-

vács Terézt (Tereza Kovač), aki szintén magyar szárma-

zású volt. Bernadeta nővér a Banja házaspár tizenkettedik 
gyermeke.

A környékbeliek mélyen hívő családnak ismerték őket. 
Ha elismerően akartak szólni valaki vallásosságáról, ak-

kor azt mondták: „Olyan buzgó, mint Banja”. A szülők a 
ferences harmadrendhez tartoztak, jelentős szerepet vál-
laltak a szertartásokon, leginkább temetéseken. Mivel a 
plébános nem tudott magyarul, Josip Banja imádkozott 
magyar nyelven a hívő közösséggel, beszédeket, buzdítá-
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sokat is mondott. A család naponta adott hálát a ház egyik 
sarkában berendezett kis házi oltáruk előtt. Szomszédok, 
falubeliek is csatlakoztak hozzájuk közös imádságra. A 
házban két nyelven beszéltek és imádkoztak: magyarul és 
horvátul.

Bernadeta nővér már nagyon fiatalon hívást érzett az 
Istennek szentelt életre. Telve volt vággyal, hogy Jézust 
jegyeseként szolgálhassa az Isteni Szeretet Leányai Kong-

regációjában, amely Koprivnicában tevékenykedett. A 
szülők ajándéknak tekintették döntését, de várnia kellett, 
míg idősebb lett. 1929. decemberében apja Szarajevóba 
kísérte, ahol megkezdhette a jelöltidőt. A testvéreitől és 
rokonaitól való búcsúzáskor ezt mondta: „Inkább meghal-

nék, semhogy ne teljesítsem hivatásomat”. Később, fiatal 
szerzetesnőként Szarajevótól nem messze, Paléban, a ko-

lostor konyháján dolgozott.
Derűs, áldozatkész fiatal nővérnek ismerték. Sok nő-

vérre, felnőttre, gyermekre, szegényre főzött, akik Pale-ba 
jöttek megerősödni, fölépülni. Sokan megjegyezték: úgy 
dolgozik Istenért, a szegényekért és a Társulatért, ahogy 
az alapító anya, Lechner Franciska megálmodta.

A paléi Mária Otthon, ahol Bernadeta nővér dolgozott, 
eredetileg beteg és megfáradt nővéreknek, tanítónőknek 
épült, hamarosan azonban a szükséget szenvedők mene-

dékháza lett.
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1941-ben, a háború évében a palei kolostorban élt M. 

Jula Ivanišević nővér (horvát, negyvennyolc éves) házfő-

nöknő; M. Berchmana Leidenix nővér (osztrák, hetvenhat 
éves); M. Krizina Bojanc nővér (szlovén, ötvenhat éves); 
M. Antonija Fabjan nővér (szlovén, harmincnégy éves) 
és az ekkor huszonkilenc Bernadeta nővér. Ápolták a be-

tegeket, segítettek a szegényeken, hitre és nemzetiségre 
való tekintet nélkül.

1941. december 11-én szerb csetnikek kirabolták, majd 
felgyújtották a kolostort. Az öt szerzetesnőt elfogták, és 
magukkal hurcolták. Ezzel megkezdődött a nővérek négy 
napig tartó keresztútja: hidegben és hóban, megfelelő ru-

házat nélkül hajtották őket a hegyek között.
Az út fáradalmaitól legyengült hetvenhat éves Berch-

mana nővér nem bírt Goraždeig gyalogolni. Későbbi for-
rásból tudjuk, hogy őt december 23-án társaitól elszakítva 
ölték meg.

A többieket továbbvitték Goražde-ba, ahol a laktanyá-

ba zárták őket. December 15-én éjjel részeg katonák meg 
akarták erőszakolni a nővéreket, akik emberi méltóságuk 
és tisztasági fogadalmuk megőrzése miatt végső védeke-

zésül kiugrottak a második emeleti ablakból.
A sebesült, de még élő nővéreket a kaszárnya udvarán 

támadóik halálra késelték. Ruháikat szétosztották, testü-

ket a Drina folyó partján hagyták. Másnap a sírásó egy 
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bottal belökte őket a folyóba. Mártírhalálukról szóló hír 
gyorsan elterjedt, és a nővéreket drinai vértanúknak kezd-

ték nevezni.74

Megnyilatkozásai

„Isten szerelméért és Krisztus Urunkért kérem az Isteni 
Szeretet Leányainak ruháját, hogy benne jobban szolgál-
hassam Istent, megtartva a rend szabályait és Isten szent 
parancsait.”75

A szerény nővértől csak jelszava és a fenti fogadalmi ki-
jelentése maradt fent. Gyermekkorát is nővére, Rozalia 
tanúságából ismerjük valamelyest. Tettei azonban igen 
beszédesek. Például 1941. áprilisában a lebombázott Bel-
grádból menekülő kormánytagok Paléban leltek menedé-

ket, s Bernadeta öt napig szolgálta a halálra rémült minisz-

tereket és családtagjaikat.

Tisztelete, 
elismerése

Dr. Erdő Péter bíboros:
Nagy örömömre szolgál, hogy a magyar ajkú híveknek 
is kezében adhatom a 2011. szeptember 24-én boldoggá 
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avatott öt vértanú nővér életét és vértanúhalált bemutató 
könyvecskét.

Sokan kérdezik, hogy mit mond az Ő életük a ma embe-

rének, és, hogy miért pont őket avatta boldoggá az Egyház, 
hiszen másokat is megöltek. Sokakban felmerül a kérdés, 
hogy mi a különbség az áldozat és a vértanú között? Úgy 
vélem, hogy a hívő ember jól tudja, hogy a vértanú az, aki 
Krisztus mellett tesz tanúságot szeretetből átadott életé-

vel, akár a hit, akár az Egyház iránti elvakult ellenséges 
szenvedély áldozata lesz.

Öt olyan nővérről van szó akik komolyan vették Kong-

regációjuk Konstitúcióit, amely szerint életük célja, hogy 
Isten szeretetét láthatóvá tegyék a világban. Ezt tették, és 
pontosan azért kellett meghalniuk, mert katolikus szerze-

tesnők voltak… Nagy öröm számomra, hogy az öt nővér 
között egy magyar – Bernadeta nővér – is van.76

Maksimilijana Weisner nővér, a jelölt mesternője:
Sohasem kellett neki kétszer mondani valamit. Az enge-

delmességben lelkiismeretes volt és áldozatkész.

Természete hajlik a büszkeségre, de békével fogadja a fi-

gyelmeztetéseket, mert megtanulta legyőzni önmagát.
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A nővérek tanúságai egyaránt kiemelik emberi tulajdonsá-

gait és keresztény erényeit. Az áldozatkészség és a munka 
példaképét látták benne.

Vitalija nővér:
Igazán jó nővérke volt. Nem emlékszem, hogy egyszer is 
láttam volna idegesnek vagy türelmetlennek. Mindig ösz-

szeszedett volt.

Roza Gavran nővér:
Szakácsnői beosztásában gyakran kellett kis sámlira áll-
nia, hogy főztjét megnézze és megkavarja. Kedves lát-
ványt nyújtott, amint ügyesen használta sámliját. Kicsi 
termetét – mondhatni ezt a fogyatékát – hősiesen elfogad-

ta, és úgy tűnt, hogy derűsen viselte.

Valerija Trgovčević nővér:
Ha összegzem mindazt, amit erről a nővérről tudok, rö-

viden és velősen azt mondhatom: Isten úgy formálta őt, 
hogy napsugara legyen azoknak, akikkel van, akik között 
van, és akikért élt. Ő volt a szíve és lüktető ere a palei kis 
szerzetesközösségnek.

Bernadeta nővér csendes, szerény, de igen dolgos, mo-

solygós nővér volt. Lelkisége titka, hogy nagyon szerette 
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a nap közbeni röpimákat, fohászokat. Ezek tartották meg 
állandóan Isten jelenlétében.

Imádságok

Imádság a boldog drinai vértanúk közbenjárásáért és 

szentté avatásukért:

Mindenható Isten, Te a boldog drinai vértanúkat, Jula, 
Berchmana, Krizina, Antonija és Bernadeta nővéreket a 
szerzetesi hivatás kegyelmével, és azzal az erővel tüntet-
ted ki, hogy Hozzád való hűségüket és szeretetüket saját 
vérük kiontásával bizonyítsák. Kérünk Téged, ajándékozz 
meg bennünket is a hit állhatatosságával, hogy még szen-

vedésünk árán se szakadjunk el Tőled. Alázattal kérünk, 
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vedd fel ezen boldogjaidat az Egyház szentjeinek sere-

gébe, hogy mi is bátran követhessük életpéldájukat, és 
életünk nehézségeiben, próbatételeiben megtapasztalhas-

suk hathatós közbenjárásukat. Krisztus, a mi Urunk által. 
Amen.77

A boldog drinai vértanúk litániájának zárókönyörgése

Mindenható Isten, Te láthatatlan hatalommal lángra 
gyújtod azok szívét, akik kedvesek neked. Boldog Jula, 
Berchmana, Antónia, Krizina és Bernadeta nővér köz-

benjárására őrizd meg bennünk a hit lángját, amelyet a 
keresztségben kaptunk, hogy olyan gyümölcsöket terem-

jünk, amelyek méltók az örök életre. Krisztus, a mi Urunk 
által, amen.78

Irodalom

M. Ozana Krajačić: A drinai vértanúk élete és vértanúsága

http://www.magyarkurir.hu/hirek/boldogga-avattak-magyar-
bernadeta-novert/

https://ujember.hu/magyar-nover-a-drinai-vertanuk-kozott/
https://www.isteniszeretetleanyai.hu/vertanuink

12 boldog 2.indd   120 2018.09.24.   21:04:18



A 12 nagyar boldog

Ajánlás 5
Elöljáróban 7

 1. Boldog Apor Vilmos 11
 2. Boldog Romzsa Tódor 23
 3. Boldog Gojdics Péter Pál 32
 4. Boldog Batthyány-Strattmann László 44
 5. Boldog IV. Károly 57
 6. Boldog Salkaházi Sára 68
 7. Boldog Meszlényi Zoltán Lajos 79
 8. Boldog Bogdánffy Szilárd 90
 9. Boldog Scheffler János 100
 10. Boldog Bánya Terezija Bernadeta nővér 112
 11. Boldog Sándor István 121
 12. Boldog Brenner János Anasztáz 133

Függelék

Magyar litánia 147
Jegyzetek 154

12 boldog 2.indd   159 2018.09.24.   21:04:19



Szeretné Kiadónk könyveit  

MINDIG
22% kedvezménnyel vásárolni?

Ha igen, Önt is szeretettel várjuk 

a Szeretet Könyvklubba!

Részletek felől érdeklődjön Könyvesboltunkban:
Szent Gellért Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Telefon: (06/1) 337 28 79 vagy 266 61 61

Tekintse meg webáruházunkat:
www.szentgellertkiado.hu

e-mail: a@szentgellertkiado.hu

12 boldog 2.indd   160 2018.09.24.   21:04:20


