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A széki születésű Tasnádi 
Mária férjével és két kis-
gyerekükkel költözött Ko-

lozsvárra, ahol asszisztensnek 
tanult. Harmadéves volt, ami-
kor fejfájásai kezdődtek, de en-
nek ellenére végezte a munká-
ját, a nőgyógyászaton gyakorla-
tozott, ügyeletre is beosztották. 
Eleinte vérszegénységre gyana-
kodott, ezért vérvizsgálatra je-
lentkezett. Kedd délután ment 
az eredményekért, amit rend-
szerint kézbe adnak, magán-
rendelő lévén nem foglalkoznak 
azok értékelésével. Ezúttal be-
hívta a labororvosnő, és elküld-
te a hematológiára, mondván, 
hogy nagyon nagy a baj. Akut 
limfoid leukémiát állapítottak 
meg, ami vérrák, magyarra for-
dítva. Már csütörtökön meg-
kezdték a kezelést, a kemoterá-
piát. A kemoterápia  célja a le-
ukémiás sejtek megölése, de a 
vér egészséges sejtjeire is pusz-
tító hatással van. Az akut leuké-
mia kezelése során a beteg egy 
hétig kapja a nagydózisú kemo-
terápiát, amitől apláziós álla-
potba kerül, szinte vérsejt nél-
kül marad, emiatt vért, anti-
biotikumot s más gyógyszere-
ket kap. A kezelés napjától szá-
mított 21. napon kezd felépül-
ni a szervezet, új sejtek terme-
lődnek. Ezt a kezelést többször 
megismétlik. A kezelés nagyon 
nehéz. Egy fiatal leukémiás ál-
talában nem kerül be nagyon 
betegen a kórházba, de a ke-
zelés mellékhatásai miatt úgy 

érezheti, hogy egyre betegebb 
és gyengébb lesz, ezért elbi-
zonytalanodik a gyógyulás si-
kerét illetően.

„Van ez a híres mondat, hogy 
miért pont én? Nem sokat rá-
gódtam rajta, hanem azt gon-
doltam, hogy miért ne pont én, 
megfordítva. Én is csak egy 
ember vagyok a sok közül, ve-
lem is megtörténhet” – mondta 
Tasnádi Mária, akire a beteg-
ség, a halál közelsége rémisz-
tően, ugyanakkor a mindenna-
pi dolgok szempontjából felsza-
badítóan hatott, a határidőnapló 
elveszítette jelentőségét, csak a 
túlélés számított.

A fiai ekkor hat-, illetve tíz-
évesek voltak, az első hónapot 
jól viselték. Úgy tudták, édes-
anyjuk nagyon beteg, meghűlt, 
kórházban marad, amíg job-
ban lesz. A nagycsalád jobban 

figyelt a gyerekekre, elterelték 
a figyelmüket, de mivel a keze-
lés elhúzódott, később adódtak 
nehézségek is.

Sokan imádkoztak Máriáért, 
ami jó érzéssel töltötte el, de 
sokszor azt érezte, hogy az em-
beri segítség nem elegendő. So-
kat olvasott, próbálta megérte-
ni, hogy miért kapta a betegsé-
get, mi lehet ennek a haszna. 
Amikor nagyon súlyos állapot-
ban volt, a Miatyánkot mondta 
folyamatosan. Akkor jutott el a 
„legyen meg a Te akaratod” – ér-
zéséig, amikor visszaesett.

Januárban diagnosztizálták, 
júliusig tartott a terápia, majd 
augusztusban ismét kimutatták 
a leukémiás sejteket. Kezdődött 
minden elölről, először Budapes-
ten majd Kolozsváron. Áttanul-
mányozva az orvosi szakirodal-
mat, rájött, hogy ez nagyon rosz-

szat jelent. A betegség kiújulá-
sának éjszakáján nem tudott el-
aludni, hajtotta a szobabiciklit, s 
közben ez a mondat járt a fejé-
ben: Uram, csak egy szót szólj, 
és meggyógyul a te szolgád. Mi-
előtt Budapestre indultak vol-
na, egy hívő barátjukhoz látoga-
tott el, aki a vérfolyásos asszony 
történetét olvasta fel. „Akkor ezt 
az igét nagyon megértettem, pe-
dig sokszor hallottam már előt-
te is. Az érintést, ami Jézus és a 
vérfolyásos asszony között törté-
nik, és mások nem értik. Eltűnt a 
szorongás. Hajnalban úgy indul-
tunk Budapestre, hogy éreztem, 
valami erő jön velem, és minden 
rendben lesz. Nem lett minden 
rendben, mert nagyon nehéz volt 
az első kezelés, de ekkor is tör-
tént egy Istenhez való mélyebb 
kapcsolódás.” A kezelés során 
életveszélyes állapotba került. 

Gombás tüdőgyulladást kapott, 
a víz egyre gyűlt a tüdején, már 
oxigénmaszkot kellett viselnie. 
A férje azzal a tudattal tért haza, 
hogy bármikor hívhatják. A sok 
fizikai szenvedés hatására Má-
ria megbékélt az elmúlás gondo-
latával, azt érezte, ott majd jobb 
lesz. Egy intenzív imás hétvé-
gén az fogalmazódott meg ben-
ne, hogy ha a Jóisten úgy akarja, 
akár elmúlhat ez a tüdőgyulla-
dás. Hétfőn a röntgen azt mutat-
ta, hogy felszívódott a víz. „Biz-
tos, hogy a Jóisten küldi az aka-
raterőt, de azt szeretném, ha át-
menne ez az üzenet, hogy tenni 
is kell magadért. A legyen meg a 
te akaratod cselekvő elfogadás” – 
hangsúlyozta az időközben pszi-
chológiát is végzett édesanya.

Amikor visszakerült Kolozs-
várra, megkérdezte a harminc-
éves tapasztalattal rendelke-
ző főasszisztensnőt, hogy tud-e 
még olyan esetről, aki csontve-
lő-átültetés nélkül, ilyen visz-
szaeséssel meggyógyult. Két 
személyről tudott. Ezt Tasnádi 
Mária optimistán fogta fel, hogy 
van esély, ugyanakkor csoda-
ként élte meg a tizenkét éve be-
következett gyógyulását.

A csontvelő-átültetés céljából 
számára összegyűjtött pénz-
ből alapító társaival létrehozták 
az Alternatíva Egyesület a Leu-
kémiás Betegekért elnevezésű 
daganatos betegeket támogató 
nonprofit szervezetet, mivel a 
csontvelő-átültetésre megfelelő 
donor hiánya miatt nem került 
sor. Az átélt tapasztalatok ha-
tására, és önmaga jobb megér-
tése céljából később pszicholó-
gia szakot, pszichoterapeuta to-
vábbképzést és mentálhigiénés 
mesteri képzést végzett, s saját 
pszichológiai rendelőt nyitott. 
Emellett az egyesületi munka 
keretei között daganatos bete-
gek számára önsegítő csoportot 
tart, és évente indít gyászfeldol-
gozó csoportot is.
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Gyógyulása után Tasnádi Mária segít a betegeknek

Miért ne pont én?
Segítőnek tanult, ami-

kor leukémiát diag-

nosztizáltak Tasnádi 

Máriánál. Betegsége 

után nem a testet, ha-

nem a lelket választot-

ta a gyógyítás tárgyául.
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Boldog Batthyány-
Strattman László
családos távimaest

Ha megkérdezitek, mi is a böl-
csesség – már amennyire az 
értelem képes meghatároz-
ni –, mondhatjuk, nem más, 
mint a lélek mértékletessége, vagyis ami által a lélek önmagát 
egyensúlyban tartja, hogy ne törekedjék túlzásokra, de a mér-
ték alá se süllyedjen.

Szent Ágoston

Ima: Világosság rózsafüzér vagy egy Miatyánk.

Imaszándékok:
1. Add, Urunk, hogy elmélyüljünk a feltámadásodba vetett hitünk-
ben, hogy értünk hozott áldozatod ne legyen hiábavaló!
2. Áldd meg, Urunk a szülők és gyermekek közötti kapcsolatot, 
hogy leki és szellemi tapasztalataik, pozitív családi értékeik to-
vább öröklődjenek! 
3. Adj, Uram önzetlen, tiszta, egymásra figyelő szeretetet a csa-
ládban, hogy az önzés ne tudja bilincseit kivetni a családtagokra!
4. Taníts meg, Urunk érzékeinkre vigyázni, s a te tetszésed szerint 
élni velük, mert a tiszta élet erény, öröm és boldogság!
5. Hallgasd meg, Urunk alázattal elődbe hozott imaszándékainkat!

Részletek a www.imalanc.ro honlapon

Húsvétvasárnap, április 16-
án a legszűkebb körben ülte 
meg 90. születésnapját XVI. Be-
nedek. Az egyetlen születésna-
pi vendég az ünnepelt 93 éves 
bátyja, a Németországból érke-
ző Georg Ratzinger volt. Hiva-
talos ünnepséget nem szervez-
tek a Vatikánban. Ferenc pápa 
nagyszerdán, április 12-én ke-
reste fel, és köszöntötte előd-
jét a vatikáni kertekbeli Mater 
Ecclesiae-monostorban találha-
tó otthonában. 

A német püspökök is gra-
tuláltak a 90. életévét betöl-
tő korábbi egyházfőnek. A né-
met katolikus egyház nagy há-
lával tartozik XVI. Benedek-
nek egész életén át tartó tanú-
ságtételéért és atyai közelsé-
géért – írta Reinhard Marx bí-
boros, a német püspöki kon-
ferencia elnöke. Rainer Maria 
Woelki kölni bíboros húsvét-
vasárnapi üzenetében szívé-
lyes jókívánságait küldte a ko-
rábbi pápának egykori, Rajna 
menti hazájából a Tevere part-

ján fekvő Vatikánba. Húsvét-
hétfőn egy bajor delegációt fo-
gadott az emeritus pápa a vati-
káni kertekben található ottho-
na előtt. Horst Seehofer, Bajor-
ország miniszterelnöke, Bar-
bara Wilhelm pentlingi polgár-
mester és egy hegyi vadászok-
ból álló, harmincfős küldött-
ség érkezett Joseph Ratzinger 
szülőföldjéről a születésnapi 

köszöntésre – sokak szívélyes 
üdvözletével.

XVI. Benedek rövid beszédet 
mondott vendégei előtt: „Hálás 
vagyok azért a kilencven évért, 
amelyet a jó Isten ajándékozott 
nekem. Voltak próbatételek, ne-
héz időszakok is az életem-
ben, ám Isten mindenkor kive-
zetett, és tovább tudtam men-
ni. Szívem telve hálával – azért 
is, hogy Isten oly szép szülőha-
zával ajándékozott meg, ame-
lyet ti most jelenvalóvá tettetek 
számomra. Bajorország szép – 
mondta az ünnepelt. Szép, mert 
ott az emberek tudják, hogy Is-
ten létezik, és hogy Ő teremtette 
a világot.” Szívből megköszönte 
vendégeinek, hogy „elhozták” 
neki Bajorországot, amely nyi-
tott, élénk és boldog, de azért 
lehet ilyen, mert a hitben talál-
ja meg gyökereit. Örömét fejez-
te ki, hogy Róma kék ege alatt 
találkozhattak, amely a bajor 
lobogó kék-fehér egére is em-
lékezteti őt. Az emeritus pápa 
Isten áldását kérte vendégeire.

90 éves az emeritus pápa




