
Egy beteg embernek gyakran az is 
segítség, ha valakivel meg tudja 
osztani a gondolatait, vívódásait
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Csillag Csilla húsz éve lépett be 
a Tisztítótűzben Szenvedő Lel-
keket Segítő Nővérek Kongre-

gációjába. A rend küldetése, hogy a 
szenvedő embereket kísérjék, azokat 
pedig, akik már eltávoztak a földi 
világból, imával támogassák, hogy 
elnyerjék az örök életet. De miért és 
hogyan is határozza el egy fi atal lány, 
hogy belép egy szerzetesi rendbe? 
„Nem volt ez egy egyenes út”– mutat 
rá Csilla. „Hárman vagyunk testvé-
rek, van két bátyám, és engem fi atal 
lányként akartak férjhez adni. Érett-
ségi után keresgéltem, hogy hol tud-
nék továbbtanulni, így került elém a 
teológia, amelyet levelező tagozaton 
végeztem el, majd a kolozsvári Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem Ró-
mai Katolikus Teológia Karán egye-
temi oklevelet szereztem. Miközben 
tanultam és hitoktattam Gyimesben, 
ahol születtem és laktam, éreztem, 
hogy nem elég az, hogy tárgyi tudás-
ra teszek szert, hitemet is mélyíteni 
szeretném, amit a szüleimtől és nagy-
szüleimtől kaptam. Vallásosan nevel-
tek, de ennél többre vágytam. Nyílt 
a világ körülöttem, és keresgéltem, 
hogy merre menjek. Így kerültem 
be különböző programokba a segítő 
nővérekhez, Csíkszentdomokosra. 
Megérintett a nyitottságuk, karizmá-
juk, küldetésük, belső szabadságuk. 
A Szent Ignác-i lelkiség közel áll az 
én személyiségemhez. Tetszett, hogy 
nincs rendi ruhájuk, apostoli munkát 
végeznek szerte a nagyvilágban, kis 
közösségekben élnek. Hat-hét éven át 
jártam lelkigyakorlatokra hozzájuk, 
és többször éreztem úgy, hogy a Jóis-
ten hív.”

Aztán elkezdődött egy időszak, 
amely a jelöltséget jelentette, ezáltal 
jobban belelátott a rend életébe. Utá-
na Bécsben, ahol a tartomány köz-

Megérzi, kihez kell odamennie
Aki fogja a betegek kezét, vigaszt nyújt a hozzátartozóknak

• Reményt, hitet visz a 
betegeknek, amikor délutá-
nonként bekopog a kórter-
mek ajtaján, megnyugvást 
nyújt a haldoklóknak, 
vigaszt a hozzátartozók-
nak. Segít közelebb kerülni 
Istenhez, saját lelkiviláguk-
hoz, átvállal a lelki terhek 
cipeléséből. Csillag Csilla 
segítő nővér lelkigondozó-
ként tevékenykedik a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban. A gyulafehérvári 
főegyházmegye által meg-
hirdetett hivatások évéhez 
kapcsolódóan munkájáról, 
annak nehézségeiről és 
szépségeiről beszélgettünk.

pontja van, következett két év képzés. A 
pápai jogú szerzetesrend is igent mon-
dott Csillára, így letette az ideiglenes fo-
gadalmat, kétszer három év után pedig 
az örök fogadalmat.

Működik a Szentlélek, a Gondviselés

Mielőtt visszaköltözött volna Csíkszent-
domokosra, Marosvásárhelyen lakott, 
ahol alkalmanként szállást adtak rend-

házukban azoknak, akiknek távolról, 
innen Székelyföldről hosszabb kezelés 
miatt kellett a klinikákra járniuk. Ott ke-
rült közel ahhoz a munkához, hogy őket 
kísérje útjukon. Időközben elvégezte a 
lelkigondozói képzést. Amikor vissza-
tért Csíkba, munkát keresett, és – mint 
mondja – gondviselésszerűen adódott, 
hogy a kórházban volt ilyen állás. Őt 
és kolléganőjét, aki szociális testvér, 
a Szent Kereszt Plébánia alkalmazta, 
hogy kórházpasztorációt végezzenek. 
„Van, hogy az orvosok, asszisztensek 
szólnak, hogy van egy műtét előtt álló 
személy, aki nehezen viseli a helyzetet, 
vagy történt egy vetélés, baleset, és ak-
kor oda célszerűen megyek. Ha nincs 
ilyen felkérés, akkor bemegyek a kórter-
mekbe, elmondom, ki vagyok, mit tudok 
ajánlani. Figyelemre méltó, hogy miként 
működik a Szentlélek, a Gondviselés, 
mert gyakran megérzem, kihez kell 
odamennem, kinek az ágya mellé kell 
leülnöm és megszólítanom, egyszerűen 
ott lennem néhány pillanatig, és utána 
kezdünk el beszélgetni. Általában jelzik, 
hogy milyen jó, hogy mentem, és menjek 
még vissza. A délelőtti órákban a testi 
kezelés folyik, és a délutáni, esti órák-
ban jövünk mi. Vannak megszervezett 




