
 

 
 

        „Szabadon, örömmel, szeretettel.” 

 

  †
 

 
 

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett testvérünket,  
 

Barnai M. Brigitta CJ szerzetesnővért 
 

2022. november 25-én, 47 évesen, 
szerzetesi életének 25. évében hosszú betegség után Teremtője hazahívta. 

 

Brigitta, szülei első gyermekeként látta meg a napvilágot 1975-ben. Két húgával nagy szeretetben, 
biztonságos, meleg családi légkörben nevelkedett. Pozitív személyiségét ez a családjához fűződő kötődés 
alapozta meg. 
Tanítói diplomát szerzett, majd 1998-ban belépett a Congregatio Jesu szerzetesrendbe, és jelöltként 
tanítani kezdett. Rendi képzése után tanulmányait a Passaui egyetemen és a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolán folytatta. Így szerzett hittanár-nevelőtanár, gyermek- és családvédő tanár 
diplomájával a nagyobb korosztály felé fordult. A középiskolásokkal mindig jól megérttette magát. 
Hittanórái új színt hoztak az oktatásba, szerették a diákjai. Lelkigyakorlatos módszereket dolgozott ki 
számukra, melyeket diák segítők bevonásával valósított meg. Inspiráló személyiség volt, tudott 
lelkesedni és másokat lelkesíteni. Szerette a szépet és észrevette mindenben és mindenkiben. Képes volt 
új szemmel rácsodálkozni a dolgokra. 
Minden küldetésre igent mondott, így került Passauba, később Cambridge-be és Jeruzsálembe is. Tudott 
alkalmazkodni, a legkülönbözőbb környezetben mindig utat talált az emberekhez, megtalálta személyre 
szabott feladatát köztük. 
A veszprémi ház újraindulásakor nagy reménnyel látott munkához, az előző generációk örökségét 
igyekezett folytatni. 
A spiritualitás iránti mély érzékenység jellemezte, és ami istenkapcsolatából fakadt, azt jól át tudta adni 
az embereknek. Elkötelezett volt az ignáci lelkiség iránt, szívesen kísért lelkigyakorlatozókat, akik az 
utolsó időkig jártak hozzá. Betegsége alatt kezdett el egy lelkivezetői képzést.  
A szenvedés közben is meg tudta őrizni derűjét, életigenlését, hálás lelkületét a legkisebb segítségért is. 
Tervei voltak a jövőre, de tudatosan élte a valóságot, készen volt arra, amit Isten rendelt számára.  
Sokaknak segített azzal, hogy teljes nyíltsággal tudott beszélni betegségéről, arról, ahogy megéli a 
szenvedést. Betegtársait is kísérte, támaszuk volt, miközben együtt küzdött velük. Három éven át harcolt 
a betegséggel, mely csak az utolsó héten tudta ágyhoz kötni, de még ekkor is nyitott maradt mások felé. 

 

Földi időszámítás szerint most elköszönnek tőle, de emlékét örökké őrzik: 
Családtagjai, Nővértársai, Munkatársai, Tanítványai, Barátai és  

Mindenki, aki ismerte, szerette. 
 
 

Rendelete szerint az életéért hálát adó szentmise 2022. december 10-én 12 órakor  
Veszprémben, a Regina Mundi templomban (Iskola utca 5.) kerül megtartásra, 
ezt követően hamvait az Alsóvárosi temetőben (Veszprém, Erzsébet sétány 7.)  

helyezzük végső nyugalomra.  
A kegyeletüket egy szál fehér virággal fejezzék ki.  

A koszorúra szánt összeget Brigitta nővér kérésére a veszprémi Onkológiai Központnak juttatjuk el. 


