
 

      Mariangela Bertolini  

 

 

 

Mariangelas historie: Begyndelsen  

Mariangela tog til Lourdes med sin mand og datter, , som var alvorlig 

udviklingshæmmet. Mariangela ønskede i virkeligheden ikke at tage 

til Lourdes. Hun "ledsagede” bare sin familie. Hendes hjerte var 

forhærdet. Efter fødslen af Maria-Francesca kunne hun ikke overvinde 

sin bitterhed.  

Foran grotten bad hun lige som Job, og bebrejdede  Gud Job 10,1 7). 

Hun betroede  sig til Maria, Guds mor: "Du kan ikke forstå, fordi det 

aldrig skete for dig. Du kan ikke hjælpe, fordi du er for langt væk fra 

mig. " 

Mariangela tilføjede, mens hun så på statuen af Maria: "Men hvis du 

kan, vær sød  at  gøre noget for mig ". Hun sagde disse ord med sine 

læber, men hun troede ikke på dem. Hun havde intet håbe. Lige i det 

øjeblik gav nogen, der havde bemærket Mariangela og hendes datter, 

hende et stykke papir. Mariangela gemte det i sin lomme.  

Tilbage igen på hotellet læste hun ”Vil du gerne komme til et møde 

med forældre til dybt udviklingshæmmede børn”, og adressen var der. 

Mariangela ønskede overhovedet  ikke at gå! Hun frygtede det. Men 

hendes mand bad hende om at de skulle gå sammen. Hun gik for at 

behage ham. Da hun ankom var stedet fuld af forældre og dybt 

udviklingshæmmede børn.  

Mødet 

Forældrene talte om deres problemer og om hvordan de kunne hjælpe 

hinanden.  

Nogle gik så langt som til at sige, at deres børn havde bragt større 

mening til deres liv. De elskede deres børn, som de er. En mor sagde, at 

hun aldrig ville haveværet i stand til at åbne op for andre mennesker, hvis det ikke havde været for 

dette "særlige" barn. 

 

              At være en mor  

 



 

Mariangela døde mai 2014  

 

 

Vi taler om kærlighed  

 

Hun talte om kærlighedens hemmelig glæde erfaret gennem smerte. Mariangela lyttede til det, men 

hun kunne ikke forstå et ord. Hun tænkte, at de boede på en anden planet helt ude af kontakt med 

virkeligheden.  

I slutningen, begyndte de alle at synge Magnificatet (Marias lovprisning). Mariangela oplevede sig 

selv synge med, selv om hun egentlig var imod det. 

Da hun kom til "Store ting har den Mægtige øvet mod mig" blev hendes hjerte rørt på en mystisk 

vis.  

Hun sang:  

Han har væltet fyrster fra tronen, 

ydmygede har han oprejste fra støvet, 

sultende har han mættet med gode ting, 

og sendt de rige tomhændede bort. (Luk 1,52-53).  

Hans trofaste kærlighed varer i slægt efter slægt. 

Mariangela holdt op med at synge, fordi hun 

forstod, og hun græd for første gang siden Maria-Francescas fødsel. Hun 

havde genopdaget sin tro: Gud havde "ophøjet de ringe” og Mariangela 

vidste, at "Hans trofaste kærlighed varer i slægt efter slægt" (Luke1, 50), 

fordi den                                             var blevet øst ud over hende.  

Hun kiggede på Maria-Francesca og hun så Jesu ansigt for første gang.  

Maria Francesca havde bragt frelsens mysterium til Mariangela, som var 

blevet til Guds nærvær og en livskilde, en indgang til Guds rige, 

Kongeriget af saligprisningerne. Senere startede Mareiangela Tro og Lys(Fede e Luce) i Italien. 

Hun var journalist og startede og redigerede Tro og Lys bladet Ombre e Luci (Skygge og Lys)  

http://www.ombreeluci.it/

