
Isten szolgái 
 
Alberto 1958 agusztus 14-én született Genovában ( a Staglieno plébánia területén). Nagyon 
tehetséges, sok adottsággal megáldott fiú, a Valbisagno-i Fokoláre Mozgalomhoz tartozó fiatalok 
csoportjának felelőse, sokszor választja az utolsó helyet, hogy szolgálhasson. Néhány leveléből 
kitűnik milyen nagy képessége volt arra, hogy mindenkit szeressen, akivel csak találkozott. Ezek az 
irások felfedik titkát:  
„Lassan megváltozik az életem: van „Valaki”, aki egyre inkább behatol a napjaimba, Jézus az. 
Bizonyos napokon rohanok a városon át, valamelyik templomban most van a nap utolsó miséje: ott 
találkozhatok „Vele” az Eukarisztiában; ahhoz hogy ez sikerüljön hamarabb kijövök az egyetemről, 
átugrok egyik autóbuszról a másikra; egyszercsak arra gondolok: “Alberto, egy hónappal ezelőtt 
ezeket a dolgokat nem tetted volna meg senkiért, még a barátnődért sem”. 
A hegyek szerelmese volt, 1980. agusztus 18-án egy hegymászás alkalmával beesik a Tengeri 
Alpok egy jeges szakadékába.  
 
Carlo, egy másik fiú ugyanabból a csoportból, 1960 december 29.-én született Bolonyában, 
mezőgazdaságot végzett, Valbisagno-ban élt ő is, Canova di Prato-ban. Az Alberto halálát követő 
napon, mialatt katonai szolgálatot teljesített egy gyógyithatatlan rosszindulatú daganatot 
diagnosztizáltak nála. Így ő kifeleforduló jellemével, de Isten iránti szerelemmel, kezdi el stafétáját 
(40 napon át) „hogy találkozzon Jézussal”, ez idő alatt Carlo gyakran azt mondja, hogy „Alberto ott 
van vele”, hogy megerősitse, hogy „Jézust köztük tartsa”, mint mindig. 
Mielőtt meghalt, Carlo ezt mondta a körülötte összegyűlt barátainak: A végénél vagyok! Azt 
akartam mondani, hogy legyetek mindig készek az életeteket adni egymásért. Az életemet értetek, 
mindannyiatokért ajánlom, de különösképpen a szenvedő emberiségért, a városnegyedemben, a 
plébániánkon lévő fiatalokért, az egyesült világért. 
Ő is Istenbe lendül 1980 szeptember 29.-én. 
 
Ima 
 
Megfeszített és elhagyott Úr Jézus, Aki az életed, halálod és feltámadásod által minden embernek 
kinyilatkoztatod végtelen szereteted, add meg nekünk, Alberto és Carlo példájára, hogy 
növekedjünk a Veled és köztünk való barátságban mig elérjük a keresztény élet tökéletességét. 
Közbenjárásukra, add meg nekünk a kért kegyelmeket…de főképp add, hogy sok gyümlcsöt 
hozzunk mindazok számára, akiket ránk bíztàl. Amen 
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