Марыя-дэль-Кармэн Гонзалез- Валерыа
Жыццяпіс Дзевяцігадовай дзяўчынкі з Іспаніі.
Марыя-дэль-Кармэн Гонзалез- Валерыа нарадзілася ў Мадрыдзе (Іспанія) 14 сакавіка 1930 г. Яна
была другой з пяці дзяцей ў набожнай каталіцкай сям'і. Яе бацькі прысвяцілі яе Богамаці яшчэ да
яе нараджэння, а затым аднаўлялі гэтае Прысвячэнне некалькі разоў, кожны раз як яны наведвалі
вядомыя Марыянскія святыні.
Здаецца, Гасподзь наш спяшаўся, каб зрабіць яе сваёй уласнасцю, бо яна была хрышчоная праз
некалькі гадзін пасля яе нараджэння. Яна была бежмавана ва ўзросце двух гадоў, і з тых часоў была
адзначана выдатным ўнутраным духоўным жыццём, якое можна патлумачыць толькі Божай
ласкай.
У яе было вялікае жаданне прыняць Езуса ў Эўхарыстыі. Яна рыхтавалася для сваёй першай
кумуніі з вялікім энтузіязмам, і з рэдкай цікавасцю для маладога дзяўчынкі. Гэта вялікая падзея
адбылася 25 чэрвеня 1936 года, калі ёй было ўсяго шэсць гадоў.
Езус быў для яе ўсім . У яе была вялікая адданасць Святому Сэрцу, і яна рабіла ўсё магчымае, каб
распаўсюдзіць гэтую адданасць. Яна трываць не магла якіх-небудзь адхіленняў ад праўды, і заўсёды быў праўдзівай сама.
Нават калі яна магла мець непрыемныя наступствы.
Яна заўсёды была ўдзячная за тое што было зроблена для яе, і сама была крыніцай радасці і шчасця для тых, хто знаходзіўся
вакол яе. Яна была жвавым дзіцем,але самастойным. і заўсёды была шчаслівай, хоць адначасова сур'ёзнай і стрыманай.
Вера кіравала яе жыццём, і з самага ранняга ўзросту яна зразумела, што святасць - гэта следаванне за Хрыстом і нясенне
крыжа. Іншымі абавязковымі цнотамі былі чысціня і дабрачыннасць. Яна пастаяннае даказвала гэта, аддаючы свае ўласныя
рэчы і праяўляючы вялікую цікавасць да іншых. Асабліва трэба адзначыць яе цікавасць да дапамогі каталіцкай місіі. Але яе
любоў дасягнула сваёй вышэйшай кропкі, калі яна прапанавала сваё жыццё замест тых, хто забіў яе любімага тату. 29-га
жніўня 1936 года яна зрабіла гэтую прапанову у Вялікі чацвер 6 красавіка 1939 года, пасля таго, як прыняла
святоепрычашчэння; але ніхто не ведаў пра гэта да яе смерці.
Наш Гасподзь Ісус прыняў яе прапанову, і яна памерла ў вялікіх пакутах 17 ліпеня 1939 г., без якіх-небудзь скаргаў,
паслухмяна да канца, прамаўляючы імёны Ісуса, Марыі і Юзафа. Яна прадказала дзень, калі наш Гасподзь прыйдзе, каб узяць
яе на неба; а смерць гэта толькі тое , што здасца тым, хто быў з ёй падчас яе апошнія хвіліны. Ёй было дзевяць гадоў, і яна ўжо
дасягнула праведнасці.
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