Służebnica Boża
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZVALERIO Y SÁENZ DE HEREDIA
MODLITWA
za wstawiennictwem Sł. B. Maríi del Carmen (do prywatnego odmawiania)
Jezu, który powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie”, który jesteś „Kwiatem polnym
i lilią dolin”, który zechciałeś natchnąć duszę Maríidel
Carmen cnotą niewinności i pragnieniem pójścia do Nieba przed zabrudzeniem się grzechem; przez tę heroiczną
miłość, z jaką pośród największych cierpień podtrzymała
ofiarę ze swego życia, prosimy Cię, byś przez jej wstawiennictwo wzbudził w domach chrześcijańskich
legion czystych dusz idących jej śladami i jeśli jest Twoją
wolą uczcić ją na ziemi, udziel nam łask…, o które Cię
prosimy przez jej wstawiennictwo. Amen.

„Dziewczynka, która oddała się Bogu”
Madryt (Hiszpania) 1930 – 1939
HISTORIA ŻYCIA
María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia urodziła się w Madrycie
14 marca 1930 r. w rodzinie głęboko wierzącej, jako druga z pięciorga dzieci. Jej
rodzice zawierzyli ja Matce Bożej jeszcze przed narodzeniem, a później powtarzali ten akt przez liczne pielgrzymki do głównych Sanktuariów Maryjnych.
Spieszył się Pan Bóg w uczynieniu ją swoją: z powodu niebezpieczeństwa
zagrażającego jej życiu, została ochrzczona w kilka godzin po narodzinach.
W wieku dwóch lat przyjęła sakrament bierzmowania; od wtedy zauważyć
w niej można przejawy głębokiego życia wewnętrznego, niewytłumaczalne
w jej wieku inaczej, jak tylko przez działanie Łaski Bożej. Z entuzjazmem
przygotowywała się do Pierwszej Komunii Świętej, którą przyjęła mając 6
lat – 27 czerwca 1936 r.
Dla niej wszystko znajdowało się „w Jezusie”. Miała duże nabożeństwo do Jego
Najświętszego Serca i wydawała swe oszczędności, by je rozpowszechniać.
Była niezmiernie wdzięczna za każdą wyświadczoną jej przysługę. Wszyscy
czuli się szczęśliwi w jej obecności. Wiara rozświetlała całe jej życie i od
maleńkości wyczuwała pojęcie świętości jako naśladowania przykładu
Chrystusa.
Jej cnoty najbardziej charakterystyczne to czystość i miłosierdzie. Jeżeli chodzi
o pierwszą, to unikała wszelkich sytuacji, które mogłyby stać się przyczyną
zgorszenia. Drugą praktykowała w stosunku nie tylko do najbliższych, lecz też
do obcych, a przede wszystkim oddając siebie samą w całkowitym darze ze
swego życia Bogu za ocalenie tych, którzy zabili jej ojca podczas hiszpańskiej
wojny domowej. Modliła się zwłaszcza za nawrócenie prezydenta Republiki,
masona Manuela Azaña, którego utożsamiała ze źródłem wszelkiego zła we
współczesnej jej Hiszpanii i wyprosiła mu powrót do wiary, jako że nawrócił
się na łożu śmierci.
W Wielki Czwartek 6 kwietnia 1939 r. Pan Bóg przyjął ofiarę z jej życia.
W ogromnych cierpieniach, spowodowanych okrutną, śmiertelną chorobą,
wykazywała wielką cierpliwość i wspaniałomyślność. Zmarła 17 lipca 1939
r., po kilku miesiącach przerażających cierpień. Miała 9 lat i już prowadziła
wielkie życie nadprzyrodzone.
Pewnego dnia w szkole, po wyspowiadaniu wszystkich dziewcząt kapłan, który
ją też spowiadał, powiedział: „Ta dziewczynka jest pełna Ducha Świętego”.
Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Madrycie 11 lipca 1961 r. Dnia 12
stycznia 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Marię del Carmen czcigodną
Służebnicą Bożą, aprobując kanonicznie heroiczność jej cnót.
Kontakt z biurem postulacjiSłużebnicy Bożej Maríi del Carmen: Asociación
de Amigos de la Causa de Beatificación de Mari Carmen; Calle Sagasta
28-2º; 28004 Madrid; Hiszpania.
Strona internetowa: http://www.maricarmengv.info

