


' W ràmach cyklu przygotowui4ceg* do syn*du
* rodzinie prezentuiemy pr"zyklad heroicznej

rmatki * bl. Eurozji Fabris Barban, tr<tdra nr e$-
dziennyeh otlowiEzkach, np. robienia rano kana.
p ek dzieeione, w11r elnianych z milcéciq, widziata

studium zeznart r{wiadkdw w proe*sie bea§f}ka-
cyjnym, oficjalnej biografii, a takie powiedxet'a

blogostawionej, Warta zrarr6cid uwas§: àe w Polsec
nie ukaz al. -.';,Xffi:'-lffi 
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1l chytek XIX wieku i poczqtek

\ xx. cig2kie czasy powaZne-
tl go kryzysu gospodarczego,
ngdzy, masowej emigracji lud-
no§ci we Wloszech. W tym cza-
sie walki o przetrwanie,'okatdy
najmniejszy nawet okruch chleba,
w wiosce Marola dorasta dziew-
czynka,kar4rodzinapieszczotli-
wie nazywa,;Rosina" - ry6irycz-
V,a, akt6rej Lrycie jui pod koniec
)O( wieku KoS ci6l uk,aite jalo wz6r
dla kaZdej matki.

Nie pragng niczego,..

Ewozja Fabris Barban (bo tak
naprawdg siq nazywata) urodztla
sig 27 wrze1nia 1866 r w Quin-
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to Vicentino. Ponod kto6 mial
w6wczas wykrzykn46:,,och,
jak to dziecko pwypomrna Dzie-
ciq Marig!". RzeczywiScie, mata
Rosina z dnia na dziefl pigkniala,
a o jej urodzie i ydzigku glo6no blo
w calym miasteczku. Rodzic6w,
prostych rolnikow, nie staé blo na
ksztatcenie siedmiorga dzieci, tote2
Earozia akofrc4rta zaledwie dwie
klasy.szkoly powszechnej, w ktdrej
nauczyla sig je dynie.crytaé i.pisaé.

Zycie na wsi nie jest latwe,
o czymwie kaZdy rolnik, dlate-
go przyszla blogoslawiona mu-
sialaprzerwaé naukg, by poma-
gaé rodzicom w gospodarstwie.
,,Lepiej jest byé biednym ni2
bogatyml Bogaty nigdy nie osi4-

gnie pokoju serca, tylko petnienie
Bo2ej woli moZe to sprawiC" -
mawiala. Byta powszechnie sza-
nowana. Mimo 2e cig2ko praco-
wala na roli, znajdowala jesz-
cze cz,as, by przy parafialnym
ko6ciele uczyé dzieci katechizmu.
Dobry nawyk, kt6ry zostanie jej
a2 do 6mierci, to codzienna lek-
tura Pisma Swigtego, z ktlrym)
siq praktycznie nie rozstawala.
Ta pigkna i prosta dziewczyna
z prowincji wprost wprawiala
ludzi w ostupienie swoj4 dobro-
ci4 i wiedz4. ,,Nie pragnq niczego
innego nad miloSé Bogaiwzra-
stanie zawsze w |ego mitoSci.
Nic innego siq nie liczy" -:.lr1zna
po latach.

E0
0dpowiedzialni

przed Bogiem
W 1885 r. s4siad6w Rosiny do.
tyka tragedia = 2ona Karola Bar-
bana umiera niespodziewanie
na nieuleczaln4 chorobg i osie-
roca trzy c6rki, z kt6rych'naj-
mlodsza ma zaledwie cztery
miesi4ce. Wkrdtce jedna z c6rek
dol4cza do matki w wieczno5ci.
Na domiar zlegow domu trzeba
siE jeszcze zaj1é stary m i schoro -

wanym dziadkiem oraz mlodym
jeszcze bratem. ZdesperowanY
wdowiec prosi o pomoc 19-letni4
w6wczas ùxozjg, kt6ra zgadza
sig pomagaé mu w utrzYmaniu
domu, codziennych porz4dkach
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i opiece nad dzieémi. Czy bylo
iejtatwa? Zapewne nie. Musiala
nieraz ustyszeé jaki§ uszczypliwy
komentarz, czué nasobie szyder-
cze spojrzenia. Ale, jak wspomi-
naj1 p 6 lniej jej dzieci, ich m ama
zawsze mawiala: ,,Musimy byd
odpowiedzialni przed Bogiem,
nie przed innymi ludflmi, zana-
sze czyny i nasze Zycie. Kiedy
pa1.rzqyflaBog4 niewa2ne jest, ,

co m6wi4 inni ludzie".
Po niespetna sze§ciu miesi4-

cach Karol prosi Eurozjg o rgkq,
a |u| 5 maja 1886 r. odbywa siq
ich skromny Slub. Rado§é nie
trwa jednak dlugo. Ma{2erlstwo
z trudem radzi sobie w dobie'
kryzysu, a rozlegle posiadloÉci
Karola okazuj4 sig ogromnie
zadhtzone z winy jego ojca. àona
go wspiera: ,,Odwagi, Karolu,
a zobaczysz, ze Pan nam pomo-
ir,e".

N a Éwiat p rzy cho dz4 iqh dzie -
ci, kt6rych mal2eflstwo Barba-
ndw doczeka siq dziewigcioro.
Earozja jest zawsze u§miechnig-
ta, mimo biedy jej dom Swieci
przykladem czystoSci - zawsze
schludny i posprz4tany. Ci4gle
czyta Biblig, gromadzi rodzing
na wsp6lnym Rd2aricu, a poza
tym, i,e pracuje w domu, poma-
ga w s4siedzfwie jako mamka
kobietom, kt6re z braku pokarmu
nie mogE karmid swoich dziecL

fak twierdzi - ,,B6gbardziej nas
prowadzi, gdy spelniamy uczynki
milo6ci z mito6ci do Niego. Kiedy
ofiarowujemy co6 biednym, to
tak, jakby6my ofi arowali to lezu-
sowi we wlasnej osobie".

0dpoczniemy t,v raju

Kolejnywstrz4s. W 1917 r. umiera
ich krewn a, kt6r ej m4iL w tym cza -

sie walczy na ftoncie I wojny Swia-
towej. Osieroco ne dzieci pozo staj4
bez opieki, a rodzina nie Wraza
chqci, by siq nimi zaj4C ùuozja
zmgàempodejmtj4deqrzjg:przy-
garniaj4 dzieci, kt6re odqd.staj4
sig czlonkami rodziny, Powstaje
jednak problem - jak wykarmié
a2 cztetna$cioro pociech? Dziel-
na mama przystgpuje do dzia-
lania. Zna sig na krawiectwie,
wigc do plinychgodzin nocnych
szyje i pakuje suknie. Sk4d bie-
rze na to sifi skoro nastqpnego
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Spelniajmy wolq Boga, a zobaczy-
cie, 2e On nam pomo2e. Pan nas
kocha i takbardzo nas umilowal,
ùe' amarl za nas. Dlaczego nie mie-
libySmy zattaé fego Opatrzno§-
ci?". Gdy zarzucano jej przesa-
dg w posiadaniu tak duàej gro-
madki dzieci, riposùowata:,,Dzieci,
kt6re Pan nam zsfa, s4 skarbem.
Cale nasze zaufanie poktadamy
.w Bogu, kt6ry zapewni nam
ws4/stko, czegokolwiek bgdziemy
potrzebowall'. Nic wiqc dziwnego,
ì,e trzechjej syn6w zostanie kie-
dyS kaplanami, c6rka wst4pi do
zakonu, a dumna matka wyzna:
,,festem taka szugSliwal Dzigkujg
z calego, serca za trzech wybra-
nych, nie zaslugojg na tyle la§k,
na taki przywilej. Ale ofiarujg ich
i po6wiqcam juL teraz...".

2y cie nie szczgdzi'to je1 cierp ie-
nia - dwdjka dziec\zmarla jesz-

cze w mlodym wieku. W 1950 r.
pochowala m gza, tsw arzy sza lru-
d6w, i wsqpil a do Trzeciego Zako -
nu Sw. Franciszka. Zawsze byla
pewna, ùe B69 zatroszczy sig o 1e1

,,male skarby", dlatego powtarza'
la z uporem:,,Dzieci, ktdrymi nas

Blgobdarza, s4w pierwszei kolej-
noSci lego dzieémi, nie naszymi.

|e§li zectrce jé mieé na vtylqczno1é,
powinni6my byé w dziguni, w rgcz

szczg6liwi, bo w ten sposdb obda-
rza nas wielkim zaszczytem" .

.Mo2na powiedzied, Le tfioda,
piEkna izdolna kobieta zmamo-
wala sobieirycie, bÒ stala sig ,,kur4
domow4", uwiqzion4 w wiejskiej,
nierdzwojowej Maroli. Mozna,..
Ale chyba z innego powodu po jej

Smierci w otoczeniu naibltzszych
(8 stycznia 1932 x) jak echo z tei
malej wioski nacaly (.wiat rozesTlly

sig slowa Swiadecnua jej probosz-
cza: ,,?ycie R6Zy Barban zostalo
catkowicie poSwigcone dla Boga
i dla jej rodzinf' . Czy zycie, ktbre
wydato takie owo cn, moi.na tznaé
zazmamowane?

Korzystalem z oficjalnej biografii
Biura Postulacji (z niejtak2e pocho-

dz4 cyta§): ranmv.eurosiafabrisbar-

ban.it (tfumaczenie wJasne). I

dnia pierwsza jestjuù, na nogach,
robi synom §akl<aùda kochaj4-
ca mama) kanapki na-drogq do
seminarium w Vicenzie - dok4d
z powodu braku pienigùzy codzien'
nie chodzili pieszo - a nastgPniè
idzie na porannA Mszg Sw., by po

powrocie przygotowaé Sniada-
nie dla reszty domovmikdw? Do

tego terminuje u niej od oSmiu do
piqtnastu uczennic krawiectwa,
od kt6rych za nau!§ nie bierze
ani grosza. Pow6d podaje sama:

,,Niech wola Boga sig spelnia. On

nas kocha i nigdy nas nie opu6ci.

odpoczniemy w raju".
Od tej pory przylgnie do niej

oke6lenie ,,Mama&62a" , pod kt6-

rym zna(, j4bgdzie cala okolica,
zdumiona, 2e w swojej biedzie
kobieta potrafi dzielié sig jesz-

cze z innymi. Kazdy pielgzYm,
p otrzebuj4q czy ngdzarz znaidzie
w jej domu opr1cz noclegt taletz
znpy, jak,tel pruy niesione z ogrodu
watrryo c4rkilka jajek zPrzYdo'
mowego kumika.

Jak ziarno

Na Scianie w kuchni wisiat obraz
Matk't B oiel z Monte B erico, Przed
ktdryr,n dzieci nieraz widywaly
klgcz4c4 mame z twarz4 scho-
wana w spracowanych dloniach.
,,Kiedy sig r.nodlisz, musisz zapo-
mnied o wszystkim, co jest na tYm

Swieciel Musisz m6wi6 do Boga
ibyéÉwiadomym tego, co m6wisz,
oraz co On m6wi do nas,l _pamig_

tajE jei pouczenia. Wszelkie klo-
poty finansowe kontestowala
kr6tko :,,Miejcie zaw sze odwagg.
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CgfUClgOf zaprasza do akcii
,r{3*b<-u*, D zwÀkw lcot lrr*v* C;4 ..,f '

Zadbai o swoie uszv istuch.
abyÉ zawsze mégt ulstyszéé to, co waine.
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