Oració per demanar gràcies per
intercessió de la venerable sor
Maria Rafaela
Us donem gràcies, oh Déu, Pare nostre,
per tots els dons que concedíreu a la
venerable sor Maria Rafaela del Sagrat Cor
de Jesús:
El seu zel per ajudar les nenes, noies i
dones del seu poble a descobrir la fe i
créixer en ella mitjançant la catequesi, la
pràctica dels exercicis espirituals i el tracte
personal amb elles.
El seu amor als Sagrats Cors de Jesús i
de Maria.
La seva constància a promoure una nova
forma de vida religiosa amb la fundació de
les germanes Missioneres dels Sagrats
Cors.
Pels seus mèrits i la seva intercessió,
concediu-nos la gràcia que ara implorem
de Vós.
Us demanem, també, poder-la veure ben
aviat comptada entre els sants, per a major
glòria vostre i exemple de la nostra
Església.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Donatius per a la causa de
canonització
- Delegació de Rep. Dominicana.
- Delegació de Puerto Rico.
- Laics Missioners, Juncos,
Puerto Rico.
- Anònim, Monesterio, Badajoz.
Mallorca
- Coral Jesús Maria, Palma.
- Caixonet S’Olivera, Palma.
- Anònim de Pollença.
- Anònim de Palma.
- Caixonet de la Casa Mare.
- Anònim de Campos.
Valldoreix
- Germana MMSSCC.
- Comunitat MMSSCC.
- Consuelo Comas.
- Marina de Bejarano.
- Persona agraïda.
- Anònim.
- Gabriela.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Podeu ingressar els vostres donatius a BMN “Sa Nostra” Caixa Balears
ES 71 0487 2024 8490 0002 6566
o lliurant-los a les nostres comunitats religioses.
Si voleu rebre aquest butlletí per correu electrònic, sol·liciteu-lo a:
causamariarafaela@mmsscc.org
Full informatiu causa de canonització
MMSSCC. Cúria General – Pg. de la Mestra Casesnoves, 8 – Valldoreix, Barcelona
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El dia 21 de desembre del passat 2016, el Papa Francesc va manar que es
promulgués el decret de virtuts heroiques de la serventa de Déu sor Maria
Rafaela. Cosa que li atorga el títol de venerable. La notícia fou rebuda
amb gran goig per part de les missioneres dels Sagrats Cors, esteses per
diferents llocs del món, pels laics i laiques associats a la Família religiosa,
pel poble de Campos i per tantes persones amigues i admiradores de sor
Maria Rafaela.
La causa es va obrir a Mallorca el 1989. El procés diocesà fou declarat
vàlid per la Congregació de la Causa dels Sants el 29 de gener de 1993. El
9 de març del 2016, el Congrés de Consultors Teòlegs donà el seu vot
afirmatiu sobre la vivència i pràctica heroica de les virtuts. Més tard
l’Assemblea de Cardenals també es pronuncià positivament.
Donem gràcies a Déu per aquest pas en el procés de beatificació de sor
Maria Rafaela i convidem a tots a seguir pregant i invocant-la amb més fe
perquè aviat sigui proposada com a model de santedat a l’Església.

Perfil biogràfic de la venerable sor Maria Rafaela
(Sebastiana Lladó i Sala)

Gracias y favores

Dels nou fills que Déu confià al matrimoni de Joan Lladó i Sebastiana
Sala, ella és la sisena. Neix a Campos, Mallorca, el 2 de gener de 1814, a
les 8 del vespre. L’hora avançada de la nit fa que no sigui batejada el
mateix dia que va néixer, com era el costum. A ella li correspon el nom de
la seva mare, Sebastiana.

Mi esposo y yo somos falcémicos (anemia de células falciformes, llamada
también anemia drepanocítica) como ambos tenemos esa condición, los
hijos salían falcémicos puros.

Són quatre els germans que esperen amb il·lusió la seva arribada: na
Damiana, na Francesca, en Joan i en Gregori. Na Sebastiana veurà encara
com va creixent la seva família: en Miquel, na Maria Aina i en Jaume són
els tres que la segueixen.
La vida de la nena es desenvolupa en una extensa possessió a uns tres
kilòmetres del poble. Allà dóna les seves primeres passes, experimenta
l’amor de Déu i aprèn a estimar als Sagrats Cors de Jesús i de Maria. El
nom de la propietat dels pares, “Cases Noves”, és un referent del que serà
aquella nena: una dona del poble i per al poble, amb un cor acollidor, com
una llar, amb la novetat d’una vocació que s’anticipa als temps.
La tranquil·litat del camp, la remor llunyana de la mar i la pau d’una llar
cristiana, fan que na Sebastiana s’obri de ple a la natura, albirant en ella el
creador. El que més tard ens deixarà com a llegat en aquesta bella frase:
“Mireu el cel, contempleu la terra; i veureu com de bo, de savi i de
poderós és Déu”.
(Continuarà)

CELEBRACIONS DECLARACIÓ VENERABLE
Dia 6 de gener se celebrà a la parròquia de Sant Cebrià, Valldoreix,
Barcelona, amb l’assistència de totes les missioneres dels Sagrats Cors
de la Península.
Dia 29 de gener a Campos, Mallorca. Hi participaren les missioneres
dels Sagrats Cors de Mallorca, l’equip general, sacerdots, professors, i
persones de diferents pobles.
El 8 de març és la festa de la venerable sor Maria Rafaela. Informa’t a
la comunitat religiosa.

Ya teníamos dos hijos que habían salido con esta enfermedad. Era el mes
de noviembre 2011; cuando me di cuenta de que estaba embarazada, me
asusté un poco pues pensaba que era niño y que nacería enfermo. Muchas
personas me aconsejaban el aborto como la mejor salida. Pero yo sabía
que Dios estaba conmigo y sabía de las gracias que sor María Rafaela le
había concedido a algunas mujeres de este pueblo, que le habían pedido
con fe.
En marzo hice la novena a sor María Rafaela, pues tenía la fe que ella
intercedería por mí, y aún así, seguía teniendo miedo porque había pasado
mucho trabajo con mis dos hijos. Seguía haciendo la novena una y otra
vez; al terminarla me hice de nuevo una sonografía y el médico me decía
que era varón. Me corrieron dos lágrimas por las mejillas pero aunque
estaba triste yo no perdía la esperanza. Así que le pedí una señal a sor
María Rafaela para saber que el milagro se había hecho, me acerqué al
espejo, me corté un mechón de mi cabello en ofrenda de sacrificio y
recordé cuando ella se cortó la trenza. Le prometí delante del espejo que
si mi embarazo era una niña le iba a poner por nombre María Rafaela.
Llegó el día que iba a dar a luz y grande sorpresa, di a luz a una hermosa
niña a la cual le puse el nombre que había prometido, mi niña se llama
María Rafaela. Muchos se opusieron que llevara ese nombre, pero yo lo
había prometido y sabía que era un milagro de la Madre Fundadora. Mi
niña está bien, tiene rasgos falcémicos, pero tienen cura. Ahora tiene
cuatro años, está bien, grande y en salud. Estudia en el Preescolar sor
María Rafaela. Es una niña muy aplicada. Dios hizo el milagro a través de
la Madre Fundadora.
Estoy contenta de que la hayan declarado venerable, yo también
reconozco y doy fe de sus virtudes. Gracias Señor.
Rosalba Espino (Jima Abajo, República Dominicana)

