EL PAPA DECLARA VENERABLE
SOR MARIA RAFELA LLADÓ I SALA

El passat 21 de desembre, el Papa Francesc
declarà VENERABLE Sor Maria Rafela del
Sagrat Cor de Jesús, fundadora de les
Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i
Maria.
El títol de Venerable és el reconeixement de
“les virtuts cristianes viscudes en grau heroic
i de forma exemplar.” És el segon pas en el
procés que se segueix per a la beatificació i
posterior canonització.
Sor Maria Rafela va néixer a Campos (Mallorca) dia 2 de gener de 1814
i morí el 8 de març de 1899. Fou una dona caritativa i sensible a les
necessitats del seu entorn. Concretament cal destacar el seu interès per a
la formació integral de les nenes i noies del seu poble. En un temps que
la formació de la dona era molt deficient va ocupar la plaça de mestra de
l’escola de nenes, per ensenyar-les a llegir, escriure, comptar, cosir,
brodar i aprendre la doctrina cristiana.
Des de la fe i confiança en Déu, va estar sempre al servei de l’església,
mitjançant la catequesi, els exercicis espirituals i la promoció de la dona.
Podríem dir que és un exponent d’una renovada catequesi dirigida a les
noies i dones del seu poble. Ella les acompanyava personalment i en grup
mitjançant els Exercicis Espirituals compaginats amb la vida diària. En
aquest aspecte fou una persona avançada a la seva època.
La Congregació segueix fent vida el carisma de sor Maria Rafela en
distints camps: treball parroquial, promoció de la dona, docència, centres
de salut… i en diferents llocs d’Espanya (Mallorca, Catalunya, Navarra i
Badajoz), República Dominicana, Puerto Rico, Mèxic, Guatemala, Rwanda i
Uganda.
Les missioneres dels Sagrats Cors, la comunitat educativa de l’escola
Sagrats Cors i totes les persones que estimem Sor Maria Rafela ens
alegrem que les seves virtuts siguin reconegudes per l’Església i a la
vegada agraïm el seu exemple de vida cristiana. Preguem perquè ben
aviat sigui model de santedat per a tota l’Església.

