4 stycznia
wspomnienie dobrowolne św. Genowefy Torres Morales, dziewicy
- patronki osób niepełnosprawnych

Św. Genowefa urodziła się 3 stycznia 1870 roku w Al-nemara w Kastylii,
w Hiszpanii. Była najmłodszą spośród sześciorga dzieci. W wieku ośmiu
lat straciła rodziców i czworo rodzeństwa; została sama z młodszym
bratem Jose. Musiała się nim opiekować, co nie było łatwe. Jose był
krnąbrny, zadawał się z podejrzanymi kolegami. Kiedy dwa lata później
Genowefa natrafiła na książki z żywotami świętych, odkryła, że
wsłuchiwanie się w wolę Bożą prowadzi do szczęścia. To pomogło jej
dźwigać ciężar trudnego życia.
W wieku 13 lat lekarze musieli amputować jej lewą nogę z powodu
gangreny. Zabieg odbył się w domu, co wiązało się z brakiem
odpowiednich warunków higienicznych; pojawił się nowy ból. Genowefa
musiała poruszać się o kulach, wymagała pomocy bliźniego. W 1885 r.
zamieszkała w prowadzonym przez karmelitanki sierocińcu. Przez
dziewięć lat żyła tam z innymi dziećmi, ucząc się krawiectwa. Jej
kierownikiem duchowym był kapłan, który później wstąpił do jezuitów i
założył leprozorium. Dzięki jego radom Genowefa dojrzewała duchowo.
Pragnęła wstąpić do zgromadzenia Sióstr Miłości, ale nie przyjęto jej z
powodu fizycznej ułomności.
Opuściwszy mury sierocińca, rozpoczęła wspólne życie wraz z dwiema
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towarzyszkami. Na swoje utrzymanie zarabiały krawiectwem; dużo czasu
poświęcały na modlitwę. Pod wpływem porad od przyjaciół, zaczęła
tworzyć wspólnotę religijną dla kobiet, dotkniętych chorobą lub
ubóstwem. W ten sposób w Walencji powstała wspólnota Najświętszego
Serca Jezusa i od Świętych Aniołów, zwana popularnie angelikami.
Podstawą duchowości stała się częsta adoracja Najświętszego Sakramentu;
stąd siostry czerpały siłę do służby potrzebującym, opuszczonym i
chorym.
W ciągu kilku lat kolejne domy powstały w całej Hiszpanii, a potem także
poza jej granicami. Genowefa zmarła 4 stycznia 1956 r. w Saragossie.
29 stycznia 1995 r. Jan Paweł II beatyfikował ją, a 4 maja 2003 r.
kanonizował podczas swej wizyty w Madrycie.
W ikonografii Święta Genowefa przedstawiana jest w stroju zakonnym,
podpartą laską.
Modlitwy:
Święta Genowefo Torres Morales, patronko osób niepełnosprawnych,
módl się za nami!
Święta Genowefo Torres Morales, wstawiaj się u Boga za nami!
Święta Genowefo Torres Morales, wspieraj nas w naszych działaniach na
chwałę Boga!
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