“Mijn Heer, vandaag heb ik een stuk van mijn heilig leven
gelezen, en heb ontdekt hoe belangrijk Jij bent voor mij. Je
hebt mijn jeugd bezocht, Je bent gestopt in mijn Leeftijd van
de liefde, zodat ik Je het beste van mij Kon geven, van mijn
enthousiasme, van mijn wil om te leven. Ik ben gegroeid,
Jesus, maar ben nog in de leeftijd van De liefde, in die leeftijd
waarin het hart zich kan openen En zich laten
meenemen door de vreugde, door de liefde, door de
hoop.
Ik geef je nu mijn jeugd, Jesus, verrijkt met fouten,
met Teleurstellingen, met leed en met vreugde, ik
geef het Je nu, O Heer, omdat het van Jouw is. Dit
is de leeftijd waarin Jij me hebt gewild, dit is de
grond waarin Jij me hebt gezaaid, en waar ik
moet sterven om te ontkiemen, groeien,
vruchten geven om eindelijk geoogst te worden
door Jouw, zodat van mij niets anders overblijft
dan een klein zaadje dat alleen weer opnieuw
moet beginnen.”
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“Liederen schrijven voor U, O Heer, is
als een gebed zetten op de lippen en in
het hart van mijn broeders. Laat mij
liederen schrijven die mijn broeders Laten
bidden en loven: In de wereld is het
Nodig om te horen zingen, om te
horen loven. Men moet ontdekken dat er
een God is, een God van Liefde die tot
vreugde oproept.”

O Jesus die op het houten kruis geleden heeft Om
onze schulden en onze zwakheden te nagelen, O
Jesus, U bent de mens van pijn, Maar ook de God
van de overwinning en van de opstanding, en ik
bid je nederig om ook op deze aarde, jouw dienaar,
onze zuster en vriendin Simona zalig te maken, die
met jou het hout van het kruis heeft gedeeld, haar
leven gevend voor de broeders van haar jeugd en
elke dag haar Amen zeggend:
“Amen voor mijn schepper,
aan Hem die het leven voor mij gegeven heeft,
op het hout liggend, de ogen sluitend...
Uw Amen zingend
(Simona, Cagliari, 17.02.1984).

Ik bid je daarom, met haar bemiddeling, om mij
de genade toe te staan...
die ik diep wens.
Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader

Simona Tronci, geboren te Cagliari de 13e oktober
1960, is een sportief meisje en een goede student,
verliefd op het leven maar bovenal op Christus. Na
de Klassieke studies, met schitterende risultaten,
schrijft ze zich in Rechten waar ze mee doorgaat, om
in 1980, de studies op te nemen in de Teologische
faculteit van de orde Gesuiti in Cagliari. In die jaren
sticht Simona met haar vrienden de" Groep Van de
Lente" (gruppo Primavera).
Haar studies gaan voort met succes tot januari 1983,
het begin van haar ziekte, die haar lichaamlijk belast,
maar haar nog dieper tot de Vader aantrekt. Ze keert
terug naar Hem op 18 aprii 1984, Heilige Woensdag.
Simonajeugdig voi leven, een jonge vrouw die, na de
verloving moeder wilde worden, is vandaag moeder
van alle jongeren die haar aanroepen.
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