“O Panie czytaùam dzisiaj fragment mojego úwiætego
ýycia, i zdajæ sobie sprawæ jak waýne miejsce w nim
zajmujesz. Przyszedùeú w mojej mùodoúci, zatrzymaùeú siæ
w okresie miùoúci, bym mogùa ofiarowaã Ci to co najlepsze
ze mnie, z mojego entuzjazmu, z mojej chæci do ýycia.
Dojrzaùam Jezu, lecz wciàý jestem w wieku miùoúci, w
wieku w którym serce potrafi otworzyã siæ i
zafascynowaã radoúcià, uczuciami, nadziejà.
Jezu Teraz ofiarujæ Ci mojà mùodoúã ubogaconà
bùædami, rozczarowaniami, cierpieniami,
radoúciami, ofiarujæ Ci jà teraz Panie, aby do
Ciebie naleýaùa. To jest czas w którym Ty mnie
zapragnàùeú, to jest teren na którym Ty mnie
zasiaùeú i w którym muszæ umrzeã by
zakieùkowaã, zakwitnàã i na koniec byã
zebranà przez Ciebie, aý do momentu w
którym nie pozostanæ maùym ziarnem, który
sam bædzie musiaù rozpoczàã.”
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“Komponowaã pieúni Tobie Panie, i
mieã modlitwæ na ustach, ofiarowaã jà
sercom mych bliênich. Daj mi ùaskæ bym
komponowaùa pieúni które dopomogà moim
braciom modliã siæ i chwaliã Ciæ;
úwiat potrzebuje sùuchaã úpiewu,
úpiewu chwaùy...potrzebuje odnaleêã
Boga, Boga Miùoúci który wzywa nas do
radoúci.”

O Jezu, który cierpiaùeú na drzewie krzyýa By
ukrzyýowaã nasze grzechy i nasze sùaboúci; O Jezu
Ty jako czùowiek cierpiaùeú Lecz Ty jesteú Bogiem
który Zwyciæýyù, Bogiem który Zmartwychwstaù,
pokornie proszæ Ciæ o beatifikacjæ, takýe na tej
ziemi, Twojej sùuýebnicy, naszej siostry i
przyjacióùki Simony, która zùàczyùa siæ z Tobà na
drzewie krzyýa ofiarujàc ýycie za swych braci i
mówiàc kaýdego dnia Amen:
“Amen mojemu Stworzycielowi,
który daù ýycie za mnie.
Rozpiàã siæ na krzyýu, zamknàã oczy...
Úpiewaã Twoje Amen”
(Simona, Cagliari, 17.02.1984).

Proszæ Ciæ, za swoim wstawiennictwem byú udzieliù
mi ùaski...
O którà proszæ Ciæ z caùego serca.
Ojcze nasz... Zdrowaú Maryjo... Chwaùa Ojcu...

Simona Tronci, urodziùa siæ w Cagliari trzynastego
paêdziernika 1960, mùoda usportowana dobrze
uczàca siæ dziewczyna. Zakochana w ýyciu lecz
przede wszystkim w Chrystusie. Po Maturze zaczæùa
studiowaã na Wydziale Prawa, który opuúciùa by móc
rozpoczàã studia na Wydziale Teologii u Ojców
Jezuitów w Cagliari. W tych latach Simona, wraz ze
swoimi przyjacióùmi zakùada “Comunità Primavera”
(“Grópæ Wiosny”).
Studiuje z bardzo dobrymi osiàgniæciami do wiosny
1983, choroba uniemoýliwia jej kontynuùacjæ
studjów, cierpienie ùàczy jà jeszcze gùæbiej z Ojcem.
Do Niego powraca osiemnastego kwietnia 1984, w
Wielkà Srodæ. Mùoda Simona, peùna ýycia, po
zaràczeniu siæ pragnæùa byã matkà, dzisiaj jest matkà
wielu mùodych, którzy modlà siæ za jej
wstawiennictwem.

Za ùaski otrzymane zwracaã siæ do:
Æ
Gruppo di Lavoro - pro causa Beatificazione “Simona”
(
Tel. +39.349.1593915
ü
Internet: http://www.simonaservadidio.org
?
E-mail: info@simonaservadidio.org

(Z zatwierdzenie koúcielne)

Æ
Associazione Primavera R.C.C.
?
Casella Postale n° 136, 09045 Quartu S. E. (CA), Italia
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Tel./Fax: +39.(0)70.884520
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Internet: http://www.comunitaprimavera.org
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E-mail: info@comunitaprimavera.org

