św. Magdalena Zofia Brat

Święta Magdalena Zofia Barat urodziła się 12 grudnia 1779 roku w Joigny we Francji. Jej ojciec był bednarzem, a matka pracowała w winnicy. Do jej duchowego rozwoju i wykształcenia przyczynił się jej brat Louis, który został duchownym. Magdalena w wieku piętnastu lat oddała się studiom teologicznym. Był to jednak dal Francji ciężki okres. Chrześcijańskie szkoły nie przetrwały Rewolucji Francuskiej i w 1800 roku Magdalena rozpoczęła misję, której poświęciła resztę życia. Początkowo nauczała w szkole dla dziewcząt w Amiens, która wkrótce stała się siedzibą pierwszego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie została przełożoną kolejnej szkoły i funkcję tę pełniła przez następne 63 lata. Wkrótce w całej Francji zaczęły powstawać instytuty Najświętszego Serca (Sacré Coeur) i wizja świętej Magdaleny, iż kobiety powinny być kształcone, by móc wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo, stała się rzeczywistością.
W 1826 roku działalność Zgromadzenia zatwierdził papież. Tymczasem Magdalena organizowała nowe instytuty i odwiedzała te, które już działały, dzieląc się swą wizją kształcenia kobiet i edukowania całego społeczeństwa. Tylko za jej życia 3 600 zakonnic w 86 zgromadzeniach w Europie i w Stanach Zjednoczonych podążyło w jej ślady.
Jak zwykle nie zabrakło także przeciwności, a na początku lat czterdziestych XIX w. Zgromadzeniu zaczęły zagrażać adaptacje. Około 1844 roku odzyskało ono jednak swą równowagę i nadal rozwijało się nie tylko na terenie Francji, ale także poza jej granicami (w Polsce istniało od 1843 roku). Założycielka zmarła 25 maja 1865 roku. Beatyfikował ją w 1908 r. Pius X, a kanonizował w 1925 r. Pius XI. 

Wybrałam św. Magdalenę, ponieważ imponuje mi jej wytrwałość, dorzenie do celu. Magdalena poświęciła całe życie by pomagać innym.
Też chciałabym pomagać, pomóc tym któży chcieliby się uczy i tym co nie mają nic. Liczę na to że jako moja patronka będzie nademną czuwać i pomoże mi w dąrzeniu do tej pomocy.  

