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sVeta UčitelJica in VzgoJitelJica
Nebesa ne bi bila prava nebesa, če v njih ne bi bili tudi otroci.
Serafinček nam je včeraj predstavil Frančiška in Jacinto, ki
sta doživela nekaj, kar ni dano vsakemu človeku: videla sta
Marijo, Božjo Mater. Predstavil pa nam je tudi Dominika
Savia, ki je bil dober in zvest otrok. Tudi ko je zbolel in je bilo
jasno, da bo moral umreti, se tega ni bal, ker je vedel, da gre
k Očetu v nebesih.
»Do sedaj smo mi spraševali, zdaj pa še sam izberi kakšnega
zanimivega svetnika ali svetnico,« je Manca predlagala Serainčku.
»To je čisto preprosto. Ker ste otroci in potrebujete dobre
vzgojitelje, vam lahko kaj povem o posebni svetnici, ki je
bila predana vzgojiteljica. To je Julija Billiart. Rodila se je v
Franciji, malo pred francosko revolucijo. Ker so njeni starši
obubožali, je morala trdo delati, da je preživela. Ko je bila
stara dvaindvajset let, je zbolela in močna paraliza ji je poškodovala obe nogi.«
»To je pa hudo,« ga je prekinila Tamara, »saj ni mogla več
delati za svoje preživetje.«
»Tudi Julija je tako mislila,« se je strinjal Serainček, »vendar
je svoje mnenje kmalu spremenila. Njen župnik jo je prepričal,
da se je začela izobraževati in poučevati otroke. Pri tem je bila
tako uspešna, da so jo otroci naravnost oboževali. Otrok ni le
vzgajala, pač pa jim je tudi svetovala in jih tolažila, če je bilo
potrebno.«
»Naša učiteljica je čisto drugačna,« je Peter prekinil Serainčka.
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»Nekateri učitelji jemljejo svoje delo kot poklic, s katerim
si služijo svoj kruh. Julija Billiart pa je svoje delo opravljala
zaradi ljubezni do otrok in Boga. To je razlika,« je nadaljeval
Serainček.
»Ampak bila je paralizirana, torej je težko opravljala svoje
delo,« je menila Manca.
»Ni bilo preprosto, to je res,« se je strinjal Serainček. »Po
končani revoluciji so jo izgnali in odšla je v drugo mesto. Tam
je bil mlad duhovnik, ki ji je vodil zapuščene otroke, da jih je
učila in vzgajala.«
»Otroke revežev?« je zanimalo Tamaro.
»Ne ravno. Ker je bila v Franciji krvava revolucija, je bilo ubitih
veliko ljudi. Mnogi otroci so postali sirote in bili zapuščeni.
Nikogar niso imeli, da bi se zavzel zanje, jih učil in vzgajal k
dobremu. To je z vso ljubeznijo in predanostjo počela Julija.
Čeprav je bila vedno bolj nepokretna.«
»Hm, v tem primeru bi ji pa Bog lahko pomagal s kakšnim
čudežem,« je dodal Peter. »Zakaj jo je pustil, da se je mučila?«
»Božja pota so za vas ljudi včasih težko razumljiva. Vendar
Bog najbolje ve, zakaj je nekaj potrebno. Tako je bilo tudi v
tem primeru.«
»Res? Kako?« se je začudila Manca.
»Julija je okoli sebe zbrala mlada dekleta, ki so bila pripravljena zaradi ljubezni do Boga in bližnjega skrbeti in vzgajati
otroke. Tako je ustanovila družbo za pouk in vzgojo deklic. Ob
ustanovitvi te družbe se je zgodil poseben čudež. Julija Billiart
je nenadoma ozdravela.«
»Je to mogoče?« se je čudil Peter.
»Pri Bogu je vse mogoče. To bi lahko že vedel,« ga je podučil
Serainček.
»No, vidiš, pa je Bog le poskrbel zanjo,« je Manca pogledala
Petra.
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»Bog je vse življenje skrbel zanjo. Za svoje varovanke je
skrbela z Božjo pomočjo in se ni zanašala le na svojo pamet,«
je zaključil Serainček.
naloga: Vprašaj starše, kdaj in kje so bili nazadnje na romanju.
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