Eurosia Fabris
Op 8 januari gedenkt de kerk Eurosia Fabris ofs.
Eurosia werd als boerendochter geboren in Italië op 27 november 1866. Haar
ouders noemden haar Rosina. Het gezin was arm en Rosina kon, zoals zoveel
kinderen uit die tijd, maar twee jaar naar school. Daarna hielp ze op de boerderij
en in het huishouden bij haar ouders, ze leerde lezen en schrijven en kleding te
maken.
Toen Rosina 12 jaar werd, deed ze haar eerste
communie. Ze was een trouw kerkganger en
werd lid van de Associatie van de dochters van
Maria. Rosina hielp de kinderen uit haar parochie,
en gaf hen catechismuslessen en naailessen. Op
haar
achttiende
had
Rosina
meerdere
huwelijksaanzoeken gehad, die ze alle afsloeg.
Toen gebeurde in haar nabije omgeving een
drama. Een jonge vrouw, moeder van drie kleine
kinderen, stierf. Eén van de drie kinderen
overleed kort na haar moeder. De andere twee,
Chiara Angela van 20 maanden oud en Italia van
2 maanden oud, bleven alleen achter. Hun vader
leefde elders, bij zijn oom en zijn grootvader; de
mannen ruzieden altijd en konden onmogelijk
voor de kinderen zorgen.
Rosina zorgde gedurende zes maanden voor de
kinderen en het huis waar ze woonden. Toen
besloot ze, op advies van haar familie en de
parochiepriester, te trouwen om de kinderen een blijvend thuis te kunnen bieden. Rosina huwde op 5 mei 1986 met Carlo Barban en bleef zorgen voor Chiara
Angela en Italia. Samen met Carlo kreeg ze negen kinderen, waarvan er drie
priester werden gewijd. Haar huis stond altijd open voor andere kinderen. Ze
was geliefd en iedereen noemde haar Mama Rosa.
Rosina was een praktisch ingestelde, gelovige vrouw, die aanpakte wat op haar
pad kwam. Toen ze lid werd van de Franciscaanse Derde Orde, beleefde ze de
franciscaanse geest van armoede en vreugde in haar eigen huis, in haar dagelijks werk en gebed. Ze was vriendelijk voor iedereen en prees God als de
Schepper en Bron van al het goede en de Gever van alle hoop.
Rosina stierf op 8 januari 1932 en werd zalig verklaard op 6 november 2005.

Waarom juist iets schrijven over deze vrouw? Ze is een onbekend gebleven lid
van de OFS, zoals er zoveel zijn. Een gewone vrouw, die zich aangesproken wist
door wat er op haar weg kwam en daaraan gehoor gaf. Van ons worden geen
grote, in het oog vallende daden verlangd, maar wel dat we openstaan voor wat
de mensen om ons heen nodig hebben. Rosina kan ons daarin tot voorbeeld zijn.
Als je meer wilt lezen over deze bijzondere vrouw:
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20050424_fabris
_en.html
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