
Op weg naar de zaligverklaring van zr. Maria Troncatti, zdb

Paus Benedictus XVI heeft het Dekreet getekend
voor de goedkeuring van een wonderbaarlijke
genezing op voorspraak van de Eerbiedwaardige ,
Maria Troncatti, Zuster van Don Bosco en
missionaris in het Amazonegebied van Ecuador.
Zijne Heiligheid deed dit gedurende de audiëntie
met Kardinaal Angelo Amato, salesiaan van Don
Bosco en Prefect van de Congregatie voor de zaak
van heiligverklaringen.

Over de heiligheid van zr. Maria Troncatti, schreef
Moeder Yvonne : “Laat ons deze genade ontvangen
als een bijzonder teken van Gods liefde voor de
hele Salesiaanse Familie en in het bijzonder voor
het Instituut van de Dochters van Maria Hulp. De
heiligheid is een stimulans om ons charisma met
passie te beleven en deze door te geven aan de jonge generaties over de hele wereld verspreid, te
midden van de vele uitdagingen maar ook gewapend met hoop. “

Maria Troncatti is geboren te Corteno Golgi (Brescia) op 11
februari 1883. Zij groeit gelukkig op in een groot gezin in een
klimaat van warme genegenheid van haar ouders. Doorheen de
parochie catechese en de sacramenten, groeit in Maria -tijdens
haar adolescentie – een sterk en diep geloof die in haar de weg
opent voor het religieuze leven. In gehoorzaamheid aan haar
vader en de parochiepriester, wacht ze tot ze meerderjarig is om
haar droom waar te maken en in te treden in het Instituut van de
Dochters van Maria Hulp. Zij legde haar eerste geloften af in 1908

te Nizza Monferrato. Tijdens de eerste wereldoorlog, studeert zr. Maria te Varazze voor
verpleegster en begon te werken als Rode Kruis verpleegster in het militair hospitaal: deze
ervaring zal haar tot grote hulp zijn tijdens haar lang missionair leven midden van het Amazone
woud van Ecuador.

Ze vertrok in 1922 als missionaris en is samen met een medezuster
pastoraal werkzaam midden de inheemse Shuar bevolking. Ze
moeten er tal van moeilijkheden trotseren: de aanwezigheid van
wilde dieren van het tropisch woud, het oversteken van wilde rivieren
of gevaarlijke bruggen.
Macas, Sevilla don Bosco, Sucùa zijn nu vruchtbare werken die hun
bloei te danken hebben aan zr. Maria Troncatti, die er ooit geleefd en
gewerkt heeft als verpleegster, chirurg, orthopedist, tandarts,
anesthesist, enz… Maar vooral was ze er catechist die niet naliet te evangeliseren met een
innerlijke religieuze rijkdom, geduldig en vol liefde voor de naaste. Haar inzet voor de promotie
van de Shuar vrouw bloeit op in honderden nieuwe christelijke families.



zr. Maria Troncatti verongelukte tijdens een vlucht naar Sucùa op 25 augustus 1969. Ze gaf haar
leven voor de eenheid tussen de kolonisten en de inheemse bevolking. Haar lichaam rust te
Macas, in de provincie Moron (Ecuador). Ze werd eerbiedwaardig verklaard op 8 november 2008.


