INSPIREREND VOORBEELD

CHIARA CORBELLA PETRILLO

tussen Chiara en Enrico op 21 september
2008 in Assisi.

Chiara begon met een vervolgstudie politieke wetenschappen. Een maand na haar
huwelijk bleek ze zwanger te zijn. Helaas
bleek al snel dat de hersenen van het
kindje zich niet goed ontwikkelden. Het
meisje, Maria Grazia Letizia, werd geboren
op 10 juni 2009. Ze werd direct gedoopt
door broeder Vito maar stierf al een half
uur na haar geboorte. Chiara werd opnieuw zwanger. Helaas bleek dat ook deze
baby, een jongetje, allerlei lichamelijke afwijkingen had. Davide Giovanni kwam op
24 juni 2010 ter wereld, werd gedoopt en
overleed na slechts 38 minuten.

Chiara en Enrico werden veelgevraagde
sprekers op pro life bijeenkomsten, waarin
ze vertelden over hun beslissing om de
beide zwangerschappen uit te dragen en
over de geboorte van hun kinderen. Iedere
donderdagavond baden ze de rozenkrans
en wijdden ze zich toe aan Maria met de
woorden ‘Totus Tuus’.

Chiara werd geboren op 9 januari 1984 in
Rome, op 5 februari gedoopt, deed haar
Eerste Communie op 29 mei 1994 en werd
gevormd op 8 oktober 1995.

Op een vakantie in 2002 bezocht Chiara
Medjugorje in Kroatië. Hier ontmoette ze
haar latere echtgenoot, de 23-jarige Enrico
Petrillo. Chiara raakte steeds meer geïnspireerd door Franciscus van Assisi, en
bezocht meerdere malen de plaatsen waar
hij had gewoond.

Chiara raakte opnieuw in verwachting, en
gelukkig ontwikkelde dit kindje zich goed.
In de vijfde maand van de zwangerschap
bleek dat Chiara kanker had op haar tong.
Hieraan werd ze in maart 2011 geopereerd. In deze tijd schreef Chiara: “Tijdens
ons huwelijk zegende de Heer ons met
twee bijzondere kinderen: Maria Grazia
Letizia en Davide Giovanni, en Hij vroeg
ons voor hen te zorgen tot ze geboren
waren. We konden ze vasthouden en
dopen, en gaven hen veilig terug in de
handen van de Heer met onze harten vol

Tijdens een roepingencursus in 2006, georganiseerd door de franciscanen, ontmoette Chiara broeder Vito D'Amato ofm
en vroeg hem haar geestelijk begeleider te
worden. Hij stemde in, en hij was ook degene die voorging bij de huwelijkssluiting
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juni 2012. Ze droeg haar trouwjurk. Bij
haar begrafenis noemde kardinaal Agostino Vallini haar ‘de tweede Gianna Beretta’. Chiara werd begraven bij haar
eerste twee kinderen op Campo Verano in
Rome.

vrede en overweldigende vreugde. Hij
heeft ons nu ons derde kind gegeven,
Francesco, die gezond is en binnenkort
geboren zal worden. De Heer heeft ons
ook gevraagd om vertrouwen in Hem te
houden, ondanks de ontdekking een paar
weken geleden dat ik kanker heb. Hoewel
de toekomst eng en onbekend is, zullen
we blijven geloven dat de Heer opnieuw
grote dingen voor ons zal doen.”

Al op 2 juli 2018 werd een zaligverklaringsproces geopend, nadat kardinaal Angelo
De Donatis haar erkende als een dienares
van God. Tien jaar na haar dood was er
een aan Chiara gewijde bijeenkomst in
Domus Pacis in Santa Maria degli Angeli
(Assisi), waarin onder meer Enrico, broeder Vito en broeder Massimo Fusarelli (de
huidige generaal minister van de franciscanen) aanwezig waren. Chiara blijft mensen inspireren, als blijmoedige moeder,
echtgenote en bovenal kind van God.

Francesco werd in goede gezondheid geboren op 30 mei. Direct daarna werd Chiara verder behandeld voor kanker, en ze
werd op 3 juni opnieuw geopereerd. Toch
werd ze steeds zieker, en het werd moeilijk
voor haar om te zien en te spreken. In
maart 2012 gingen Chiara en Enrico met
Francesco naar de Portiuncula kapel in
Assisi en droegen Francesco op aan de
zorg van Maria. De kanker zaaide steeds
verder uit, en Chiara overleed thuis op 13

Mariette Fleur ofs

Chiara met Francesco
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