
Света Емилия Дьо 
Виалар 

История в картинки 

    

  

  

  

  

Емилия е родена на 17 септември 1797г. 
в град Гаяк в Южна Франция, недалеч от 
Тулуза в богато и добре образовано 
семейство. Тя има двама братя - 
Августин(роден 2 години след нея) и 
Максим(роден 10 години след нея), когото 
много глезят. Баща й не е бил вярващ, но 
майка й е била дълбоко религиозна жена. 
Именно тя научава малката Емилия да 
чете, да пише и да се моли. Семейството 
им е много единно. 

През 1810г. родителите й я изпращат в 
Париж, за да продължи образованието си. 
Пътуването е изключително дълго и 
изморително, особено за майка на 
Емилия, която е с много разклатено 
здраве. Когатиюо пристигат, тя се 
разболява. На смъртното си легло, Мадам
Дьо Виалар оставя своята 13-годишна 
дъщеря на грижите на нейния дядо Барон 
Дьо Портал (кралски лекар) и на леля й 
Мадам Ламурие. 



  

  

  

  

След две години Емилия приема Първо 
Причастие в Париж. Тези години са 
много тежки за нея, защото е отделена 
от двамата си братя, към които е много 
привързана. Тя е подготвена в колежа на 
Дамите от Л'Абе О Боа, където получава 
много добро образование. Баща й  явзема 
при себе си да му помага в домакинството 
и в обществените му прояви. 

На терасата на нейната къща Емилия 
приема и помага на своите приятели, 
бедните. След завръщането й в Париж тя 
има голям успех в обществото. С новите 
си приятели тя обсъжда прочетени книги, 
говоря за изкуство, мода и забавления, 
живо я интересуват събитията в 
страната и по света. Бащата на Емилия 
и икономката не са съгласни бедните да 
идват в къщата им. 



  

  

  

В къщата на баща си Емилия страда 
много от икономката мадам Тоанон. 
Тя е поела изцяло управлението на дома 
в свои ръце, спечелила е изцяло доверието 
на бащата на Емилия и се държи много 
зле с нея и я експлоатира. Старата 
икономка прави всичко възможно, за да 
обезкуражи малкото момиче и то да не 
заеме мястото на своята майка. 
  

Един ден по време на Обожаване в 
близката църквата Св. Петър, Емилия 
вижда Исус Христос да лежи в 
Дарохранителницата.  Петте му рани 
могат да се различат ясно, особено ранат 
от дяснат му страна. Виждат се и капки 
кръв, изтичаща от раните. От този ден 
нататък тя вече няма желание за 
никакви развлечения, опростява 
облеклото си и започва да носи един кръст 
с черна велурена верижка. 

 

 



 

Коледа, 1832г., дядото на Емилия, 
Барон Портал умира, оставяйки големи 
заслуги на медицината и голямо 
нследство. Емилия напуска къщата на 
баща си, урежда жената на брат си да се 
грижи за него и му пише едно много нежно 
писмо. След това купува една голяма къща
заедно с три приятелки заживява там и 
основава една нова Конгрегация. 
 
  

Емилия, коленичила, пише правилата на 
Конгрегацията си.Нейното дело започва в 
тази Витлеемска нощ, коагто Божият 
син се роди и Мария, неговата майка го 
постави в яслата. Йосиф е първият 
свидетел на тази тайна. Ето защо Емили
нарича своето монашеско семейство 
:Конгрегация на сестрите от Свети 
Йосиф на Явлението" 



 

Емилия и седемнадесет сестри дават 
първи обети пред Монсиньор Дьо Гуали 
през 1833г. Радостта им е голяма, тя и 
нейните съмишленички щяха да се 
посветят и да се заемат с "всички дела на 
Милосърдието" Тя отделя много време и 
на молтвата, защото усеща 
необходимост да открие в интимност 
Христа 
  

Декември, 1840г., Григорий XVII приема
с много обич светата Основателка в Рим. 
18 месеца са му необходими на него и на 
кардиналите, за да изследват дейността и
основите на Конгрегацията на Емилия. 
През това време тя посреща всички 
нужди...помага в училища, грижи се за 
бедните, приема млади момичета, идващи 
да помогнат. 



 

В едно писмо брат й Августин й 
разказва за бедните хора в Алжир. 
избухнала е холерна епидемия у много 
хора умират изоставени. Емилия не се 
колебае. Придружена от три сестри, тя 
заминава за Алжир, където откриват и 
други страдания. Емилия открива 
училище и лазарет, за да помага на 
бедните и болните. 
  

Емилия полага деликатни грижи за 
една от нейните болни Сестри.Групата 
на малката четвортка от Коледната 
нощ се е умножила многократно. ЕМилия
ги води по пътя на Любовта. Епископи и 
свещеници от целия свят вече търсят 
тяхната помощ. Сестрите се отзовават 
и щастливи поемат по различни пътища 
за да правят добро. 



 

Един мюсюлманин, възхитен от 
добрината на сестра Емилия, казва: 
„Този, който те кара да правиш това, е 
много добър!" Но не всичко е лесно, тя 
понася и много клевети, несправедливости 
и дори измама. В тези тежки моменти 
на помощ й идва молитавата. 
Многобройни са срещите, в които Исус й 
показва своето присъствие. 
  

Заминаването на четири сестри за 
Сирия, едно вълнуващо пътуване с пожар 
на борда. Но Бог е с тях...Където и дас 
отидат, къщите им са широко отворени 
за всеки, който се нуждае от помощ и 
подкрепа, без значение дали е християнин, 
мюсюлманин или евреин. 



 

По време на пътуването на сестрите от 
Александрия до Суезсестрите се 
сблъскват с много трудности. Един 
старец им помагапрез целия  тежък 
път. Той им казва „Не се бойте 
момичета, аз съм тук” – това беше Св. 
Йосиф 

Смъртта на Света Емилия в Марсилия,
Франция. 24.08.1956г. Тя умира 
спокойно, заобиколена от грижите на 
любящите й Сестри. Тя почива от стара 
херния, получена докато е влачила един 
чувал брашно за бедните към стерасата 
на своята къща. Хората от Марсилия 
казват: "Светицата почина!" 



 

Канонизирането на Света Емилия 
17.06.1952г. от Папа Пий XII.Oттогава 
във всички страни по целия свят, където 
има  сестри от ордена на Свети Йосиф на 
Явлението, се чества нейният 
празник  на 17 Юни. 

 

 

 


