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Wydawca

Przyjchodź zawsze, Panie

Przyjdź w nocy, ale noc jest zawsze w naszych sercach: więc, przychodź zawsze, Panie.
Przyjdź w ciszy, ale już nie wiemy, co do siebie mówić: więc, przychodź zawsze, Panie.
Przyjdź w samotności, ale każdy z nas jest zawsze bardziej samotny: więc przychodź zawsze, Panie.
Przyjdź, Synu Pokoju, nie wiemy, czym jest pokój: więc, przychodź zawsze, Panie.
Przyjdź, aby nas uwolnić, jesteśmy zawsze bardziej niewolnikami: więc przychodź zawsze, Panie.
Przyjdź nas pocieszyć, zawsze jesteśmy smutniejsi: więc, przychodź, zawsze, Panie.
Przyjdź, aby nas znaleźć, zawsze jesteśmy bardziej zagubieni: więc, przychodź zawsze, Panie.
Wy, którzy nas kochacie, przyjdźcie, ponieważ nikt nie jest w komunii z bratem lub siostrą, jeśli nie jest
w komunii z Tobą, Panie.
Wszyscy jesteśmy dalecy i zagubieni, i nie wiemy, kim jesteśmy ani czego chcemy: Przyjdź, Panie.
Przychodź zawsze, Panie.
Ojciec David Maria Turoldo, Sługa Maryji
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Z Zarządu Generalnego
Ze Świata ASC

Karibuni!

Wiadomości o Czcigodnej S. Serafinie
Czcigodna S. Serafina
List Dorothy Day
Szczęśliwych urodzin!
Wyzwania KG 2017
W Zgromadzeniu

Przestrzeń SPIS
O co Pan cię prosi?

Kalendarz Zarządu Generalnego
Najlepsze Życzenia - Gratulacje
Powróciły do Domu Ojca
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Z Zarządu Generalnego
Karibuni!

Chcemy z radością podzielić się pięknym
doświadczeniem naszych odwiedzin Sióstr Regionu Tanzanii, które miały miejsce dwa miesiące
po rozpoczęciu naszej kadencji. Chociaż nie była
to pierwsza wizyta w Regionie dla s. Nadii, dla
mnie wszystko było nowe. Celem naszej wizyty było zapewnienie ciągłości towarzyszenia
rozpoczętego przez poprzednią administrację.
Spędziłyśmy czas naszego pobytu na spotkaniach z Siostrami, aby lepiej poznać życie wspólnotowe, posługi i bogactwo ich rzeczywistości
kulturalnej. Były to bardzo piękne dni, w których
miałyśmy okazję poznać kobiety w formacji
początkowej i zacząć patrzeć na formację w
perspektywie międzynarodowego nowicjatu.
Udało nam się spędzić trochę czasu pracując
z administracją regionalną i pomagając regionowi w wyzwaniach, przed którymi stoją, i które
charakteryzują każdą rzeczywistość Zgromadzenia.
Opuściłyśmy Włochy 25 listopada z temperaturami już zimowymi i przyjechałyśmy tego
samego wieczora do ciepłej Tanzanii. Ciepło
czekało na nas nie tylko w klimacie, ale przede
wszystkim w serdecznym powitaniu sióstr.
Tanzania to kraj we
wschodniej Afryce o tropikalnym klimacie. Kraj uzyskał

niepodległość w 1961 roku i rośnie.
Pierwsze włoskie ASC przybyły tam
w 1969 roku. Siostry regionu Tanzanii rozpoczęły już proces przygotowania do swojego złotego jubileuszu: 50-lecia obecności ASC w tym
niezwykle przyjaznym i otwartym
kraju afrykańskim.
Podczas naszego pobytu byłyśmy
we wszystkich naszych wspólnotach i spotkałyśmy Siostry pełne
radości, nadziei i wielkiej woli,
by zawsze robić coś lepiej. Dni
sióstr rozpoczynają się bardzo
wcześnie każdego ranka laudesami
i Eucharystią. Uwaga na modlitwę
jest bardzo serdeczna wśród sióstr
i doświadczyłyśmy wielkiej uwagi
poświęconej modlitwie wspólnotowej wszędzie, gdzie byłyśmy. Dobrze przygo-
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Z Zarządu Generalnego
towana liturgia była okazją do chwalenia Boga
w języku Kiswahili psalmami i śpiewem w towarzystwie rytmicznych bębnów i instrumentów.
Od razu zauważyłyśmy, że talent do śpiewania,
tańczenia i grania na instrumentach jest pośród

różnych darów Bożych nie tylko dla naszych
sióstr, ale dla wszystkich mieszkańców Tanzanii.
Przy okazji naszych wizyt we wspólnotach
mogłyśmy zobaczyć,
jakie posługi prowadzą
Siostry, głównie w
szkołach podstawowych
i średnich, w których
uczą się setki dziewcząt,
a następnie w różnych
przychodniach, w Wiosce Nadziei i w Centrum
Dobrego Samarytanina.
Siostry pracują w szpitalach, parafiach, szyją i
szukają sposobów pomocy ubogim, zwłaszcza
dzieciom. Wiele sióstr
uczy się wytrwale, by
przygotować się do misji.
Prac i potrzeb jest wiele.
Mimo że region ten jest
coraz

liczniejszy, nie ma wystarczającej liczby sióstr,
aby zaspokoić potrzeby różnych posług. To duże
wyzwanie. Siostry modlą się codziennie do Pana
o powołania gotowe służyć “naszemu bliźniemu”.
Podczas naszego pobytu w Dodomie odbyło się
pierwsze seminarium “Kręgi pojednania” dla sióstr pod przewodnictwem
księdza Gregorio, CPPS i s. Florydy, ASC.
Uczestnicy podzielili się z nami radością
doświadczenia głębokiego słuchania
jako okazji do wzajemnego poznania
się i procesu wewnętrznego uzdrawiania. Radość dzielenia się w głębszy
sposób i bycia razem, skupienie się na
własnym życiu obdarzyło każdą energią
i odnowionym zaufaniem.
Dwa tygodnie spędzone z siostrami
w Tanzanii były czasem nauki i refleksji. Spotkania i procesy rozeznania
wzbudziły zaufanie i nadzieję dla nas
wszystkich, że rozwija się najmłodszy
region naszego Zgromadzenia i chce
wzrastać w odpowiedzialności lepszej
odpowiedzi na Boże wezwanie.
S. Wiesława Pryzbyło, asc
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Ze Świata ASC
Obszar Kontynentalny: Ameryki
Region Brazylia

Wiadomości o Czcigodnej S. Serafinie

Wiedza o naszej drogiej
czcigodnej Siostrze Serafinie Cinque rozpowszechniła
się w 2017 roku. Proboszcz
parafii pw. Maryi, Matka
Kościoła, Ojciec Danilo Rodrigues, kapłan diecezjalny
i były uczeń Adoratorek w
Santarem, Para, z którymi
utrzymywał przyjaźń, chciał
rozpowszechniać wiadomości
o s. Serafinie, dla której ma
wielkie nabożeństwo, w
mieście Belo Horizonte, stolicy
stanu Minas Gerais w centralnej części Brazylii.
Dlatego w lipcu 2017 r. ksiądz
Danilo zasugerował siostrze
Marilii Menezes, aby Ruch
“Spotkania Małżeńskie” w
jego parafii
wzięły osobę i
historię Czci-

godnej Serafiny jako patronkę
i inspirację. Koordynatorka,
pani Fabiola Cabral i jej mąż
poprosili siostrę Marilię o
odpowiednie teksty do zapoznania się z Serafiną. Studiowali jej życie przez około
miesiąc. Trzydniowe spotkanie
obejmujące 50 par odbyło
się w listopadzie i zakończyło
się sukcesem. Fabiola wysłała
siostrze Marilii kilka małych
przedmiotów wykonanych
przez pary i wystawionych
podczas spotkania. Twarz
siostry Serafiny i słowa, które
stały się symbolem spotkania,
są odciśnięte na tych pracach:
COMO DEUS È BOM! (Jak dobry jest Bóg!)

RAL TV, podłączona do ważnej
SIECI GLOBALNEJ Brazylii,
przeprowadziła wywiad z
naszymi siostrami Zelią Valentim i Jandirą Barbosą, które są
odpowiedzialne za Dom Bożej
Opatrzności. Program pokazuje zdjęcia z pracy, którą obie
Siostry wykonują w schronisku
St. Gaspar dla kobiet w ciąży
i chorych. Odsłonięto także
mały ołtarz parafialny kościoła
Altamira, Para, poświęcony
Niepokalanemu Poczęciu, z
doczesnymi szczątkami s. Serafiny. Jako uzupełnienie pracy,
przeprowadzili wywiad z s.
Marilia w Belem, pokazując
część archiwów s. Serafiny,
które znajduje się we wspólnocie Matki Boskiej z Guadalupe w Belem. Wideo na temat
działalności s. Serafiny w Altamira i postęp procesu beatyfikacyjnego trwa około siedmiu
minut. Jego prezentacja w
Altamira i Belem spotkała się z
dużym zainteresowaniem. W
filmie Ojciec Ivan Conceição
da Silva, kanonik z Archidiecezji Belem, mówił o znaczeniu, jakie może mieć pożądana
beatyfikacja s. Serafiny dla
Kościoła w Amazonii.
S. Marília Menezes, asc

VIDEO o S. SERAFINIE
W październiku tego roku LIBE-
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Ze Świata ASC
Obszar Kontynentalny: Ameryki
Region USA

List od Dorothy Day odkryty w archiwum Ruma

Ricercatori e archivisti spesso
soHistorycy i badacze marzą i
fantazjują o znalezieniu nieodkrytego dotąd dokumentu,
listu lub artefaktu ukrytego
w jakimś nieznanym obszarze
plików w archiwach.
Chociaż, miałam swój sprawiedliwy udział w marzeniach
o takim wielkim odkryciu,
wiedziałam również, że to
prawdopodobnie nigdy się
nie zdarzy, aż do czwartku,
16 listopada, kiedy ponownie
przejrzałam akta Siostry Angelity Myerscough. (Pracuję w
archiwach Ruma jeden dzień w
tygodniu).
Było to schowane w teczce
artykułów o Dorothy Day i
katolickim robotniku. Jest to
ręcznie napisany list od Doroty
z 1938 roku do Angelity, starannie chroniony
plastikowym
opakowa-

niem. Angelita wiedziała, co
miała, nawet jako Adoratorka
pierwszej profesji czasowej .
Dokumenty Dorothy Day są
przechowywane w
archiwach Uniwersytetu Marquette
w Milwaukee, więc
skontaktowałam się
z Philem Runkelem,
archiwistą, który
nadzoruje jej kolekcję
i przesłałam mu skan
listu i koperty.
Phil powiedział mi, że
są w trakcie skanowania dokumentów
Dorothy, aby wysłać je
do Rzymu na poparcie
jej kanonizacji. Nie
znalazł żadnej korespondencji od Angelity i nie wiedział, czy
ten list znajdzie się w
zbiorze przesłanym do
Rzymu.

List pozostawia
mi więcej pytań
niż odpowiedzi.
Założenie ruchu
Robotników Katolickich datuje się
z publikacji gazety
Katolicki Robotnik
na 1 maja 1933 r.
Tak więc Angelita
korespondowała z
Dorothy Day podczas
pierwszych dni ruchu. Skąd Angelita
wiedział o ruchu robotników katolickich?
Co to było “Spotkanie
Majowe”, do którego odnosi
się list? W jaki sposób Angelita
dostała pieniądze, aby wysłać
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Ze Świata ASC
je do Dorothy, kiedy była siostrą
po pierwszych ślubach? Kim
są “czterdzieści”, którzy mogli
być odbiorcami kopii modlitw
“przedstawionych przez Ade
Bethune?” Czy te modlitwy są
ukryte gdzieś indziej w archiwach, skoro nie znajdowały się
w folderze Dorothy Day? Czy
“czterdzieści” to inne siostry,
profeski czsowe?
Ten list nie jest historycznie
znaczącym dokumentem dla
historii Dorothy Day, ani Katolickich Robotników, ale podkreśla
długie zainteresowanie Angelity służeniem, aby pomóc
biednym oraz ciepłą, wdzięczną
odpowiedź Dorothy komuś,
kogo nie znała.
Napisany w pierwszych
dniach pracy ich życia, kiedy
ręcznie pisane podziękowanie
wskazywało na dobre maniery,
ten list oddaje istotę tego, dlaczego te dwie kobiety są ważne
dla wielu z nas.
Więcej wykopalisk w archiwach może odpowiedzieć na
niektóre z tych pytań i być może
zrodzić więcej. W tym momencie list wyszedł na jaw i jest
nasz.
S. Regina Siegfried, asc

List Dorothy Day
do S. Angelity

zahamowanych i ślepych
pośród nas (i wszyscy
jesteśmy tacy.)
15 maja Przypuszczam, że ten list
jest spóźniony na wasze
majowe spotkanie i jest mi
Droga Siostro Angelito,
bardzo przykro. To tylko
dlatego, że wszyscy uważali
Tutejsze biuro trzymało
to za bardzo ważne, żebym
twój bardzo uroczy list,
sama odpowiedziała, i w
dopóki nie wróciłam z
ogóle nie odpowiedzieli.
podróży obcojęzycznej
Oto dwie z moich ulubiony- stąd opóźnienie, które
mam nadzieję, wybaczysz. ch modlitw, wydrukowane
przez samą Adi Bethune
Powinni byli to wiedzieć.
dla mnie. Być może możesz
Nie mogę wyrazić, jak
przekazać je pozostałym
bardzo wszyscy jesteśmy
poruszeni twoim zaintere- czterdziestu, którzy są
tak hojni, że mogą je
sowaniem i jak wdzięczni
jesteśmy za twoją modlitwę. skopiować.
W rzeczy samej, masz dom Przekaż moje
energetyczny! (Wiesz, że w podziękowania wszystkim
domu energetycznym potr- za waszą pomoc i za
zeba tylko trzydziestu ludzi, pieniądze, które wysłaliście.
aby zasilić cały dolny Man- “Miłość jest wymianą
hattan światłem i energią?) darów” - powiedział św.
Czasami tak mocno czuję, Ignacy - kontynuujmy więc
jak jesteśmy unoszeni przez modlitwę za siebie nawzajem.
modlitwy i ofiary takich
przyjaciół jak ty.
W Chrystusie,
Proszę, módlcie się nadal
za nas wszystkich, za nasze
Doroty Day
Domy Szpitalne i gminy
rolnicze, za kulawych,

ASC Wiadomości Międzynarodowe Redakcja: Dom Generalny ASC | Via M. De Mattias,10
–00183, Rzym Website: www.adoratrici-asc.org E-mail: redazioneasc@adoratrici-asc.org

6

Ze Świata ASC

Obszar Kontynentalny: Ameryki
Region USA

Szczęśliwych Urodzin
W środę, 8 listopada, siostra Leona Riebel obchodziła
swoje setne urodziny. Jej drogi przyjaciel, Msgr. Walter Rossi
z Waszyngtonu, przewodniczył Mszy św. o 10 rano w Kaplicy
Nowego Przymierza w Wichita.
Gratulujemy s. Leonie tej radosnej okazji.
Na zdjęciu, od lewej, siostra Mary Kevin Rooney opowiada
historie; Msgr. Walter Rossi, z którym Leona pracowała w
Narodowym Sanktuarium; jej 101-letnia siostra - siostra Florentia; Siostry Jan Renz i Diana Rawlings; i jej 93-letnia siostra
- Siostra Barbara.
s. Nylas Moser, asc
s. Fran Schumer, asc

Obszar Kontynentalny: Europa
Region Wrocław

… na Twoje Słowo … przyjmujemy
wezwania Akt Kapituły Generalnej 2017
Tak brzmiał temat jesiennych spotkań
formacyjnych dla Sióstr Adoratorek Krwi
Chrystusa. Spotkania odbyły się w domu
zakonnym sióstr w Bolesławcu w dwóch
terminach: 6 – 8 listopada oraz 10 – 12 listopada 2017 roku.
Spotkania prowadziły siostry delegatki z
Prowincji Polskiej biorące udział w XXI
Kapitule Generalnej, która odbyła się w
Limie w Peru w dniach 5- 28 lipca 2017
roku. Pierwszą serię spotkań
poprowadziły: s. Ewa Kleps
– przełożona prowincjalna, s.

Elżbieta Kurnatowska – radna prowincjalna oraz s. Teresa Jaszczyszyn. Natomiast
drugą serię: s. Ewa Kleps i s. Elżbieta Kurnatowska. Siostry delegatki podzieliły
się z nami bogatym doświadczeniem
długiego czasu Kapituły Generalnej. Kiedy przedstawiały każdy dzień przebiegu kapituły zauważyłyśmy ile tam było
przygotowywania, wzajemnego słuchania,
rozeznawania, dialogu, troski i wysiłku, aby
dokument, który otrzymujemy był głosem
całego Zgromadzenia. Siostra Prowincjalna
odczytując list promulgacyjny i prezentując

ASC Wiadomości Międzynarodowe Redakcja: Dom Generalny ASC | Via M. De Mattias,10
–00183, Rzym Website: www.adoratrici-asc.org E-mail: redazioneasc@adoratrici-asc.org

7

Ze Świata ASC
obchodzą 60-lecie ślubów zakonnych. A
są to: s. Małgorzata Braszko, s. Magdalena Karaban, s. Łucja Partyka i s. Marianna
Konefał. Modlitwą obejmowałyśmy również
zmarłe siostry z tej grupy: s. Różę Abramek i s. Ester Chlastawę, prosząc dla nich o
Boże Miłosierdzie i pełnię życia z Bogiem w
radości nieba.

Akta Kapituły Generalnej zwróciła uwagę
na działania stanowiące klucz do realizacji
dokumentu, a są to: życie w nieustannej
formacji, bycie uważnymi na „proroczą moc
JAK”, tkanie ewangelicznych relacji.
Po uroczystym wręczeniu Akt, poprzedzonym kanonem: „Twoje Słowo jest lampą
dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”
oraz fragmentem Ewangelii św. Łukasza 5,1
– 11 miałyśmy czas na lekturę najnowszego dokumentu naszego zgromadzenia.
Następnego dnia korzystając z treści Akt
udzielałyśmy odpowiedzi na następujące
pytania:

Myślę, że wszystkie wracałyśmy do swoich
wspólnot z refleksją dotyczącą specyfiki
życia we wspólnocie zakonnej opartej na
duchowości Krwi Chrystusa i wierności charyzmatowi św. Marii De Mattias.
Wstawiennictwo naszej matki założycielki i
Boże błogosławieństwo niech otwiera nasze
serca, rozświetla drogi i daje odwagę do
właściwego pełnienia misji jako Adoratorki
Krwi Chrystusa.
Złączona w adoracji Krwi Chrystusa
s. Bernadetta Pajdzik, asc

1.
Do czego wzywają mnie AKTA
XXI KG, abym mogła podjąć proces przemiany?
2.
W jaki sposób jako wspólnota ASC
możemy odpowiedzieć na te wezwania?
3.
Jak przyjmuję AKTA XXI KG?
Udzielone odpowiedzi zostaną
wykorzystane podczas prac na styczniowej sesji Kapituły Prowincjalnej.
Podczas spotkań uczestniczyłyśmy
we Mszy Świętej sprawowanej przez o. Adama Langkamera – pijara.
Każda z uczestniczek miała czas na
indywidualną modlitwę, wspólne adoracje
Najświętszego Sakramentu i modlitwy
brewiarzowe.
Podczas Mszy Świętej na zakończenie
spotkań formacyjnych
modliłyśmy się za siostry, które w tym roku
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Przestrzeń SPIS
Czego Pan wymaga od ciebie ...
ale aby czynić sprawiedliwość i kochać dobroć, i pokornie
kroczyć ze swoim Bogiem (Micheasz 6, 8)

Jako obecny przedstawiciel
Sprawiedliwości, Pokoju
i Integracji Stworzenia
(SPIS) w Radzie Generalnej, miałam ostatnio okazję
uczestniczyć w corocznych
warsztatach formacji promotorów SPIS, sponsorowanych przez komisję UISG
(Międzynarodową Komisję
Przełożonych Generalnych). Warsztaty odbyły się w
Rzymie, z uczestnikami z
ponad 20 różnych krajów.
Niektórzy z uczestników,
tacy jak ja, mieszkają w
Rzymie i są członkami
rad generalnych w swoich
zgromadzeniach, ale wielu z
nich przybyło
z różnych

zakątków świata i realizuje
misję koordynacji SPIS dla
swoich wspólnot. Warsztaty
miały na celu dostarczenie informacji, rozwijanie
umiejętności planowania
i zachęcenie do tworzenia
sieci współpracy wśród
osób odpowiedzialnych
za nasze międzynarodowe
zgromadzeniowe wysiłki
SPIS. I muszę powiedzieć, że
przez te 3 dni, kiedy byliśmy
razem, osiągnęliśmy to... i
wiele więcej.
Niektóre z wielu tematów
obejmowały: SPIS jako
rozwój integralny człowieka,
Laudato Si i kontemplacja,
SPIS w ślubach zakonnych i
prorockim życiu religijnym,

Rola SPIC, Struktury i
współpraca, Zobacz, osądź,
działaj - jako przewodnik
planowania duszpasterskiego, i dzielenia się najlepszymi praktykami SPIS.
Pogłębiliśmy także naszą
wiedzę i zrozumienie SPIS
poprzez wspólną modlitwę,
dyskusje w małych grupach
i włączenie się w zabawną
noc kulturalną.
Warsztaty były nieustannym wołaniem, aby autentycznie żyć zintegrowaną
duchowością SPIS, że nie
chodzi tylko o pojedyncze
działania i działania, które
podejmujemy, ale jest to
nieodłączną częścią naszego myślenia, poruszeniem
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Przestrzeń SPIS

naszych serc i istoty, i
dla nas, jako Adoratorek,
prawdziwym wcieleniem
naszego charyzmatu “być
współczującą, pojednawczą
obecnością ... z sercami
uważnymi na wołanie
Krwi” (Akta KG 2017). Jeśli
słuchamy głęboko Słowa
Bożego, słyszymy, że musimy nie tylko promować
sprawiedliwość, ale musimy żyć sprawiedliwie, że
musimy nie tylko mówić o
pokoju, ale nasze działania
muszą być pokojowe i
bez przemocy, że musimy nie tylko modlić się
w dziękczynieniu za dar
stworzenia, ale nasze codzienne działania muszą
troszczyć się o wspólny
dom, w którym lokalnie się znajdujemy.
Możemy rozmawiać i
teologizować o ewangelii, ale dopóki nie
będziemy żyć radykalnym przykładem Jezusa, w relacji z ubogimi,
jako wyzwoliciel,
jako ten, który rzuca
wyzwanie strukturom,
które nie podtrzymują
ludzkiej

godności, nasze życie nie
będzie prorocze.
•Co teraz jest potrzebne dla nas, jako Adoratorek Krwi Chrystusa, aby naprawdę żyć
zintegrowaną duchowością
sprawiedliwości, pokoju
i troski o stworzenie w
odpowiedzi na wezwanie
Krwi?
•Zastanawiając się nad
naszymi Aktami z 2017 r.,
W JAKI SPOSÓB mamy
“żyć w komunii z ubogimi, zmarginalizowanymi
i żyjącymi na peryferiach”
i jakich wyborów musimy
dokonać dla “zwiększenia
naszego zaangażowania

w Sprawiedliwość, Pokój i
Integrację Stworzenia?”
•I proszę was, abyście
nas powiadomiły... Jak
możemy, jako Rada Generalna, wspierać, animować
i być z wami, naszymi
siostrami w Regionach
i Fundacjach, kiedy
przekształcacie świat w
duchu Ewangelii poprzez życie w misji i służbie
sprawiedliwości, pokoju i
troski o integralność stworzenia?
Jeśli chciałbyście uzyskać
więcej informacji na temat
któregokolwiek z tych
tematów przedstawionych podczas warsztatów,
proszę dajcie mi znać, a ja
z przyjemnością podzielę
się bogactwem i wszelkimi materiałami, które
otrzymałam ... uczymy się
od siebie nawzajem, gdy
pracujemy razem “w kierunku urzeczywistnienia
tego pięknego porządku
rzeczy”.
S. Dani Brought, asc
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Ze Zgromadzenia
Kalendarz

Zarządu Generalnego
4 grudnia: S. Matija Pavić, S. Dani Brought, S. Bridget Pulikakunnel towarzyszyły S. Patrizii Pasquini do jej nowej wspólnoty lokalnej w Castelplanio.
9 grudnia: uczestniczenie w międzynarodowym wspólnotowym dniu modlitwy Adwentowej.
11 grudnia: Siostry Nadia Coppa i Wiesława Przybyło wróciły
do Rzymu po ich wizycie w Tanzanii.
13-15 grudnia: spotkanie formacyjne interkulturacji zarządu
generalnego prowadzone S. Marian Murcia Pineiro, HFB.
17 grudnia: udział w między – zgromadzeniowym koncercie
Bożonarodzeniowym w kościele Najśw. Krwi Chrystusa.
27 grudnia: 27 grudnia – 20 stycznia S. Dani Brought
odwiedza Fundację Boliwia. Po drodze zatrzyma się w Stanach Zjednoczonych.
6-17 stycznia: wizyta S. Bridget Pulikakunnel i S. Wisławy
Przybyło w Regionie Wrocław.
10-11 stycznia: S. Nadia Coppa bierze udział w dorocznym
Zgromadzeniu Unii Rzymskiej UISG.
15-31 stycznia: S. Nadia Coppa i S. Matija Pavić
odwiedzająRegion Indie.

Powróciły do Domu Ojca
Region Włochy
16 stycznia 2017
S. Bruna Ziotti

Region Włochy
18 stycznia 2017
S. Maddalena Orlando
Region USA
22 stycznia 2017
S. Helen Ridder
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Ze Zgromadzenia
Najlepsze życzenia dla nowego zarządu F
Kadencja: styczeń 2018 – styczeń 2023

unda
cji

Ko
rea

S. Hee Kyung Julianna Kim - koordynatorka
S. Mi Sook Francesca Kwak - radna
S. Kyung Mi Rosa Kim – radna

Kapituł
y

aln

26-29 stycznia 2018 V Kapituła Wyborcza Indii

on

Re
g
12- 14 stycznia 2018 XV Kapituła Prowincjalna Polski i

e

Ka

Fundacji
y
ł
u
pit

4-7 stycznia 2018- Boliwia
10-12 stycznia 2018- Argentyna

Od początku mojego powołania
czułam, że moje serce zostało
skradzione przez Ukrzyżowaną
miłość,
i od tego czasu zawsze doświadczałam
męczeństwa zazdrości
i nie będę szczęśliwa, jeśli moje serce nie będzie należało całkowicie do
Jezusa
MDM, 26 listopada 1850
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