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Adoratorki Krwi Chrystusa
(Akta KG 2011)

Rok XIX - numer 5, maj 2017

Od redakcji

Dom Boży
Stella, trzy letnia córka
rodziców wyznania hinduskiego, zawsze słyszała od taty i
mamy, że Bóg mieszka w sercu,
i żeby go odnaleźć i prosić go
o coś, trzeba „zejść” w serce.
Nauczyła się więc powtarzać sobie: „Bóg mieszka w moim sercu” i kiedy modliła się pochylała
głowę w stronę swojego serduszka.
Pewnego dnia dziewczynka
zaczęła skarżyć się, że źle się
czuje. W niedługim czasie jej
stan się pogorszył. Lekarze w
szpitalu pediatrycznym zdiagnozowali wrodzoną chorobę
serca, która nie dawała żadnych
nadziei wyleczenia. Jeden
spośród lekarzy zaproponował
delikatną operację, choć z
bardzo małą szansę na sukces.

Boga i nie chcę, żeby stała mu
się krzywda” Lekarza poruszyły
te słowa, i przykładał skalpel
do ciała wciąż o nich myślał.
Jak tylko rozpoczął operować,
serce Stelli przestało bić, ale
lekarz czuł w sobie impuls, aby
nie przestawać i kontynuował.
Kończąc operację stwierdził,
że jeśli bicie serca nie zostało
zatrzymane robiąc ostatni szew,
powiedział do siebie: „Idź w
pokoju, zostawiłem wszystko
w porządku i nie zrobiłem nic
Rodzice trzymali się tej
złego Temu, kto pilnował twoje
cienkiej nici nadziei, i przyjęli
serce ”. Ciało Stelli drgnęło
propozycję. W dniu operacji
i dziewczynka obudziła się,
Stella była słaba, ale pogodna i mówiąc: „Dziękuję! Bóg
powiedziała do chirurga „Kiedy powiedział mi, że jesteś dobrym
będziesz przecinał moje serce,
lekarzem, byłam pewna, że pomusisz być ostrożny w tam,
traktujesz Go dobrze! “
ponieważ w środku jest dom

Co to znaczy mieć wiarę?
S. Patrizia Pasquini, asc
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Ze świata ASC
Obszar Kontynentalny Europy
Prowincja Włochy

Światowy Dzień Wody
.… 22 marca każdego roku

obchodzi się święto wody,
będącej synonimem życia, jako
Światowy Dzień Wody. Organizacja Narodów Zjednoczonych
ustanowiła Światowy Dzień
Wody w 1992 roku: 24 godziny,
podczas których państwa
członkowskie promować mają
konkretne działania
w obronie wody i jest
to czas przeznaczony do podnoszenia świadomości
społecznej na
temat jednego z
najważniejszych
problemów naszych
czasów.
.. w Instytucie
Przenajdroższej
Krwi (IPS) nie
mogło zabraknąć tej
uroczystości. Dlatego dzieci ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w dniu 22 marca 2017
roku wzięły udział w Światowym
Dniu Wody zorganizowanym
przez Bibliotekę Narodową w
Bari.
… ta inicjatywa zaangażowała
dzieci i młodzież, umożliwiając
im aktywny udział. Byli
odpowiedzialni za prowadzenie
dyskusji z mieszkańcami miasta
na temat wody.
… nasi uczniowie, idąc za
Encykliką „Laudato Si” Papieża
Franciszka, zatrzymali się
nad refleksją o sytuacji naszej
planety i wodzie jako cennym
surowcu, bez którego życie nie

byłoby możliwe na Ziemi. Nasi
chłopcy również uczestniczą
w projekcie UNESCO „Woda
i wielokulturowość”. Dlatego
nie mogli nie wziąć udziału w
projekcie „Siostra Woda”, sponsorowanym przez Region Apulii
i powstałym we współpracy z
GISCEL Puglia, Lega Ambien-

uczniowie zaangażowani w wiele
działań: tworzenie billboardów,
modeli i rysunków w różnych
aspektach wody, które zostały
następnie umieszczone na
wystawie w Bibliotece Narodowej.
Młodsze dzieci ze szkoły
podstawowej w ciągu roku szkolnego, mają wyznaczone do czytania dwa
podręczniki: „Lina i
przyjaciele z morza” i „W
szklance wody.” Z tego
powodu uczestniczyli
z wielkim zainteresowaniem w maratonie
wykładów prowadzonych
w Bibliotece. Uczestniczyli oni w recytacji
wersów i animowanych
odczytów prowadzonych
przez liderów edukacyjnych, ale przede wszystkim
przez Lilianę Carone,
autorkę i ilustratorkę
te oraz Res. Inicjatywa ma na
książek przez nich czytanych.
celu podniesienie świadomości Wkrótce po tym, recytowano
dzieci, że woda jest cennym
wiersz „Pada, pada deszczyk”,
zasobem, który nie powinien być rytmiczna gra tańczona przy
zmarnowany. Ta inicjatywa dąży dźwiękach litery C, przy todo refleksji na temat trudności
warzyszeniu Chóru Deszcz. Na
związanych z zarządzaniem tym zakończenie zaprezentowano
zasobem na naszej planecie i
krótki dramatyzowany utwór na
pomaga zrozumieć, że wszyscy nuty „Wiosna Vivaldiego”.
możemy być aktywnymi obywa- Chłopcy z Gimnazjum natelami i powinniśmy podjąć
tomiast podczas spotkania w
działania w celu poprawy i
auli Biblioteki zaprezentowali
ochrony naszej planety i jej
swoje płyty i ich prezentacje
mieszkańców.
multimedialne: mówili o histoProjekt „Siostra Woda”
rii Akweduktu Apulii, pogłębili
umożliwia dostęp do edukacji
właściwości wody w dziedzinie
obywatelskiej, który widzieli
naukowej, dyskutowali na temat
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Ze świata ASC
wody jako środka komunikacji i symbolu
imigracji i przedstawili treść książki czytanej w ciągu roku pod tytułem „Nawal,
anioł uchodźców”. Na koniec dedykowano
wszystkim śpiew i taniec na melodię piosenki „Zimna woda” Justin Bieber!
Inicjatywa ta nie kończy się teraz! W dniu
22 kwietnia nastąpi zamknięcie pracy sesji:
spotkanie poświęcone ważnym sprawom
na zakończenie projektu, który był okazją
do przypomnienia dorosłym, nastolatkom i
dzieciom ważności „niebieskiego złota!”.
Nauczyciele Szkoły podstawowej
„Przenajdroższej Krwi”
Obszar Kontynentalny Europy
Prowincja Włochy

Stowarzyszeni ASC w Pompejach
2 kwietnia, w Sanktuarium
Matki Bożej z Pompei, odbyło
się krajowe spotkanie Stowarzyszonych, zorganizowane
przez Adoratorki Krwi Chrystusa.
Sala napełniona była radosnymi
piosenkami Grupy Ludowej z
Acuto. Ciekawą aranżacją tańców
w strojach typowych dla regionu
Ciociaria, witano pielgrzymów
przybyłych z całych Włoch.
Sala była bardzo duża i
wypełniona ludźmi.
Za przyjmowanie i
przedstawianie grup
odpowiedzialne były
Siostra Maria Paniccia i
siostra Gabriella Grossi,
główne organizatorki
imprezy. Przełożona
Regionalna siostra Silvana Crolla, powitała
wszystkich zebranych.
Tematem spotkania
było: „Powołanie do

świętości. Ja jestem misją, która
głosi Krew Chrystusa “. Temat, bez wątpienia zawierający
wyzwanie, podkreślający
potrzebę umocnienia osobistej wiary, życia zgodnego z
duchowością Krwi Chrystusa,
ofiarowania własnego życia,
aby stać się „słowem Boga”,
wiarygodnym głosicielem Krwi
zbawienia.
Na początek spotkania przy

Okrągłym Stole, głos zabrała
Siostra Emilia Salvi moderatorka, przedstawiła relatorów
ks. Andrea Biaggi, CPPS, S.
Lucia Resta, ASC i S. Nadia
Coppa, ASC. Przedstawione
zostały argumenty „Okrągłego
Stołu” z uwzględnieniem trzech aspektów: biblijny, charyzmatyczny i egzystencjalny.
Część przedpołudniowa
zakończyła się uroczystą
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Ze świata ASC
Mszą św. w Sanktuarium
wypełnionym pielgrzymami,
której przewodniczył ks. Andrea
Biaggi. W homilii, posłał on
każdego aby odkryć harmonię
pomiędzy chrztem i wiarą.
Sanktuarium wypełnione tyloma osobami było z pewnością
oznaką lęku i strachu ludzkości,
która żyje w tych niepewnych,
pełnych przemocy czasach. Jest

bardziej niż kiedykolwiek potrzeba w nas i wokół nas pewności
i otuchy. Tylko dar „Eucharystii
może jeszcze rozproszyć cienie,
które ciążą na naszej ludzkiej
słabości.
Obiad upłynął w braterskiej i
radosnej atmosferze. Wczesnym
popołudniem, odmówiono
modlitwę różańcową przed
obrazem Matki Bożej z Pompei.

Powracający do swoich domów
nieśli w sercach pamięć o dniu
pełnym nadziei i modlitwy,
napełniającym odwagą, by żyć
radośnie gorącą wiarą pełną
obietnic.
Na podstawie artykułu
Marii Luisy Costantopulos,
stowarzyszona asc

Obszar Kontynentalny Ameryk
Prowincja USA

Rozwijać naszą miłość do krwi Chrystusa
Ken Giovanelli, dyrektor
Duszpasterstwa wspólnoty
domu odpoczynku „Św.
Anny”, prowadził nasz
dzień modlitwy mówiąc z
mocą o charyzmacie Adoratorek i duchowości Krwi
Chrystusa, ułatwiając
także refleksję i wspólne
dzielenie się w ciągu dnia.
Przypomniała łaskę Bożą,
która otaczała Marię De
Mattias na początku jej
życia: miłość objawiona w
Jezusie Ukrzyżowanym, który przelał za nas krew.
Ken promieniała miłością Jezusa, kiedy czytała
zachętę Marii De Mattias do sióstr, aby „zanurzały
się w Jezusa Ukrzyżowanego” i by ukazywały
miłość Jezusa służąc innym. Opisała, jak nauczyć
się zwracać uwagę na obecność Boga w swoim
życiu i przedstawiła przykłady, w których Maria
De Mattias rozpoznała interwencję Boga w swoim
życiu. Potem zaprosiła nas do refleksji nad naszym
życiem, aby głębiej odpowiedzieć na wskazania,
które otrzymujemy od Ducha św. w życiu codziennym, zanurzając się w Jezusa Ukrzyżowanego
jak Maria De Mattias. Ken podkreśliła misję
wspólnoty odpoczynku „Św. Anny” wyrażającej
uzdrawiającą miłość Jezusa, charyzmatu Ma-

rii. Wezwane do duchowości Krwi Chrystusa,
zaznaczyła, jesteśmy zaproszone „pić ten kielich”
współczucia i ofiarować go innym.
Przypominając, że w tym roku obchodzimy
25. rocznicę męczenniczek ASC w Liberii, Ken
odniosła się do ich życia i do ich śmierć jako jasne
przykłady tych, które najpełniej „piły z kielicha”
współczucia i podzieliły je z potrzebującymi
zbawczej mocy Krwi Chrystusa. Na kilka minut oddała głos s. Bernice Klostermann, ASC,
która podzieliła się niektórymi osobistymi
doświadczeniami z każdą z męczenniczek po to,
aby poznać je lepiej.
Musimy być „ambasadorami pojednania”,
powiedziała Ken, a następnie zaprosiła nas do
zastanowienia się, jak w rzeczywistości życia
codziennego, możemy ugasić nasze pragnienie
kielicha współczucia i ofiarować go innym - w
modlitwie i na inne sposoby. Z naszą świętą Matką
i św. Kasprem, będziemy „ambasadorami pojednania”, wsłuchując się w krzyk Krwi Chrystusa w naszym życiu teraz i wskazując tym, którzy są blisko.
Po refleksji, odbył się obrzęd przyjęcia do Stowarzyszenia. Bill LaCour został Stowarzyszonym.
Claranne LaCour natomiast obchodziła obrzęd
przyjęcia na kandydatkę do Stowarzyszenia.
Witamy ich w naszej wspólnocie i wspieramy ich
modlitwą. Tego dnia zbieraliśmy datki pieniężne
dla ludzi w Liberii. Zebraliśmy także artykuły
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Ze świata ASC
higieny osobistej dla podopiecznych Caritas z Lancaster: także oni to nasz „drogi
bliźni”. Ten dzień tak naznaczony głęboką
duchowością i konkretnym życiem,
zakończył się Hymnem do Krwi Chrystusa.
Stowarzyszeni ASC USA
Obszaru Wschodniego
Na zdjęciu od lewej do prawej:
Mary Stasiak, koordynatorka;
S. Colette Tenley, Mentor;
Claranne LaCour, kandydatka;
S. Helene Trueitt (S. Anne-Marie Meadowcroft), Sponsor;
Bill LaCour, Stowarzyszony w modlitwie;
Juanita Mason-Fegley, koordynatorka

Podążać śladami życia o. Stana Rother
S. Renee Kirmer, asc i S. Marita Rother, asc uczęszczały na
uczelnię Sacro Cuore w latach
60-tych. Od tego czasu, siostry
i uczniowie są zawsze w kontakcie. Kilka lat temu, rocznik
z 1964, w tym także autorka
tego tekstu, obchodzili jubileusz
studiów.
Brat S. Marity, Ojciec Stanley
Rother, był kapłanem archidiecezji Oklahoma City, który
zostanie beatyfikowany 23
września. Pracował 13 lat w
Gwatemali przed męczeńską
śmiercią w 1981 roku.
W ramach przygotowań do
beatyfikacji, 21marca, zakonnice i tuzin byłych studentów i małżonkowie odbyli
jednodniową pielgrzymkę.
Pierwszym etapem grupy było
Archidiecezjalne Centrum

Duszpasterskie w Oklahoma
City, gdzie jest przypominany
o. Stan. Jego kielich, koszulka
uniwersytecka, niektóre z jego
fajek, rodzinne zdjęcia i obrazy
z jego lat służby w Gwatemali
są jednymi z wielu elementów
ekspozycji na temat jego życia.
Sr Marita i Louise Wolfe, siostrzenica dwóch ASC, ponieważ
spędziły minione lato w Gwatemali, dodały osobiste komentarze i trochę nowych informacji
podczas prezentacji.
Pielgrzymi spędzili resztę dnia
w Okarche, mieście narodzin
siostry Marity i ojca Stana.
Odwiedzili kościół Św. Trójcy,
gdzie o. Stan został ochrzczony, bierzmowany, gdzie jako
chłopiec służył przy ołtarzu,
gdzie odprawił swoją pierwszą
Mszę św. Wystawa artefaktów

utworzonych w miejscowym
kościele obejmuje płaskorzeźbę
wykonaną przez kapłana i
artystę z Oklahomy. Największa
rzeźba przedstawia o. Stana z
chłopcem z Gwatemali i
znajduje się pomiędzy centrum
parafialnym a szkołą, w której
ASC uczyły o. Stana. Pomnik
jest darem Rycerzy Kolumba.
Po drugiej stronie ulicy jest
nowy budynek administracyjny,
poświęcony o. Rother, który
będzie błogosławiony w dniu 24
maja.
Grób o. Stana znajduje się
na cmentarzu parafialnym,
położonym kilka mil od miasta. Został pochowany obok
swoich rodziców, pośród pięciu
pokoleń rodziny Rother, którzy
mają miejsce odpoczynku w tej
części prerii osłoniętej od wia-
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tru. To, co jest tutaj typowe, że

był wietrzny nawet dzień
pielgrzymki.
Niewielkie skały i inne
pamiątki pozostawione
przez odwiedzających
ukrywają jego prosty
nagrobek. Przed opuszczeniem cmentarza, grupa
odmówiła modlitwę o
kanonizację o. Stana.
Na koniec, była
wyjątkowa okazja, aby
odwiedzić rodzinny dom,
gdzie o. Stan wzrastał.
Rodzice ojca Stana i s.
Marity przenieśli się do
tego domu w 1920 roku, po
swoim ślubie.
Ich najmłodszy syn, Tom
i jego żona nadal tam

mieszkają. Z chęcią otworzyli
dla grupy swój dom. S. Marita
i Tom odpowiadali na pytania
o dom rodzinnym, opisywali,
jak dorastali na farmie razem z
ciotkami, wujkami i kuzynami,
którzy mieszkali w pobliżu.
Istotnym momentem dnia
pielgrzymki był obiad w Eishen bar, punkt orientacyjny w
Okarche i najstarszy z barów
Oklahomy, w którym podają
smażonego kurczaka, ciasta i
inne potrawy.
Wracając do swoich domów
późnym popołudniem pielgrzymi czuli wdzięczność za
przeżyte doświadczenia.
S. Janet Rowley, asc

Obszar Kontynentalny Ameryk
Fundacja Boliwia

Wpływowe pisklęta
S. Anitawa powołała do istnienia w Boliwii, Stowarzyszenie dla Zdrowia(Salud Integral),
które działa na rzecz poprawy jakości życia ludzi najuboższych.
Wśród wielu działań, stowarzyszenie jest również zaangażowane w projekty żywieniowe dla dzieci
mieszkających w mniej rozwiniętych obszarach i okolicach.
Ona odnosi się poniżej do jednego z licznych wyjazdów po najbardziej niedostępnych drogach, aby
dostarczyć podstawowe produkty dla ludzi.
Niedawno odbyłam podróż z trzema innymi osobami z La Paz do Camata w Boliwii,
w towarzystwie 100 piskląt, które ćwierkały i
dziobały przez całą 12-godzinną podróż.
Pisklęta były przeznaczone dla naszego
projektu poprawy diety miejscowych uczniów.
Inne działania, takie jak ogrody szkolne, już
poprawiły jakość żywienia dzieci.
Nasza grupa podróżowała z rolkami siatki
drucianej, workami z cementem, sztukaterii i
innych materiałów do budowy klatek dla kur.
„Betsy”, nasza stara Toyota Land Cruiser, ze swoimi piętnastoma latami życia, z
zniekształconą karoserią, pokonała drogę „mistrzowsko”.
S. Ann “Anitawa” Fearday, asc
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Przestrzeń ONG

Ziemia jest naszą matką
Ziemia jest naszą matką. Będziemy dbać o nią ... Ziemia jest naszą matką ... „Słowa piosenki wypełniały
korytarze Centrum Ruma podczas gdy przechodziliśmy z kaplicy po korytarzach i z powrotem w kierunku kaplicy. To były nasze obchody Dnia Ziemi, który odbył się w piątek, 21 kwietnia i był kontynuacją
obchodów ziemi, które rozpoczęliśmy ponad dziesięć lat temu.
ASC z obszaru geograficznego wokół Centrum Ruma mają bogatą historię oddawania hołdu ziemi.
Wiele z tych sióstr urodziło się i wychowało w rodzinach rolniczych. „PIONIERKI” dawnej prowincji
Ruma były rolniczkami nie z wyboru, lecz z konieczności, czerpiąc z ziemi, co jest niezbędne do życia. Z
tego doświadczenia doszło do stworzenia otwartej i zielonej przestrzeni, która mówi o pokoju i Świętej
Obecności, namacalnej dla wielu gości odwiedzających Centrum Ruma.
Żyjemy w środku ziemi świętej.
Tak więc dobrze się złożyło, że w dniu poświęconym obchodom Ziemi, mogłyśmy świętować chodząc
z flagami i plakatami, śpiewając: „Ziemia jest naszą matką. Będziemy dbać o nią.” Troska o Ziemię jest
w naszej historii, w naszej krwi.
S. Clare Boehmer, asc
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Od redakcji

Podziękowanie ...
W przyszłym miesiącu czerwcu zakończy się
redagowanie Wiadomości Międzynarodowych
dla mandatu 2011-2017. Podczas Kapituły Generalnej, są przewidziane jedynie wiadomości
dotyczące przebiegu prac Kapituły.
Pragnę wyrazić moje głębokie i szczere
podziękowania dla wszystkich tłumaczek i sekretarek regionalnych, które pomagały mi w przygotowaniu tego prostego środka łączności i komunikacji w Zgromadzeniu. Ich cicha praca była dla
mnie wielką pomocą by móc wysyłać co miesiąc
do wspólnot, wiadomości zebrane z różnych
rzeczywistości ASC, przetłumaczone na osiem
języków: włoski, angielski, hiszpański, portugalski, chorwacki, polski, suahili, niemieckim.

Z mojej strony, zwłaszcza od lipca 2014 roku,
ze względu na brak pomocy od pani Federica
La Regina, było to duże zobowiązanie, któremu
nadal chciałam pozostać wierna. Czytanie waszych wiadomości było mi pomocne: czasami mnie
dopingowały, cieszyły, innym razem wzruszały,
zawsze pomagały rozpoznać działanie Boga w
historii naszego Zgromadzenia i docenić jego
miłosierną opatrzność nad nami i nad tymi,
którym służymy ... Wierzę, że wysiłek znalazł,
przynajmniej dla mnie, swoją własną nagrodę.
Dziękuję,

S. Patrizia, asc
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W Zgromadzeniu

Kalendarz Zarządu Generalnego
23 maja - 3 czerwiec 2017: Sr Mariamma Kunnackal i S. Barb Smith wyjeźdźają do
Tanzanii na spotkanie z nowym zarządem regionalnym.

Powróc
ił y

Region Zagrzeb
11 marca 2016
S. Dobroslava Medven
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Region USA
30 marca 2017
S. Verena Gunzelman

ASC Prowincji Polskiej, od 29 kwietnia do 2 maja przeprowadziły
kapitułę wyborczą. Uczestniczyły w niej S. Mariamma i S. Nadia.

Zostały wybrane: S. Ewa Kleps, przełożona prowincjalna

		
		

d

O j ca
omu
od

Przepraszam za to, że pominięto nazwiska niektórych sióstr, które powróciły do domu Ojca.
Dołączam je teraz, ze świadomością, że modlitwa wykracza poza czas i osiąga Boga daleko
poza naszą wyobraźnią.

Życzen
i

s. Elżbieta Kurnatowska, radna prowincjalna
s. Barnadetta Pajdzik, radna prowincjalna
s. Bożena Matomisz sekretarka prowincjalna
s. Maria Grygiel ekonomka prowincjalna

Siostry, jesteśmy zobowiązane
służyć wszystkim, które są nam powierzone.
Odwagi i wielkiej ufności w Bogu. Często
uciekajmy się do
Świętej modlitwy z wiarą. Uciekajmy się w ręce Boga
błogosławiąc i nie lękajmy się.
Maria De Mattias, 21 stycznia 1856

a

Region
India

Pierwsza profesja
18 maja 2016
Bimla Lakra
Mercy Angela

Życzenia
Profesja wieczysta
18 maja 2017
Sr Lurdu Sagaya Selvi
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