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Adoratorki Krwi Chrystusa
(Akta KG 2011)

Rok XIX - Numer 3, marzec 2017

Od Redakcji

Również ja pragnę płakać ...
W dawnych czasach, kiedy świat był zupełnie nowy,
wiosna wydobyła z ciemności w stronę światła wszystkie
rośliny z ziemi, i wszystkie rozkwitały jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki.
Tylko jedna roślina nie usłyszała wezwania wiosny, a
kiedy w końcu udało się jej przebić twardą grudkę ziemi
wiosna była już daleko ....
“Spraw o Panie, abym ja też rozkwitła!” – prosiła
roślinka. “Ty również rozkwitniesz” - powiedział Pan.
“Kiedy?” - zapytała z niepokojem mała, bezimienna
roślinka. “Pewnego dnia ...” - i Bóg spojrzał ze smutkiem.
Upłynęło wiele czasu, także tego roku przyszła wiosna,
i za jej dotknięciem rośliny na Golgocie rozwinęły swoje kwiaty. Wszystkie rośliny, z wyjątkiem bezimiennej roślinki.
Wiatr przyniósł echo hałaśliwych krzyków, jęków, płaczu: jakiś człowiek zbliżał się w tłumie, zgięty
pod krzyżem, a jego twarz była zniekształcona od bólu i krwi .... “Pragnę płakać również ja tak,
jak płaczą istoty ludzkie” – pomyślała z drżeniem roślinka. Tymczasem ten człowiek cierpiący pod
ciężarem krzyża przeszedł obok niej i jedna jego łza zmieszana z krwią spadła na żałosną roślinkę.
Natychmiast rozwinął się piękny kwiat, który miał na koronie narzędzia męki: koronę cierniową,
młotek, gwoździe ... był to kwiat pasji.
Kwiat pasji rozkwitł do życia, ponieważ pozwolił dotknąć się przez ludzkie cierpienie
i otworzył swoje serce na dar tego, który przechodził obok.
Od Redakcji
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Ze świata ASC
Obszar Kontynentalny Ameryk
Region Brazylia

Uroczysty dzień w szpitalu
Naszej Pani z Guadalupe
W dniu 17 lutego tego roku odbyło się
wielkie święto inauguracji odnowionego
skrzydła drugiego piętra Szpitala Guadalupe (HG), nieużywanego przez wiele
miesięcy.
Nowe skrzydło ma 18 pokoi i nową
pracownię Endoskopii diagnostyki
przewodu pokarmowego i układu oddechowego, która łączy się z Onkologią i
Chemioterapią ponieważ pomaga w diagnozowaniu raka i jest bardzo potrzebna
z powodu wzrostu pacjentów z nowotworami w Belem. Było wielu lekarzy,
pracowników administracji szpitala i
przyjaciół. Uroczystość rozpoczęła się
od poświęcenia nowych pomieszczeń,
dokonanego przez Ojca Francisco,
kapucyna; potem nastąpiło radosne
świętowanie.
ASC ze wspólnoty Domu Gościnności
Naszej Pani z Guadalupe (S. Marlene,
S. Clara i S. Marilia) były bardzo zadowolone z obecności S. Ivone Freitas,
dyrektorki Szpitala od 2010 do 2016
roku, która z grzeczności wobec nowej
grupy zarządzającej Szpitalem, przybyła
z Manaus aby uczestniczyć w wydarzeniu.
Nowy zespół zarządzający składa się
z: wicedyrektor Szpitala, s. Marlene, pan
Sebastião Carvalho, dyrektor; dr Marcos
Moreno, dyrektor techniczny; dr Ana
Emilia Magno, sekretarka i administratorka; Pani Alexandre Moreira, dyrektorka finansowa.
Jak wiemy, szpital z Guadalupe, po
wielu latach modlitwy, negocjacji i analizowania przez Zarządy Generalne,
regionalne i lokalne ASC, szukając dobrego rozwiązania dla wyzwań wielkiego dzieła - zwłaszcza w kontekście
poważnego kryzysu gospodarczego, w
którym znajduje się Brazylia - wydaje

się, że wyszedł z najtrudniejszych momentów.
S. Marlene i S. Ivone odsłoniły tablicę
z nazwą “Święta Maria De Mattias”,
której nowe skrzydło jest poświęcone i
w hołdzie Siostrom Adoratorkom Krwi
Chrystusa. S. Ivone podziękowała Grupie zarządzającej stwierdzając, że zaplecze na drugim piętrze, urzeczywistniło
marzenie wielu ludzi na rzecz ochrony zdrowia naszych mieszkańców.
Ojciec Francisco pochwalił Grupę
zarządzającą, jako przykład starannej
pracy chrześcijan, świeckich, i słowami
z Ewangelii Mateusza (Mt 6.13 do 16)
jesteście “solą ziemi” podkreślił, że szpital, który cieszy się skuteczną ochroną
Naszej Pani z Guadalupe, będzie
kontynuował swoją służbę dla dobra
naszego narodu.
Pan Sebastião powtórzył, że w celu
zapewnienia odpowiednich usług w
nowych specjalizacjach i dla kontynuacji
i wykonywania nadal pięknej misji
Szpitala N.P. z Guadalupe jest niezbędna
jedność wszystkich.

S. Marilia Menezes, asc
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Ze świata ASC
Obszar Kontynentalny Ameryk
Region USA

Otoczmy miłością miasta
Adoratorki Krwi Chrystusa
z Centrum Wichita zaprosiły
inne osoby, aby włączyć je w
ogólnokrajową modlitwę pod
nazwą “otoczmy miłością miasta “, która odbyła się w kaplicy
naszego klasztoru od 14.00 do
14.30 w niedzielę, 15 stycznia.
Uczestnicy złączeni
z wszystkimi innymi
narodowościami wysłali poprzez cichą medytację, miłość,
która przynosi moc uzdrawiania, pokój i sprawiedliwość do
naszych miast, naszego kraju

i naszego świata, dokładnie
w samym dniu inauguracji
prezydenta Trumpa i wydarzeń,
które temu towarzyszyły.
Spotkanie było kontynuacją
„Otoczmy miłością miasta”,
które odbyło się w Cleveland,
latem ubiegłego roku, przed
rozpoczęciem Narodowej Konwencji Republikanów.
Schemat jest bardzo prosty. Ustawiliśmy się w kole,
jako milczący świadkowie
połączeni ze wszystkimi innymi krajami, wszyscy w tym

samym czasie. Prosty dźwięk
oznaczał początek i koniec
czasu modlitwy. Mimo, że był
zimny dzień, były oblodzone
drogi, przyłączyły się do nas
różne osoby: Stowarzyszeni,
członkowie innych kościołów
i przyjaciele sióstr. Utworzone
koło składało się w sumie z 36
uczestników.
S. Joann Stuever, asc
S. Fran Schumer, asc
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Ze świata ASC
Obszar Kontynentalny Ameryk
Region USA

Razem na korzyść ostatnich
Adoratorki i ich sympatycy przyłączyły się do protestu przeciwko dekretowi prezydenta Trumpa o
zakazie wjazdu do USA dla niektórych imigrantów.
S. Joan Hornick, ASC i Cecilia Hellmann, ASC i inni sympatycy, 31 stycznia, w Belleville, Illinois,
zebrali się na placu przed siedzibą Mike Bost., US Rep.

Zostali także wsparci przez Stowarzyszoną Adę Jimenez
i nową Stowarzyszoną Teresę Jimenez Nickerson.

S. Cecilia Hellmann trzyma
znak z napisem “stawiać opór”.

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

4

Ze świata ASC
Obszar Kontynentalny Ameryk
Region USA

Razem na korzyść ostatnich
W dniu 21 stycznia, Adoratorki, Stowarzyszeni, Współpracownicy i przyjaciele uczestniczyli w światowym marszu kobiet, aby protestować przeciwko polityce wrogości do praw
osób zainaugurowanych przez prezydenta Trumpa.
Marsz odbył się w St. Louis, Missouri; Wichita, Kansas; i w stolicy USA, Waszyngtonie
D.C.
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Ze świata ASC
Obszar Kontynentalny Azji
Region Indie

Spotkanie kobiet w formacji
Długo oczekiwane
spotkanie kobiet w formacji we wspólnocie
Trichur-Arampilly
wreszcie nadeszło 29 - 30
października 2016 r.
Wszystkie uczestniczki
zebrały się i były bardzo
zadowolone z udziału
w tym wielkim wydarzeniu, poprzedzonym
intensywnym przygotowaniem. Ich aktywne uczestniczenie obejmowało
te dwa szczególnie istotne dni.
Formatorki i osoby w
formacji, wraz
z członkami
wspólnoty, modląc
się zdążały
do świątyni.
Siostry
towarzyszyły
młodym w
drodze do
ołtarza Pana,
chcąc uczcić
ich powołanie
poprzez krótką,
ale znaczącą modlitwę.
Sam symbol orzecha
kokosowego i wyjaśnienia
pozwoliły młodym
osobom otworzyć
oczy na cud ich drogocennego wezwania i
dziękować Bogu za dar
powołania. Uczestniczki
doświadczyły większej

świadomości daru
powołania, rozważając

pism św. Marii De Mattias, naszej Założycielki
i odmówienie
modlitwy.
Młode kobiety w formacji
wyraziły wobec Boga pragnienie, aby
wzrastać w
wierności i w
służbie miłości
do Boga Stwórcy.
S. Mini Pallipadan i S.
Elsy Palatty
wręczyły im
symbol przynależności
do ASC, ozdobiły kolorowymi kwiatami i
listą głównych cnót, aby
podążać za Chrystusem w sposób radykalny. Modlitwa została
zakończona hymnem do
Matki Bożej.

piękną opowieść o kobiecie, która trudziła się, aby
rozłupać skorupę kokosa,
by wreszcie pić słodki i
chłodny napój z wielką
satysfakcją. Odczytanie
fragmentu z Ewangelii
według świętego Marka o
warunkach naśladowania
Chrystusa (Mk 8,34 - 38),
poprzedziło czytanie

O. Johnson, SDB
zaproponował nam
niektóre z jego refleksji
na temat powołania,
poprzez które mogłyśmy
na nowo przypomnieć
sobie początki powołania
do naśladowania
Chrystusa. O. Lawrence
Olekenkil przedstawił
wartości sakramentów;
to, co powiedział było
pożyteczne i otworzyło
oczy najmłodszego
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Ze świata ASC
pokolenia, które dzisiaj
próbuje uciec od praktyk
duchowych. Na koniec
prof. Swarna zaprosił nas
do dziękczynienia Ojcu za
dary Jego dobroci.
W ciągu dnia odbywały
się gry i konkursy na

świeżym powietrzu;
godziny wieczorne
zostały ubogacone zabawami: młode w formacji
przygotowały tańce,
scenki i inne zabawy.
Pielgrzymka zakończyła
się w kościele pod

wezwaniem św. Tomasza
Apostoła Indii.
S. Hemema
Juvvannapudi, asc

Continental Obszar Afryka
Region Tanzania

Egzaminy państwowe 2016
Wydawało się, że to żart, kiedy
wypełniałyśmy formularz rejestracyjny do
dwóch egzaminów państwowych, ale to była
prawda.
Uczyłyśmy się wytrwale, najlepiej, jak
potrafiłyśmy, z cenną pomocą zarówno
nauczycieli, sióstr i świeckich, aby zakończyć
wszystkie kwestie związane z naszym poziomem studiów, poziomu drugiego.
Siostry dodawały nam odwagi, a nasze
koleżanki zatroszczyły się, aby wokół było
czysto i tworzyły atmosferę przyjaźni.
W poniedziałek 14 listopada rozpoczęłyśmy
nasze egzaminy. Był to drugi egzamin
państwowy na wszystkich poziomach.
Dzięki modlitwie wielu osób i naszej
przystąpiłyśmy do nich z odwagą. Zanim
rozpoczęłyśmy pisać egzamin zapoznałyśmy
się dobrze z regulaminem i to nam ułatwiło,
ponieważ nie miałyśmy żadnych problemów
podczas egzaminów. Nadzorcy dodawali nam odwagi w miły i przyjazny sposób.
Dzięki Bogu, zakończyliśmy egzaminy i
szkoła została zamknięta.
Podczas gdy byłyśmy w domu, zależało
nam, aby poznać wyniki; szkoła została
ponownie otwarta w dniu 3 stycznia 2017 r.
Wdzięczne Bogu za początek nowego roku i
za to, że mogłyśmy spotkać się znowu razem,
nie znamy dokładnej daty wyników.
W końcu, w poniedziałek rano, podczas
parady otwarcia, dyrektor naszej szkoły
ogłosił nam, że wyniki byłyby zwolnione
rano. Byłyśmy szczęśliwe, gdy zobaczyłyśmy,

że 81 z 84 z nas otrzymało najwyższe oceny
i trzy otrzymały wysoką średnią. Żadna nie
otrzymała niskiej oceny. Te wyniki tak dobre, były dla nas niespodzianką, ponieważ
niektóre z testów były bardzo trudne,
zwłaszcza ten z handlu.
Każdy nauczyciel, świeccy i siostry, gratulowali nam i tak też zrobiły inne uczennice.
Jesteśmy wdzięczne za pomoc Boga i w
oczekiwaniu, na wiadomość, czy nasza szkoła
została zakwalifikowana w pierwszej trójce w
Dodoma i na jakiej pozycji znajdujemy się na
poziomie krajowym.
Można powiedzieć, że wszystko to, co udało
nam się osiągnąć to również owoc pracy
sióstr, które poświęciły się służyć nam z
miłością.

Uczennice szkoły średniej
Marii De Mattias w Wioska Nadziei
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Przestrzeń ONG

Sposób aby być w sieci
Liechtenstein jest krajem prosperującym.
Istnieje przekonanie i tak się zdarza, że narody czy ludzie zamożni, nie dbają o innych.
Tak nie jest w przypadku Liechtenstein. Jest
wiele osób pracujących w organizacjach
prywatnych lub nawet na własną rękę, że z
wielką energią i kreatywnością angażują się
w projekty rozwojowe dla krajów Południa.
W niektórych z tych grup, rośnie chęć promowania pracy w sieci i zjednoczeniu sił
bo, jak mówi afrykańskie przysłowie: “Jeśli
chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść
daleko, idź z innymi. “
20 organizacji spontanicznie przyjęło zaproszenie do poszukiwania wspólnej drogi.
Wśród nich była też grupa VIVAT z Schaan.
Po roku intensywnych poszukiwań, została
założona 24 stycznia 2017 fundacja “Sieć
dla wspólnego rozwoju”. Projekt został
zaprezentowany podczas spotkania przy
okrągłym stole.
Aktualni przedstawiciele administracji
i urzędów
państwowych
dotyczących
rozwoju byli
bardzo wdzięczni
za powstanie tej
sieci składającej
się z prywatnych
organizacji.
Podczas tego
spotkania założycielskiego, zostały opracowane główne wytyczne, które pojawiły się
wcześniej. Cele sieci są następujące:
• podniesienie świadomości na temat
znaczenia w globalnej spójności i potrzeby
solidarności międzynarodowej;
• wspieranie interesów osób pochodzących
z krajów na drodze rozwoju przez projekty
polityczne i ekonomiczne;

• promowanie oceny i wrażliwości w
angażowaniu społeczeństwa w Liechtensteinie;
• stworzenie platformy dla
zaangażowanych organizacji, aby mogli poznać siebie lepiej i koordynować
działania;
• wzmocnienie projektów pracy
pojedynczych członków poprzez wymianę
doświadczeń i kształcenie ustawiczne.
We wprowadzeniu do głównych
wytycznych stwierdza się: “Jesteśmy
świadomi, że likwidacja ubóstwa we
wszystkich jego kształtach i rozmiarach, w
tym skrajnego ubóstwa, jest największym
wyzwaniem globalnym, warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rozwoju”.
Grupa VIVAT z Schaan jest niewielka.
Poprzez sieć, członkowie mają nadzieję, na
współpracę z projektami większych organizacji. Koncentrując siły, można zrobić
więcej.
W Liechtensteinie, 10 grudnia
2016 ustanowione zostało
„Niezależne
Stowarzyszenie
na rzecz Praw
Człowieka.
“ Niezależne
oznacza, że stowarzyszenie jest politycznie neutralne i nie
zależy od rządu. Jest miejscem schronienia,
gdzie ludzie lub grupy mogą zgłosić się, aby
uzyskać pomoc, kiedy doświadczają, że ich
prawa są zagrożone. Jako grupa VIVAT, nie
chcemy być jednym z członków-założycieli,
ale po prostu pracować z nimi w konkretnych sytuacjach.
S. Lisbeth Reichlin ASC
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W Zgromadzeniu

04 marca:

Kalendarz
Zarządu Generalnego

Sr Mariamma, S. Barb, S. Zita i S. Sonia uczestniczy ły w uroczystościach z okazji 183 rocznicy powstania Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa w Acuto.

Spoglądaj często na Ukrzyżowanego, a
zwłaszcza na Jego Najświętsze Rany ... Oh! jaka
miłość ... oh! co za moc udzielająca wszystkim prawdziwego pokoju, który wypływa z umiłowanych
Ran Jezusa ... Miłość delikatna, miłość czuła, miłość
wielka do Jezusa i dla zbawienia dusz dla Jezusa.
Moja córko, nigdy nie oddalaj się od Ran Jezusa; w
tych Ranach ucz się nieść szczęście wszystkim.
Maria De Mattias, 08 sierpnia 1862

Powróciły do Domu Ojca
Region Włochy
14 lutego 2017
S. Lucia Pacifico
Region Manaus
16 lutego 2017
S. Maria Dolores Praia Soares
Region USA
20 lutego 2017
S. Loretta Gegen

Region Włochy
14 lutego 2017
S. Paola Chenet
Region Włochy
17 lutego 2017
S. Chiara Fruttini
Region Włochy
22 lutego 2017
S. Margherita Proietti
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