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Wydawca

Maria de Mattias i
Św. Kasper – bogate spotkanie
Świętując naszą Założycielkę 4 lutego,
co również wydarzy się 4 marca, zostałyśmy
poproszone o dalsze refleksje nad ludzkim i
duchowym doświadczeniem św. Marii oraz o
odnowienie jej przesłania o Miłości ku Bogu i
naszemu drogiemu bliźniemu.
Ponieważ jej obecność jest czasem stałej
i znaczącej komunii dla nas, chciałabym
przypomnieć o spotkaniu siostry Marii De Mattias
i księdza Gaspara.
Był Wielki Post z 1822 r. i św. Kasper został
zaproszony do głoszenia w Vallecorsa. Maria De
Mattias, siedemnastoletnia młoda kobieta, była
tam wśród tłumu. Była ciekawa, skruszona, otwarta
i gotowa na otrzymanie znaku Boga, Jedynego,
który mógł ją pocieszyć i uspokoić niepokój serca,
którego doświadczała w ciągu tych lat. To był
niepokój wywołany wewnętrzną udręką, która
zmusiła ją do zrozumienia sensu życia.
Podobnie jak prorocy, Kasper, człowiek Boży,
kierowany był jednym pragnieniem, a raczej ludem
swoich czasów, w obawie przed grozą grzechu,
otworzył go na Bożą miłość do ludzkości. W
rzeczywistości miłość ta kosztowała Ojca całą krew
Jego jednorodzonego Syna.
Maria sama opowiada Merliniemu o
najwspanialszym uczuciu, jakie miała w słuchaniu
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Ojca Kaspra. Kiedy mówił, widziała, jak wskazuje
krzyż, i była świadoma, że słowa wypowiedziane
przez świętego zostały skierowane bezpośrednio
do niej. Tak więc, jak kropla wody opadająca na
suchą glebę, zmiękczająca ją i gasząca pragnienie,
a ziarno padające na żyzny grunt, było gotowe
do kiełkowania. W ten sam sposób Maria została
napełniona nową siłą miłości Bożej. Rozpoznała
wyczekiwany znak i poczuła się gotowa uwolnić
swoje serce, by dać je światu.
Właściwie, z tego spotkania Maria rozumiała,
czego chciała, kim chciałaby być i jak.
Doświadczenie naszej Założycielki, podobnie
jak w wielu biblijnych epizodach, uczy nas,
że spotkanie może być owocne, może być
potrzebnym źródłem do znalezienia właściwej
odpowiedzi w naszym życiu, ale szczególnie w
naszych sercach. Dlatego jej świadectwo wyjaśnia
nam, że prawdziwą substancją spotkania jest wiara
i dostępność, w oczach wolnych od uprzedzeń i
akceptacji nowego, odmiennego. W otwartości na
łaskę i pewność porzucenia nieustannie obniżamy
nasze sieci w Jego Słowie, aby być gotowym, by
stać się głosem i działaniem Tego, który objawia
się tajemniczymi drogami, ale który zawsze jest
obecny wszędzie.
S. Maria Grazia Boccamazzo,ASC
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Przestrzen Zarzadu Generalnego
Podziękowanie wyrażone przez S. Nadię Coppa
4 lutego 2019

Pozwolę sobie wyrazić moje przywitanie! To
prawdziwa przyjemność być tutaj, aby świętować
podniosły dar Marii De Mattias. Mam nadzieję, że
każdego roku doświadczamy głębokiej komunii
ustanowionej przez Krew Chrystusa w bardziej
intensywny sposób. Ta Krew karmiła Marię De Mattias
i uczyniła ją uczennicą, Adoratorką i niestrudzoną
apostołką.
Chcemy skorzystać z tej okazji, aby pozdrowić
was wszystkich i serdecznie dziękujemy za to, że
w tym roku chcieliśmy ponownie podzielić się
radością z tego daru. Jest to radość nie tylko dla
nas, ale także dla Kościoła i świata. Świętujemy “silną
kobietę, niestrudzoną pracowniczkę i lustro cnót
chrześcijańskich ...”.
Uczciliśmy „utalentowaną i uzdolnioną kobietę,
obdarzoną miłością, wyróżniającą się łagodnością,
siłą i dobrocią, mądrością i przenikliwością” ...
przez te zdecydowane i jasne, trzeźwe, ale dobrze
zdefiniowane szerokie spojrzenie, ksiądz John
Merlini opisał piękną osobowość tej kobiety, która
idealnie połączyła swoją pasję dla Boga i jej czułą
miłość do świata. Była równie duchową kobietą, jak
ludzką.
Uczciliśmy prostą, zwyczajną kobietę, która nie
cofała się przed bardziej praktycznymi rzeczami do
zrobienia, ale wiedziała, jak z miłością odpowiedzieć,
żyjąc dla Boga, ponieważ Bóg pragnął jej całkowicie
dla Siebie i chciała być całkowicie dla Boga.
Uczciliśmy prostą, zwyczajną kobietę, która nie
cofała się przed bardziej praktycznymi rzeczami do
zrobienia, ale wiedziała, jak z miłością odpowiedzieć,
żyjąc dla Boga, ponieważ Bóg pragnął jej całkowicie
dla Siebie i ona chciała być całkowicie dla Boga.
Bóg pobłogosławił nas tym darem. Bóg
pobłogosławił swój Kościół i przez cały czas
błogosławił świat.
Głęboka intuicja, która uczyniła Marię De Mattias
niestrudzoną apostołką Najdroższej Krwi, polega na
byciu miłością, byciu miłosierdziem i współpracą,
aby przywrócić komunię, którą Bóg przyszedł
ustanowić przez swoją Krew, Krew Jego Syna. To
był piękny porządek, który ma zostać przywrócony,
piękny porządek do współpracy.
Maria De Mattias wskazała, że Bóg Ojciec, przez
dar Swego Ducha, dał jej serce Syna, złamane serce,
bijące i rodzące.
Podczas tego jubileuszowego roku, kiedy
obchodzimy 185 lat od założenia Instytutu,

świętowanie Marii De Mattias to wspaniała okazja,
aby poczuć się zjednoczonymi i blisko tej samej pasji
misyjnej.
Podążamy za tym samym marzeniem i my,
podobnie jak Maria, chcemy robić wszystko, co
możliwe, z całą mocą, całymi sobą, dając ten misyjny
impuls, ten entuzjazm, ten bodziec naznaczony
Słowem Krwi.
Życie Marii uległo przemianie, dostosowaniu do
Ukochanego, do Największego Dobra, do Szczęścia
Jej Serca.
Naprawdę potrafiła zjednoczyć w sposób
zrównoważony
misyjne
zaangażowanie
i
kontemplację, ponieważ każdego dnia karmiła ją
ta relacja, która pokierowła ją poza siebie. Wiemy,
że możemy tworzyć tylko wtedy, gdy należymy
do Oblubieńca i doświadczamy Bożej miłości
stwarzającej, która napełnia i przelewa się z naszych
serc.
Chcemy świętować świętą Marię De Mattias,
pamiętając i czyniąc jej sen bardziej znanym,
ponieważ nadal tworzymy życie wszędzie i zawsze.
Czujemy się wezwani do tego, aby motywować i
nadawać nowe znaczenie naszej misji jako uczniom
i misjonarzom, powołanym do „współpracy z
odkupieńczym dziełem Chrystusa” (LC) i zachęcani
do „objęcia nadzieją przyszłości” (Papież Franciszek)
Często mówimy o obejmowaniu przyszłości.
Może nie jesteśmy świadomi tego, co mówimy.
Ponieważ objęcie jest oznaką miłości. Objęcie jest
oznaką związku. Objęcie jest oznaką wzajemności.
Objęcie jest oznaką otwartości. Objęcie jest znakiem
akceptacji.
Tak więc, jeśli potrzebujemy objąć przyszłość,
uścisk staje się metaforą naszego głoszenia.
Bóg chce dla tego świata mężczyzn i kobiet
zdolnych do przyjęcia, zdolnych do bliskiego
kontaktu, czułej miłości, przekazywania wszystkim
najwyższej wartości ludzkiej godności. Nikt nie jest
niewidzialny przed Bogiem. Nikt nie jest wyłączony
z Bożego serca.
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Przestrzen Zarzadu Generalnego
Dlatego, drogie Siostry, przyjaciele i bracia,
czujemy się powołani, aby prawdziwie objąć świat
ramionami Marii De Mattias, z jej długimi, otwartymi,
wyciągniętymi ramionami. Czujemy się wezwani, by
objąć ten świat, zasiewając więcej radości, zasiewając
więcej nadziei, zasiewając więcej działań ludzkości.
Jeśli mówimy, że wartość osoby jest ważna,
sprawiamy, że dana osoba jest widoczna. Jeśli
mówimy, że każda osoba jest warta Krwi Chrystusa,
brudzimy nasze ręce przez te sytuacje. Tak uczyniła
Maria De Mattias, niestrudzenie ... dla jej drogiego
sąsiada.
Dlatego obejmowanie sprawia, że ból innych
jest naszym własnym. Nie bój się ich przyprowadzić,
nawet jeśli to boli. Zaangażuj się w walkę, aby
wykupić ten ból, aby uczynić go odkupieńczym.
Maria De Mattias sprawiła, że jej serce stało się
miejscem słuchania, miejscem intymnej przestrzeni,
w której każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie i
gdzie każdy czuł się jak w domu.
Dlatego zwracamy na to uwagę, głosząc, że
robimy miejsce dla innych, takich jak Maria De
Mattias.
Przy wejściu do Acuto znajduje się piękna rzeźba
Marii De Mattias, która robi miejsce dla innych,
ponieważ całkowicie się opróżniła.
Prośmy Pana o tę łaskę, aby naprawdę zrobić
miejsce dla innych, nie tylko słowami, ponieważ
jesteśmy dobrzy w mówieniu, ale z naszymi
uczynkami, w konkretnych czynach, nie znajdując
wielu wymówek.
Tak jak Maria czynił i doświadczyła, jesteśmy
wezwani, aby mieć uczucia, emocje, pragnienia,
myśli, smaki, wrażliwość i współczucie, które miał
Jezus. I to jest możliwe, jeśli zrobimy miejsce.
Maria była pełna pokoju. Całkowicie dla Boga!
Bóg chciał ją dla siebie, a ona chciała być całkowicie
Boża. To jest nasze życzenie: zrobić miejsce dla
Boga, ponieważ jest to możliwe, nawet jeśli jest to
wychodzenie, powiedział nam Ojciec Emanuele. To
wyjście i cierpienie, ale jest to możliwe.
Pozwolę sobie szczególnie podziękować Ojcu
Emanuele, misjonarzowi Najdroższej Krwi, który
przewodniczył tej Eucharystii, wzbogacając ją
swoją refleksją i doświadczeniem. Triduum, które
przygotował dla nas i wspólnoty, która dzieli się z
nami Eucharystią, bardzo wzbogaciło i oświeciło.
Połamał Słowo, przypominając nam, że naszą
misją jest nieustanne wychodzenie ... z samych
siebie ... cierpieć i wychodzić zmartwychwstałym
pragnieniem pełni życia przeżywanego w pięknym
porządku ... Boskiej Miłości.
Dziękujemy Ojcu Billowi, Generalnemu
Moderatorowi CPPS, Ojcu Terenziemu Pastore i

księdzu Benedetto z zarządu prowincjalnego CPPS.
Łączymy się z radością naszych braci, ponieważ w
środę, 6 lutego, proces beatyfikacyjny księdza Jana
Merliniego rozpocznie się w Neapolu. MDM będzie
się radowała tym w niebie!
Pozdrowienia dla przybyłych kapłanów i
seminarzystów CPPS za ich posługę liturgiczną.
Dziękuję wszystkim Siostrom z pobliskich
wspólnot, które przybyły, aby być z nami, i
specjalne podziękowania dla wszystkich Sióstr
na całym świecie, które dołączyły do nas w znaku
Krwi. Podziękowania osobom starszym, które żyją
ofiarą trudności swoich chorób, dla młodych ludzi,
którzy entuzjastycznie rzucili się w to fascynujące
uczenie się. Podziękowania Siostrom, które wiernie
przeżywają ciężką pracę codziennego exodusu
opuszczania.
Niech wasza przyjaźń nadal będzie komunią i
życiem dla nas wszystkich.
Z miłością wiele życzeń świętości dla was, nasze
drogie Siostry zjednoczone z nami, aby uczcić
ten jubileusz, dla naszych współpracowników,
przyjaciół, świeckich towarzyszy i wszystkich, którzy
poprzez przykład św. Marii De Mattias zobowiązują
się podążać śladami Baranka z wewnętrzną pasją.
Niech towarzyszy nam św. Maria De Mattias,
gdy prosimy o wsparcie jej przyjaźni, której świętość
„przyciąga i urzeka”.
S. Nadia Coppa, ASC
Przełożona Generalna
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Z listu okólnego S. Nadii Coppa, przełożonej generalnej

“Gdzie nie dociera się z działaniem,
przychodzi się z pragnieniem.
Żyj w pokoju. (...)
Jezus na nowo rodzi się w naszym sercu
i pociąga nas mocno do siebie.
Błogosławię ją w pełni.”
(Ksiądz Jan Merlini)

dzięki czemu doświadczamy wstawiennictwa
naszego tak drogiego i czcigodnego Świętego.
W uroczystości wzięła udział spora grupa
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
razem z Ojcem Williamem Nordenbrockiem,
Moderatorem Generalnym, Ks. Emanuele
Lupim, CPPS i wicepostulatorem i Ks. Terence
Shepherdem, Dyrektorem prowincjalnym.
My, członkinie Zarządu Generalnego,
złączone w radości razem z innymi adoratorkami
przybyłymi z różnych pobliskich wspólnot,
z wdzięcznością uczestniczyłyśmy w
tym
wydarzeniu.
Dziękujemy Panu za ten szczególny dar,
który napełnia nasze serca wielkim szczęściem.
Jesteśmy
zachęcone
do
autentycznego
odnowienia serca, pozwalając się zapalić przez
Ogień Ducha, pozwalając Ojcu, by dał nam Serce
Syna. Życzmy sobie, aby to wydarzenie dotknęło
nas głęboko i wzbudziło w nas pragnienie
świętości.
Módlmy się i zachęcajmy innych do
modlitwy, aby Ksiądz Jan Merlini wkrótce został
wskazany przez Kościół jako wzór świętości.

Uroczystość
rozpoczęcia
procesu
beatyfikacyjnego Czcigodnego Merliniego
odbyła się w środę, 6 lutego, 2019 o godz. 12.00
w Pałacu Biskupim Archidiecezji Neapolu, w
obecności Kard. Crescenzio Sepe.
Po chwili modlitwy wprowadzającej, s.
Nicla Spezzati, ASC, postulatorka, przedstawiła
wniosek pouczający o sprawie. „została złożona
przysięga i ustanowiono Trybunał Kościelny,
który w najbliższych miesiącach będzie miał za
zadanie wysłuchać świadków, którzy poświadczą
o
domniemanym
cudzie
przypisanym
wstawiennictwu Księdza Jana Merliniego.
Ta pierwsza faza, która rozwija się w
diecezji, gdzie wydarzył się cud ma charakter
dochodzenia, czyli zebrania dowodów, aby
następnie całą zebraną dokumentację w
diecezji dostarczyć do Kongregacja Spraw
Kanonizacyjnych. W tym momencie rozpocznie
się druga faza, która będzie kontynuowana,
jeżeli Pan tego chce, aż do ostatecznej decyzji:
beatyfikacji i późniejszej kanonizacji.
To był wzruszający i intensywny moment,
w którym doświadczyliśmy dobroci Boga.
Pan błogosławi Kościół i dwa Zgromadzania
ukochane i objęte troską przez Księdza Jana,

S. Nadia Coppa, ASC
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Ze Swiata ASC

Obszar kontynentalny: Afryka
Region Tanzania

Wioska Nadziei
Aktualna sytuacja i realizacja
Centrum działa od 2002 r. i rozszerzyło
swoją działalność ponad pierwotny cel i stało
się jednym z ośrodków zapewniających opiekę i
leczenie wielu osobom dotkniętym wirusem HIV
w regionie Dodoma i poza Dodoma.
Opieka nad naszymi dziećmi, których jest w
tym momencie 153, jest zapewniona przez 12
rodzinnych par i w każdej rodzinie jest osoba
wspomagająca, która zwykle jest pielęgniarką,
która pomaga w różnych obowiązkach i
potrzebnej opiece nad dziećmi. Pary dobrowolnie
przystępują do tej roli i otrzymują zapłatę w
wysokości ustalonej przez Instytucję, oprócz
otrzymywania żywności, mieszkania i leczenia na
wypadek zwykłej choroby. Małżonkowie mogą
zakończyć swoją pracę w Instytucji w dowolnym
momencie, gdy uważają, że nie jest możliwe, aby
ją kontynuowały. Reszta personelu zatrudniona
jest zgodnie z zasadami Ministerstwa Pracy.
Opiekę kliniczną zapewniają trzej lekarze.
Jeden z nich każdego ranka odwiedza wszystkie
domy, w których mieszkają dzieci, i zapewnia
odpowiednie leczenie, jeśli jest to potrzebne. Jeśli
dziecko potrzebuje szczególnej uwagi, zostaje
ono przeniesione do przychodni w szpitalu, w
której otrzymuje bardziej specjalistyczną pomoc.
Jeśli dziecko potrzebuje badań laboratoryjnych,
laboratorium jest obecne w Instytucji. W
Instytucie pracuje 21 pielęgniarek i położnych.
Dla ich wykształcenia zbudowano szkołę

podstawową i średnią. Dla małych dzieci w
Instytucie znajduje się Ośrodek Opieki Dziennej.
Szkoły są przykładem integracji dzieci
zdrowych i osób zarażonych; w rzeczywistości
zdrowe i chore dzieci uczęszczają do tych
samych szkół bez dyskryminacji. Szkoły zostały
zarejestrowane przez Ministerstwo Edukacji,
otwarte dla wszystkich dzieci, ale prowadzone
przez samą Instytucję.
Większość tego projektu została wykonana
przez włoskich wolontariuszy na różnych etapach.
Niektórzy lekarze i pracownicy techniczni zostali
skierowani przez włoski Szpital Bambino Gesù.
Zwykle przyjeżdżają dwa razy w roku na okres
trzech tygodni. Do budowy mamy różne grupy
z Włoch, takie jak Amici delle Missioni z Bagnolo
Mella lub Impruneta Onlus i inne. Przyjeżdżają w
celu realizacji różnych potrzeb Instytutu. Zwykle
przyjeżdżają w różnej liczbie dwa razy w roku
na okres czterech tygodni. Wszystkie pokrycia
dachowe, instalacje wodno-kanalizacyjne i
elektryczne zostały przez nich hojnie wykonane.
Wreszcie mamy mniejsze grupy lub osoby.
Przychodzą i zostają z dziećmi w przychodni lub
pomagają na różne sposoby w zależności od ich
umiejętności.
Oto krótki zarys niektórych działań
prowadzonych przez instytucję na rzecz sierot
dotkniętych HIV obecnych w Instytucji. Reszta
działań skierowana jest do osób mieszkających
poza Instytucją.

ViGargiulo, asc, O.
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S. Maria Rosaria Gargiulo, asc, O. Vicenzo
Boselli CPPS, wolontariusz i dzieci

S. Maria Rosaria Gargioulo, asc z
dziewczętami (uczennicami), które
są
wychowywane od kiedy były dziećmi
w Wiosce Nadziei

Uczniowie Szkoły
Podstawowej św
.
Marii De Mattias

II Część – Krótka historia Wioski Nadziei przedstawiona przez S. Rosaria Garigiulo, ASC, podczas rocznej
Kapituy Regionalnej
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Ze Swiata ASC
Region Tanzania

Narodziny Św. Marii De Mattias są darem dla wszystkich pokoleń

4 lutego 2019 r. siostry ASC z regionu Tanzania,
nowicjuszki, aspirantki, uczniowie, wierni, nasi
współpracownicy i wszyscy ludzie, którzy kochają
świętą Marię De Mattias, świętowali jej urodziny.
My i wszyscy ludzie rozpoznajemy wielkość
naszej matki, która przejawiła się przez jej pokorę
i gotowość przyjęcia Bożego planu i całkowitego
oddania się Mu w ofierze.
Tutaj w Manyoni celebracja ta rozpoczęła

jej urodziny obchodzone są na całym świecie. Chór
studentów zaśpiewał piękne piosenki, zapraszając
wszystkich do świętowania z radością urodzin
naszej matki Marii De Mattias.
“Przyjdźcie, przyjdźcie, podnieście głosy
radości do Matki Marii De Mattias, jest naszą dobrą
Matką, jest wywyższona w niebie. Przyjdźcie
podnieście głosy radości, ona jest naszą matką,
bardzo ją kochamy!” To piosenka śpiewana przez
uczniów i dołączyliśmy do nich, aby zaśpiewać z
wielką radością i wdzięcznością Bogu za życie i
powołanie św. Marii De Mattias. To są dziewczyny,
które czerpią korzyści z marzeń i proroctw Marii De
Mattias, że “W tym Instytucie znajdzie się wszelka
pomoc potrzebna dzisiaj i zawsze ...”. List MDM, 6
grudnia 1838 (edycja 2005)
Święta Mario De Mattias, módl się za nami,
abyśmy mogli naśladować twój przykład
całkowitego oddania się Panu.

się tridium, dziękując Bogu za dar świętej Marii
De Mattias i prosząc o Jego błogosławieństwo i
łaskę, aby umożliwić nam dalsze przyjmowanie,
utrzymywanie
i
wdrażanie
charyzmatu
udzielonego św. Marii De Mattias. Ucznnice
Gimnazjum Amani dla dziewcząt przygotowały
modlitwy i piosenki. Maria De Mattias jest
patronką tej szkoły, która należy do ASC i bardzo
ją kochają. Lubią czytać jej historię i jej życie, aby
uczyć się i podążać za jej krokami ku świętemu
życiu. Niektóre z nich chciałyby dołączyć do
zgromadzenia po ukończeniu nauki.
Obchody były bardzo ciekawe, Msza Święta
rozpoczęła się o 6:30 rano, której przewodniczył
ks. Alex Isengwa, CPPS, wraz z ks. Thomas
Wambura, CPPS i ks. Dismas Mfungomali, CPPS.
Kto by pomyślał, że narodziny tego dziecka będą
celebrowane w wielu częściach świata przez wiele
pokoleń? “Obchodzimy urodziny św. Marii De
Mattias, ponieważ przyjęła ona Boży plan i spełniła
go.”, mówoł ks. Alex, CPPS. Jej życie jest darem
ofiarowanym Bogu i drogiemu bliźniemu, dlatego

S. Rosemary Elias Malele, ASC
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Obszar kontynentalny: Azja
Region Indie

Dom dziewcząt Christy – kolar - Indie
Klasztor Aradhana, Christy girls Home Kolar jest
domem dla najbardziej zaniedbanych członków
społeczeństwa. Jest domem dla dzieci tych,
których ogarnia śmiertelny wirus HIV. Zaspokajamy
ich potrzeby fizyczne, psychologiczne, edukacyjne
i duchowe, koncentrując się na zintegrowanym
rozwoju tych dzieci, aby mogły one kwitnąć jako
piękne osoby o większych możliwościach. Mamy
19 dzieci, które kształcą się w różnych klasach.
Większość z nich jest dobra w uczeniu się, a także
utalentowana w sporcie i sztuce.
W tym roku dołączyło do nas 6 nowych dzieci,
które przeszły przez oddział HIV w szpitalu, w
którym opiekujemy się pacjentami z HIV / AIDS,
a wiele z nich otrzymuje opiekę paliatywną lub
umiera. Cała piątka straciła Ojców, których dotknęła
ta śmiertelna choroba.
Mamy również wiele osób przychodzących
do naszego domu, aby spędzać czas z dziećmi
i oferować nam pomoc na różne sposoby. Z
wdzięcznością wspominamy wszystkich, którzy
wyciągają do nas ręce i serca w hojności i
solidarności. Nasze dzieci mają także wiele okazji,
które mają na celu pokazanie ich talentów w
zakresie nauki, sportu, sztuki i zapewnić wspaniałe
osiągnięcia: jak dzień dziecka, mistrz we mnie,
(program z wieloma instytucjami), inne wydarzenia
w szkole i tutaj w naszym domu.
Nasz oddział HIV / AIDS działa dobrze. Szpital
okręgowy zapewnia nam całą infrastrukturę i
leki potrzebne pacjentom. Mamy możliwość
stałej konsultacji lekarskiej, wystarczającej ilości
leków, rezonansu magnetycznego, tomografii
komputerowej, aparatów rentgenowskich itp.,
A pacjenci są zadowoleni z leczenia i wyrażają
uznanie dla otrzymanej opieki.
My, trzy siostry Chinnammal, Jyothi i ja,
angażujemy się w świadczenie naszych usług
potrzebującym poprzez koordynację i opiekę
pielęgniarską, opiekę nad dziećmi, duszpasterstwo
w parafii i na farmie. Cieszymy się z tego, co możemy
ofiarować i wyrazić naszą nieustanną chwałę Panu
naszego życia, Ukrzyżowanemu Mistrzowi, który
nieustannie nas wzywa, abyśmy żyli procesem
tansformati.
S. Beena Thoombalan, ASC
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Strach przed wolnością

Obszar Kontynentalny: Europa
Region Wlochy

człowiek o wielkiej ludzkiej i kulturalnej rozpiętości,
który był już na poprzednich edycjach konkursu,
ponowił wdzięczność za zaproszenie i możliwość,
że takie okoliczności pozwalają nam wyjść poza
to, co oczywiste i wszystko, co nam nie pozwala
widzieć rzeczy w kolisty sposób. Podkreślił akt
miłosierdzia, że takie spotkania reprezentują
zarówno więźniów, jak i tych odnoszących się do
nich, dając nam fragmenty, które nas ubogacają
i sprawiają, że jesteśmy odpowiedzialni, dając
nam sposobność i moc ewangelizowania świata
poprzez cierpienia najmniejszych. Następnie
Kardynał zajmował się kwestią wolności,
podkreślając, że wolność jest czymś mentalnym,
a nie tak naprawdę fizycznym, że można być
wolnym w więzieniu lub gdziekolwiek, podczas
gdy my możemy być więźniami nawet poza
więzieniem. Droga wolności jest zawsze otwarta;
dlatego takie doświadczenie musi być dostępne
dla większej liczby więźniów i mile widziane z
miłością przez czytających ich historie. Wolność
nie jest wynikiem, który należy uznać za pewnik i
osiągalny przy niskich kosztach. Jest to obietnica,
z którą Jezus zwraca się do nas: “poznaj prawdę, a
prawda cię wyzwoli”.

W piątek 18 stycznia 2019 roku, w więzieniu
Rebibbia odbyło się przyznanie nagrud w
konkursie literackim pod kierownictwem naszej
niestrudzonej s. Emmy Zordan, ASC. S. Emma,
oprócz
różnych
działań,
w
które
jest
zaangażowana,
jest
wolontariuszką
w
więzieniu
Rebibbia,
oferując
wsparcie i pomoc
więźniom
poprzez
zaangażowanie
ich
w warsztaty pisania
i dając im możliwość
wyrażenia
swoich
najgłębszych uczuć,
czyniąc ich bardziej
postrzeganymi
przez świat zewnętrzny. Jest to czwarta książka,
którą s. Emma zaprezentowała od 2014 roku.
Wybrany temat stanowił prawdziwe wyzwanie
dla więźniów: “STRACH PRZED WOLNOŚCIĄ”. Co
dzieje się, gdy odbywają swoje wyroki? Jakie
są ich oczekiwania i jaka jest rzeczywistość
poza więzieniem? Jest to książka wypełniona
refleksją nad uczuciami, ludzkimi słabościami,
odpowiedzialnością każdego z nas w stosunku
do najbardziej zepsutych w społeczeństwie
oraz nad miłosierdziem, które należy okazywać
wobec tych, którzy popełnili błędy. Wszystkie
pisma zawarte w książce wyraźnie wyrażają
obawy, że wiele osób nie jest gotowych radzić
sobie ze światem zewnętrznym i nie jest w stanie
odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa. Ale
szczególnie pokazuje strach przed znalezieniem
trudnej i ciężkiej rzeczywistości z powodu
ograniczeń finansowych, które nie pozwalają
na odpowiednie wsparcie rodziny i często brak
prawdziwej i szczerej miłości. Innymi słowy, lęk
przed przyszłością.
Siostra Emma chciała poświęcić ten tom
doktorowi Stefano Ricca, który był dyrektorem
więzienia Rebibbia od 2009 roku i zawsze
wspierał działalność kulturalną i artystyczną w
więzieniu, rozumiejąc ich słuszność w celach
terapeutycznych. Kardynał Giuseppe Petrocchi,
8
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każdemu z nich.
Przesłanie, które przekazali nam mieszkańcy
więzienia, jest jasne i oczywiste: pomóżcie
nam psychologicznie i materialnie, abyśmy byli
prawdziwie rehabilitowani w społeczeństwie,
abyśmy byli akceptowani i kochani. Dlatego,
warsztaty pisania warsztatów są konieczne.
Aby dać im możliwość, aby mogli napisać swoje
osobiste doświadczenie, zrozumieć ich podróż,
komunikować się z innymi i zrozumieć potrzeby
tych, którzy nie mają dużo głosu, aby móc je
wyrazić.
Obecny był także Msgr. Dario Edoardo Viganò
Dziękuję Siostrze Emmie Zordan i wszystkim,
z Dykasterii ds. Komunikacji Watykańskiej. Od którzy robią wszystko, co możliwe, aby
lat kieruje programem duszpasterskim więzienia zrealizować te dobre uczynki. Pozdrowienia dla
“Ewangelia wewnątrz”, prowadzonym przez grupy parafialnej z Allumiere, która uczestniczyła
watykańskiego dziennikarza Davide Dionisi. Msgr. w spotkaniu, prezentując tekst Kafki, “Kryjówka”.
Dario Viganò, podzielił się podziękowaniami
wyrażonymi już przez kardynała Petrocchiego i
wskazał, jak lęk przed wolnością rozprzestrzenia
Prof. Maria Teresa Caccavale
się dziś szeroko, rzucając światło na warunki, w
była nauczycielka w więzieniu Rebibbia
jakich żyje ludzkość. Mówił o wolności, kojarząc
ją z odpowiedzialnością i ryzykiem, które zawsze
istnieją w codziennych wyborach, obowiązkiem,
który czyni nas ludźmi. Z tego powodu wolność
sprawia, że wszyscy boją się. I dlatego ludzie muszą
dokonywać ciągłej selekcji swoich wyborów.
Celem jest uwolnienie w każdym z nas tego, co
boskie, Bóg jest częścią nas. Kolejnym ważnym
elementem jest przebaczenie i przebaczenie
sobie, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca.
Każdemu z autorów przyznano podarunek,
który siostra Emma z miłością zapakowała i dała
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Spotkanie VIVAT w Hiszpanii
VIVAT International Spain jest organizacją
pozarządową utworzoną przez katolickie
zgromadzenia zakonne i akredytowaną przez
ECOSOC
(Rada
Społeczno-Gospodarcza)
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

w Hiszpanii w zakresie praw człowieka i jest
przedstawiany do rozważenia grupy roboczej
UPR na swojej 35 sesji w styczniu i lutym 2010
roku. Prawo człowieka odnosi się do numeru 9
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Nikt nie
podlega arbitralnemu aresztowaniu, zatrzymaniu
VIVAT angażuje się w podwójną misję pracy lub wygnaniu.
w polu i rzecznictwa w ONZ. Misja VIVAT jest
2. Raport jest przedstawiany Komisji
realizowana w ten sposób:
Sprawiedliwości
i
Pokoju
Hiszpanii,
• Praca z ludźmi i grupami cierpiącymi z Stowarzyszeniu Karibù, Ludy Zjednoczonych
powodu wszelkiego rodzaju ubóstwa poprzez Wspólnot, Uchodźcom z grupami praw (Caritas,
zaangażowanie w ochronę ich dobrobytu, Sprawiedliwość iI Pokój i CONFER) oraz VIVAT
godności i wolności.
International
• Promowanie
praw
człowieka,
zrównoważonego rozwoju, harmonii między
narodami, kulturami, klasami, religiami i
wierzeniami; podejmowanie wysiłków na rzecz
budowania społeczności i świata promującego
integrację i udział wszystkich.
• Praca na rzecz równowagi ekologicznej,
ochrony różnorodności biologicznej, ochrona
bogactw planety dla przyszłych pokoleń.
Od października 2015 grupa VIVAT
International Spain zajmuje się gromadzeniem
i publikowaniem spraw wrażliwości na prawa
człowieka uchodźców. Nasze zaangażowanie
polega na zwróceniu uwagi na te sprawy w
Wskazania:
Ogólnoświatowym Okresowym Raporcie (UPR)
• Wstrzymać praktykę deportacji na
Organizacji Narodów Zjednoczonych, który w miejscu, która nie zapewnia praw migrantów
przypadku Hiszpanii ma się odbyć w październiku zgodnie z prawem międzynarodowym.
2019 r.
• Zagwarantować nielegalnym uchodźcom
potrzebne środki i informacje o prośbie o
międzynarodową ochronę.
• Zaproponować jako alternatywę ochronę
internowanych nielegalnych uchodźców na
czasowe za-mieszkanie w miejscach otwartych
na humanitarną gościnność przez czas potrzebny
na przygo-towanie ich dokumentów .
Kończąc, przywołuję wezwanie papieża
Franciszka do Parlamentu Europejskiego, “Europa
będzie mogła odpowiedzieć na problemy
społeczne imigracji, jeśli będzie w stanie wyraźnie
zaproponować swoją tożsamość kulturową i
wprowadzić w życie odpowiednie przepisy,
Oto podsumowanie tego raportu:
które pozwolą na ochronę praw obywateli
europejskich, a jednocześnie zapewniających
1. Jest to ogólny raport przedstawiony akceptację imigrantów. “
podczas trzeciego cyklu UPR Hiszpanii. Raport
zawiera infor-macje na temat sytuacji uchodźców
S. Teresa Martínez, ASC
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Maria De Mattias w Katowicach
Gdy mamy do czynienia z szerokim i
konstruktywnym tematem, takim jak temat
spotkania, nie można zapomnieć 4 października.
Jest to dzień w naszej chrześcijańskiej tradycji,
odpowiadający wspaniałej osobie św. Franciszka,
patrona Włoch i prawdziwemu symbolowi tego,
który na spotkaniu dusz Stworzenia, oddał życie za
pośrednictwem Pana i zrewolucjonizował sposób
katechizacji. Nie przypadkiem tego samego dnia w
2018 r. Grupa pielgrzymów wyruszyła w kierunku
Katowic z Watykanu. Katowice są polskim miastem,
które gości Konferencję Narodów Zjednoczonych w
celu omówienia zmian klimatycznych. Dwadzieścia
cztery kraje z całego świata zgromadziły się w dniach
3-15 grudnia 2018 r. w celu omówienia problemów
środowiskowych.
Pielgrzymka
opuszczająca
Rzym została zorganizowana przez Globalny
Ruch Katolicki i była kierowana przez filipińskiego
ekologa Yeb Sano, aby być rzecznikiem katolickiego
świata w odpowiedzi na zaproszenie encykliki
papieża Franciszka Laudato Sii. Siostra Dani Brought,
członkini Zarządu Generalnego, reprezentowała
nasze Zgromadzenie i przyłączyła się do grupy
pielgrzymów.
Wielegazetpisałooznaczeniutegowydarzenia,w
tym pismo “Jezus” w swoim artykule zatytułowanym”
Pielgrzymi środowiska “. Stwierdza: “Niespodziewane
spotkanie z Yeb Saño w Rzymie zainspirowało
siostrę Dani Brought, Adoratorkę Krwi Chrystusa,
do przyłączenia się do grupy. (Obraz Założycielki
Adoratorek, św. Marii De Mattias, przekazany
przez s. Dani do Yeb, towarzyszył pielgrzymom w

kierunku Katowic). Stwierdziła: “Dwadzieścia trzy
lata pracy misyjnej w Gwatemali pokazały mi, ile
zanieczyszczeń ma wielki wpływ na zdrowie ludzi.
Osobiście doświadczyłam zaangażowania ruchu
pokojowego, który doprowadził do zawieszenia
działalności kopalni odkrywkowej prowadzonej
przez międzynarodowy koncern. Każdy z naszych
wyborów ma wpływ na inny, a to tworzy komunię
między ludźmi “(Jesus, wydanie 12, grudzień 2018,
strona 33.)
Jesteśmy wdzięczni grupie Ruchu Globalnego
Ruchu Katolickiego, która jest rzecznikiem
katolickiej myśli, próbującej powstrzymać problem
środowiskowy, oraz siostrze Dani Brought, która
pozwoliła nam być obecnym razem ze św. Marią
De Mattias w towarzyszeniu grupie w Katowicach.
Dlatego, jak powiedział św. Franciszek z Asyżu:
“Zacznijcie od robienia tego, co jest potrzebne,
wtedy to, co jest możliwe, i nagle będziecie
zaskoczeni robieniem niemożliwego”.
S. Maria Grazia Boccamazzo, ASC

11

W Zgromadzeniu
Kalendarz Zarządu Generalnego
S Nadia Coppa, S Bridget Pulickakunnel, S Manuela Nocco biorą udział w:
1 marca – spotkanie z geupą Przyjaciół Wioski Nadzei - Impruneta
2 marca – spotkanie z projektem grupy Bagnolo Mella z Tanzanii (Brescia)
4 marca – otwarcie uroczystości 185tej rocznicy założenia Zgromadzenia
15 marca – 12 kwietnia – rada generalna przeprowadzi wizytację kanoniczną Regionu Zagrzeb

Urodziny:
Świętujmy życie
30
S. Kristen Forgotch
40
S. Manuela Nocco
50
S. Ewa Kleps
S. Palmina Totaro
60
S. Fina Ponce
70
S. Fidelis Basić
S. Jane Gegg
80
S. Ida Meomartino
S. Ancilla Vukoja

25/03/1989

USA

06/03/1979

Włochy

03/03/1969 Wrocław
30/03/1969 Włochy
05/03/1959

USA

07/03/1949
23/03/1949

Zagrzeb
USA

01/03/1939
15/03/1939

Włochy
Zagrzeb

Miesięcznik informacyjny
prowadzony przez
Adoratorki Krwi Chrystusa
Wiadomości Międzynarodowe - Zarząd Generalny
Via Maria De Mattias, 10 - 00183 Rzym

Wróciły do Domu Ojca

Rok XXI, Wydanie 3, Marzec 2019

02/02/2019 S. Emma Bevilacqua

Włochy

09/02/2019 S. Elena Palese

Włochy

Komitet redakcyjny
Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Mimma Scalera, ASC
Tłumaczenie:
S. Klementina Barbić - chorwacki
S. Betty Adams - angielski
S. Martina Marco - kiswahili
S. Bożena Hulisz - polski
S. Clara Albuquerque - portugalski
S. Miriam Ortiz - hiszpański
S. Lisbeth Reichlin - niemiecki

12

