Rok XXI – Wydanie 4, kwiecień 2019

Informacje Międzynarodowa ASC – Zarząd Generalny - Via Maria De Mattias, 10 - 00183 Rzym
www.adoratrici-asc.org
redazioneasc@adoratrici-asc.org

Wydawca

Kiedy młodzi ludzie spotykają Chrystusa
Jednym
z
najbardziej
pamiętnych
momentów 2019 roku była wizyta papieża
Franciszka w Panamie z młodymi ludźmi.
Opowiadania
pokazują
innowacyjną
i
odnawialną siłę spotkania.
Doświadczenia życiowe, takie jak te Eriki
de Bucktron lub Alfredo Martínez Andrión i
Mirmeen Odeh i wielu innych, świadczą o tym,
że Jezus Chrystus jest zainteresowany każdą
z naszych historii, szuka naszego spojrzenia,
naszych pragnień, słucha naszych serc i daje
wodę naszym suchym duszom. Jest gotowy
zatrzymać nas na rogach ulic i spojrzeć w nasze
oczy, aby powiedzieć nam, jak bardzo nas kocha.
Ci młodzi ludzie mówili, jak ubóstwo materialne
i duchowe skazało ich na życie w izolacji
społecznej, doprowadziło ich do strasznej
samotności. Tylko w spotkaniu z Chrystusem,
który przyjmował ich jak Ojciec dzieci, byli
zdolni wspiąć się na górę, aby zostać przyjęci
przez Miłość, która przemieniła ich w świadków
zmartwychwstania Tego, który daje i nigdy nie
prosi.
Jego obecność, rozpoczęta wraz z przyjściem
Jezusa do naszego wnętrza, wciąż się odnawia
dzień po dniu na ulicach całego świata i dla
wszystkich, którzy pragną Go spotkać.
Często zastanawiamy się, czy w tak
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S. Maria Grazia Boccamazzo, ASC

Spis

Kiedy młodzi ludzie spotykają Chrystusa

Przestrzeń Zarządu Generalnego

zaawansowanym technologicznie świecie wciąż
jest miejsce dla ducha Bożego, dla Człowieka.
W rzeczywistości nowy sposób odnoszenia
się
do
świata,
poprzez
instrumenty
umożliwiające natychmiastowe połączenie,
ale zawsze wirtualny i bardziej interesujący
dla młodych ludzi, pozostaje doświadczeniem
skrajnej samotności. I to właśnie ten stan
umysłu kieruje się ku pragnieniu zamiast tego
znaczących związków, życiodajnych spotkań,
zdolności przywracania ludzkości człowiekowi.
Dlatego podstawą etyczną, na której
możemy budować prawdziwą odnowę,
autentyczność spotkania rozumianego jako
radosna metamorfoza naszego istnienia,
jest uznanie siebie za ludzkie stworzenia z
nasieniem transcendencji, którego największym
i niekwestionowanym dowodem jest krzyż.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek Chrystus
prosi nas ludzi konsekrowanych, którzy są
powołani, aby nasze życie było świadectwem
miłości, abyśmy stali się towarzyszami podróży
i towarzyszyli naszym bliźnim, zwłaszcza
młodym ludziom, w kierunku nowej drogi, drogi
do Emaus, którą szedł Zmartwychwstały Jezus.
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Przestrzen Zarzadu Generalnego
185.ta Rocznica Zgromadzenia w Acuto
4 marca niektóre członkinie Rady Generalnej (s.
Dani Brought, s. Matija Pavić, s. Wiesława Przbylyo
wraz z s. Nadią Coppa, przełożoną generalną)
wzięły udział w obchodach 185. rocznicy urodzin
zgromadzenia w Acuto.
Ważny moment dla Rodziny ASC, który, jak
podkreślała przełożona generalna w swoim
liście ogólnym na tę okazję, wzywa nas, abyśmy
żyły nim jako bardzo wielką okazją, aby czuć
się jeszcze bardziej zjednoczonymi jako jedno
ciało i ożywionymi tą samą pasją misyjną. Sen
Marii De Mattias jest kontynuowany w życiu i
zaangażowaniu każdej z nas, powołanej, aby być
adoratorką-apostołką drogocennej Krwi.
O 16:30 w Acuto lud Boży zebrał się razem z

dom Pilozzi, dom Frasca i dom Stefani. Podczas
tej pielgrzymki dyrektor chóru Sparagna i s.
Angela Di Spirito, ASC, poprowadzili podróż z
opowieściami z epizodów z życia św. Marii De
Mattias, które zostały przekazane z pokolenia
na pokolenie oraz w musicalu „Biegnij , biegnij,
Mario ”, która wyraża jej apostolską gorliwość.
Następnie procesja dotarła do Piazza del Collegio,
obecnie siedziby Centrum Duchowości Marii
De Mattias, gdzie s. Nadia Coppa, Przełożona
Generalna Zgromadzenia, dokonała refleksji na
temat ducha misyjnego św. Marii De Mattias
w dzisiejszej historii. Następnie podziękowała
Siostrom i wszystkim organizatorom wydarzenia.
Uwolnienie balonów było zaskakujące i
wzruszające, ponieważ wyrażało wspólną radość
i wdzięczność dla świętą. Uroczystość zakończyła
się przyjęciem, którym cieszyli się wszyscy.
Tym wydarzeniem Adoratorki pragnęły
przypomnieć, że życie dla założycielki było
ciągłą, trudną, ale pasjonującą podróżą, podczas
której poszukiwała, jak zadowolić samego Boga i
pragnęła przyprowadzić do Niego dusze.
Triduum przygotowawcze poprzedzające
celebrację zjednoczyło całe zgromadzenie
ze
świeckimi
współpracownikami
i
współpracownikami ASC, w jednym chórze
wdzięczności i chwały dla Pana za dar św. Marii De
Mattias Kościołowi i charyzmat, który jak płodne
siostrami w małym kościele sióstr, jak powszechnie nasienie, Pan włożył w jej serce.
nazywa się kaplicę połączoną z domem fundacji
Adoratorek. Wspólnie odmówili koronkę Krwi
Chrystusa, modlitwę, która była przekazywana od
pokoleń i którą Maria często nauczała i modliła się
wraz z ludźmi, gdy była poruszona tym ogniem
Miłości, który doprowadził ją do całkowitej Bożej
i całkowitej drogi dla swego drogiego bliźniego.
Koronka, która przypomina tajemnice przelewów
krwi Chrystusa za jego życia, uczy nas, abyśmy
czcili i wychwalali Krew Chrystusa: wyraz, środek i
gwarancja Bożej Miłości do ludzkości.
Uroczysta celebracja eucharystyczna, której
przewodniczył ks. Francesco Bonanno, CPPS, była
animowana przez pieśni śpiewane przez chór
szkoły podstawowej Acuto w reżyserii Maurizio
Sparagny, oddanego Acutana. Po uroczystości
odbyła się procesja z krótkimi przerwami na
refleksję i modlitwę w mieszkaniach, w których
mieszkali Maria De Mattias i pierwsze Adoratorki:
S. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Obszar Kontynentalny: Ameryki
Fundacja Boliwia

Boliwijczycy uczestniczą w Sympozjum w Limie
W styczniu 14 Boliwijczyków dołączyło do 250
głównie peruwiańskich osób podczas sympozjum
sponsorowanego przez Centrum Duchowości Krwi
Chrystusa w Limie w Peru.
Delegacja boliwijska składała się z trzech ASC
i 11 świeckich, którzy dzielą naszą duchowość,
niektórzy jako współpracownicy i inni jako
współpracownicy w naszym duszpasterstwie.
Większość podróżowała autobusem około 26
godzin od Desaguadero na granicy z Boliwią / Peru,
ale inni musieli podróżować dużo wcześniej inną
drogą z Marumpampa, Santa Cruz i Tarija.
Z wielkim zainteresowaniem wzięli udział w
dwóch prezentacjach na temat duchowości Krwi
Chrystusa autorstwa ks. Barry Fischer, CPP.S., dwóch
naszej Siostry Soni Matos, ASC i po jednej dr Juana
Bosco Monroya i Siostry Isabel Chavez.
Po rozmowach odbyły się sesje grupowe, które
były okazją do pogłębienia i spersonalizowania
treści, a także poznania innych z większej rodziny
Krwi Chrystusa.
Przed przyjazdem na sympozjum każda
Boliwijka zobowiązała się do podzielenia się
doświadczeniem i treścią z trzech dni z grupą, którą
reprezentowała, więc pogłos będzie nadal falował
w ich życiu i w życiu innych.
Była to prawdziwie błogosławiona okazja
jeszcze bogatsza dzięki wspaniałej gościnności
Peruwiańczyków, którzy pokazali nam, co najlepsze
w ich kulturze.
S. Anita Fearday, ASC
Misja Gwatemala

Przyjaciele Gwatemali
Siostra Barbara Hudock i ja świetnie się
bawiłyśmy w zeszłym miesiącu obchodząc
„Przyjaciół Gwatemali” w parafiach wokół Fort
Recovery w Ohio.
Co roku ci przyjaciele zbierają pieniądze na
dwa projekty ASC w Gwatemali, a w lutym mają
smakowitą kolację chili i z deserami potluck.
Było i jest przywilejem liczyć tak wielu
prawdziwych przyjaciół i dziękować za 19 lat
wsparcia. Bóg jest dobry.
S. Kris Schrader, ASC
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Obszar Kontynentalny: Azja
Region Indie

Sadbhawna i dialog między wyznaniowy

Indie to kraina różnych religii. Stworzyły
przykład jedności w różnorodności, ponieważ
ludzie różnych kast i religii żyją w harmonii.
Konstytucja Indii jest wyjątkowa pod względem
natury, składu i charakteru. Naród indyjski powstał
bowiem w wyniku ewolucji ideologii i zasad
społeczno-politycznych i religijno-kulturowych,
które kierowały ludzkim społeczeństwem przez
wieki. Wiele ras, kultur, religii i ideologii współdziała
często, powodując konflikty, starcia, inwazje i
wojny. Jednak podstawowa zasada „żyj i pozwól
żyć” promowała tolerancję i wzajemną życzliwość.
Wolność, równość i braterstwo, wspólnota,
sprawiedliwość i pokój mogły się wydawać
nieuchwytne. Dzięki dynamicznej wizji ojców
założycieli, święta konstytucja została podarowana
narodowi 26 stycznia 1950 roku. Ona rządzi naszym
narodem.
Naszą dumą jest bycie obywatelem narodu,
którego święta Konstytucja ma język wolności,
równości, sprawiedliwości, pokoju, społeczności
i dobrej woli. Jego podstawową gramatyką jest
wolność, równość i braterstwo. Podstawowe
prawa emanujące z godności, honoru, szacunku,
wzajemnej życzliwości i solidarności tworzą
jeden naród indyjski. Wpływ kasty, klasy, religii,
kultury, języka, zawodu lub sposobu życia zostaje
zintegrowany dzięki uczciwej interakcji wzajemnej
braterskiej więzi jedności i uczciwości, zawsze
podtrzymującej naturalne wartości ludzkie,
podtrzymywane przez zasadnicze, stałe zasady
wypływające z nadprzyrodzonych i duchowy.
Świecka tkanina naszego narodu jako jeden
naród i jeden naród złożony z wieloreligijnych,
wielokulturowych i wielojęzycznych ram. Nasze
społeczeństwo łączy się z wysokimi wartościami
duchowymi, etycznymi i moralnymi.
Nasza Konstytucja jest złożoną rzeczywistością
wiążącą całe społeczeństwo indyjskie w
solidarności, jedności i podstawowym humaniźmie,
podsumowaną w pewnym sensie dobrą wolą
lub „Sadbhawną”. Sadbhawna doprowadziła do
powstania elementów Konstytucji. Wyraża postawę
„Sadbhavany”. Sadbhawna w hindi oznacza dobrą
wolę lub poczucie dobroci dla siebie nawzajem,
dlatego w kontekście Indii Sadbhawna wskazuje na
wspólnotową harmonię i pokój wśród swoich ludzi.
Wyzwania i zagrożenia dla naszej świętej
konstytucji mogą być odpowiednio zaspokojone

przez Sadbhavnę. Utrzymanie świętości i skuteczne
przestrzeganie Konstytucji powinno być naszym
obowiązkiem. Duch i prawda Konstytucji jest
znakiem rozpoznawczym naszej demokracji.
Indie to kraina wielo-religijna i wielojęzyczna.
Ludzie należący do różnych religii żyją w harmonii.
Różne święta, takie jak Holi, Diwali, Eid, Boże
Narodzenie są obchodzone z równym zapałem.
Jednak harmonia społeczna jest czasami zakłócana
z powodu różnic między niektórymi grupami
religijnymi. Konstytucja naszego kraju daje swemu
obywatelowi swobodę praktykowania dowolnej
religii, którą wybiera, a także wolność zmiany religii,
jeśli sobie tego życzy. Kraj nie ma żadnej oficjalnej
religii.
Tematem sympozjum jest „Sadbhawna
zapewniona przez Konstytucję Indii”. Sadbhawna
ma swoje korzenie w samych ideałach naszych
Konstytucji, o których dr B.R. Ambedkar powiedział
„Indie dla wszystkich”. Studenci i pracownicy ze szkół
i szkół wyższych, a także ludzie z różnych środowisk
uczestniczyli w sympozjum, pisząc artykuły i
eseje na różne tematy. Wierzymy, że uczestnictwo
w tym ruchu pozwoli im stać się coraz bardziej
świadomymi życia w harmonii, pokoju, braterstwie
itp. S. Moly Parayil pracuje jako Sekretarz Ruchu
Sadbhavana w Jednostce Mathura.
Życzymy
wszystkim
szczęśliwego
i
bezpiecznego pobytu, gdziekolwiek jesteście. Boże
błogosław wszystkich.

S. Moly Parayil, ASC
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Obszar Kontynentalny: Europa
Region Wlochy

Zmiana kursu w Instytucie Przenajdroższej Krwi w Latina
We współpracy z grupą sióstr, mieszkanki
internatu Instytutu zorganizowały kostiumowe
przyjęcie karnawałowe we wtorek 19 lutego 2019
roku, aby wszystkie Siostry, zwłaszcza te starsze,
mogły spędzić dzień pełen radości. Wszyscy
ubrani w różne kostiumy paradowali i tańczyli do
muzyki i piosenki. Zaskakującym momentem było
przyznanie nagród za różne kategorie kostiumów.
Wszyscy otrzymali pierwszą nagrodę. Wieczór
zakończył się radosnym wieczornym posiłkiem
ze wszystkimi zaproszonymi, łącznie z gośćmi,
którzy byli tam przypadkiem. Byli pod wrażeniem
specjalnego występu, do którego nie byli
przyzwyczajeni. Wielkie podziękowania kierujemy
do wszystkich, którzy sprawili, że realizacja
niezapomnianego wydarzenia była możliwa, w
tym zatrudnionych pracowników.
Patrizia Moretta
Graziella Campobasso

Region Wlochy

PROJEKT Zapoznając z rzeczywistością więzienia
patrzyli na niego z podejrzliwością, wybiórczością,
wyrzutami i osądami?
I tak narodził się pomysł wyniesienia
doświadczenia lat tak wielu więźniów z różnych
szczebli drabiny społecznej, z różnych kultur i
środowisk, katolików czy nie, aby pozwolić im wejść
do domów i serc, aby je zaakceptować i udostępnić.
Tak więc ASC, CPPS i świeccy wspólnie
proponują, aby świat więzienia we wszystkich jego
aspektach był znany wśród ludu Bożego przez
parafie, stowarzyszenia, szkoły i różne instytucje.
Więzienie dotyczy nie tylko ludzi tam mieszkających
i pracujących, ale dotyczy wszystkich, ponieważ
dotyczy ludzkiego zepsucia i jego konsekwencji.
Po pierwsze, udamy się do Amelii, w Umbrii, do
Biblioteki Miejskiej L. Lama z UNITRE (Uniwersytet
Seniorów) z dr Edoardo D’Angelo i profesor Marią
Teresą Caccavlae, władzami i ludźmi tego miejsca .
Każdy, kto zamierza zbliżyć się do tej
rzeczywistości, jest zaproszony do udziału w tym
projekcie, ponieważ udział większej liczby osób,
oprócz objęcia większych obszarów interwencji,
byłby świadkiem obecnego Kościoła, tak drogiego
Papieżowi Franciszkowi.

Krok w kierunku przejścia od pomysłu do
projektu jest tak krótki, jak krytyczny. Dale Carnegie
powiedział: „Wszyscy możemy robić rzeczy, o
których nigdy nie sądziliśmy, że będziemy w stanie
zrobić. Ale jeśli nigdy nie ryzykujesz, nigdy nie
poznasz swojego potencjału. ”Ryzykowanie nie
oznacza rzucenia się w coś, ale posiadanie jasności,
by ocenić każdy pomysł i wiedzieć, jak uchwycić
pierwsze oznaki projektu.
Projekt nie powstaje abstrakcyjnie. Wynika
to z chęci odpowiedzi na potrzebę. Moje wejście
do więzienia Rebibbia nie było łatwe ani proste.
Weszłam na palcach z bijącym sercem. Natychmiast
uderzyły mnie twarze, które wydawały się
smutne, wychudzone i uschłe. To sprawiło, że
moje serce zaczęło się kręcić. Z zaciekawieniem
obserwowałam młodego mężczyznę z pustą,
smutną twarzą niezainteresowaną niczym. Dla
mnie był to początek uważnego, cichego słuchania,
wchodzenia w zranienie każdego z nich, rozumienia
ich bólu i samotności, współczucia z ciężarem lat,
smutku z powodu odległości od ich rodzin. Krok po
kroku myślałam, że to wszystko może być częścią
książki. Narodził się konkurs literacki, który jest
obecnie w piątej edycji. Ale jak ten świat mógł
być znany najbardziej nieznanym, tym, którzy

S. Emma Zordan, ASC
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Region Wlochy

Coś nowego w księgarni
Stawanie się kobietą… Co za ciężka praca!
Anna Maria Vissani, Emilia Salvi, Patrizia Pasquini,
Editrice Velar

W następstwie oświadczenia papieża Franciszka o kobiecej
radości i wielu różnych twierdzeniach naszych czasów, wiosna, o
której mówił, jest coraz bardziej obiecująca.
Jednocześnie, aby lepiej zarządzać pozytywnym charakterem
nierozerwalnie związanym z trwającą rewolucją, której liczne
debaty, badania i publikacje, a także hasła, oddają głos, potrzeba
uświadomienia sobie szczególnego wkładu kobiet w świat jest pilnie
zauważana.
Pomimo tego, nawet w kulturze Zachodu przemoc wobec
kobiet trwa i rośnie. Ich porzucenie lub odwrotnie, ich obecność
stwarza strach. Czy kiedykolwiek może dojść do uzdrowienia
fundamentalnego związku mężczyzny i kobiety, związanego z
kreacją i możliwością rozwoju?
Wspólnie z innymi kobietami postanowiłyśmy spotykać się w naszym Centrum Duchowości co
2 tygodnie przy filiżance herbaty, aby porozmawiać o nas, wspólnie poszukiwać sensu przeżywania
naszej kobiecości, aby patrzeć w przyszłość jasnymi i przejrzystymi oczami.
Grupa, składająca się z kobiet w wieku od 47 do 63 lat, doceniła wspaniałą możliwość mówienia
o sobie i dzielenia się doświadczeniami dojrzałości, większej niezależności od ich dorosłych dzieci i,
pomimo pewnych afektywnych niepowodzeń, patrzyła na siebie z nowym entuzjazmem.
Podczas tych spotkań, pośród ufności pokrytej uśmiechami i łzami, pojawiło się pragnienie
gromadzenia historii życia, aby je analizować w świetle lat zmian i tej ciężko zarobionej kobiecej
emancypacji.
Świat dzisiejszych kobiet jest nie tylko zamknięty w rodzinie, ale na szczęście wyraża się również w
świecie zewnętrznym, pracy i relacjach z innymi. Jednak słabość ludzkiej tkanki, która niestety jeszcze
bardziej pokazuje swoje pęknięcia, grozi przeciążeniem kobiet obowiązkami, które nie należą do nich.
I być może „ciężka praca”, podkreślona w tytule z wykrzyknikiem, chce dokładnie pokazać często
zwycięską próbę, ale często także rozczarowanie, że jest w stanie powstrzymać ból i niesprawiedliwość
w ludzkich stosunkach z „kobiecą” mocą .
W czasach takich jak nasze, w których przyspieszenie komunikacji łączy się z jej powierzchownością,
książka ta prowadzi nas do refleksji nad ścieżkami życia i spostrzeżeniami kulturowymi, które pokazują,
jak kobiety, choć w pojedynczych różnicach, mogą nadal reprezentować wszechświat wspierający w
pełnej świadomości jego własnej wartości.
Dzisiaj jest jasne dla wszystkich, że rodzi się „kobiecość”, ale staje się „kobietą” często i tylko w
świetle pragnienia „ciężkiej pracy” nad sobą, aby pozwolić temu, co pozostanie na zawsze ukryte, a
może być przekształcone w mniej lub bardziej instynktowny wkład narzucony przez sytuacje i myśl
dominującą. A to kosztem „tego pięknego porządku rzeczy”, tak drogiego św. Marii De Mattias, że
wszystko wokół każdej osoby, instytucji i naszej rzeczywistości jest wzywane do odbudowania nowej
harmonii wypełnionej całym wkładem, na jaki pozwala przemiana.
Książka kończy się zdecydowanym „Dziś, nie wczoraj ani jutro!”
Wspólnota Sul Monte Centrum Duchowości
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Maria De Mattias, “Zwyczajna święta, nadzwyczajna kobieta”
Po świętowaniu duchowym przyszedł
czas, na co nieco dla ciała. Po uroczystościach
w kościele wszyscy otrzymali niespodziankę w
postaci ciastek w kształcie serca z dołączonymi
cytatami z listów Św. Marii De Mattias.
Ciastka - serca w ilości około 300 sztuk
wypiekane były, malowane czerwonym lukrem
i pakowane przez siostry kilka dni przed
uroczystością.
Tego dnia nasz dom był szczególnie otwarty
dla przybywających gości. Na stole pojawiły się
gołąbki, chleb ze swojskim smalcem oraz ciasto
przygotowane przez ludzi i siostry.
Dzięki wspólnej modlitwie i świętowaniu,
po raz kolejny mogliśmy uczcić i zagłębić się w
charyzmat ,,Zwyczajnej Świętej, Nadzwyczajnej
Kobiety” Marii De Mattias.

W dniu 4 lutego 2019 roku przypadały 214
urodziny naszej założycielki Św. Marii De Mattias.
Uroczystość poprzedzona była, duchowymi
przygotowaniami w naszym kościele parafialnym
pw. Św. Andrzeja Boboli w Częstochowie. Podczas
Triduum odmawiane były modlitwy za ASC,
Koronka do Krwi Chrystusa, dziękczynienie za
osobę Marii De Mattias. W trzech dniach Triduum
szczególną wyrazistość nabrały pieśni do Św.
Marii De Mattias i Krwi Chrystusa.
W niedzielę, w krótkiej prezentacji
multimedialnej przedstawiłyśmy postać Marii
De Mattias, nasze zgromadzenie, jego posługę w
Polsce jak i zagranicą.
Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się
o godzinie 11:00. Na Eucharystię przybyli
księża Misjonarze Krwi Chrystusa, osoby ze
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, parafianie i nasi
przyjaciele. Po błogosławieństwie relikwiami św.
Marii De Mattias była możliwość ich ucałowania.
Mszę św. uświetnił chór parafialny, który śpiewał
nasze pieśni do Założycielki i Krwi Chrystusa.
Po Mszy św. młodzież przygotowała krótką
inscenizację w formie wywiadu dziennikarskiego
prowadzonego ze świętą Marią De Mattias o jej
życiu i świętości. Atrakcją był strój z epoki Marii
De Mattias.
Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa
zdjęć przedstawiająca początki życia sióstr ASC
w Kiedrzynie i historia domu zmieniającego się
dzięki pracy kolejnych sióstr na przestrzeni lat.

Justyna Machaj (Aspirantka)
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Światowe Dni Młodzieży w Panamie

waszej wiary, optymizmu, nadziei, którą macie w
sobie.
To, że mogłam być razem z młodzieżą w Panami
jako opiekunka, to był wielki prezent od Pana Boga,
dzięki organizacjom i osobom, które nam pomogły
finansowo, a także naszym siostrom, które mnie w
zastępowały w pracy. To spotkanie się z młodzieżą
z całego świata, było głębokim doświadczeniem
jedności w różnorodności. Świadectwo ich wiary,
prostolinijnej, szczerej pogłębiło moją wiarę, aby z
każdym dniem być wiarygodniejszym świadkiem
Chrystusa.
Wyjeżdżając ze spotkania Światowych dni
młodzieży w naszych sercach coraz żywiej
brzmiały pytania papieża Franciszka: Czy chcesz
na nowo oddać swoje życie w ręce Chrystusa, aby
On był Twoim przewodnikiem? Czy chcecie stać
w obronie słabszego? Czy chcecie imponować

Światowe Dni Młodzieży dla nich stały się
nie tylko marzeniem, ale i realną rzeczywistością.
Już w 2016 roku po doświadczeniu pierwszych
dla nich Światowych Dni Młodzieży w Polsce
obudziło się w nich wielkie pragnienie pojechania
na to nadzwyczajne spotkanie jeszcze raz, by
dzielić się wiarą i wzbogacać się chrześcijańskimi
wartościami, a także doświadczyć ducha jedności
w różnorodności Kościoła i integrować się z
innymi narodowościami. Słuchając słów Papieża
w Krakowie w sercach młodzieży zrodziło się
pragnienie szukania żywego Chrystusa w swoim
życiu.
Zaczęliśmy poszukiwać źródeł pomocy,
zawierzając wszystko Bogu, modląc się: „Boże, jeżeli
to Twoja woła, pomóż nam znaleźć finansowe środki
na ten wyjazd. Entuzjazm młodzieży ciągle wzrastał
i nie ustawał pomimo trudności i niepowodzeń.
Wraz z młodzieżą pisaliśmy do wielu organizacji o
pomoc w zrealizowaniu tego marzenia. Marzenie
się spełniło dzięki opatrzności Bożej - ludziom
dobrej woli i uporczywości młodzieży.
Otóż 15 stycznia wyruszamy w długą drogę do
dalekiej Panamy, aby wziąć udział w diecezjalnych
dniach młodzieży w Kolonii, a potem tydzień
w samej Panamie z młodzieżą z całego świata i
papieżem Franciszkiem. Tam spotykaliśmy się z
wielką życzliwością i odkrytym sercem tych ludzi
oraz zatroskaniem się o nas, aby nam nic nie brakło
oraz z nową dla nas kulturą, narodowością tego
kraju. Szczególnie na mnie zrobiło wrażenie ich
podejście do życia, że oni nie szukają materialnego
zabezpieczenia i dobrobytu, ale umieją w pełni
cieszyć się tym, co mają. Ich modlitwa jest
szczera, prosta i bezinteresowna, która nie stawia
warunków, a po prostu ufają Bogu. Jedna pani się
z nami podzieliła, że dla nas jest to nie możliwe na
dzień dzisiejszy do zrealizowania, aby pojechać
na Światowe Dni Młodzieży, i dlatego podwójnie
cieszymy się waszą obecnością, doświadczeniem

modzie, duchowi czasu, czy jednak być żywym
świadkiem Chrystusa?..
Dziękujemy Bogu za tak piękne, bogate i
niepowtarzalne doświadczenie, którym możemy
dzielić się z innymi.
S. Małgorzata Augustyn, ASC
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25.ta Kapituła Regionalna Adoratorek Krwi Chrystusa,
Region Zabrzeb

tożsamości życia w Krwi Chrystusa.
Kontynuując pracę, cztery Adoratork i jeden
świecki współpracownik ASC wzbogacili nas
dzieleniem się doświadczeniami z wielu lat pracy
i współpracy w tworzeniu grup i kierownictwa
wspólnot Krwi Chrystusa. W podczas dzielenia
się w grupach przeprowadzono poszukiwania,
aby ocenić zakończoną podróż i określić ścieżki
na przyszłość. Dziewięć grup, cztery prowadzone
przez Siostry i pięć przez świeckich, przyniosło
ich dzielenie całej grupie. Wszystkie grupy z
otwartością i bogactwem zwracały szczególną
uwagę na nadzieje i wizję przyszłej podróży Sióstr
ASC, Współpracowników i członków Wspólnot
Krwi Chrystusa (ZKK).
Rezultat wspólnego dzielenia się i wnioski
doprowadziły do napisania ostatecznej deklaracji
Kapituły, która została następnie wysłana do
wszystkich sióstr i świeckich, którzy dzielą naszą
duchowość z pragnieniem, aby w przyszłości
nasza wspólna podróż była jeszcze bardziej
owocna dla Kościoła i dla społeczeństwa.

Adoratorki Krwi Chrystusa z Regionu Zagrzeb
obchodziły drugą sesję 25. Kapituły Regionalnej
26-27 stycznia 2019 r. Tematem przewodnim
było „Podróże miłosierdzia”. Świeccy i członkowie
Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz Stowarzyszenia
ASC uczestniczyli razem z siostrami pierwszego
dnia Kapituły.
To było wyjątkowe doświadczenie tego,
co możemy nazwać nową Pięćdziesiątnicą dla
wszystkich uczestników. 43 Siostry i 40 świeckich
pochodzących z różnych części Chorwacji oraz
Bośni i Hercegowiny zastanawiało się i podzieliło
życie i duchowość Krwi Chrystusa, doceniając
obecny sposób podróżowania razem, próbując
marzyć i planować przyszłość.
Siostra Ana Marija Antolović, przełożona
regionalna, we wstępie otwarcia powitała
wszystkich uczestników i przeczytała wiadomość,
którą s. Nadia Coppa, przełożona generalna,
wysłała z Rzymu.
S. Daniela Anić zaprezentowała również
sprawozdanie przygotowane na tę okazję
pod tytułem „Krew Chrystusa - źródło życia i
świętości”, które było piękną refleksją dla refleksji
wspólnotowej i zaproszeniem do pogłębienia
kontemplacyjnej, paschalnej i apostolskiej

Adoratorki Region Zagrzeb
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Obszar JPIC/VIVAT
Duchowość ASC/ seminarium JPIC w Morogoro, Tanzania
Temat główny: dlaczego nie stać się ogniem?
Podczas gdy obchodzimy Jubileusz naszego
Regionu, czyli pięćdziesiąt (50) lat błogosławieństwa
i łaski, które otrzymaliśmy od Wszechmogącego
Boga poprzez charyzmat naszej Założycielki,
św. Marii De Mattias, zarząd regionu dał nam tę
możliwość pogłębienia naszego życia duchowego
poprzez seminarium duchowości zatytułowane
„Dlaczego nie stać się ogniem”?

współpracę z Kościołem i innymi społecznościami i
podążamy za wezwaniem Vaticanum II, aby wyrazić
dzieła miłosierdzia w modlitwie i działaniu, przez:
• Pomaganie
potrzebującym
fizycznie,
psychicznie i duchowo:
o Osobom z wyleczonymi chorobami
zapewniamy edukację zdrowotną na te-mat
zapobiegania takim chorobom;
o Osobom ubogim i porzuconym pomagamy
w identyfikacji i jednocześnie zaj-mujemy się ich
potrzebami;
o Osobom z problemami psychicznymi
pomagamy najlepiej jak możemy. Jeśli nam się nie
uda, doradzamy ich krewnym w sprawie skierowań
i dalszego postępowania;
o W sprawach duchowych słuchamy,
prowadząc dialog, aby pomóc im wy-zdrowieć,
akceptując ich warunki;
o Dbamy o matki i dzieci.

Siostry Toni i Rani, członkinie CIS, przybyły z
Rzymu, aby towarzyszyć nam, gdy słuchaliśmy
wezwania Boga, aby otworzyć nasze serca na
Ducha Świętego, Ogień Miłości, abyśmy mogły
wszędzie podążać za Jezusem Chrystusem. Dlatego
TROSKA O INTEGRALNOŚĆ STWORZENIA
dziękujemy Bogu. To był moment, kiedy modliłyśmy
To kilka rzeczy, które robimy dla ochrony
się, słuchałyśmy, pracowałyśmy i dzieliłyśmy się. To środowiska:
był prawdziwy moment radości i nadziei w Górach
• Staramy się, aby nasze środowisko było czyste,
Uluguru. Pogoda była zbyt gorąca i wilgotna, ale wewnątrz i na zewnątrz;
nasze serca były otwarte i gotowe przyjąć wezwanie
• Oddzielamy odpady w trzech różnych
Ducha Świętego, aby zostać przemienionym i stać wiadrach:
się OGNIEM w przyszłości.
o Szkodliwe materiały
o Nieszkodliwe materiały
Tak! Chcemy i pragniemy
o Twarde (suche) materiały
być OGNIEM.
• Posadziłyśmy drzewa otaczające nasz szpital.
Jesteśmy
promotorami
• Przygotowujemy rośliny drzew i kwiatów dla
JPIC.
innych.
Jesteśmy ambasadorami
• Dajemy edukację zdrowotną
Jezusa
Chrystusa,
i porady tym, których spotykamy,
uczestnicząc w Jego misji
dzieląc się zaletami i wadami
(Łk 4, 16-21) w naszej
dbania lub niszczenia stworzenia.
modlitwie i działaniach.
Co trzy miesiące i zawsze,
gdy jest to konieczne, mamy
JPIC W NASZYCH POSŁUGACH ZDROWOTNYCH
spotkanie w celu dzielenia się i
Zgodnie z naszą duchowością i naszą misją,
oceny, w celu poprawy naszych
potrzeby opiekowania się chorymi i opuszczonymi
posług zgodnie z misją Jezusa,
były obecne od 1969 r., kiedy pierwsze misjonarki
aby dać życie całemu stworzeniu
ASC przybyły, aby zasiać ziarno Bożej miłości.
i zgodnie z duchem św. Marii De
Nie tylko troszczyli się o ludzkie potrzeby, ale o
Mattias.
całe stworzenie Boże. Dlatego, podążając za ich
przykładem, my, tanzańskie ASC, kontynuujemy
S. RoseHawa Hassan Tantau, ASC
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W Zgromadzeniu
STATYSTYKA ASC WEDŁUG KRAJÓW
31 grudnia 2018
Kraj

Ś.W.

Ś.Cz. Nowicjuszki Kandydatki

Przeszły do
Na
innego
Odeszły
eksklaustracji
zgromadzenia

Zmarły

Wspólnoty

Albania

04

00

00

00

00

00

00

00

02

Argentyna

07

00

00

00

00

00

00

00

03

Australia

11

00

00

00

00

00

00

00

02

Austria

2

00

00

00

00

00

00

00

01

Białoruś

03

01

00

00

00

00

00

00

01

Boliwia

08

01

00

01

00

00

01

00

04

Bośnia-Herc.

41

00

00

00

00

00

00

00

09

Brazylia

50

00

02

02

00

00

02

02

11

Korea

14

03

03

01

00

00

00

00

02

Chorwacja

111

00

02

00

00

00

01

01

19

Filipiny

08

00

00

00

00

00

00

00

03

Niemcy

13+

00

00

00

00

00

00

00

4+

Gwatemala

01

00

00

00

00

00

00

00

00

Gwinea B.

04

06

02

02

00

00

00

00

03

Indie

69

11

04

04

00

00

01

00

14

Włochy

430

01

02

01

00

00

00

26

66+*

Liechtenstein

15

00

00

00

00

00

00

01

01

Mozambik

03

00

00

00

00

00

00

00

01

Peru

03

00

00

00

00

00

00

00

01

Polska

64

00

00

00

00

00

00

00

9

Rosja

03

00

00

00

00

00

00

00

01

Hiszpania

09

00

00

00

00

00

00

00

03

Szwajcaria

05

00

00

00

00

00

00

00

01

Stany
Zjednoczone

175

02

02

00

00

00

00

06

21

Tanzania

66

15

04

00

00

00

01

00

09

Wietnam

01

00

00

00

00

00

00

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00

01

1.122

40

21

11

00

00

06

36

192

Liberia
ŁĄCZNIE

+ odnosi się do łącznej liczby wspólnot lub Sióstr należących do różnych Regionów

* włącznie z Domem Generalnym.

Łącznie
Śluby wieczyste

1.122

Śluby czasowe

40

Razem ASC

1.162

Nowicjuszki

21

Postulantki

11

Przeszły do innego
zgromadzenia

0

Na eksklaustracji

0

Odeszły

6

Zmarły

36

Wspólnoty

192

Załącznik nr 1
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STATYSTYKA ASC WEDŁUG REGIONÓW
31 grudnia 2018
KRAJ

Ś.W.

Ś.Cz. Nowicjuszki Kandydatki

Przeszły do
Na
innego
Odeszły
eksklaustracji
zgromadzenia

Zmarły Wspólnoty

Brazylia

53

00

02

02

00

00

02

02

12

Indie

69

11

04

04

00

00

01

00

15

Włochy

462

07

04

03

00

00

00

26

77

Schaan

32

00

00

00

00

00

00

01

04

Stany
Zjednoczone

200

06

05

02

00

00

01

06

30

Tanzania

69

15

04

00

00

00

01

00

11

Polska

72

01

00

00

00

00

00

00

12

Zagrzeb

165

00

02

00

00

00

01

01

31

1.122

40

21

11

00

00

06

36

192

ŁĄCZNIE

* włącznie z Domem Generalnym

Łącznie
Śluby wieczyste
Śluby czasowe

1.122
40

Razem ASC

1.162

Nowicjuszki

21

Kandydatki

11

Przeszły do innego
zgromadzenia

0

Na eksklaustracji

0

Odeszły

6

Zmarły

36

Wspólnoty

192
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W Zgromadzeniu
2018 - WZROST I SPADEK SIÓSTR WEDŁUG:
PIERWSZEJ I WIECZYSTEJ PROFESJI – ODESZŁY LUB ZMARŁY

Złożyły
Pierwszą
Profesję

Odeszły
po Profesji
Czasowej

Złożyły
Profesję
Wieczystą

Odeszły
Przeszły do
po
innego
Profesji
zgromadzenia
Wieczystej

Zmarłe
Siostry

Albania

0

Argentyna
Australia
Austria
Białoruś

00

Boliwia

00

01

01

02

01

01

00

00

Bośnia-Herc.
Brazylia

02

Korea
Chorwacja

00

01

Filipiny

00

Niemcy
Gwatemala
Gwinea B.

03

Indie

0
00

Włochy

04
0

01

0
00

0
0
26
01

01

00

00

0

Liechtenstein
Mozambik
Peru
Polska

00

00

Rosja

0

Hiszpania
Szwajcaria
Stany
Zjednoczone

01

00

00

00

00

06

Tanzania

00

01

00

00

00

00

04

01

07

05

00

36

Vietnam
Liberia
ŁĄCZNIE

WZROST
Śluby Czasowe 04
Śluby Wieczyste 07

SPADEK
Śluby Czasowe
Śluby Wieczyste
Śmierć
Do innego zgromadzenia

01
05
36
00

Załącznik nr 3
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W Zgromadzeniu
Kalendarz Zarządu Generalnego
11 kwietnia: oficjalne zakończenie wizytacji kanonicznej Regionu Zagrzeb
13-14 kwietnia: powrót do Rzymu z Zagrzebia
28-30 kwietnia: czas formacji z osobą wsparcia S. Marian Murcia, SFB

Urodziny:
Świętujmy życie
50
S. Maria Chiara Maselli
S. Inês Paulo Albino
70
S. Zvonimira Borščak
80
S. Ida Marino
90
S. Blandina Hug
S. Antonietta Morello

16/04/1969 Włochy
25/04/1969 Gwinea Bissau
21/04/1949 Zagrzeb
27/04/1939 Włochy
04/04/1929 Schaan
15/04/1929 Włochy

Pierwsza Profesja
28 kwietnia 2019 - Korea
S. Thi Ha Tran

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 4, kwiecień 2019

15/03/2019 S. Malvina Piccioni

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
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